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MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 

BESEDY 
 

 

DRAK AJDAR 

Určeno pro: MŠ 
Termín realizace: květen - červen 2023 
Matyldina země je jedna z nejkrásnějších na světě, až do okamžiku, než… Hravé čtení  
a povídání o knize Ajdar od Marjane Satrapi a také o tom, že naše vlastní chování k planetě 
může mnohé ovlivnit.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů 
 

 

MYŠKA, TA SE NEBOJÍ! 
Určeno pro: MŠ 
Termín realizace: květen - červen 2023 
Čeho se bojí malé děti, čeho se bojí dospělí, čeho se bojí velký slon a čeho malá myš? 
Povídání o strachu a o tom, jak s ním bojovat. Programování s robotickou myškou na motivy 
knihy O myšce, která se nebála od Petra Horáčka. Program určen pro děti cca od 5 let. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů 
 
 

KDO ROSTE V LESE 
Určeno pro: MŠ 
Termín realizace: květen ‐ červen 2023 

Vydejme se spolu za lesním dobrodružstvím. Seznámíme se s příběhem malého jezevce  
a naučíme se poznávat život v lese. S využitím metod RWCT (čtením a psaním ke kritickému 
myšlení) a čtení s předvídáním. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů 
 

 

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 2023 
Seznámíme se s knihovnou, k čemu slouží a co všechno v ní najdeme. Dozvíme  
se, kdo v knihovně pracuje, jak se v ní správně chováme a jak se nechováme ke knize. 
Ukážeme si zajímavé knihy pro prvňáčky. Lekce bude doplněna hádankami a zábavnými 
úkoly. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět 
 

VE SVĚTĚ KNIHY 
Určeno pro: 2. třídy ZŠ / dostupné i v online verzi 
Doporučený termín realizace: září 2022 ‐ květen 2023 

Dozvíme se, jak vzniká kniha a kdo všechno se na jejím vzniku podílí. Zjistíme, co znamená 
termín ilustrace a přiblížíme si vybrané ilustrátory dětských knih a jejich díla. Seznámíme  
se s uspořádáním fondu knihovny. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět 
 

V KNIHOVNĚ UŽ SE VYZNÁM 
Určeno pro: 3. třídy ZŠ / dostupné i v online verzi 
Doporučený termín realizace: září 2022 – květen 2023 
Dozvíme se, jak jsou knihy v knihovně uspořádány. Cestou za ukrytou tajenkou se naučíme 
v knihovně orientovat a spolupracovat v týmu. Seznámíme se s žánrem poezie a zahrajeme 
si na básníky. Umíme rozpoznat poezii od beletrie. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
 

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ VČERA A DNES 
Určeno pro: 4. třídy ZŠ / dostupné i v online verzi 
Doporučený termín realizace: září 2022 ‐ květen 2023 

Představíme si, co je to knihovní katalog, jaká je jeho historie a naučíme se v něm vyhledávat. 
Podíváme se do historie, kdy vznikl internet a jak se informace sdílely v minulosti a porovnáme 
výhody a nevýhody světa s internetem a bez internetu. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální, digitální 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk jeho svět, informatika 
 

V DIGITÁLNÍM SVĚTĚ 
Určeno pro: 5. třídy ZŠ / dostupné i v online verzi 
Doporučený termín realizace: září 2022 ‐ květen 2023 

Zamyslíme se nad důležitostí ochrany osobních údajů či cenností v reálném i digitálním světě. 
Naučíme se, jak si vytvořit silné heslo. Přiblížíme si „lajky“ na internetu. Vedeme k uvědomění 
si, že oceňovat něco v reálném životě může být náročnější než udělovat „lajky“ na internetu. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální, digitální 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět, informatika 
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ČTENÍ UMÍ BÝT MODERNÍ 
Určeno pro: 6. třídy ZŠ / dostupné i v online verzi 
Doporučený termín realizace: září 2022 ‐ květen 2023 

Představíme si elektronický katalog a ukážeme si, jak se orientovat ve čtenářském kontu.  
Podíváme se na dnešní možnosti využití literatury v různých podobách: e-knihy, audioknihy, 
zvukové knihy, knižní databáze, typy knihoven. Zajímavé knižní tipy. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, 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: září 2022 ‐ květen 2023 

