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o aktuálním tématu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY – 1. STUPEŇ 

 

LEKCE INFORMAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

 
POPRVÉ V KNIHOVNĚ  
Určeno pro: 1. třídu ZŠ  
Termín realizace: 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. - 4. třídu ZŠ  
Termín realizace: 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 
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BESEDY PRO 1. – 4. TŘÍDU ZŠ 

 
DŘÍV NEŽ PŘIJDE JEŽÍŠEK 
Určeno pro: 1. - 4. třídu  
Termín realizace: 2022/2023 
Beseda, ve které se děti seznámí s vánočními tradicemi a zvyky. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální  
Vzdělávací oblast: člověk a svět, kultura 
 
HODY, HODY DOPROVODY 
Určeno pro: 1. - 4. třídu  
Termín realizace: 2022/2023 
Beseda, ve které se děti seznámí s velikonočními tradicemi a zvyky. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální  
Vzdělávací oblast: člověk a svět, kultura 
 
HRAVÁ AUTOŠKOLA 
Určeno pro: 2. - 4. třídu 
Termín realizace: 2022/2023 
Beseda, která děti seznámí se základními pravidly silničního provozu. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  
Vzdělávací oblast: člověk a svět 
 
KOUZELNICE, ČARODĚJNICE A JEŽIBABY 
Určeno pro: 1. - 4. třídu  
Termín realizace: 2022/2023 
Beseda, kde se děti dozví nejen spoustu informací z pohádek a filmů, ale i historická fakta. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  
Vzdělávací oblast: člověk a svět 
 
PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA 
Určeno pro: 1. - 4. třídu  
Termín realizace: 2022/2023 
Beseda, kde se děti seznámí s autorkou dětských knížek Astrid Lindgrenovou a jejím dílem. 
Klíčové kompetence: k učení, literární 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace  
 
POHÁDKOVÉ DVOJICE ANEB KAMARÁDI Z VEČERNÍČKŮ  
Určeno pro: 1. - 2. třídu  
Termín realizace: 2022/2023 
Beseda, při níž se děti seznámí s pohádkovými dvojicemi z českých večerníčků. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální  
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, kultura 
 
SKUTEČNÝ ŽIVOT KRESLENÝCH HRDINŮ 
Určeno pro: 1. - 4. třídu  
Termín realizace: 2022/2023 
Beseda, při níž se děti seznámí jak s pohádkovými postavami z „animáků“, tak s reálnými 
zvířaty a jejich životem na planetě Zemi. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, literární  
Vzdělávací oblast: člověk a příroda 
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STRAŠIDELNÁ ZVÍŘATA 
Určeno pro: 2. - 4. třídu  
Termín realizace: 2022/2023 
Beseda, kde se děti seznámí s neobvyklými druhy zvířat. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  
Vzdělávací oblast: člověk a příroda 
 
TAK JDE ČAS 
Určeno pro: 2. třídu  
Termín realizace: 2022/2023 
Beseda, kde se děti seznámí s určováním času.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  
Vzdělávací oblast: člověk a jeho svět 

 

Zpět na obsah 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLY – 2. STUPEŇ 

 
LISTOVNÍ TAJEMSTVÍ 
Určeno pro: 5. – 9. třídu  
Termín realizace: 2022/2023 
Cílem besedy je aktivní a nenásilné seznámení se zajímavostmi historie poštovnictví. Děti na 
konci besedy vědí, jak nadepsat obálku, jak poslat dopis. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět 

NA CESTĚ KOLEM SVĚTA S JULESEM VERNEM 
Určeno pro: 5. – 9. třídu  
Termín realizace: 2022/2023 
Na konci besedy děti vědí, kdo je Jules Verne, jaký typ literatury psal, a také znají některá jeho 
díla. Beseda probíhá hravou formou, děti cestují po celém světě a nenásilně při různých 
aktivitách získávají informace k tématu. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět, člověk a příroda 

SVĚT HARRYHO POTTERA 
Určeno pro: 5. – 9. třídu  
Termín realizace: 2022/2023 
Beseda pro všechny nadšence Harryho Pottera, která provede žáky světem kouzel fanoušků 
potterovského universa. Na konci besedy je žák schopen vyprávět o tom, jaké možnosti má 
knižní/filmový fanoušek série o Harry Potterovi, a zná o této sérii základní fakta. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, umění a kultura 
 
WALT DISNEY 
Určeno pro: 5. – 9. třída  
Termín realizace: 2022/2023 
Beseda seznamuje žáky s ikonou animovaného filmu; doplněná je o ukázky filmové a knižní, 
fotografie a informace o Disneylandu. Na konci besedy umí žák stručně říct, kdo byl Walt 
Disney, umí popsat princip vzniku animovaného filmu a ví, kde může navštívit Disneyland a 
také to, co tam na něj čeká.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  
Vzdělávací oblast: umění a kultura 
 
ZEMĚ FARAONŮ 
Určeno pro: 5. – 9. třídu  
Termín realizace: 2022/2023 
Beseda o dějinách, krásách a záhadách starověkého Egypta. Na konci besedy se žák orientuje 
v pojmech souvisejících se starověkým Egyptem, zná proces mumifikace a umí vyjmenovat 
některé zajímavosti a zvláštnosti z tohoto historického období, například z oblasti lékařství, 
kosmetiky, stavitelství či objevů. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: člověk a jeho svět, člověk a společnost, člověk a příroda, umění a 

kultura 

 

Zpět na obsah 

 


