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Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli, 
 

pro letošní školní rok 2022/2023 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY a LEKCE 

INFORMAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ vhodné pro žáky mateřských škol i všech tříd nižšího 

i vyššího stupně základních škol. Cílem je seznámit děti s knihovnou a knihami prostřednictvím 

interaktivních činností, naučit především ty starší efektivnější práci s informacemi, čtenářské 

a informační gramotnosti (vyhledávání, třídění, zpracovávání).  

Besedy a lekce probíhají formou přednášek a diskuzí, používáme metody dramatické 

i výtvarné výchovy, metody RWCT (Čtením a psaním ke kritickému myšlení) atd. Smyslem 

tematických celků je něco se dozvědět, vyzkoušet a prožít. Besedy a lekce vhodně doplňují 

rámcové a školní vzdělávací programy. 
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MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 
BESEDY 
 
 
KRTEK MEZI KNIHAMI  
Určeno pro: MŠ 
Termín realizace: školní rok 2022/2023 
Beseda, kterou doporučujeme pro první návštěvu knihovny. Oblíbený Krteček seznámí děti 
s knihami, prostředím knihovny a jejími pravidly.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
 
BAREVNÁ PŘÍŠERKA 
Určeno pro: MŠ 
Termín realizace: školní rok 2022/2023 
Se stejnojmennou knihou Barevná příšerka se s dětmi podíváme do tajemného světa pocitů 
a emocí. Jaké emoce v nás jsou a jakou by mohly mít barvu? Zkoumání a poznávání barev. 
Děti na závěr dostanou příšerku, kterou si vybarví podle toho, jakou mají zrovna náladu. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
 
I PŘÍŠERY SI ČISTÍ ZOUBKY! 
Určeno pro: MŠ 
Termín realizace: školní rok 2022/2023 
V obrázkové knížce I příšery si čistí zoubky! se s dětmi dozvíme, co se přihodí holčičce, 
která si odmítá čistit zoubky. Proč je důležité si čistit zoubky, umývat si ruce a nebát se 
doktorů? Cílem besedy je vytvořit kladný vztah dětí k doktorům. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
 
ZVÍŘÁTKA KOLEM NÁS 
Určeno pro: MŠ 
Termín realizace: školní rok 2022/2023 
Povídání a čtení o zvířátkách v lese, doma, na statku, v ZOO, i o těch, která můžeme potkat 
třeba cestou do školky. Možno zaměřit jen na některou oblast.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, člověk a příroda 
 
PĚŠKY, VLAKEM, NA KOLE 
Určeno pro: MŠ 
Termín realizace: školní rok 2022/2023 
Hraní a povídání o dopravě, dopravních pravidlech a cestování. Četba z knihy Jak Egu dojel 
až na konec světa. Malá výtvarná dílnička. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
 
TŘI MEDVĚDI 
Určeno pro: MŠ 
Termín realizace: školní rok 2022/2023 
Povídání o pohádce Tři medvědi, pohádkových postavách a plnění pohádkových úkolů. Jak 
se ztratila holčička Mášenka v lese a kde našla úkryt. Co tam zažije? A dostane se Mášenka 
vůbec v pořádku domů? To vše se dozvíme na této besedě. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
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POZNÁVÁME SVĚT - JARO 
Určeno pro: MŠ 
Termín realizace: jaro 2023 
Čtení, povídání a veselé hrátky na téma jaro. Co se děje na jaře v přírodě a co ve světě lidí. 
Mláďátka, jarní barvy, jarní zvyky. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, člověk a příroda 
 
POZNÁVÁME SVĚT - LÉTO 
Určeno pro: MŠ 
Termín realizace: květen, červen 2023 
Čtení, povídání a veselé hrátky na téma léto. Jaké je léto v přírodě a co máme na létě 
nejraději my lidé.   
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, člověk a příroda 
 
POZNÁVÁME SVĚT - PODZIM 
Určeno pro: MŠ 
Termín realizace: podzim 2022 
Čtení a povídání na téma podzim. Podzim v přírodě, podzimní práce na venkově, podzimní 
plody, úroda. Malá dílnička na téma podzimní ovoce. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, člověk a příroda 
 
POZNÁVÁME SVĚT - ZIMA 
Určeno pro: MŠ 
Termín realizace: zima 2022/2023 
Čtení, povídání a veselé hrátky na téma zima. Co dělají v zimě zvířátka a co lidé, zima  
v přírodě, radovánky na sněhu.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, člověk a příroda 
 
TĚŠÍME SE NA VÁNOCE 
Určeno pro: MŠ 
Termín realizace: prosinec 2022 
Povídání o vánočních zvycích, čtení vánočního příběhu, malá vánoční dílnička. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
 
 
Zpět na obsah 
 

 
 