Definujeme si, co je to hoax, fake news, jak je rozpoznat a nenechat se ovlivnit. Naučíme  
se kriticky nahlížet na média a informace, které nás obklopují. Nastíníme si pravidla 
bezpečného chování na 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: září 2022 ‐ květen 2023 

Osvojíme si základy kritického myšlení pomocí praktického cvičení. Naučíme se, jak kriticky 
myslet a projdeme sítem bludiště (dez)informací pomocí práce s textem. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, digitální 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, informatika 
 
 
VĚŘTE/NEVĚŘTE 
Určeno pro: 8. a 9. třídy ZŠ / dostupné i v online verzi 
Doporučený termín realizace: září 2022 – květen 2023 
Jak poznat fake news od kvalitní informace? Váží pravda i názor stejně? Beseda založená  
na aktivní spolupráci s žáky. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, digitální 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, informatika 
 
 
Zpět na obsah 
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BESEDY 
 
 
KAMIL NEUMÍ LÍTAT 
Určeno pro: 1. třídy ZŠ 
Termín realizace: duben, květen 2023 
Beseda pro 1. třídu o tom, proč je důležité umět číst a psát. Aktivní práce s pohádkovou knihou 
od Jennifer Berne s využitím metody RWCT (čtením a psaním ke kritickému myšlení). 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět 
 
 
NATÁLČIN ANDULÁK 
Určeno pro: 2. třídy ZŠ 
Termín realizace: září - listopad 2022 
Trampoty s mobilními telefony si představíme prostřednictvím knihy Ivony Březinové. 
Porovnáme, jak se lidé domlouvali v minulosti a jak dnes. Zjistíme, jaké jsou výhody 
a nevýhody mobilních telefonů. Naučíme se orientovat na časové ose. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět 
 
 
TŘEŤÁK FILIP A TI DALŠÍ… 
Určeno pro: 3. třídy ZŠ / dostupné i v online verzi 
Termín realizace: listopad, prosinec 2022 
Představíme si knihy 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, člověk a jeho svět 
 
 
DĚTSKÝ SVĚT ASTRID LINDGRENOVÉ 
Určeno pro: 4. třídy ZŠ / dostupné i v online verzi 
Termín realizace: prosinec 2022, leden 2023 
Budeme si povídat o životě švédské spisovatelky a seznámíme se s jejími nejznámějšími 
příběhy a postavami. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
 
 
SVĚT OBRÁZKŮ A BUBLIN 
Určeno pro: 5. třídy ZŠ / dostupné i v online verzi 
Termín realizace: leden, únor 2023 
Letem světem historií komiksu, zjistíme, jaké jsou jeho hlavní znaky a co vyjadřují, poznáme 
nejznámější postavy a hrdiny, v týmech si vyzkoušíme, jak se tvoří komiks a strip. Beseda  
je doplněna o ukázky komiksových děl. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální 
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, prosinec 2022 
Představíme si žánr manga komiksu a jeho historii, podíváme se, jaký komiks vzniká 
v Japonsku a jaký u nás. Nahlédneme také do světa anime filmů a seriálů. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
 
 
YOUNG ADULT V SOUČASNOSTI 
Určeno pro: 6. třídy ZŠ / dostupné i v online verzi 
Termín realizace: březen 2023 
Představíme si žánr young adult, jeho definici a historii. Podíváme se na zajímavé knižní tipy 
vybraných současných autorů. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
 
 
HOROR (nejen) V KLASICKÉ LITERATUŘE 
Určeno pro: 7. třídy ZŠ / dostupné i v online verzi 
Termín realizace: říjen, listopad 2022 
Představíme si žánr horor a zaměříme se převážně na kanonickou literaturu (K. J. Erben,  
E. A. Poe, M. Shelley).  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
 
 
POHÁDKY KRVE 
Určeno pro: 7. třídy ZŠ / dostupné i v online verzi 
Termín realizace: leden, únor 2023 
Porovnáme rozdíl mezi pohádkou a hororem. Psychologický výklad, efekt a tradice pohádek 
v českých zemích, atraktivita tajemna. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
 
