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MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 
Literární a tematické besedy 

 

JAK TO BYLO, POHÁDKO? 

Určeno pro: MŠ 

Termín realizace: 2021/2022 dle dohody  

Připomenutí nejznámějších lidových pohádek pro děti a ponaučení, která z nich plynou. 

Klíčové kompetence: komunikativní, sociální 

Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 

 

MÁME RÁDI ZVÍŘATA  

Určeno pro: MŠ 

Termín realizace: 2021/2022 dle dohody 

Povídání o tom, kde zvířata žijí, čím se živí, jak mohou být užitečná a proč je máme chránit. 

Klíčové kompetence: komunikativní, k učení 

Vzdělávací oblast: člověk a příroda, environmentální 

 

PŘÍRODA KOLEM NÁS 

Určeno pro: MŠ 

Termín realizace: 2021/2022 dle dohody 

Povíme si, co je příroda, čím nám prospívá a jak se k ní máme chovat, aby nám v ní bylo 

dobře. 

Klíčové kompetence: komunikativní, k učení 

Vzdělávací oblast: člověk a příroda, environmentální 

 

KAŽDÝ NĚCO UMÍ 

Určeno pro: MŠ 

Termín realizace: 2021/2022 dle dohody 

Povídání o povoláních, co obnášejí jednotlivé profese, o tom, že každé povolání je potřebné, 

čtení příběhu o vybrané profesi. 

Klíčové kompetence: komunikativní, k učení, občanské 

Vzdělávací oblast: člověk a jeho svět, člověk a svět práce 

 

ABY TĚLO NEBOLELO 

Určeno pro: MŠ 

Termín realizace: 2021/2022 dle dohody 

Povídání o tom, z čeho se skládá lidské tělo, jak fungují některé procesy v lidském těle a jak 

se o tělo dobře starat. 

Klíčové kompetence: komunikativní, k učení  

Vzdělávací oblast: člověk a jeho svět, člověk a zdraví 
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V MOCI EMOCÍ 

Určeno pro: MŠ 

Termín realizace: 2021/2022 dle dohody 

Povídání o základních lidských emocích. Návody na zvládnutí emocí budeme hledat s pomocí 

příběhů z knih. 

Klíčové kompetence: komunikativní, sociální, k řešení problémů 

Vzdělávací oblast: člověk a zdraví, člověk a společnost 

 

JAZYKOHRÁTKY 

Určeno pro: MŠ 

Termín realizace: 2021/2022 dle dohody 

Zábavné hrátky s písmenky, rýmy, obrázkovým čtením. Naučíme se nové hádanky, říkanky a 

jazykolamy. 

Klíčové kompetence: komunikativní, k učení, k řešení problémů 

Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 

 

ČEKÁNÍ NA VÁNOCE 

Určeno pro: MŠ 

Termín realizace: 2021/2022 dle dohody 

Připomeneme si význam Vánoc a vánoční zvyky, na které už jsme možná zapomněli. 

Klíčové kompetence: komunikativní, k učení  

Vzdělávací oblast: člověk a jeho svět, umění a kultura 

 

BĚŽÍ, BĚŽÍ… ČAS 

Určeno pro: MŠ 

Termín realizace: 2021/2022 dle dohody 

Povídání o tom, jak určovali čas naši předkové a jak jej měříme dnes. Jak vnímáme plynutí 

času během dne nebo roku. Budeme hledat časovou posloupnost v příbězích. 

Klíčové kompetence: komunikativní, k učení, k řešení problémů  

Vzdělávací oblast: člověk a jeho svět, jazyk a jazyková komunikace 

 

SVÁTKY JARA 

Určeno pro: MŠ 

Termín realizace: 2021/2022 dle dohody 

Povídání o Velikonocích - největších svátcích jara. Jak se na jaře příroda probouzí. 

Klíčové kompetence: komunikativní, k učení  

Vzdělávací oblast: člověk a jeho svět, člověk a příroda 

 

DOPRAVA DŘÍVE A DNES 

Určeno pro: MŠ 

Termín realizace: 2021/2022 dle dohody 

Jak se cestovalo kdysi, jak se přepravujeme dnes. Významné události v dějinách dopravy. 

Jak se bezpečně chovat v dopravním provozu. 

Klíčové kompetence: komunikativní, k učení  

Vzdělávací oblast: člověk a jeho svět, člověk a společnost 

 

Zpět na obsah 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

 
Lekce informačního vzdělávání 

 

POPRVÉ V KNIHOVNĚ  

Určeno pro: 1. třídu ZŠ  

Termín realizace: 2021/2022 dle dohody 

Seznámení s knihovnou, základními pojmy (knihovna, kniha, časopis, spisovatel, ilustrátor, jak 

se stát čtenářem knihovny, hygiena četby).  

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální  

Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace  

 

UŽ SE VYZNÁM V KNIHOVNĚ 

Určeno pro: 2. - 5. třídu ZŠ  

Termín realizace: 2021/2022 dle dohody 

Opakování základních pojmů, označení a uspořádání knižního fondu, seznámení s naučnou 

literaturou, chování v knihovně, elektronický katalog - využití, vyhledávání, orientace v naučné 

literatuře, praktická cvičení.  

