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MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 

BESEDY 

 

 

OTRAVNÍ KRÁLÍCI 

Určeno pro: MŠ 
Termín realizace: květen - červen 2022 
Co se stane, když se medvědovi do sousedství přistěhuje rodina králíků? Čtení příběhu 
s využitím metody RWCT (čtením a psaním ke kritickému myšlení) a čtení s předvídáním.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů 
Vzdělávací oblast: dítě a svět, dítě a jeho psychika 
 

 

DEN, KDY SI VOSKOVKY ŘEKLY DOST 
Určeno pro: MŠ 
Termín realizace: květen - červen 2022 
Když se rozzlobí voskovky, je domalováno. Zábavné čtení na téma barvy kolem nás, s využitím 
metod RWCT (čtením a psaním ke kritickému myšlení) a čtení s předvídáním. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů 
Vzdělávací oblast: dítě a svět, dítě a jeho psychika 
 
 
O VLKOVI, KTERÝ VYPADL Z KNÍŽKY 
Určeno pro: MŠ 
Termín realizace: květen - červen 2022 
Putování ztraceného pohádkového vlka dětskými knížkami, hledání správného příběhu 
s využitím metod RWCT (čtením a psaním ke kritickému myšlení) a čtení s předvídáním. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů 
Vzdělávací oblast: dítě a svět, dítě a jeho psychika 
 

Zpět na obsah 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

 

LEKCE INFORMAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

 

 
POPRVÉ V KNIHOVNĚ 
Určeno pro: 1. třídy ZŠ / dostupné i v online verzi 
Doporučený termín realizace: únor 2022 
Seznámení s knihovnou, k čemu slouží a co v ní najdeme. Jak se chovat v knihovně  
a jak se nechovat ke knize. Ukázky zajímavých knih. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
 
 
KNIHA, TO JE ZÁKLAD 
Určeno pro: 2. třídy ZŠ / dostupné i v online verzi 
Doporučený termín realizace: říjen 2021 ‐ duben 2022 

Cesta knihy od spisovatele až do knihovny. Co je to ilustrace, nejznámější ilustrátoři, ukázky 
děl ilustrátorů dětských knih. Seznámení s uspořádáním fondu v knihovně.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
 
 
JÁ UŽ SE TU VYZNÁM 
Určeno pro: 3. třídy ZŠ / dostupné i v online verzi 
Doporučený termín realizace: říjen 2021 – duben 2022 
Jak se orientovat v knihovně, aktivní vyhledávání knih pomocí cesty za ukrytou tajenkou. 
Zahrajeme si na básníky a seznámíme se s žánrem poezie. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
 
 
VŠE, CO POTŘEBUJI, NAJDU V KNIHOVNĚ  
Určeno pro: 4. třídy ZŠ / dostupné i v online verzi 
Doporučený termín realizace: říjen 2021 ‐ duben 2022 

Aktivní orientace v knihovně, co je to katalog a jak v něm vyhledávat, vyhledávání klíčových 
slov v encyklopediích. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
 
 
TAK TO SI PŘEČTI! 
Určeno pro: 5. třídy ZŠ / dostupné i v online verzi 
Doporučený termín realizace: říjen 2021 ‐ duben 2022 

Jak si správně vybírat knihu. Metody výběru knih. Knižní tipy s ukázkami. Zajímavosti ze světa 
vybraných spisovatelů. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
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ČTENÍ UMÍ BÝT MODERNÍ 
Určeno pro: 6. třídy ZŠ / dostupné i v online verzi 
Doporučený termín realizace: říjen 2021 ‐ duben 2022 

Elektronický katalog a orientace ve čtenářském kontu, e-knihy, audioknihy, zvukové knihy, 
knižní databáze, typy knihoven. Zajímavé knižní tipy. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět 
 
 
VE SVĚTĚ INFORMACÍ  
Určeno pro: 7. třídy ZŠ / dostupné i v online verzi 
Doporučený termín realizace: říjen 2021 ‐ duben 2022 

Jak pracovat s informacemi, noviny vs. články na internetu, Wikipedie a její úskalí. 
Encyklopedie včera a dnes. 
Klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, digitální 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, informatika 
 
 
VE SVĚTĚ (DEZ)INFORMACÍ 
Určeno pro: 7. třídy ZŠ / dostupné i v online verzi 

Doporučený termín realizace: říjen 2021 ‐ duben 2022 

Téma navazuje na lekci Ve světě informací. Co je kritické myšlení, co je hoax, fake news,  
jak je rozpoznat a nenechat se ovlivnit, desatero bezpečného internetu. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, digitální 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, informatika 
 
