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Vážení učitelé, 
 
 

pro školní rok 2021/22 Vám nabízíme literární besedy a lekce informačního 
vzdělávání pro všechny třídy mateřských a základních škol. 
 

Děti seznamujeme s knihovnou a knihami prostřednictvím her a zábavných 
činností.  

 
Besedy jsou vedeny formou dialogu, střídají se různé kreativní aktivity 

využívající metod výtvarné, pohybové a dramatické výchovy, kritického myšlení a 
řízeného čtení. 

 
Besedy a lekce vhodně doplňují rámcové a školní vzdělávací programy.  

 
Programy mají délku 30 - 60 minut a jsou zdarma. Po domluvě lze vybrané 

besedy provést v online prostředí. 
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MATEŘSKÉ ŠKOLY 
  
KNÍŽKA 
Určeno pro: předškolní děti 
Termín realizace: dle dohody 
První návštěva knihovny, seznámení s jejím prostředím a pravidly. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblasti: dítě a svět 
 
POHÁDKOVÝ KUFŘÍK 
Určeno pro: předškolní děti 
Termín realizace: dle dohody 
Jak vznikaly pohádky? Návštěva v pohádkovém světě. Vyprávění příběhů pomocí 
japonského obrázkového divadélka kamišibai. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblasti: dítě a svět, dítě a jeho psychika 
 
KAMARÁDI 
Určeno pro: předškolní děti 
Termín realizace: dle dohody 
Beseda o toleranci, kamarádství, lidských vlastnostech. Povídání o tom, že rozdíly nejsou 
překážkou, ale výhodou. Beseda je určena k posilování a prohlubování čtenářských 
dovedností: vyvozování z obrázku, předvídání. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblasti: dítě a svět, dítě a ten druhý 
  
ČTENÍ S KNÍŽKOU PRO PŘEDŠKOLÁKY 
Určeno pro: předškolní děti  
Termín realizace: dle dohody 
Vybíráme dětem poutavé příběhy ze světa knih a tím pomáháme rozvíjet jejich fantazii, literární 
vědomí a posilovat kladný vztah ke knihám.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblasti: dítě a svět, dítě a jeho psychika 
 
VÍTEJTE V ROBOTÍM SVĚTĚ 
Určeno pro: předškolní děti 
Termín realizace: dle dohody 
Robotické hračky a hry učí zábavnou formou děti základům programování a robotiky, 
zároveň rozvíjí kreativitu a logické myšlení.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  
Vzdělávací oblasti: dítě a svět, dítě a jeho psychika 

 

 
Zpět na obsah 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
 
Literární besedy 
 
KAMIL UMÍ ČÍST! 
Určeno pro: 1. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2021/2022 
Pohádka o špačkovi knihomolovi a o tom, proč je důležité číst a umět číst.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů  
Vzdělávací oblasti: jazyk a jazyková komunikace 

 
TÝDEN PRVŇÁČKŮ 
Určeno pro: 1. třídy ZŠ 
Termín realizace: březen 2022 
Tradiční akce Knihovny města Ostravy, probíhající každoročně v prvním týdnu měsíce 
března. Prvňáčci jsou slavnostně pasováni na čtenáře. 

 
Z POHÁDKY DO POHÁDKY 
Určeno pro: 1. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2021/2022 
Jak vznikaly pohádky? Představení klasických pohádek a nejznámějších pohádkářů. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  
Vzdělávací oblasti: jazyk a jazyková komunikace 

 
BARVY ZEMĚ  
Určeno pro: 1. třídy ZŠ / dostupné i v online verzi 
Termín realizace: školní rok 2021/2022 
Společné malování s knihou o malé Elišce a jejím kamarádovi z Měsíce. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, pracovní  
Vzdělávací oblasti: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět, umění a kultura 

 
KAMARÁDI 
Určeno pro: 1. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2021/2022 
Příběhy o neobvyklých kamarádech a o potřebě přátelství. Interaktivní beseda využívající 
metody čtení s předvídáním.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální  
Vzdělávací oblasti: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět, člověk a společnost 
 
LEV A MYŠKA 
Určeno pro: 2. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2021/2022 
Beseda seznámí děti s klasickými bajkami.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální  
Vzdělávací oblasti: jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost 

 
ČTENÁŘSKÁ DÍLNA 
Určeno pro: 2. třídy ZŠ / dostupné i v online verzi 
Termín realizace: školní rok 2021/2022 
Práce s konkrétní knihou s využitím metod kritického myšlení pod vedením knihovníků. 
Možnost zapojení do soutěžní hry Lovci perel. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
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TAJEMSTVÍ V ZAHRADĚ 
Určeno pro: 2. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2021/2022 
Nahlédnutí do tajuplného světa pohádkové knihy Jiřího Trnky. Za rezavými vrátky objevíme 
moudrého trpaslíka, mrzutého kocoura a hlavně nová dobrodružství. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  
Vzdělávací oblasti: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět 
 