 
ČTENÁŘSKÁ DÍLNA – FANFIKCE (LITERÁRNÍ WORKSHOP) 
Určeno pro: 7. třídy ZŠ / možná realizace ve třídě 
Termín realizace: říjen 2022 – červen 2023 
Workshop zaměřený na rozvoj tvůrčího psaní, představivosti a práce s textem. 
V první části si teoreticky představíme jednotlivé žánry, se kterými budou žáci v druhé části 
pracovat. 
V druhé části si žáci ve skupinách vylosují téma a budou tvořit pokračování známého příběhu 
či povídky. Na závěr bude následovat výstup v podobě prezentace výtvorů a diskuze. 
Délka trvání workshopu je 2x 45 min. Realizace je po dohodě možná i přímo ve škole. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
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NA VLNĚ SCI-FI A FANTASY 
Určeno pro: 8. třídy ZŠ / dostupné i v online verzi 
Termín realizace: prosinec 2022, březen, duben 2023 
Seznámíme se s jednotlivými žánry a porovnáme rozdíly mezi nimi. Představíme si autory  
a jejich odkaz v současné kultuře. 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 
 
 
JÁ CHCI (POE)ZII 
Určeno pro: 9. třídy ZŠ / dostupné i v online verzi 
Termín realizace: listopad, prosinec 2022, leden 2023 
Jak číst poezii a jak se naučit číst mezi řádky? Praktická ukázka krátkého rozboru básně  
s výkladem, ukázka práce s textem a zvukomalebnými slovy v básních. Povídání o rozdílu 
mezi beletrií a poezií a o dnešní moderní poezii. Ukázka básně Havran od E. A. Poe. 
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 2022, leden 2023 
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 
 
 
JUBILEA Z JUBILEJNÍ - DNES S AUTOREM… 

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

Termín realizace: září 2022 ‐ červen 2023 

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

 

LEKCE INFORMAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

 
VĚŘTE/NEVĚŘTE  
Určeno pro: 1. – 3. roč. SŠ / možná realizace ve třídě 
Jak posuzovat kvalitu informací? Váží pravda a názor stejně? Jak poznat kvalitní zdroje  
a kde hledat? Beseda založená na aktivním rozhovoru a interakci se studenty týkající  
se kritického myšlení. Praktické cvičení, diskuze a odkazy na kvalitní informační obsah. 
Realizace je po dohodě možná i přímo ve škole. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikační technologie a práce s informacemi 

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

 

 

BESEDY 
 

JÁ CHCI (POE)ZII… 

Určeno pro: 1. – 3. roč. SŠ / možná realizace ve třídě 

Jak číst poezii a jak se naučit číst mezi řádky? Praktická ukázka krátkého rozboru básně  

s výkladem, ukázka práce s textem a zvukomalebnými slovy v básních. Povídání o rozdílu 

mezi beletrií a poezií a moderní poezie dnes. Ukázka básně Havran od E. A. Poe. 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 

Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 

 

HOROR (NEJEN) V KLASICKÉ LITERATUŘE  

Určeno pro: 1. – 3. roč. SŠ / možná realizace ve třídě 

Od strašidelného vyprávění k psychologickému hororu. Zaměříme se na ústní lidovou 

slovesnost a gotický román a dále si představíme žánr horor s podrobnějším pohledem  

na kanonickou literaturu (K. J. Erben, E. A. Poe, H. P. Lovecraft, M. Shelley). Proměny 

hororového žánru v průběhu let a jeho výskyt s odkazy na klasiky žánru v současné kultuře.  

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, umění a kultura 

Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 

 

V BARVÁCH CHOROBNÝCH…  

Určeno pro: 1. – 3. roč. SŠ / možná realizace ve třídě 

Dekadence jako životní styl a literární žánr současně. Představení žánru se zaměřením  

na českou literární dekadentní scénu v časopise Moderní Revue (Jiří Karásek ze Lvovic, 

Arnošt Procházka, Karel Hlaváček, Viktor Dyk), povídání o prokletých básnících a světových 

literárních dekadentech (Oscar Wilde, Charles Baudelaire).  

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  

Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 

 

Zpět na obsah 

 