 
NEVĚŘ VŠEMU, CO VIDÍŠ ANEB JAK KRITICKY MYSLET 
Určeno pro: 8. třídy ZŠ / dostupné i v online verzi 

Doporučený termín realizace: říjen 2021 ‐ duben 2022 

Základy kritického myšlení, praktické cvičení, jak kriticky myslet, bludiště (dez)informací  
a jak z něj ven, práce s textem. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
 
Zpět na obsah 
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BESEDY 
 
 
KAMIL NEUMÍ LÍTAT 
Určeno pro: 1. třídy ZŠ 
Termín realizace: duben 2022 
Beseda pro 1. třídu o tom, proč je důležité umět číst a psát. Aktivní práce s pohádkovou knihou 
J. Berne „Kamil neumí lítat“, s využitím metod RWCT (čtením a psaním ke kritickému myšlení). 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
 
 
VEVERKA A PŘÁTELÉ 
Určeno pro: 2. třídy ZŠ 
Termín realizace: říjen 2021 
Beseda o důležitosti přátelství a o tom, kdo všechno může být náš přítel. Práce s knihou Daisy 
Mrázkové „Slon a mravenec“, s využitím metod RWCT (čtením a psaním ke kritickému 
myšlení). 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
 
 
TŘEŤÁK FILIP A TI DALŠÍ… 
Určeno pro: 3. třídy ZŠ / dostupné i v online verzi 
Termín realizace: listopad 2021 
Dětští hrdinové v knihách Petry Braunové. Seznámíme se s příběhy dětí, jejich 
každodenními starostmi a vzájemnými vztahy. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
 
 
DĚTSKÝ SVĚT ASTRID LINDGRENOVÉ 
Určeno pro: 4. třídy ZŠ / dostupné i v online verzi 
Termín realizace: prosinec 2021 
Moderní autorská pohádka, povídání o životě a díle švédské spisovatelky. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, pracovní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
 
 
SVĚT OBRÁZKŮ A BUBLIN 
Určeno pro: 5. třídy ZŠ / dostupné i v online verzi 
Termín realizace: leden 2022 
Letem světem historií komiksu, poznávání nejznámějších postav a hrdinů, jak se tvoří komiks 
a tvorba komiksového stripu. Ukázka komiksů. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
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MANGA – KOMIKS TROCHU JINAK 
Určeno pro: 6. třídy ZŠ / dostupné i v online verzi 
Termín realizace: listopad 2021 
Představení Manga komiksu, jeho historie, Manga v Japonsku a Manga u nás. Zajímavé knižní 
tipy. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
 
 
YOUNG ADULT V SOUČASNOSTI 
Určeno pro: 6. a 7. třídy ZŠ / dostupné i v online verzi 
Termín realizace: březen 2022 
Představení žánru Young Adult a jeho historie, současní autoři (S. J. Mass, S. Collins…), 
zajímavé knižní tipy. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
 
 
HOROR (nejen) V KLASICKÉ LITERATUŘE 
Určeno pro: 6. - 8. třídy ZŠ / dostupné i v online verzi 
Termín realizace: říjen 2021 
Představení žánru horor, se zaměřením převážně na kanonickou literaturu (K. J. Erben,  
E. A. Poe, M. Shelley).  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
 
 
NA VLNĚ SCI-FI A FANTASY 
Určeno pro: 7. - 8. třídy ZŠ / dostupné i v online verzi 
Termín realizace: únor 2022 
Seznámení s žánrem a jeho hlavními představiteli. Propojení klasického žánru sci-fi (K. Čapek 
- „R. U. R.“) se současnou populární scénou včetně anime.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
 
 
LETEM SVĚTEM KLASIKOU…  
Určeno pro: 9. třídy ZŠ / dostupné i v online verzi 
Termín realizace: listopad 2021 
Rychlý souhrn kanonické literatury jako možnost opakování k přijímacím testům na střední 
školy. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
 
 
JÁ NA TO MÁM 
Určeno pro: 9. třídy ZŠ / dostupné i v online verzi 
Termín realizace: prosinec 2021 
Podrobnější rozbor přijímacích zkoušek na SŠ pro čtyřleté obory, rozbor textu jednoho 
českého literárního díla a jednoho zahraničního, hledání v textu a seřazování. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
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JUBILEJNÍ MEDAILONKY Z JUBILEJNÍ - DNES S AUTOREM… 

Určeno pro: 6. ‐ 9. třídy ZŠ / dostupné i v online verzi 

Termín realizace: září 2021 ‐ červen 2022 

Krátké povídání a zajímavosti o autorovi, který slaví daný měsíc či rok jubileum. 
Klíčové kompetence: k učení 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
 
Zpět na obsah 