KNIŽNÍ HÁDANKY 
Určeno pro: 2. třídy ZŠ / dostupné i v online verzi 
Termín realizace: školní rok 2021/2022 
Představení nových knih nejen z knižní edice „Druhé čtení“. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblasti: jazyk a jazyková komunikace 

 
DETEKTIVNÍ KANCELÁŘ 
Určeno pro: 2. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2021/2022 
Společně prožijeme příběhy plné napětí a záhad. Představíme si nejnovější detektivní příběhy 
pro menší děti. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů 
Vzdělávací oblasti: jazyk a jazyková komunikace 
 
TŘEŤÁK FILIP 
Určeno pro: 3. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2021/2022 
Beseda o knize Petry Braunové "Nejhorší den v životě třeťáka Filipa L.", během níž žáci 
aktivně pracují s textem metodou řízeného čtení s předvídáním. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, občanské 
Vzdělávací oblasti: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět, člověk a společnost 

 
POEZIE JEDNA BÁSEŇ! 
Určeno pro: 3. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2021/2022 
Vítejte v poetickém světě lidových říkadel, rýmovaných hádanek, nezvyklých básnických 
útvarů a písniček. Jak se tvoří báseň? 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  
Vzdělávací oblasti: jazyk a jazyková komunikace 
 
POVĚSTI NAŠEHO MĚSTA 
Určeno pro: 3. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2021/2022 
Seznámení s příběhy, které si v minulosti vyprávěli lidé o Ostravě.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, občanské 
Vzdělávací oblasti: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět 

 
ASTRID LINDGRENOVÁ  
Určeno pro: 3. třídy ZŠ / dostupné i v online verzi 
Termín realizace: školní rok 2021/2022 
Vyprávění o životě a knihách švédské autorky knih pro děti. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  
Vzdělávací oblasti: jazyk a jazyková komunikace 
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FANTAZIE NEZNÁ HRANICE 
Určeno pro: 3. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2021/2022 
Jaké to je, když se jednoho obyčejného dne začnou dít neobyčejné věci.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  
Vzdělávací oblasti: jazyk a jazyková komunikace 
 
ROBINSON PETR SÍS  
Určeno pro: 3. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2021/2022 
Představení knih známého výtvarníka Petra Síse. Poutavé příběhy vyprávěné obrazem.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  
Vzdělávací oblasti: jazyk a jazyková komunikace 
 
PONĚKUD ZVLÁŠTNÍ PŘÍBĚH 
Určeno pro: 3. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2021/2022 
Děti v knížkách Fridy Nilsson se musí vypořádat s problémy, které dospělí přehlíží. Někdy 
jim pomůže neobvyklý kamarád, jindy jim ovšem pořádně zavaří. Autorka vypráví o dětském 
světě s hravým humorem a nevyhýbá se kontroverzním tématům. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  
Vzdělávací oblasti: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět, člověk a společnost 
 
MODERNÍ POHÁDKY 
Určeno pro: 4. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2021/2022 
Co je to moderní pohádka a jak vzniká? Pohádky spisovatelů Karla Čapka, Václava Čtvrtka, 
Miloše Macourka a současných autorů. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  
Vzdělávací oblasti: jazyk a jazyková komunikace 

 
FANTASTICKÉ DĚTI ROALDA DAHLA 
Určeno pro: 4. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2021/2022 
Návštěva ve světě příběhů známého britského spisovatele, autora knih Karlík a továrna 
na čokoládu, Matylda, Prevítovi, Obr Dobr… 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  
Vzdělávací oblasti: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět 

 
ROŠŤÁCI 
Určeno pro: 4. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2021/2022 
Veselé, strašidelné, napínavé i tajemné povídání o dětských hrdinech.  
Klukovská a holčičí dobrodružství. Dospělí očima dětí. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblasti: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět 
 
UDATNÝ ČESKÝ NÁROD  
Určeno pro: 4. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2021/2022 
O čem vypráví pověsti? Výlet do české historie. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, občanské 
Vzdělávací oblasti: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět, člověk a společnost  
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DOBRODRUŽNÉ CESTY 
Určeno pro: 5. třídy ZŠ  
Termín realizace: školní rok 2021/2022 
Cestovatelé a jejich zážitky. Skutečné i fantastické cestopisy.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací obor: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět, člověk a společnost 
 

ČERNÝ HUMOR DAVIDA WALLIAMSE 
Určeno pro: 5. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2021/2022 
Babička drsňačka, Kluk v sukních, Ďábelská zubařka…jsou knížky oblíbeného britského 
spisovatele Davida Walliamse, který dokáže vyprávět vesele o závažných tématech. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblasti: jazyk a jazyková komunikace 
 

