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MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 
 
O POSLEDNÍ VLAŠTOVCE 
Určeno pro: MŠ 
Termín realizace: říjen 2022 
Mini divadelní představení na motivy pohádky Eduarda Petišky. 
Klíčové kompetence: sociální a personální 
 
 
UŽ TO VÍM, UŽ TO ZNÁM 
Určeno pro: MŠ  
Termín realizace: říjen – listopad 2022 
Na interaktivní besedě děti čeká čtení, hraní, hádání, poznávání a mnoho další zábavy 
zaměřené na knihy o denních činnostech.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální  
 
 
ROK S MEDVÍDKEM PÚ 
Určeno pro: MŠ  
Termín realizace: březen – duben 2023 
Pojďme si společně hrát, číst, cvičit a žasnout nad knihami, se kterými si děti interaktivní 
formou procvičí tvary, barvy a jiné dovednosti spojené se znalostmi ročních období.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální  

 

Zpět na obsah 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLY A VÍCELETÁ GYMNÁZIA 

 
LEKCE INFORMAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 
 
 

V KNIHOVNĚ JSOU KNIHOŽROUTI!  

Určeno pro: 1. třídy ZŠ 

Termín realizace: listopad – prosinec 2022 

Vydejte se s námi na putování po knihovně a objevujte její tajemná zákoutí. V knihovně 

a s knihami se dá zažít parádní dobrodružství! Na cestě nás budou doprovázet nenápadní 

tvorečkové, kteří jsou pro knihovnu velmi užiteční. Hravě o knihovně, o knihách i půjčování 

a také o tom, jak se stát čtenářem knihovny. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální 

Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost 
 
 
KNIHOHRÁTKY  
Určeno pro: 2. třídy ZŠ 

Termín realizace: květen 2023 
Řekneme si více o tom, jak vzniká kniha, kdo je autor, ilustrátor, nakladatel, knihkupec. 
Zábavnou formou se žáci seznámí s knihovnou a řazením knih v knihovně, sami budou 
chvílemi ilustrátory, vyluští rébusy. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost, člověk a svět práce 
 
 
ŽÁCI 3. B NA STOPĚ  
Určeno pro: 3. třídy ZŠ 

Termín realizace: říjen – listopad 2022 
Seznámení s uspořádáním a označením knih ve volném výběru, samostatné orientování 
v knihovně, vyhledávání a ukládání knih, první seznámení s katalogem a naučnou 
literaturou. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: člověk a jeho svět, člověk a společnost 
 
 
NEBOJME SE POEZIE  
Určeno pro:  3. až 5. třídy ZŠ 

Termín realizace: leden 2023 
Máte pocit, že vaši žáci nemají poezii rádi a tak trochu se jí vyhýbají? Přijďte na tuto 
interaktivní lekci a my vám hravou a zábavnou formou představíme současné básníky 
a jejich tvorbu. Také si vyzkoušíte, že napsat básničku sice není jednoduché, ale může to být 
často velmi zábavné, když si hrajete s fantazií a asociacemi. 
Klíčové kompetence: komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět, člověk a společnost 
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DOBRODRUŽSTVÍ POZNÁNÍ – KNIHA JAKO ZDROJ INFORMACÍ  

Určeno pro: 4. až 6. třídy ZŠ a studenty primy víceletých gymnázií 
Termín realizace: říjen – listopad 2022 
Lekce informačního vzdělávání zaměřená na naučnou literaturu ‐ čím se liší od beletrie? 

Encyklopedie, slovníky a hledání v nich, orientace v knize pomocí obsahu a rejstříků. 
Dělení naučné literatury ‐ vysvětlení termínu Mezinárodní desetinné třídění (MDT) ‐ jak nám 
usnadní rychlé vyhledání žádané knihy. Praktické cvičení ve skupinách. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů 
Vzdělávací oblasti: informační a komunikační technologie, jazyk a jazyková komunikace 
 
 
EXPEDICE: KNIHY  
Určeno pro: 6. a 7. třídy ZŠ a studenty primy a sekundy víceletých gymnázií  
Termín realizace: říjen – listopad 2022 
V rámci vzdělávací informační lekce se žáci seznámí nejen s  knihovnou a uspořádáním knih, 
ale vydají se i do světa on-line katalogu, kde si ukážeme, jak vyhledávat knihy a informace. 
Výprava pak bude pokračovat do světa současné literatury pro děti a mládež a bude spojená 
s nabídkou aktuálních, zajímavých a oblíbených knižních titulů. Cílem je podnítit u dětí zájem 
o četbu a o knihovnu jako zásadní místo k získávání informací i k trávení volného času.  
Klíčové kompetence: k učení, literární, komunikativní, k řešení problémů 
Vzdělávací oblast: informační a komunikační technologie, člověk a jeho svět 
 