1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
 
LITERÁRNÍ BESEDY 
 
 
POPRVÉ V KNIHOVNĚ 
Určeno pro: 1. třídy ZŠ 
Termín realizace: podzim 2022 
Beseda určená pro prvňáčky, ale také pro ty, kteří si chtějí osvěžit znalosti z knihovny. 
Seznámíme se s knihovnou, řekneme si, jak se knihy v knihovně řadí, ukážeme si žánrovou 
nabídku knih. V neposlední řadě si řekneme, jak se v knihovně chováme.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
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JAK SE KAMIL NAUČIL LÍTAT 
Určeno pro: 1. třídy ZŠ 
Termín realizace: leden 2023 
Pohádka o špačkovi knihomolovi a o tom, proč je důležité číst a umět číst. Práce s knihou 
Jennifer Berne – Kamil neumí lítat. Beseda pro prvňáčky s využitím metod RWCT (čtením a 
psaním ke kritickému myšlení).   
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů  
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace  
 
TÝDEN PRVŇÁČKŮ 
Určeno pro: 1. třídy ZŠ 
Termín realizace: březen 2023 
Prvňáčci přihlášení v tomto týdnu do knihovny mají roční registraci zdarma a jsou slavnostně 
pasováni na čtenáře. Před Týdnem prvňáčků je vhodné absolvovat knihovnickou lekci. 
Poprvé v knihovně. 
 
DEN, KDY VOSKOVKY ŘEKLY DOST 
Určeno pro: 1. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2022/2023 
Příběh o klukovi Toníkovi a jeho voskovkách. Můžou voskovky ožít, můžou mluvit nebo 
dokonce psát dopisy? Čtení příběhu doplněné malováním obrázku, který si děti odnesou 
s sebou domů.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, umění a kultura  
 
STRAKÁČ A TIONI 
Určeno pro: 1. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2022/2023 
Kniha Strakáč a Tioni od Daniela Rušara děti naučí, že na jinakosti není nic zvláštního. Proč 
se neposmívat a neukazovat na děti, které mají nějaký problém nebo jsou z jiné země. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a příroda  
 
ETIKETA PRO DĚTI ANEB PRAVIDLA SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ  
Určeno pro: 2. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2022/2023 
Beseda dětem přiblíží svět etikety. Pomocí vtipných příběhů se děti dozvídají, proč je 
důležité chovat se ohleduplně k ostatním lidem a k prostředí, které nás obklopuje. Besedou 
nás provede medvěd, který rád pozoruje slušné lidi a ledacos se od nich naučí.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost 
 
AŽ SE UCHO UTRHNE 
Určeno pro: 2. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2022/2023 
Pomocí komiksových zpracování se děti dozvídají význam přísloví. Zjistí, že z nich vyplývají 
ponaučení a společně se budeme zamýšlet, zda existují situace, kde tato přísloví platí. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost 
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NAŠE OSTRAVA  
Určeno pro: 2. třídy ZŠ / dostupné i v online verzi 
Termín realizace: školní rok 2022/2023 
Beseda o tom, co nám nabízí naše město a proč si jej máme vážit. Historie města, pověsti a 
zajímavosti.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: člověk a společnost 
 
POHÁDKOVÉ KLÍČOVÁNÍ 
Určeno pro: 2. třídy ZŠ 
Termín realizace: květen 2022 
Prostřednictvím pohádkových úkolů si děti ověří, jestli už se vyznají v knihovně, zda vědí, jak 
správně zacházet s knihami a co všechno mohou v knihovně zažít. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace  
 
POJĎTE SI HRÁT NA BÁSNÍKY!  
Určeno pro: 3. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2022/2023 
Od lidových říkadel po současnou poezii pro děti. Co znamená slovo poezie?  
Jak vzniká báseň a jaké je to být básníkem? Ukázky různých druhů poezie. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace  
 
ILUSTRACE V DĚTSKÉ KNIZE 
Určeno pro: 3. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2022/2023 
Představíme si známé české ilustrátory knih pro děti. Povíme si, k čemu ilustrace slouží, jaká 
by měla být a na závěr si sami zkusíme být ilustrátory. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, umění a kultura 
 
STAROSTLIVÁ VEVERKA 
Určeno pro: 3. třídy ZŠ 

Termín realizace: školní rok 2022/2023 

Veselé i smutné příběhy o zvířátkách, které jsou dětem představeny formou kritického 
myšlení. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace  
 
