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MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 
BESEDY 
 
 
ČÁRY MÁRY POHÁDKA 
Určeno pro: předškolní třídy MŠ 
Termín realizace: květen - červen 2023 
Seznámení dětí s pohádkami českých autorů, interaktivní práce s textem, zapojení dětí do příběhu. 
Volná prohlídka knih. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  
 
 
Zpět na obsah 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
 
LEKCE INFORMAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
 
 
MŇAM POHÁDKY 
Určeno pro: 1. třídy ZŠ 
Termín realizace: duben 2023 
Kuchyňské pohádky, dort podle pejska a kočičky, co má rád Otesánek. Základy stolování a vaření 
pro malé kuchtíky. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a zdraví 
 
 
NA POČÁTKU… 
Určeno pro: 2. třídy ZŠ 
Termín realizace: prosinec 2022 
Povídání o vesmíru, sluneční soustavě a o tom, jak to všechno začalo. Interaktivní hry - kresba 
společného obrázku, pohybová hra „Bublinky do rytmu hudby“. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: člověk a jeho svět 
 
 
EKOSHOW 
Určeno pro: 3. třídy ZŠ  
Termín realizace: listopad 2022 
Ekologie pro děti - třídění odpadu, vysvětlení nejen pojmu recyklace, ale i upcyklace, věnovat se 
budeme klimatu a přírodě, především tomu, co způsobuje odpad v mořích, ve vzduchu, apod. 
Zahrajeme si také jednoduchou třídicí hru. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, sociální, pracovní 
Vzdělávací oblast: člověk a jeho svět, člověk a příroda, člověk a společnost 
 
 
JAK SE VAŘÍ KNIHA 
Určeno pro: 4. třídy ZŠ 
Termín realizace: květen 2023 
Malé nahlédnutí do zákulisí tvorby knihy od prvotní literární myšlenky autora až po výstup z tiskárny 
a distribuci. Praktická ukázka různých druhů klasických, interaktivních, prostorových a 3D knih. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: člověk a svět práce 
 
 
PRÁCE S ONLINE KATALOGEM 
Určeno pro: 5. třídy ZŠ / dostupné i v online verzi 
Termín realizace: říjen 2022 
Seznámení se službami, které knihovna nabízí, s fondem, s podmínkami půjčování atd. Prezentace 
vyhledávání dokumentů v online katalogu, doplněná praktickou ukázkou. Příklad práce s vlastním 
čtenářským kontem a seznámení s jeho základními funkcemi. 
Klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní 
Vzdělávací oblast: informační a komunikační technologie 
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(NE)JSEM OUKEJ 
Určeno pro: 6. třídy ZŠ  
Termín realizace: leden 2023 
Povídání na téma psychických a fyzických indispozicí u dětí i dospělých. Jak se chovat v přítomnosti 
„jiného“ kamaráda? Jak rozpoznat, že má blízký člověk starosti či fyzický problém? Tolerance, 
přátelství, chuť pomáhat. 
Klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální, občanské 
Vzdělávací oblast: člověk a jeho svět, člověk a společnost, člověk a zdraví 
 
 
SCI-FI/FANTASY 
Určeno pro: 7. třídy ZŠ  
Termín realizace: leden 2023 
Seznámení s literární historií oblíbených žánrů, představení nejznámějších děl a autorů sci-fi 
a fantasy pro děti a dospívající. Lekci lze pojmout buď formou klasickou nebo formou jedné z metod 
RWCT, kdy jsou do ní zapojeni i posluchači a tvorby lekce se sami účastní.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
 
 
ŽIVOT S HVĚZDOU 
Určeno pro: 8. třídy ZŠ / dostupné i v online verzi 
Termín realizace: listopad 2022 
Příběhy českých i zahraničních autorů o osudech židovských rodin v době holocaustu napříč 
Evropou. Ukázky knih ve formě románů i komiksů. 
Klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět, člověk a společnost 
 
 
Zpět na obsah 
 
 
 

LEKCE INFORMAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ 
 
 
LEKCE INFORMAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO 9. ROČNÍK ZŠ 
Termín realizace: říjen - prosinec 2022 
Návštěva oddělení pro dospělé čtenáře, podmínky půjčování v tomto oddělení, orientace 
v půjčovně, seznámení s vyhledáváním knih v online katalogu, volná prohlídka půjčovny. 
Klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů 
Vzdělávací oblast: informační a komunikační technologie 
 
 
Zpět na obsah 
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BESEDY V ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
 
