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MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 
Literární a tematické besedy 

 

KNIHOMÍLKOVO KRÁLOVSTVÍ A JEDEN MALÝ PŘÍBĚH K TOMU 

Určeno pro:  MŠ 

Termín realizace: 2021/2022 dle domluvy 

Seznámení s knihovnou a prvními knihami. 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální 

Vzdělávací oblast: dítě a společnost 

 

DOBRÉ RADY JOSEFA LADY 

Určeno pro:  MŠ 

Termín realizace: 2021/2022 dle domluvy 

Jak se slušně chovat a vážit si jeden druhého. 

Klíčové kompetence: k učení, činnostní a občanské, sociální a personální 

Vzdělávací oblast: dítě a společnost, dítě a ten druhý 

 

DEN A NOC NA PLANETĚ ZEMI  

Určeno pro:  MŠ 

Termín realizace: 2021/2022 dle domluvy 

Střídání noci a dne – ve městech, v lesích, v divočině, noc pod hladinou. 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 

Vzdělávací oblast: dítě a svět 

 

KDYŽ JE ŠTĚDRÝ DEN ŠTĚDRÝ 

Určeno pro:  MŠ 

Termín realizace: 2021/2022 dle domluvy 

Jak to chodí u nás a ve světě, …jak se žilo a slavilo kdysi? 

Klíčové kompetence: komunikativní, k učení, sociální 

Vzdělávací oblast: člověk a společnost, informační a komunikační technologie 

 

PROČ SE ZEMĚ OTÁČÍ A KDE JE VLASTNĚ TEN VESMÍR? 

Určeno pro:  MŠ 

Termín realizace: 2021/2022 dle domluvy 

Jak to chodí na Zemi a v dalekém vesmíru. 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 

Vzdělávací oblast: dítě a svět 
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MOZKOLAMY 

Určeno pro:  MŠ 

Termín realizace: 2021/2022 dle domluvy 

Hrátky s písmenky, čísly a tvary. 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 

Vzdělávací oblast: dítě a společnost 

 

HODY, HODY DOPROVODY  

Určeno pro:  MŠ 

Termín realizace: 2021/2022 dle domluvy 

Vše o Velikonocích u nás i ve světě. Velikonoční zvyky s trochou historie. 

Klíčové kompetence: komunikativní, k učení, sociální  

Vzdělávací oblast: člověk a společnost, informační a komunikační technologie 

 

ROČNÍ OBDOBÍ V PŘÍRODĚ 

Určeno pro:  MŠ 

Termín realizace: 2021/2022 dle domluvy 

Co se děje v přírodě v různých ročních obdobích. 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 

Vzdělávací oblast: dítě a svět  

 

IGELITKA JITKA A PETKA BĚTKA  

Určeno pro:  MŠ 

Termín realizace: 2021/2022 dle domluvy 

Ochrana životního prostředí a vše o recyklaci. Společně zachraňujeme planetu. 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, činnostní a občanské, sociální a personální 

Vzdělávací oblast: dítě a společnost, dítě a ten druhý 

 

KNIHOMÍLKŮV KAMARÁD MÁ RÝMY RÁD 

Určeno pro:  MŠ 

Termín realizace: 2021/2022 dle domluvy 

Hrátky s rýmy – říkadla, básničky, hádanky. 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  

Vzdělávací oblast: dítě a společnost 

 

Zpět na obsah  
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ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

 
Lekce informačního vzdělávání 

 
KNIHOMÍLKOVO KRÁLOVSTVÍ ANEB KOUZELNÉ SLOVÍČKO DOKÁŽE DIVY  

Určeno pro:  1. třídu ZŠ 

Termín realizace: 2021/2022 dle domluvy 

Seznámení s knihovnou, jak se chovat ke knížkám, jak se orientovat v knihovně. 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální 

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

 

KNIHOVNICKÁ EXKURZE 
Určeno pro:  2. – 9. třídu ZŠ 

Termín realizace: 2021/2022 dle domluvy 

Seznámení s knihovnou a poskytovanými službami, podmínky půjčování, orientace 

v půjčovně s vyhledáváním knih i v online katalogu, volná prohlídka půjčovny. 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální 

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

 

Zpět na obsah 

 

Literární a tematické besedy 

 

BREBERKY A JIM PODOBNÉ POTVŮRKY 

Určeno pro: 1. třídu ZŠ  

Termín realizace: 2021/2022 dle domluvy 

Paraziti – breberky kolem nás, na nás a v nás.  

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů 

Vzdělávací oblast: člověk a jeho svět, člověk a zdraví 

 

ENERGIE PRO TĚLO -  ABY MU BYLO VESELO 

Určeno pro:  2. – 3. třídu ZŠ 

Termín realizace: 2021/2022 dle domluvy 

Co se děje v těle s různými potravinami. 

Klíčové kompetence: k učení 

Vzdělávací oblast: člověk a jeho svět, člověk a zdraví  

 

LITERA A TÚRA NENÍ LITERATURA 

Určeno pro:  4. – 5. třídu ZŠ 

Termín realizace: 2021/2022 dle domluvy 

Rozverně o literatuře. 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 

Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost 
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HODY, HODY DOPROVODY 

Určeno pro:  1. – 5. třídu ZŠ 

Termín realizace: 2021/2022 dle domluvy 

Vše o Velikonocích u nás i ve světě. Velikonoční zvyky s trochou historie. 

Klíčové kompetence: komunikativní, k učení, sociální 

Vzdělávací oblast: člověk a společnost, informační a komunikační technologie 

 

JE VŠUDE ŠTĚDRÝ DEN ŠTĚDRÝ? 

Určeno pro:  1. – 5. třídu ZŠ 

Termín realizace: 2021/2022 dle domluvy 

Jak to chodí u nás a ve světě o Vánocích, …jak se žilo kdysi? 

Klíčové kompetence: komunikativní, k učení, sociální 

Vzdělávací oblast: člověk a společnost, informační a komunikační technologie 

 

BUĎ IN 

Určeno pro:  6. – 7. třídu ZŠ 

Termín realizace: 2021/2022 dle domluvy 

TOP právě vydané literatury a tipy na čtení, které nenudí. 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální  

Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost 

 

KDYŽ TĚ NĚCO „ŽERE“… 

Určeno pro:  8. – 9. třídu ZŠ 

Termín realizace: 2021/2022 dle domluvy 

Nálady, vztahy, závislosti a další nepříjemnosti, ze kterých je třeba se dostat i pomocí 

příběhů z knih a být zase spokojený – hlavně sám se sebou. 

Klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální 

Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost, člověk a zdraví 

Zpět na obsah  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


