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Mateřské školy 
 
 
CO SE DĚJE V KNIHOVNĚ 
Určeno pro: mateřské školy  
Termín realizace: říjen-únor 
Knihovnická lekce, která seznamuje s knihovnou, s tím, jak se v knihovně chovat, jak 
zacházet s knihami, co v knihovně najít, 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 svět 
 
 
KOUZELNÉ VÁNOČNÍ PŘÍBĚHY 
Určeno pro: mateřské školy 
Termín realizace: prosinec 
Povídání o Vánocích, vánočních zvycích, čtení příběhů s vánoční tématikou a zpívání koled. 
Klíčové kompetence: komunikativní, občanské 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost 
 
 
EMOCE 
Určeno pro: mateřské školy 
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, sociální, občanské 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost, člověk a příroda 
 
 
AŽ BUDU VELKÝ, BUDU… 
Určeno pro: mateřské školy 
Termín realizace: březen-duben 
Povídáme si o povoláních, jaké máme druhy povolání, čím by chtěly děti být. Beseda je 
doplněna o příběh z knihy, jednoduchými aktivitami a tvůrčí dílnou. 
Klíčové kompetence: komunikativní, občanské, sociální 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost 
 
 
INDIÁNSKÉ LÉTO 
Určeno pro: mateřské školy 
Termín realizace: květen 
Vyprávíme si z knihy Příběhy malého Indiána. Dozvíme se něco o Indiánech. Beseda je 
doplněna soutěžemi a aktivitami s tvůrčí dílnou. 
Klíčové kompetence: komunikativní, občanské 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost, člověk a příroda 
 
 
Zpět na obsah 
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Základní školy 
 
1. třídy základních škol 
 
 
CO SE DĚJE V KNIHOVNĚ 
Určeno pro: 1. třídy ZŠ / dostupné i v online verzi 
Termín realizace: říjen-únor 
Knihovnická lekce, která seznamuje s knihovnou, s tím, jak se v knihovně chovat, jak 
zacházet s knihami, co v knihovně najít, 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 svět 
 
 
KOUZELNÉ VÁNOČNÍ PŘÍBĚHY 
Určeno pro: 1. třídy ZŠ  
Termín realizace: prosinec 
Povídání o Vánocích, vánočních zvycích, čtení příběhů s vánoční tématikou a zpívání koled. 
Klíčové kompetence: komunikativní, občanské 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost 
 
 
EMOCE 
Určeno pro: 1. třídy ZŠ  
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, sociální, občanské 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost, člověk a příroda 
 
 
AŽ BUDU VELKÝ, BUDU… 
Určeno pro: 1. třídy ZŠ  
Termín realizace: březen-duben 
Povídáme si o povoláních, jaké máme druhy povolání, čím by chtěly děti být. Beseda je 
doplněna o příběh z knihy, jednoduchými aktivitami a tvůrčí dílnou. 
Klíčové kompetence: komunikativní, občanské, sociální 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost 
 
 
INDIÁNSKÉ LÉTO 
Určeno pro: 1. třídy ZŠ  
Termín realizace: květen 
Vyprávíme si z knihy Příběhy malého Indiána. Dozvíme se něco o Indiánech. Beseda je 
doplněna soutěžemi a aktivitami s tvůrčí dílnou. 
Klíčové kompetence: komunikativní, občanské 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost, člověk a příroda 
 
Zpět na obsah 
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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, 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! / dostupné i v online verzi 
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 
 

 
Zpět na obsah 
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6. - 9. třídy základní školy 
 
 
TRÁVÍŠ SVŮJ ČAS BEZPEČNĚ??? 
Určeno pro: 6.-9. třídy základních škol / dostupné i v online verzi 
Termín realizace: září, říjen, listopad 
Knihovnická lekce pro malé i velké zbrklíky na téma trávení volného času. 
V rámci projektu Prevence kriminality podporované statutárním městem Ostrava. 
Zamýšlíme se, jak trávíme svůj volný čas. Práce s knihou Umíš se chovat bezpečně? - 
řešíme kvízy na téma bezpečné chování. Kritické čtení z knihy Parkourista. Ukázka robotů 
Sphero bolt, ovládaných pomocí tabletů. 
Klíčové kompetence: emoce, řešení problémů, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazykové vzdělávání a komunikace, práce s textem  
 
SETKÁNÍ V ČASE 
Určeno pro: 8.-9. třídy ZŠ  
Termín realizace: leden-únor 
Knihovnická beseda na téma dobrodružné knihy a cestování v čase. Žáci se obecně 
seznámí s žánrem dobrodružná literatura. Interaktivní a kritické čtení z knihy Prašina, 
Labyrint nedokončených setkání,14-14. Výroba amuletu. 
Klíčové kompetence: emoce, řešení problémů, komunikativní  
Vzdělávací oblast: jazyk a jazykové vzdělávání a komunikace, práce s textem  
 
HÁDEJ, HÁDEJ ČTENÁŘI  
Určeno pro: 6.-7. třídy základních škol  
Termín realizace: leden-únor  
Knihovnická lekce; seznámení s literárními žánry. Práce s ukázkami z knih a ilustracemi. 
Žáci musí správně přiřadit k dané knize. Kritické čtení, zamyšlení nad textem a správné 
určení žánru – detektivka, fantasy, horor, pohádka, komiks atd. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  
Vzdělávací oblast: jazyk a jazykové vzdělávání komunikace, práce s textem, člověk a jeho 

svět 

DOKÁZALI TO! DOKÁŽEME TO? 
Určeno pro: 6.-9. tříd základních škol  
Termín realizace: březen-květen 
Čteme a poznáváme příběhy slavných „kluků a holek“. Úkoly a hádanky k textu. Správné 
přiřazování vynálezů a jejich objevitelů. Krátký film. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  
Vzdělávací oblast: jazyk a jazykové vzdělávání a komunikace, práce s textem, člověk a 

jeho svět 

OSTRAVA NENÍ OTRAVA! 
Určeno pro: 6.-9. tříd základních škol  
Termín realizace: březen-květen 
Poznáváme Ostravu a ostravské pověsti. Práce s knihou a textem Tajemná Ostrava. Kritické 
čtení s detektivními úkoly a hádankami. Tipy na letní výlety, kam můžu v Ostravě zajít, zazní 
i píseň ostravského knihovníka Jarka Nohavici. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  
Vzdělávací oblast: jazyk a jazykové vzdělávání komunikace, práce s textem, člověk a jeho 

svět 
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INFORMAČNÍ DEZINFEKCE 

Určeno pro: 8.-9. třídy základních škol  
Termín realizace: leden-únor 
Knihovnická lekce o bezpečném zacházení s informacemi. 
Žáci se učí kritickému myšlení, ověřování informací a jak odhalit dezinformace. Proč se šíří? 
Kdo je šíří? Práce s textem, pracovními listy a internetem.  
Klíčové kompetence: k učení, řešení problémů, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazykové vzdělávání a komunikace, práce s textem, vzdělávání 
v informačních a komunikačních technologiích 

 

Zpět na obsah 

 

 

 