 
TÝDEN PRVŇÁČKŮ 
Určeno pro: 1. třídy ZŠ 
Termín realizace: březen 2023 
V rámci Týdne prvňáčků se děti zúčastní malého divadelního představení, při kterém budou plnit 
jednoduché úkoly a budou slavnostně pasovány na čtenáře. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů 
Vzdělávací oblast: člověk a jeho svět 
 
 
STRAŠIDELNÉ PUTOVÁNÍ 
Určeno pro: 2. třídy ZŠ 
Termín realizace: duben 2023 
Vyprávění o nejznámějších hradech a zámcích Moravskoslezského kraje, o pověstech z těchto míst, 
seznámení s různými strašidly a nadpřirozenými bytostmi.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: člověk a společnost 
 
 
JAK TI JE, FILIPE? 
Určeno pro:  3. třídy ZŠ 
Termín realizace: březen 2023 
Interaktivní beseda, během níž žáci aktivně pracují s textem. Zamýšlí se nad příběhem, který 
probouzí zodpovědnost v nás a poukazuje na to, že náš život je propojen s životy jiných. 
Klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů 
Vzdělávací oblast: člověk a společnost 
 
 
CO SE SKRÝVÁ ZA POHÁDKOU? 
Určeno pro: 4. třídy ZŠ 
Termín realizace: leden 2023 
Literární útvar pohádka - rozbor klasické české pohádky, kterou všichni známe, s cílem podívat se, 
co se skrývá v textu i za textem. Beseda je založena na metodě kritického myšlení. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
 
 
O TAJEMSTVÍ 
Určeno pro: 5. třídy ZŠ 
Termín realizace: únor 2023 
Interaktivní beseda o tom, co vše se může ukrývat pod pojmem tajemství. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: člověk a jeho svět, člověk a společnost 
 
 
KNIHY VE FILMU 
Určeno pro: 6. třídy ZŠ  
Termín realizace: únor 2023 
Seznámení s knihami ze světové i české literatury, které byly převedeny na filmové plátno. 
Doplněno čtením z vybraných knih a promítáním filmových ukázek. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, umění a kultura 
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DETEKTIVKÁM NA STOPĚ 
Určeno pro: 7. třídy ZŠ 
Termín realizace: říjen 2022 
Interaktivní beseda o vzniku a vývoji detektivního žánru, doplněná ukázkami z filmů a knih. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, umění a kultura 
 
 
MALÝ PRINC 
Určeno pro: 8. třídy ZŠ / dostupné i v online verzi 
Termín realizace: prosinec 2022 
Seznámení s osobností spisovatele A. de Saint-Exupéryho. Inspirativní výklad Malého prince 
zabývající se hledáním skrytých významů, pochopení hlubších souvislostí a poselství tohoto díla. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální, k řešení problémů 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět 
 
 
Zpět na obsah 
 
 
 

BESEDY V ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ 
 
 
KOMIKS 
Určeno pro: 9. třídy ZŠ 
Termín realizace: leden - květen 2023 
Beseda je věnována historii komiksu a jeho vývoji. Studenti se seznámí s nejdůležitějšími tvůrci 
amerického, evropského, japonského a českého komiksu. Beseda je rovněž doplněna krátkými 
ukázkami z filmů inspirovaných komiksy.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, umění a kultura 
 
 
SCI-FI, HOROR, FANTASY 
Určeno pro: 9. třídy ZŠ 
Termín realizace: leden - květen 2023 
Beseda je věnována historii a současnosti vědecko-fantastické literatury a hororu, seznámí studenty 
s vývojem a nejznámějšími autory tohoto žánru. Doplněno ukázkami z filmů.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, umění a kultura 
 
 
SVĚT HOAXŮ, DEZINFORMACÍ A FAKE NEWS 
Určeno pro: 9. třídy ZŠ 
Termín realizace: leden - květen 2023 
Informace nás obklopují ze všech stran - setkáváme se s nimi ve škole, mezi kamarády, 
na sociálních sítích a internetu. Jak se v nich zorientovat a nenechat se ovlivnit, jak rozpoznat 
falešné zprávy od pravdivých? 
Klíčové kompetence: k učení, občanské 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, informační a komunikační technologie 
 
 
Zpět na obsah 
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STŘEDNÍ ŠKOLY A VÍCELETÁ GYMNÁZIA 
 
 
LEKCE INFORMAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ODDĚLENÍ PRO DĚTI 
A  MLÁDEŽ 

 
 
