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MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 

BESEDY 
 

JAK TO BYLO, POHÁDKO? 

Určeno pro: MŠ 

Termín realizace: 2022/2023 dle dohody  

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

Klíčové kompetence: komunikativní, sociální 

Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 

 

ZA ZVÍŘÁTKY NA LOUKU, K VODĚ, DO LESA 

Určeno pro: MŠ 

Termín realizace: 2022/2023 dle dohody 

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

Čtení ze stejnojmenných knih. 

Klíčové kompetence: komunikativní, k učení 

Vzdělávací oblast: člověk a příroda, environmentální 

 

PLANETA ZEMĚ SE USMÍVÁ 

Určeno pro: MŠ 

Termín realizace: 2022/2023 dle dohody 

S využitím stejnojmenné knihy si budeme povídat o ochraně životního prostředí a o tom, co 

můžeme sami udělat proto, aby se naše planeta „usmívala“.  

Klíčové kompetence: komunikativní, k učení 

Vzdělávací oblast: člověk a příroda, environmentální 

 

KAŽDÝ NĚCO UMÍ 

Určeno pro: MŠ 

Termín realizace: 2022/2023 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 

 

ODKUD SE BERE SNÍH? 

Určeno pro: MŠ 

Termín realizace: 2022/2023 dle dohody 

Povídání o tom, jak vzniká sníh, jaké jsou jeho druhy, jak se tvoří sněhové vločky. 

Čtení příběhu se zimní tematikou.  

Klíčové kompetence: komunikativní, k učení  

Vzdělávací oblast: člověk a příroda, environmentální  
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VŠECHNO O VEJCI 

Určeno pro: MŠ 

Termín realizace: 2022/2023 dle dohody 

Povídání o tom, k čemu slouží vajíčko, z čeho je vytvořeno, kteří živočichové se z něj líhnou a 

podobně, s využitím četby ze stejnojmenné knihy. Vyzkoušíme několik experimentů 

s vajíčkem. 

Klíčové kompetence: komunikativní, k učení  

Vzdělávací oblast: člověk a příroda, environmentální 

 

KDO JE KAMARÁD? 

Určeno pro: MŠ 

Termín realizace: 2022/23 dle dohody 

Čtení jednoduchého příběhu o kamarádství, povídání o tom, co znamená být kamarád, jak si 

získat a udržet kamaráda, umíme popsat svého kamaráda?  

Klíčové kompetence: komunikativní, k učení, porozumění textu 

Vzdělávací oblast: člověk a společnost 

 
KDE ZŮSTAL MEDVÍDEK BOBÍK? 

Určeno pro: MŠ 

Termín realizace: 2022/23 dle dohody 

Na základě příběhu ze stejnojmenné knihy si budeme povídat o tom, jak si poradit 

v nesnázích, například když se ztratíme.  

Klíčové kompetence: komunikativní, k učení, porozumění textu 

Vzdělávací oblast: člověk a společnost 

 
MODRÝ TUČŇÁK 

Určeno pro: MŠ 

Termín realizace: 2022/23 dle dohody 

S využitím příběhu o modrém tučňákovi si budeme povídat o tom, že nejsme všichni stejní a 

proč je někdy dobré být jiný než ostatní.  

Klíčové kompetence: komunikativní, k učení, porozumění textu 

Vzdělávací oblast: 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: 2022/2023 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: 2022/2023 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 

 

BESEDY 

 

JAZYKOHRÁTKY 

Určeno pro: 1. – 2. třídu ZŠ 

Termín realizace: 2022/2023 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 

 

OBJEVY, KTERÉ ZMĚNILY SVĚT 

Určeno pro: 1. – 2. třídu ZŠ 

Termín realizace: 2022/2023 dle dohody 

Seznámíme se s vybranými významnými objevy a vynálezy v různých etapách dějin lidstva. 

Představíme si některé známé vynálezce, vyzkoušíme si jednoduché experimenty. 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 

Vzdělávací oblast: člověk a jeho svět 

 

 

 

 



6 
 

ILUSTRACE V KNIHÁCH PRO DĚTI 

Určeno pro: 1. – 2. třídu ZŠ 

Termín realizace: 2022/23 dle dohody 

Budeme si společně všímat, jakou funkci má v dětské knize ilustrace, představíme si několik 

nejznámějších českých ilustrátorů a zkusíme si sami namalovat ilustraci k textu, který si 

přečteme. 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, estetické cítění 

Vzdělávací oblast: člověk a jeho svět  

 

PETRA BRAUNOVÁ 

Určeno pro: 1. - 3. třídu ZŠ 

Termín realizace: 2022/2023 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: 2022/2023 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 

 

KNIHOVNICKÉ POHÁDKY ZUZANY POSPÍŠILOVÉ 

Určeno pro: 1. - 3. třídu ZŠ 

Termín realizace: 2022/2023 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: 2022/2023 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: 2022/2023 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 
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SPORTOVNÍ POHÁDKY ZUZANY POSPÍŠILOVÉ 

Určeno pro: 1. - 3. třídu ZŠ 

Termín realizace: 2022/2023 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: 2022/2023 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: 2022/2023 dle dohody 

Beseda, v níž se žáci seznámí s antickými bohy. 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  

Vzdělávací oblast: podpora četby, mytologie 

 

SEDM DIVŮ SVĚTA 

Určeno pro: 5. - 7. třída ZŠ 

Termín realizace: 2022/2023 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: 2022/2023 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: 2022/2023 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 
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TECHNICKÉ PAMÁTKY V OSTRAVĚ 

Určeno pro: 7. - 9. třídu ZŠ 

Termín realizace: 2022/2023 dle dohody 

Beseda, kde 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: 2022/2023 dle dohody 

Beseda, kde 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: 2022/2023 dle dohody 

Beseda, kde se děti seznámí se strašidelnými místy naší vlasti. 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  

Vzdělávací oblast: jazyk, orientace na mapě, historie 

 

MINISTÁTY EVROPY 

Určeno pro: 7. - 9. třídu ZŠ 

Termín realizace: 2022/2023 dle dohody 

Beseda, kde se děti seznámí s nejmenšími státy v Evropě. 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  

Vzdělávací oblast: jazyk, orientace na mapě, historie 

 

Zpět na obsah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