 
JE ZEMĚ PLACATÁ? 
Určeno pro: 7. a 8. třídy ZŠ a studenty sekundy a tercie víceletých gymnázií 

Termín realizace: únor – březen 2023 
Úvodní seznámení s mediálním světem informací a dezinformací. Jak spolehlivě rozpoznat 
kvalitní zdroje informací od manipulativních a kde je najít.  
Klíčové kompetence: k řešení problémů, k učení, digitální 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, informační a komunikační technologie, 

člověk a společnost 
 
 

ZEMĚ JE PŘECE KULATÁ! 

Určeno pro: 7. a 8. třídy ZŠ a studenty sekundy a tercie víceletých gymnázií 

Termín realizace: duben – květen 2023 

Lekce navazuje na předchozí „Je Země placatá?“ a rozvíjí téma orientace ve světě 

informací. Jak zapojit kritické myšlení a odhalit dezinformace a tzv. fake news na první 

pohled. 
Klíčové kompetence: k řešení problémů, k učení, digitální 

Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, informační a komunikační technologie, 

člověk a společnost 

 
 
15th V KNIHOVNĚ  
Určeno pro: 9. třídy ZŠ a studenty kvarty víceletých gymnázií 
Termín realizace: říjen 2022 – květen 2023 
Prezentace služeb poskytovaných Knihovnou města Ostravy dospívajícím. Tato lekce 
informačního vzdělávání proběhne v oddělení pro dospělé čtenáře, zmíníme témata závažná 
i zábavná a chybět nebude ani nabídka oblíbených titulů. 
Klíčové kompetence: občanské, k učení 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, informační a komunikační technologie 

 
Zpět na obsah 
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BESEDY 
 
 
JAKO TY! 
Určeno pro: 1. třídy ZŠ 
Termín realizace: leden 2023 
Beseda o přátelství a spolupráci, založena na metodě RWCT (čtením a psaním ke kritickému 
myšlení).  
Klíčové kompetence: komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
 
 
MUMINKOHRÁTKY 
Určeno pro: 1. třídy ZŠ 

Termín realizace: únor 2023 
Co dělají muminci v zimě? To zjistíte na besedě o knihách Tove Janson, kde se děti seznámí 
s postavami muminků, poznají jejich moudra a osvojí si jejich dovednosti. 
Klíčové kompetence: sociální a personální, komunikativní 
Vzdělávací oblast: člověk a společnost, jazyk a jazyková komunikace 

 
 
POD PIRÁTSKOU VLAJKOU  
Určeno pro: 1. třídy ZŠ 

Termín realizace: březen 2023 
Pro děti je v rámci Týdne prvňáčků připravena speciální interaktivní beseda, kdy se děti 
zábavnou formou seznámí s knihovnou, knihami a zjistí, že čtení je v životě velice důležité. 
Budou pozvány na slavnostní pasování na čtenáře.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 

 
 
PÍSMENKOHRANÍ  
Určeno pro: 1. třídy ZŠ 

Termín realizace: duben 2023 
Interaktivní beseda s prostorovými písmeny. Zábavné hraní a skládání slov pomocí 
představivosti a hmatu. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
 

 

POMOTANÉ POHÁDKY  

Určeno pro: 2. třídy ZŠ 

Termín realizace: říjen – listopad 2022 

Pohádky, jak je znáte i neznáte. Interaktivní beseda, na které si děti vyzkouší, jak dobře znají 

ty nejhezčí a nejznámější pohádky. 
Klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní 

Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
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TETA ETIKETA  
Určeno pro: 3. třídy ZŠ 

Termín realizace: duben 2023 
Beseda o tom, jak se správně chovat nejen ke knihám. Co je to etiketa a proč je pro lidi 
důležité správné chování. 
Klíčové kompetence: komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: člověk a jeho svět, člověk a společnost 
 
