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Mateřské školy 
 
 
BOD, TEČKA, PUNTÍK 
Určeno pro: MŠ 

Termín realizace: říjen – listopad 2020 
Knížka není obyčejná knížka, ale taková, kde puntíky poskakují, mění se, vznikají a zase 
mizí. Pojďme si společně hrát, ťukat, tleskat, foukat a žasnout nad tím, co všechno můžeme 
s neobyčejnou interaktivní Knížkou Hervého Tulleta zažít.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: člověk a jeho svět, člověk a jeho psychika 
 
 
(NE)OBYČEJNÉ KOUZLENÍ 
Určeno pro: MŠ 

Termín realizace: duben – květen 2021 
Chcete vědět, co se stane, když František najde v parku pohozenou plastovou láhev a potká 
dědečka, který mu daruje kouzelnou baterku? Všední dny se promění v neobyčejné a budou 
plné kouzel a zábavy. Čtení a kouzlení zažijí děti na interaktivní besedě s knížkou 
Olgy Černé Kouzelná baterka. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: člověk a jeho svět, člověk a jeho psychika 
 
 
 
 

Základní školy a víceletá gymnázia 
 
 

Lekce informačního vzdělávání 
 
 
V KNIHOVNĚ SE NENUDÍME 
Určeno pro: 1. třídy ZŠ 
Termín realizace: prosinec 2020 
Tím, že knihovna není jen bludištěm knih, si můžete být jisti. Díky knihám se rázem 

proměníte, na co si jen vzpomenete – třeba v princeznu, vílu nebo piráta. Jak se stát 

čtenářem knihovny, jak si knihy půjčovat a co všechno můžete v knihovně zažít, to se děti 
dozví na informační lekci o knihovně.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost 
 
 
JAK VZNIKÁ KNIHA 
Určeno pro: 2. třídy ZŠ 
Termín realizace: květen 2021 
Řekneme si více o tom, jak vzniká kniha, kdo je autor, ilustrátor, nakladatel, jaký je rozdíl 
mezi knihkupcem, knihovníkem a knihomolem. Žáci budou plnit různé úkoly související 
s knihovnou a řazením knih v knihovně. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: člověk a jeho svět, člověk a společnost, člověk a svět práce 
 
 
 



ANIMÁLIA 
Určeno pro: 3. třídy ZŠ 

Termín realizace: duben 2021 
Seznámení s uspořádáním a označením knih ve volném výběru, samostatné orientování 
v knihovně, vyhledávání a ukládání knih, první seznámení s katalogem. Tematická nabídka 
knih. Příběhy o zvířatech, o věrnosti a přátelství mezi člověkem a zvířetem.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: člověk a jeho svět, člověk a společnost 
 
 
NEBOJME SE POEZIE 
Určeno pro: 4. třídy ZŠ 

Termín realizace: říjen 2020 
Máte pocit, že vaši žáci nemají poezii rádi a tak trochu se jí vyhýbají? Přijďte na tuto 
interaktivní lekci a my vám hravou a zábavnou formou představíme současné básníky 
a jejich tvorbu. Také si vyzkoušíte, že napsat básničku sice není jednoduché, ale může to být 
často velmi zábavné, když si hrajete s fantazií a asociacemi. 
Klíčové kompetence: komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět, člověk a společnost 
 
 
DOBRODRUŽSTVÍ POZNÁNÍ – KNIHA JAKO ZDROJ INFORMACÍ 
Určeno pro: 5. třídy ZŠ 
Termín realizace: listopad 2020 
Lekce informačního vzdělávání zaměřená na naučnou literaturu – čím se liší od beletrie? 
Encyklopedie, slovníky a hledání v nich, orientace v knize pomocí obsahu a rejstříků. 
Dělení naučné literatury – vysvětlení termínu Mezinárodní desetinné třídění (MDT) – jak nám 
usnadní rychlé vyhledání žádané knihy. Praktické cvičení ve skupinách. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů 
Vzdělávací oblasti: informační technologie, jazyk a jazyková komunikace 
 
 
EXPEDICE: KNIHY 
Určeno pro: 6. třídy ZŠ a studenty primy víceletých gymnázií  

Termín realizace: listopad 2020 
V rámci vzdělávací informační lekce se žáci seznámí nejen s knihovnou a uspořádáním knih, 
ale vydají se i do světa on-line katalogu, kde si ukážeme, jak vyhledávat knihy a informace. 
Výprava pak bude pokračovat do světa současné literatury pro děti a mládež a bude spojená 
s nabídkou aktuálních, zajímavých a oblíbených knižních titulů. Cílem je podnítit u dětí zájem 
o četbu a o knihovnu jako zásadní místo k získávání informací i k trávení volného času.  
Klíčové kompetence: k učení, literární, komunikativní, k řešení problémů 
Vzdělávací oblast: informační a komunikační technologie, člověk a jeho svět 
 