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální  

Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 

 

Zpět na obsah 

 
 

LITERÁRNÍ A TEMATICKÉ BESEDY 

 

Besedy pro 1. stupeň 

 
PETRA BRAUNOVÁ 

Určeno pro: 1. - 3. třídu ZŠ 

Termín realizace: 2021/2022 dle dohody 

Beseda, v níž se žáci seznámí s tvorbou české spisovatelky pro děti a mládež. 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  

Vzdělávací oblast: podpora četby 

 

IVONA BŘEZINOVÁ 

Určeno pro: 1. - 3. třídu ZŠ 

Termín realizace: 2021/2022 dle dohody  

Beseda, v níž se žáci seznámí s tvorbou české spisovatelky pro děti a mládež. 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  

Vzdělávací oblast: podpora četby 
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KNIHOVNICKÉ POHÁDKY ZUZANY POSPÍŠILOVÉ 

Určeno pro: 1. - 3. třídu ZŠ 

Termín realizace: 2021/2022 dle dohody 

Beseda, při níž se žáci seznámí s knihami a dozví se, proč je čtení tak důležité. 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 

Vzdělávací oblast: podpora četby, empatie 

 

55 LET S VEČERNÍČKEM  

Určeno pro: 1. - 3. třídu ZŠ 

Termín realizace: 2021/2022 dle dohody 

Beseda, v níž se žáci seznámí s krásnými televizními pohádkami a dozví se, jak tyto pohádky 

vznikaly. 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  

Vzdělávací oblast: podpora četby, empatie 

 

ONDŘEJ SEKORA 

Určeno pro: 1. - 3. třídu ZŠ 

Termín realizace: 2021/2022 dle dohody 

Beseda, v níž se žáci seznámí s postavičkami autorových knížek a přiblíží život v mraveništi. 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  

Vzdělávací oblast: podpora četby, přírodověda 

 

SPORTOVNÍ POHÁDKY ZUZANY POSPÍŠILOVÉ 

Určeno pro: 1. - 3. třídu ZŠ 

Termín realizace: 2021/2022 dle dohody 

Beseda, v níž se žáci seznámí s důležitostí pohybu/sportu v životě. 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  

Vzdělávací oblast: podpora četby, sport 

 

KLÁRA SMOLÍKOVÁ 

Určeno pro: 3. - 5. třídu ZŠ 

Termín realizace: 2021/2022 dle dohody 

Beseda, v níž se žáci seznámí zábavnou formou s českými dějinami. 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  

Vzdělávací oblast: podpora četby, vlastenectví 

 

STARÉ ŘECKÉ BÁJE A POVĚSTI 

Určeno pro: 4. - 5. třídu ZŠ 

Termín realizace: 2021/2022 dle dohody 

Beseda, v níž se žáci seznámí s antickými bohy. 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  

Vzdělávací oblast: podpora četby, mytologie 

 

Zpět na obsah 
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Besedy pro 2. stupeň 

 

SEDM DIVŮ SVĚTA 

Určeno pro: 5. - 7. třída ZŠ 

Termín realizace: 2021/2022 dle dohody 

Beseda, při níž se žáci seznámí se starověkými i novověkými divy světa. 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 

Vzdělávací oblast: podpora četby, mytologie 

 
POZNÁVÁME SVOJI VLAST 

Určeno pro: 5. - 7. třídu ZŠ 

Termín realizace: 2021/2022 dle dohody 

Beseda, při níž se děti seznámí s mapou České republiky a naučí se v mapě orientovat. 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální  

Vzdělávací oblast: jazyk a zeměpisné znalosti 

 

NEJKRÁSNĚJŠÍ MÍSTA ČESKÉ REPUBLIKY 

Určeno pro: 5. - 8. třídu ZŠ 

Termín realizace: 2021/2022 dle dohody 

Beseda, při níž se děti seznámí s památkami UNESCO v naší vlasti a poznají další zajímavá 

místa naší vlasti. 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální  

Vzdělávací oblast: jazyk a zeměpisné znalosti, kultura 

 

TECHNICKÉ PAMÁTKY V OSTRAVĚ 

Určeno pro: 7. - 9. třídu ZŠ 

Termín realizace: 2021/2022 dle dohody 

Beseda, při níž se děti seznámí s technickými památkami v Ostravě. 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  

Vzdělávací oblast: jazyk, technika 

 

SVĚTOVÍ ČEŠI 

Určeno pro: 7. - 9. třídu ZŠ 

Termín realizace: 2021/2022 dle dohody 

Beseda, při níž se děti seznámí se zajímavými a slavnými Čechy. 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  

Vzdělávací oblast: jazyk, orientace na mapě, historie 

 

STRAŠIDELNÁ MÍSTA NAŠÍ VLASTI 

Určeno pro: 7. - 9. třídu ZŠ 

Termín realizace: 2021/2022 dle dohody 

Beseda, při níž se děti seznámí se strašidelnými místy naší vlasti. 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  

Vzdělávací oblast: jazyk, orientace na mapě, historie 
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MINISTÁTY EVROPY 

Určeno pro: 7. - 9. třídu ZŠ 

Termín realizace: 2021/2022 dle dohody 

Beseda, při níž se děti seznámí s nejmenšími státy v Evropě. 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  

Vzdělávací oblast: jazyk, orientace na mapě, historie 

 

Zpět na obsah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