KOMIKS 
Určeno pro: 5. třídy ZŠ / dostupné i v online verzi 
Termín realizace: školní rok 2021/2022 
Exkurze do komiksové minulosti. Komiksy všech žánrů u nás i ve světě. Jak vzniká komiks? 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  
Vzdělávací oblasti: jazyk a jazyková komunikace 
  
BAJKA – POVĚST – BÁJE – LEGENDA – POHÁDKA 
Určeno pro: 5. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2021/2022 
Definice jednotlivých literárních útvarů, rozdíly mezi nimi a ukázky.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální  
Vzdělávací oblasti: jazyk a jazyková komunikace 
 

CHCI SI ČÍST! 
Určeno pro: 5. třídy ZŠ / dostupné i v online verzi 
Termín realizace: školní rok 2021/2022 
Přehled knižních novinek. Nabídka beletrie i naučné literatury pro všechny děti. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblasti: jazyk a jazyková komunikace 
 
ŽIVOT S HVĚZDOU 
Určeno pro: 7. - 9. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2021/2022 
Osudy židovských dětí za druhé světové války. Autentické i smyšlené příběhy naplněné 
nadějí a touhou po životě. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální, k řešení problémů 
Vzdělávací oblasti: jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost 

 
 
Zpět na obsah 
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Lekce informačního vzdělávání 
 
JÁ, KNÍŽKA A KNIHOVNA 
Určeno pro: 1. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2021/2022 
Seznámení s knihovnou a její nabídkou.  
Pojmy knihovna, knihkupectví, autor, spisovatel, ilustrátor…  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblasti: jazyk a jazyková komunikace 
 
MALOVANÝ SVĚT 
Určeno pro: 2. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2021/2022 
Ilustrátoři českých knih pro děti. Ukázky knih, vytváření vlastní ilustrace. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, pracovní 
Vzdělávací oblasti: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět, umění a kultura 
 
VÍTEJTE V ROBOTÍM SVĚTĚ 
Určeno pro: 2., 3. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2021/2022 
Robotické hračky a hry učí zábavnou formou děti základům programování a robotiky, 
zároveň rozvíjí kreativitu a logické myšlení.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, digitální  
Vzdělávací oblasti: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět 
 
ADVENT A SVÁTKY VÁNOČNÍ 
Určeno pro: 3., 4. třídy ZŠ 
Termín realizace: prosinec 2021 
Zapomenuté i stále živé svátky doby adventu.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální, občanské 
Vzdělávací oblasti: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět 

 
VELIKONOČNÍ SVÁTKY 
Určeno pro: 3., 4. třídy ZŠ 
Termín realizace: duben 2022 
Proč slavíme Velikonoce? Připomenutí starých zvyků na oslavu jara i křesťanských tradic. 
Zajímavosti ze světa. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální, občanské 
Vzdělávací oblasti: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět 
 
NAUČNÁ KNÍŽKA 
Určeno pro: 4. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2021/2022 
Jak se vyznat v naučné literatuře, práce s encyklopediemi a slovníky. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů 
Vzdělávací oblasti: jazyk a jazyková komunikace 

 
NEZTRAŤ SE!  
Určeno pro: 5. třídy ZŠ / dostupné i v online verzi 
Termín realizace: školní rok 2021/2022 
Návod pro orientaci v knihovně, uspořádání beletrie a naučné literatury, on-line katalog. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů 
Vzdělávací oblasti: jazyk a jazyková komunikace, informační a komunikační technologie 
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ILUSTRACE PRO DĚTI 
Určeno pro: 5. třídy ZŠ / dostupné i v online verzi 
Termín realizace: školní rok 2021/2022 
Stručný vývoj ilustrace v knihách pro děti a mládež. Významní čeští ilustrátoři a jejich tvorba. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní   
Vzdělávací oblasti: jazyk a jazyková komunikace, umění a kultura 

 
HLAVA OTEVŘENÁ  
Určeno pro: 6. - 7. třídy ZŠ / dostupné i v online verzi 
Termín realizace: školní rok 2021/2022 
Orientace v knihovně, samostatné vyhledávání informací z dostupných informačních 
pramenů. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů 
Vzdělávací oblasti: jazyk a jazykové komunikace, informační a komunikační technologie 

 
BÝT ČI NEBÝT V SÍTI 
Určeno pro: 6. – 9. třídy ZŠ / dostupné i v online verzi 
Termín realizace: od března 2022 
Lekce mediální gramotnosti. Jak se orientovat ve virtuálním světě? 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, občanské 
Vzdělávací oblasti: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět, člověk a společnost  
 
Zpět na obsah 
 
 
 