NESMRTELNÝ MÉĎA  
Určeno pro: 3. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2022/2023 
Při besedě si klademe otázky a hledáme na ně odpovědi na základě četby. Rozvíjet pozitivní 
vztah ke čtení, tvorba příběhové mapy. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: člověk a společnost 
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MÁ TO HÁČEK – Můj brácha tornádo 
Určeno pro: 3. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2022/2023 
Při besedě si představíme knižní edici Má to háček. Hrdinové knih z této edice mají vždy 
nějaký problém či diagnózu, zároveň jsou ale v něčem dobří a svoje problémy v knihách 
překonávají, bojují s nimi. Před besedou si může pedagog vybrat jednu z knih (Petra 
Štarková: Můj brácha Tornádo (hyperkinetická porucha nebo Petra Štarková: Lukáš a 
profesor Neptun (potíže autistického třeťáka), s kterou se bude dále pracovat. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: člověk a společnost; k učení 
 
VÁNOČNÍ ZVYKY 
Určeno pro:1. – 3. třídy ZŠ / dostupné i v online verzi 
Termín realizace: prosinec 2022 
Vánoční tradice, zvyky i pověry. Odraz Vánoc v lidové slovesnosti. Četba vánočního příběhu. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost 
 
ČAPEK A ČAPEK 
Určeno pro: 4. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2022/2023 
Představíme si bratry Čapkovy a jejich tvorbu, pohrajeme si s příběhy. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, umění a kultura 
 
STARÉ POVĚSTI ČESKÉ 
Určeno pro: 4. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2022/2023 
O čem vypráví a kde se odehrávají staré pověsti české. Při besedě se používají pracovní 
listy.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace  
 
DETEKTIVNÍ PŘÍBĚHY 
Určeno pro: 4. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2022/2023 
Společně prožijeme příběhy plné napětí a záhad. Seznámíme se s nejslavnějšími literárními 
detektivy. Řekneme si, co vše pro řešení zločinu potřebuje detektiv vědět a umět. 
Představíme si nejnovější detektivní příběhy pro děti.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální, k řešení problémů  
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace  
 
MÁ TO HÁČEK – Pravidla skutečných ninjů 
Určeno pro: 4. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2022/2023 
Při besedě si představíme knižní edici Má to háček. Hrdinové knih z této edice mají vždy 
nějaký problém či diagnózu, zároveň jsou ale v něčem dobří a svoje problémy v knihách 
překonávají, bojují s nimi. Při besedě se pracuje s knihou Petry Štarkové, Pravidla 
skutečných ninjů (řešení potíží agresivního chlapce). 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: člověk a společnost; k učení 
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KOMIKS  
Určeno pro: 5. třídy ZŠ / dostupné i v online verzi 
Termín realizace: školní rok 2022/2023 
Zajímavý výlet do historie komiksu. Klasická literatura převyprávěná komiksovou formou. 
Komiksoví hrdinové ve filmu. Na závěr besedy si děti mohou vytvořit krátký komiksový 
strip. Pro online besedu jsou připraveny pracovní listy. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace  
 
PO STOPÁCH PRVNÍ REPUBLIKY 
Určeno pro: 5. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2022/2023 
Beseda o první republice, ukázky dobových předmětů, videí a audio nahrávek. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace  
 
MATKA PŘÍRODA 
Určeno pro: 5. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2022/2023 
Při besedě žák rozpoznává přenesený a obrazný význam slov. Hledá souvislost textu 
s realitou a s vlastními zkušenosti. Používá se metod řízeného čtení s otázkami a 
vyjasňování. Lekce je zaměřena na relevantní přírodovědné informace především z oblasti 
hub. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace  
 
DOBRODRUŽNOU STEZKOU 
Určeno pro: 5. třídy ZŠ / dostupné i v online verzi 
Termín realizace: školní rok 2022/2023 
Beseda představí nejvýznamnější autory české i světové dobrodružné literatury pro děti. Pro 
besedu jsou připraveny pracovní listy. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost 
 
SOUČASNÁ LITERATURA PRO DĚTI  
Určeno pro: 4. – 5. třídy ZŠ / dostupné i v online verzi 
Termín realizace: školní rok 2022/2023 
Představení nejlepších knih pro děti za posledních 5 let formou kritického myšlení. Beseda je 
přizpůsobena vždy konkrétnímu ročníku. Pro online besedu jsou připraveny pracovní listy. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace  
 
Zpět na obsah 
 
 

LEKCE INFORMAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 
 
 
CESTA ZA UKRYTOU TAJENKOU  
Určeno pro: 4. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2022/2023 
Hledání tajenky v knihovně. Encyklopedie a orientace v jejich heslech, vyhledávání informací 
v knihách a na internetu. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
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BEZPEČNÝ INTERNET  
Určeno pro: 4. – 5. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2022/2023 
Jak pracovat s internetem a sociálními sítěmi.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální, digitální 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
 

Besedy, které mohou probíhat i online  
V případě, že nebude možné navštívit knihovnu osobně, je pro první stupeň Vaší školy 
připravena možnost online besed. Pro žáky budou připraveny pracovní listy nebo aktivity, 
které budou využity v živém vstupu knihovníka do výuky. 
Besedy: Naše Ostrava, Vánoční zvyky, Komiks, Dobrodružnou stezkou, Současná literatura 
pro děti 
 
