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1. třídy základní školy 
 
 
POPRVÉ V KNIHOVNĚ 
Určeno pro: 1. třídy základních škol 
Termín realizace: říjen-listopad 
Knihovnická lekce, která seznamuje s knihovnou, s tím, jak se v knihovně chovat, jak zacházet 
s knihami, jakými pravidly se v knihovně řídit. Součástí lekce je vyprávění příběhu doplněné 
jednoduchými aktivitami a vyráběním. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, pracovní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět 

 

KOUZELNÉ VÁNOČNÍ PŘÍBĚHY 
Určeno pro: 1. třídy základních škol 
Termín realizace: prosinec 
Povídání o Vánocích, vánočních zvycích, čtení příběhů s vánoční tematikou a zpívání koled. 
Klíčové kompetence: komunikativní, občanské 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost 

 

EMOCE 
Určeno pro: 1. třídy základních škol 
Termín realizace: leden-únor 
Povídáme si o emocích, poznáváme různé emoce, pracujeme s knihami „Emil a emoce“, 
„Emil se stydí“ a dalšími. 
Klíčové kompetence: komunikativní, k řešení problémů 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět 

 

INDIÁNSKÉ PŘÍBĚHY 
Určeno pro: 1. třídy základních škol 
Termín realizace: březen-duben 
Povídáme si o indiánech. Vyprávíme si indiánské příběhy, pracujeme ve skupinách, soutěžíme a 
vyrábíme. 
Klíčové kompetence: komunikativní, sociální, občanské 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost, člověk a příroda 

 

NEJZNÁMĚJŠÍ POHÁDKY 
Určeno pro: 1. třídy základních škol 
Termín realizace: květen 
Pracujeme s knihou „Pohádky k povídání“, seznamujeme se s klasickými pohádkami, plníme 
pohádkové úkoly, soutěžíme a pracujeme ve skupinách. 
Klíčové kompetence: k učení, sociální, k řešení problémů, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a kultura, člověk a společnost 

 

 



 

2.-5. třídy základní školy 

 

TAJEMNÉ POSTAVY STAROVĚKÉHO EGYPTA 
Určeno pro: 2.-5. třídy ZŠ 
Termín realizace: říjen-listopad 
Seznámení se s kolébkou civilizace prostřednictvím významných postav egyptských dějin 
a prostřednictvím významných egyptských památek. S pomocí knížky budeme řešit jednoduché 
kvízy a úkoly. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, umění a kultura 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost 
 
 
MÝTY A LEGENDY STAROVĚKÉHO ŘECKA 
Určeno pro: 2.-5. třídy ZŠ 
Termín realizace: prosinec-leden 
Seznámení se s kolébkou evropské civilizace prostřednictvím mýtů, legend a bohů, spojené 
s jednoduchými aktivitami a prací s knížkou. V prosinci si v rámci této besedy povíme také 
o vánočních zvycích v Řecku, a čím se liší od našich zvyků. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, umění a kultura 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost 
 
 
POZOR, ČERVENÁ! 
Určeno pro: 2.-5. třídy ZŠ 
Termín realizace: únor-březen 
Představení knížek o dopravních značkách a pravidlech silničního provozu spojené 
s jednoduchými aktivitami. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost 
 
 
TŘÍDĚNÍ ODPADŮ 
Určeno pro: 2.-5. třídy ZŠ 
Termín realizace: duben-květen 
Představení knihy „Příběh odpadu“, včetně interaktivních kvízů, na které kniha odkazuje. 
Vyzkoušíme si třídění odpadu přímo v knihovně. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a příroda 

 

 

 

 

 

 



 

6.-9. třídy základní školy 

 

FANTASY SVĚT 
Určeno pro: 6.-9. třídy základních škol  
Termín realizace: říjen 
Seznámení s žánrem fantasy a s knihami ze série Hunger Games, Skleněný trůn, Tokijský ghoul. 
Práce s textem a luštění křížovek na téma knih. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, porozumění textu 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, práce s textem 

 

HOROR 
Určeno pro: 6.-9. třídy ZŠ 
Termín realizace: listopad 
Seznámení s literárním žánrem horor, čtení hororových příběhů, práce s textem. 
Klíčové kompetence: emoce, řešení problémů, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
 
 
 
MANGA – KOMIKS TROCHU JINAK 
Určeno pro: 6.-9. třídy základních škol 
Termín realizace: leden-únor 
Seznámení s japonskými komiksy manga, anime a japonskou kulturou. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět 
 