 
ACH TY PONOŽKY! 
Určeno pro: 3. a 4. třídy ZŠ 

Termín realizace: březen 2023 
I ponožky mají svá dobrodružství, svou povahu, svůj příběh. Beseda na motivy knihy 
Justyny Bednarek s využitím metod RWCT (čtením a psaním ke kritickému myšlení). 
Klíčové kompetence: komunikativní, pracovní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět 
 
 
SOPKY 
Určeno pro: 3. až 5. třídy ZŠ 

Termín realizace: únor 2023 
Jak fungují sopky? Co se stalo v Pompejích? Interaktivní beseda s využitím metod RWCT 
(čtením a psaním ke kritickému myšlení). 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: člověk a jeho svět, člověk a příroda 
 
 
UŽ ZASE VONÍ VÁNOCE 
Určeno pro: 4. a 5. třídy ZŠ 

Termín realizace: prosinec 2022 
Povídání o významných dnech adventní a vánoční doby, přiblížení lidových tradic pomocí 
názorných ukázek. 
Klíčové kompetence: komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: člověk a jeho svět, člověk a společnost 
 
 
DÍKY BOHU HRDINOU 
Určeno pro: 4. až 7. třídy ZŠ 

Termín realizace: duben 2023 
Nástrahy, překážky, léčky – jak je zvládnout, poučení z dob dávno minulých a přece tak 
aktuální. 
Klíčové kompetence: komunikativní, k řešení problémů 
Vzdělávací oblast: člověk a společnost 
 
 
VODA NENÍ NUDA  

Určeno pro: 4. a 5. třídy ZŠ 

Termín realizace: březen – duben 2023 

Jak se dostane čistá voda do kohoutku? Na besedě nebudeme vařit z  vody, ani nám 

nepoteče do bot, ale můžeme se cítit jako ryba ve vodě a pak nám povídání uteče rychle 

jako voda. Řekneme si příběh vody a takovou malou čistírnu vody si vyrobíme přímo 

v knihovně. 
Klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, činnostní a občanské 

Vzdělávací oblast: člověk a jeho svět, člověk a příroda 
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CIZÍ SLOVA HEZKY ČESKY  

Určeno pro: 6. třídy ZŠ a studenty primy víceletých gymnázií 

Termín realizace: duben – květen 2023 
Srozumitelný a názorný výklad slov a výrazů, se kterými se setkáváme v běžném životě. Děti 
si prověří, zda správně rozumějí slovům cizího původu, která se často používají v našem 
jazyce. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: informační a komunikační technologie, jazyk a jazyková komunikace, 

člověk a společnost  
 
 

ZATOČME SE STRESEM  

Určeno pro: 6. a 7. třídy ZŠ a studenty primy a sekundy víceletých gymnázií 

Termín realizace: leden – únor 2023 

Co je vlastně stres a jak si s ním poradit v době dospívání? Jak ho poznat? Jak zvládnout 

stresové situace ze zkoušek či vztahů? Povídání nejen o stresu, ale také o četbě a jejích 

léčebných účincích. 

Klíčové kompetence: k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální 

Vzdělávací oblast: člověk a jeho svět, člověk a společnost, člověk a zdraví 
 
 

POHÁDKA PRO NÁCTILETÉ 
Určeno pro: 8. a 9. třídy ZŠ a studenty tercie a kvarty víceletých gymnázií   

Termín realizace: prosinec 2022 – leden 2023  

Rozbor klasické české pohádky, kterou všichni známe, s cílem podívat se, co se skrývá 

v textu i za textem. Beseda je založena na metodě RWCT (čtením a psaním ke kritickému 

myšlení).  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, sociální a personální 

Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
 
 
POETOU SNADNO A RYCHLE 
Určeno pro: 9. třídy ZŠ a studenty kvarty víceletých gymnázií 

Termín realizace: květen 2023 
Interaktivní beseda o poezii s využitím metod RWCT (čtením a psaním ke kritickému 
myšlení). 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
 
 
(NE)JSEM ZÁVISLÁK  
Určeno pro: 9. třídy ZŠ a studenty kvarty víceletých gymnázií 

Termín realizace: leden 2023 
Virtuální drogy, mezi které se řadí i hraní počítačových her, závislost na sociálních sítích, 
nebezpečné výzvy. Jak si udržet zdravý odstup? Ukážeme si v příbězích hrdinů knihy 
Erebos.  
Klíčové kompetence: komunikativní, k řešení problémů, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, informační a komunikační technologie 

 
 
Zpět na obsah 