(NE)JSEM OUKEJ 
Určeno pro: studenty primy a víceletých gymnázií  
Termín realizace: leden 2023 
Povídání na téma psychických a fyzických indispozicí u dětí i dospělých. Jak se chovat v přítomnosti 
„jiného“ kamaráda? Jak rozpoznat, že má blízký člověk starosti či fyzický problém? Tolerance, 
přátelství, chuť pomáhat. 
Klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální, občanské 
Vzdělávací oblast: člověk a jeho svět, člověk a společnost, člověk a zdraví 
 
 
SCI-FI/FANTASY 
Určeno pro: studenty sekundy víceletých gymnázií  
Termín realizace: leden 2023 
Seznámení s literární historií oblíbených žánrů, představení nejznámějších děl a autorů sci-fi 
a fantasy pro děti a dospívající. Lekci lze pojmout buď formou klasickou nebo formou jedné z metod 
RWCT, kdy jsou do ní zapojeni i posluchači a tvorby lekce se sami účastní.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
 
 
ŽIVOT S HVĚZDOU 
Určeno pro: studenty tercie víceletých gymnázií / dostupné i v online verzi 
Termín realizace: listopad 2022 
Příběhy českých i zahraničních autorů o osudech židovských rodin v době holocaustu napříč 
Evropou. Ukázky knih ve formě románů i komiksů. 
Klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět, člověk a společnost 
 
 
Zpět na obsah 
 
 
 

LEKCE INFORMAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ 
 
 
LEKCE INFORMAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO SŠ A STUDENTY KVARTY - OKTÁVY 
VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ 
Termín realizace: říjen - prosinec 2022 
Návštěva oddělení pro dospělé čtenáře, podmínky půjčování v tomto oddělení, orientace 
v půjčovně, seznámení s vyhledáváním knih v online katalogu, volná prohlídka půjčovny. 
Klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů 
Vzdělávací oblast: informační a komunikační technologie 
 
 
Zpět na obsah 
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BESEDY V ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
 
 
KNIHY VE FILMU 
Určeno pro: studenty primy víceletých gymnázií 
Termín realizace: únor 2023 
Seznámení s knihami ze světové i české literatury, které byly převedeny na filmové plátno. 
Doplněno čtením z vybraných knih a promítáním filmových ukázek. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, umění a kultura 
 
 
DETEKTIVKÁM NA STOPĚ 
Určeno pro: studenty sekundy víceletých gymnázií  
Termín realizace: říjen 2022 
Interaktivní beseda o vzniku a vývoji detektivního žánru, doplněná ukázkami z filmů a knih. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, umění a kultura 
 
 
MALÝ PRINC 
Určeno pro: studenty tercie víceletých gymnázií / dostupné i v online verzi 
Termín realizace: prosinec 2022 
Seznámení s osobností spisovatele A. de Saint-Exupéryho. Inspirativní výklad Malého prince 
zabývající se hledáním skrytých významů, pochopení hlubších souvislostí a poselství tohoto díla. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální, k řešení problémů 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět 
 
 
Zpět na obsah 
 
 
 

BESEDY V ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ 
 
 
KOMIKS 
Určeno pro: SŠ a studenty kvarty - oktávy víceletých gymnázií 
Termín realizace: leden - květen 2023 
Beseda je věnována historii komiksu a jeho vývoji. Studenti se seznámí s nejdůležitějšími tvůrci 
amerického, evropského, japonského a českého komiksu. Beseda je rovněž doplněna krátkými 
ukázkami z filmů inspirovaných komiksy.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, umění a kultura 
 
 
SCI-FI, HOROR, FANTASY 
Určeno pro: SŠ a studenty kvarty - oktávy víceletých gymnázií 
Termín realizace: leden - květen 2023 
Beseda je věnována historii a současnosti vědecko-fantastické literatury a hororu, seznámí studenty 
s vývojem a nejznámějšími autory tohoto žánru. Doplněno ukázkami z filmů.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, umění a kultura 
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SVĚT HOAXŮ, DEZINFORMACÍ A FAKE NEWS 
Určeno pro: SŠ a studenty kvarty - oktávy víceletých gymnázií 
Termín realizace: leden - květen 2023 
Informace nás obklopují ze všech stran - setkáváme se s nimi ve škole, mezi kamarády, 
na sociálních sítích a internetu. Jak se v nich zorientovat a nenechat se ovlivnit, jak rozpoznat 
falešné zprávy od pravdivých? 
Klíčové kompetence: k učení, občanské 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, informační a komunikační technologie 
 
 
Zpět na obsah 


