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Nabídka besed, lekcí informační 

výchovy a čtenářské gramotnosti 

pro školní rok 2021/2022 
 

Pokud budete mít zájem, rádi připravíme besedu na vámi zvolené téma nebo na přání 

upravíme z jiné věkové kategorie.  

Zrušení přihlášené akce je nutné oznámit nejméně 2 dny před dohodnutým termínem. 

 

 

 

1. ročník 

Poprvé do knihovny – první návštěva knihovny, při které se děti dozví, jak se stát čtenářem 

knihovny, poznají její prostředí a pravidla.  

Doba trvání: 45 min. 

Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, pracovní, sociální a personální 

 

2. ročník 

Jak vzniká knížka – odkud se vzaly knihy a kdo všechno spolupracuje na jejím vzniku. 

Beseda s prezentací. 

Doba trvání: 45 min. 

Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, pracovní, sociální a personální 

 

3. ročník 

Už si umím vybrat – jak hledat a najít? Po této lekci si už každý dokáže najít knihu, kterou 

potřebuje. Děti pracují ve skupinách s pracovním listem. 

Doba trvání: 45 min. 

Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů 

Forma provedení: RWCT 

 

4. ročník 

Vyznám se v naučné knize – příběhy nebo informace? Uspořádání knižního fondu, rozšíření 

povědomí o knihovním fondu, pracovní listy. 

Doba trváni: 45 min. 

Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů 

Forma provedení: RWCT 

 



5. ročník 

Žánrohrátky – přiblížení různých žánrů s ukázkami.  

 Doba trvání: 45 min. 

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, pracovní, sociální a personální 

Forma provedení: RWCT 

 

6. – 7. ročník 

On-line katalog a jak vyhledávat informace? – typy knihoven, katalogizace knih, praktické 

příklady vyhledávání knih v on-line katalogu, využití webových stránek a ovládání čtenářského 

konta. 

Doba trvání: 45 – 60 min. 

Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Informační a komunikační technologie 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů 

Forma provedení: RWCT 

 

8. – 9. ročník 

Poznej naši knihovnu – prohlídka knihovny a seznámení s jejími službami. Práce 

s myšlenkovými mapami. 

Doba trvání: 60 min. (nebo dle dohody) 

Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální, pracovní 

Forma provedení: RWCT 

 

 

  



1. ročník 

 

Pohádkový svět – seznámíme se s pohádkovými hrdiny a pohádkovými bytostmi. Beseda 

s prezentací. 

Doba trvání: 30 – 45 min. 

Vzdělávací oblasti: Dítě a psychika, Dítě a svět 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 

 

Knihožrouti – hravé vyprávění o čtení a tajemství ukrytém v temných koutech knihovny. 

Doba trvání: 45 – 60 min. 

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů 

Forma provedení: beseda s prezentací 

 

Gerda – příběh velryby – malá velryba Gerda si užívá spokojené dětství. Jednou se však 

přihodí něco nečekaného a Gerda zůstane sama, bez rodiny. A tak osamocená a smutná bloudí 

oceánem, až nakonec potká nové přátele. 

Doba trvání: 45 – 60 min. 

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů 

Forma provedení: RWCT 

 

2. ročník 

 

Kamarádi z večerníčků – děti si ověří, jestli znají postavy a děj pohádek z večerníčků. 

Beseda s prezentací. 

Doba trvání: 45 min. 

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 

 

Josef Lada a jeho svět – děti se seznámí s životem Josefa Lady a jeho kouzelnými a fantazii 

rozvíjejícími obrázky. 

Doba trvání: 45 – 60 min. 

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 

Forma provedení: beseda s prezentací 

 

Lentilka pro dědu Edu – příběh o malém Honzíkovi a jeho pradědečkovi Edovi, který trpí 

Alzheimerovou nemocí. Děti se dozví, co tahle nemoc znamená a také to, že se nemusí bát 

mít své dědečky a babičky dál rádi. 

Doba trvání: 45 – 60 min. 

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost 

Klíčové kompetence: komunikativní, občanské, sociální, k řešení problémů 

Forma provedení: RWCT 

 

 



3. ročník 

 

Dětský hrdina v knize – příběhy dětí v oblíbených dětských knihách. Beseda s prezentací. 

Doba trvání: 45 – 60 min. 

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 

 

Bajky – povídání o bajkách a jejich tvůrcích (Ezop, La Fontaine, Krylov). Aktivní zapojení 

dětí s uvědoměním textu. 

Doba trvání: 45 min. 

Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace 

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

Forma provedení: RWCT 

 

Poezie nikoho nezabije – zprostředkujeme dětem možnost poezii poznat 

 a porozumět ji. 

Doba trvání: 45 – 60 min. 

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 

Forma provedení: RWCT 

 

4. ročník 

 

Pověsti – vyprávění o pověstech z Čech, Severní Moravy a Slezska. Beseda s prezentací 

a ukázkami. 

Doba trvání: 45 min. 

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět, Umění a kultura 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, občanské 

 

Polštářoví podvodníci – s hrdinkou Tamarou se zaměříme na témata, která spadají do 

informační a mediální gramotnosti a rozvíjejí sociální dovednosti. 

Doba trvání: 45 – 60 min. 

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost 

Klíčové kompetence: komunikativní, občanské, sociální, k řešení problémů 

Forma provedení: RWCT 

 

Komiksy – krátká historie a druhy komiksu, zábavné úkoly a práce ve skupinkách. 

Doba trvání: 45 – 60 min. 

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 

Forma provedení: RWCT 

 

5. ročník 

 

Úžasné příběhy Davida Walliamse – příběhy jsou mezi dětmi hodně oblíbené. Některé jsou 

k smíchu, jiné dojemné k slzám. Cílem je propojit děj s vlastními zkušenostmi dětí. 

Doba trvání: 45 – 60 min. 

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost 

Klíčové kompetence: Komunikativní, občanské, sociální, k řešení problémů 



Forma provedení: beseda s prezentací 

 

 

Pátrejte s knihou – dobrodružné a detektivní příběhy pro děti. 

Doba trvání: 45 – 60 min. 

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost 

Klíčové kompetence: komunikativní, sociální, k řešení problémů 

Forma provedení: RWCT 

 

Prašina – Foglarovsky laděný, napínavý příběh pro dnešní děti. 

Doba trvání: 45 – 60 min. 

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost 

Klíčové kompetence: komunikativní, občanské, sociální, k řešení problémů 

Forma provedení: RWCT 

 

6. – 7. ročník 

 

Mýty, báje a legendy – bohové a hrdinové starých civilizací. 

Doba trvání: 45 min. 

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 

Forma provedení: beseda s prezentací 

 

Komiksová Kytice – Erbenovy balady jsou natolik univerzální, že slouží jako vděčný námět 

pro nová zpracování. Kytice trochu jinak, kde ne všechny příběhy je nutné překládat 

v erbenovských časech a dobových kostýmech. 

Doba trvání: 45 min. 

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost 

Klíčové kompetence: komunikativní, k řešení problémů, k učení  

Forma provedení: beseda s prezentací 

 

8. – 9. ročník 

 

2. světová válka v literatuře – seznámíme se s knihami Deník Anny Frankové, Ostrov 

v ptačí ulici, Hančin kufřík, Spočítej hvězdy a další. 

Doba trvání: 45 min. 

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, občanské, sociální 

a personální 

Forma provedení: beseda s prezentací 

 

Svět fantasy – historie a současné oblíbené knihy fantasy literatury. 

Doba trvání: 45 – 60 min. 

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 

Forma provedení: beseda s prezentací 