 
FANTAZÍRUJ S KNIHOU 
Určeno pro: 7. třídy ZŠ a studenty sekundy víceletých gymnázií 

Termín realizace: listopad 2020 
Seznámení nejen s knihovnou, ale i s literárními žánry fantasy a horor. Představení tvorby 
současných autorů fantasy pro děti a dospívající.  
Klíčové kompetence: komunikativní, k učení 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět 

 
 
 
 



KNIHY PRO TEENAGERY 
Určeno pro: 8. třídy ZŠ a studenty tercie víceletých gymnázií 

Termín realizace: říjen 2020 
Nevíte, co číst? Nabídneme vám beletrii z řad detektivek, sci-fi nebo fantasy a nebojíme se 
ani komiksů. Nezapomínáme ani na povinnou četbu nebo knihy s tematikou drog a šikany. 
Zkrátka každý si u nás vybere to své. 
Klíčové kompetence: komunikativní, k učení, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost, člověk a jeho svět 
 
 
15th V KNIHOVNĚ 
Určeno pro: 9. třídy ZŠ a studenty kvarty víceletých gymnázií 

Termín realizace: říjen 2020 – leden 2021 
Prezentace služeb poskytovaných Knihovnou města Ostravy dospívajícím. Tato lekce 
informačního vzdělávání proběhne v oddělení pro dospělé čtenáře, zmíníme témata závažná 
i zábavná a chybět nebude ani nabídka oblíbených titulů. 
Klíčové kompetence: občanské, k učení 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, informační a komunikační technologie 

 

 
Besedy 
 

TÝDEN PRVŇÁČKŮ 
Určeno pro: 1. třídy ZŠ 
Termín realizace: březen 2021 
Pro děti je v tomto týdnu připravena speciální interaktivní beseda, kdy se děti zábavnou 
formou seznámí s knihovnou, knihami a budou pozvány na slavnostní pasování na čtenáře.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
 

 

PÍSMENKOHRANÍ 
Určeno pro: 1. třídy ZŠ 

Termín realizace: květen 2021 
Interaktivní beseda s prostorovými písmeny. Zábavné hraní a skládání slov pomocí 
představivosti a hmatu. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
 
 
CO TO JE? TO JE… aneb CESTUJEME KNIHOU S KNIHOU 
Určeno pro: 2. třídy ZŠ 

Termín realizace: říjen 2020 
S knížkou v ruce můžeme zažít všelijaká dobrodružství. V interaktivní besedě se společně 
vydáme do Prahy, s knížkou Michaely Kukovičové a Olgy Černé „To je Praha!“, a projdeme 
se po známých místech našeho hlavního města. Na děti čeká jedno malé překvapení – 
na prohlídku Prahy nebudeme sami, ale někdo se k nám připojí…   
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět, člověk a společnost 
 
 
 
 
 



KDO SE BOJÍ, AŤ PŘIJDE DO KNIHOVNY  

Určeno pro: 2. třídy ZŠ 

Termín realizace: prosinec 2020 
Jak vypadá strach? Má opravdu tak velké oči? Viděl ho už někdy někdo? A můžeme se 

ho zbavit? Na tyto, ale i další otázky si odpovíme na interaktivní besedě. K vypořádání se 

se strachem nám pomůžou tematické příběhy, vyprávění a knížka Divný brach strach 

od Martiny Špinkové. 

Klíčové kompetence: komunikativní, k řešení problémů, sociální a personální 

Vzdělávací oblast: člověk a svět, člověk a jeho psychika 

 
 
TETA ETIKETA 
Určeno pro: 3. třídy ZŠ 

Termín realizace: říjen 2020 
Beseda o tom, jak se správně chovat nejen ke knihám. Co je to etiketa a proč je pro lidi 
důležité správné chování. 
Klíčové kompetence: komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: člověk a jeho svět, člověk a společnost 
 