Zpět na obsah 
 
  

2. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
 
LITERÁRNÍ BESEDY 
 
 
TO SI PŘEČTI!  
Určeno pro: 6 - 9. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2022/2023 
Tipy na knihy se čtením ukázek. Doporučení knih podle věku a čtenářské úrovně. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
 
TAJEMSTVÍ ČESKÝCH SPISOVATELŮ  
Určeno pro: 6. – 9. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2022/2023 
Seznámení s životopisy a nejzajímavějšími díly vybraných spisovatelů. Lze vybrat z nabídky 
spisovatelů, K. H. Mácha, K. J. Erben, B. Němcová, J. Trnka, P. Čech … 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
 
ŘECKÁ MYTOLOGIE 
Určeno pro: 6. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2022/2023 
Nejznámější postavy mýtů a bájí  nejen v podání spisovatelů Eduarda Petišky a Ricka 
Riordana. 
Ukázky filmů, textů a audioknih. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět 
 
DENÍKOVÉ TAJNOSTI 
Určeno pro: 6. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2022/2023 
Číst cizí deník je výjimečně povoleno! Literatura psaná deníkovou formou je zábavná, 
napínavá i poučná! Ukázky známých i neznámých, skutečných i smyšlených deníků.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět 
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POEZIE 
Určeno pro: 7. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2022/2023 
Kreativní a zábavná lekce s poezií. Představení básnických forem jako je kaligram, haiku.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace  
 
KNIHA VS. FILM 
Určeno pro: 7. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2022/2023 
Jak kniha inspiruje filmaře a co ve filmu nenajdeme. 
Klíčové kompetence: komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
 
HOROROVÉ PŘÍBĚHY  
Určeno pro: 7. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2022/2023 
Představíme si základní autory tohoto žánru a přečteme si hororovou povídku metodou RWCT 
(čtením a psaním ke kritickému myšlení). 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět 
 
CUKRÁRNA U ŠILHAVÉHO JIMA 
Určeno pro: 8. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2022/2023 
Představíme si žánr parodie a vytvoříme si svou vlastní parodickou mikropovídku. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět 
 
ZA OSTNATÝM DRÁTEM 
Určeno pro: 8. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2022/2023 
Zkusíme se vcítit do pocitů dětí žijících v židovských ghettech a koncentračních táborech. 
Představíme si příběhy, v nichž na pozadí válečných hrůz existuje radost, naděje a láska.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální, personální, k řešení problémů 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost 
 
KOMIKS X MANGA 
Určeno pro: 8. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2022/2023 
Představení netradičních komiksů a japonské mangy.  Na závěr besedy děti vytvářejí svůj 
vlastní komiks. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace  
 
YOUNG ADULT 
Určeno pro: 8. – 9. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2022/2023 
Představení termínu young adult, co se pod názvem skrývá a jaké žánrové novinky jsou ty 
nejlepší pro dospívající. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace  
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TLUKOT MÉHO SRDCE 
Určeno pro: 9. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2022/2023 
O knihách zabývajících se úvahami o smrti. 
Klíčové kompetence: komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
 
JAKÉ BY TO BYLO… 
Určeno pro: 9. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2022/2023 
Zamyslíme se nad tím, jaká nás čeká budoucnost. Bude dostatek jídla, vzduchu, citového 
zázemí? Beseda představuje utopické a dystopické úvahy v literatuře sci-fi. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: člověk a společnost, člověk a příroda  
 
Zpět na obsah 
 
 
 

LEKCE INFORMAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 
 
 
KYBERPROSTOR 
Určeno pro: 6. – 7. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2022/2023 
Jak pracovat s internetem a sociálními sítěmi. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální, digitální 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, informační a komunikační technologie 
 
PO STOPÁCH SAMETOVÉ REVOLUCE 
Určeno pro: 6. – 9. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2022/2023 
Beseda o událostech listopadu 1989, ukázky dobových videí a audio nahrávek. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
 
CESTA KNIHY  
Určeno pro: 6. – 9. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2022/2023 
Vznik knihy – od počátku po současnost. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
 
MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST 
Určeno pro: 9. třídy ZŠ / dostupné i v online verzi 
Termín realizace: školní rok 2022/2023 
Lekce mediální gramotnosti je zaměřena na orientaci v současném mediálním prostoru. 
Představuje pojmy jako manipulace, dezinformace, reklama, propaganda, fake news, hoax. 
Učí studenty, jak ověřovat informace a jejich zdroje. Žáci pracují ve skupinkách a plní zadané 
úkoly. 
Klíčové kompetence: komunikativní, sociální a personální, digitální  
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, informační a komunikační technologie  
 
Zpět na obsah 
 