 
VÝLET NA PLANETKU B612 
Určeno pro: 3. – 5. třídy ZŠ 
Termín realizace: únor 2021 
Společně se vydáme do vesmíru na pouť po planetkách s jedním z nejslavnějších děl 
moderní světové literatury – pohádkou Malý princ od Antoina de Saint-Exupéryho. A stejně 
jako pilot, který havaroval v poušti a potkal Malého prince, s nímž řešil otázky dobra a zla, 
krásy, přátelství a odpovědnosti, budeme si i my povídat o všeličem… 
Klíčové kompetence: komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: člověk a jeho svět, člověk a společnost, jazyk a jazyková komunikace 
 
 
FANTASTICKÝ SVĚT V KNIHÁCH ROALDA DAHLA 
Určeno pro: 3. – 5. třídy ZŠ 

Termín realizace: únor 2021 
Seznámení s dětskými knihami jednoho z nejoblíbenějších, nejoriginálnějších a 
nejvtipnějších anglických spisovatelů. Roald Dahl – dobrý tip na čtení. 
Klíčové kompetence: jazyk a jazyková komunikace, umění, kultura 
Vzdělávací oblast: člověk a společnost 
 
 
HURÁ NA ŠMIGRUST! 
Určeno pro: 4. – 5. třídy ZŠ 
Termín realizace: březen 2021 
Povídání o pohanských i křesťanských zvycích, přiblížení lidových tradic. 
Klíčové kompetence: komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: člověk a jeho svět 
 
 
 
 
 
 
 
 



CIZÍ SLOVA HEZKY ČESKY 
Určeno pro: 5. třídy ZŠ   

Termín realizace: leden 2021 
Srozumitelný a názorný výklad slov a výrazů, se kterými se setkáváme v běžném životě. Děti 
si prověří, zda správně rozumějí slovům cizího původu, která se často používají v našem 
jazyce. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: informační a komunikační, jazyk a jazyková komunikace, člověk 

a společnost  
 
 
HRDINOVÉ STARÉHO ŘECKA A BOHOVÉ OLYMPU 
Určeno pro: 5. třídy ZŠ  
Termín realizace: duben 2021 
Seznámení se se světem řecké mytologie plné hrdinů, bohů a jejich příběhů. 
Klíčové kompetence: komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost 
 
 
KNIHY VE FILMU 
Určeno pro: 6. třídy ZŠ a studenty primy víceletých gymnázií  

Termín realizace: únor 2021 
Seznámení s knihami ze světové i české literatury, které byly převedeny na filmové plátno. 
Doplněno čtením z vybraných knih a promítáním filmových ukázek. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast:  jazyk a jazyková komunikace, umění a kultura 

 
 
V MOŘI ODPADŮ ANEB MALÝ KRŮČEK K VELKÉ ZMĚNĚ 
Určeno pro: 7. třídy ZŠ a studenty sekundy víceletých gymnázií 
Termín realizace: březen 2021 
Odpad je celosvětový problém dotýkající se každého z nás. Proč je odpad problém a jak 
opravdu funguje recyklace? Co se skrývá pod fenomény zero waste a minimalismus? 
A doopravdy fungují? Na všechny otázky si odpovíme a podíváme se na různé knihy, rady 
a návody, jak snížit množství vlastního odpadu. 
Klíčové kompetence: sociální a personální, k řešení problémů, činnostní a občanské 
Vzdělávací oblast: člověk a společnost, člověk a jeho svět, člověk a příroda  
 
 
DĚTI VE 2. SVĚTOVÉ VÁLCE 
Určeno pro: 8. třídy ZŠ a studenty tercie víceletých gymnázií 

Termín realizace: leden – únor 2021 
Na téma besedy zaměřené na holokaust nahlédneme optikou dítěte vyrůstajícího v době 

válečného konfliktu. Podíváme se na autentické deníkové záznamy i na díla inspirovaná 

konkrétními lidskými osudy, představíme nejen tituly klasické, ale i nové, které téma 

pozoruhodným způsobem zpracovávají (třeba komiksovou formou). 

Klíčové kompetence: občanské, k řešení problémů 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost 
 
 
 
 
 
 
 



VE SVĚTĚ HOAXŮ, DEZINFORMACÍ A FAKE NEWS 
Určeno pro: 9. třídy ZŠ a studenty kvarty víceletých gymnázií 

Termín realizace: únor 2021 
Informace nás obklopují ze všech stran – setkáváme se s nimi ve škole, mezi kamarády, 
na sociálních sítích a internetu. Jak se v nich zorientovat a nenechat se ovlivnit, jak 
rozpoznat falešné zprávy od pravdivých? Je potřeba kritického myšlení, a to si vyzkoušíme 
během této interaktivní besedy.  
Klíčové kompetence: k učení, občanské 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, informační a komunikační technologie 

 
 


