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Knihovnické lekce 

Určení Název Anotace Vzdělávací 
oblasti 

Klíčové 
kompetence 

MŠ 
45 min. 

Knihovánky Zábavnou formou 
seznámíme děti s 
knihovnou 

Jazyk a jazyková 
komunikace 
Člověk a jeho 
svět 
Člověk a 
společnost 

K učení 
Komunikativní 
K řešení 
problémů 

1. stupeň ZŠ 
45 min. 

Poprvé v 
knihovně 

Proč chodit do 
knihovny a jaké 
poskytujeme 
služby 

Jazyk a jazyková 
komunikace 
Člověk a jeho 
svět 
Člověk a 
společnost 

K učení 
Komunikativní 
K řešení 
problémů 

6. – 9. třída ZŠ 
60 minut 

Poznávací 
exkurze 

Seznámení 
s činnostmi 
jednotlivých 
oddělení knihovny. 
Práce s online 
katalogem 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

K učení 
Komunikativní 
K řešení 
problémů 

 

 

 

 

Tematické besedy pro MŠ a 1. stupeň ZŠ 

Určení Název Anotace Vzdělávací 
oblasti 

Klíčové 
kompetence 

MŠ 
30 min. 
 

Myška a sedm 
postýlek 

O přátelství 
nejen ve zvířecí 
říši 

Člověk a jeho 
svět 
Člověk a příroda 
Jazyk a jazyková 
komunikace 

K řešení 
problémů 
Komunikativní 
K učení 

MŠ 
30 min. 
novinka 

Tohle není 
džungle 

Rodina, 
povinnosti, 
rozvíjení 
příběhu 

Člověk a jeho 
svět 
Jazyk a jazyková 
komunikace 

K řešení 
problémů 
K učení 



MŠ 
30 min. 
 

Pod hříbkem Zahrajeme si 
společně 
pohádku 

Člověk a příroda 
Jazyk a jazyková 
komunikace 

K řešení 
problémů 
Komunikativní 

MŠ 
1.-2. třída ZŠ 
45 – 60 min. 

Svět zvířátek Rozdělení 
zvířátek na 
domácí a 
cizokrajná. 
Povíme si o 
tom, co jedí, 
kde spí, jak se 
chovají 

Člověk a jeho 
svět 
Člověk a příroda 
Jazyk a jazyková 
komunikace 

K učení 
Komunikativní 
K řešení 
problémů 

MŠ 
1.-2. třída ZŠ 
45 min. 

Povídej, povídej 
pohádku 

Povyprávíme si 
o českých 
pohádkách, 
jejich postavách 
a filmovém 
zpracování 

Člověk a jeho 
svět 
Jazyk a jazyková 
komunikace 

K učení 
K řešení 
problémů 
Komunikativní 

MŠ 
1. třída ZŠ 
45 min. 

O krtečkovi Povídání o 
krtečkovi a jeho 
dobrodružství  

Člověk a jeho 
svět 
Jazyk a jazyková 
komunikace 
 

K učení 
K řešení 
problémů 
Komunikativní 
 

MŠ 
1. třída ZŠ 
45 min. 

Večerníček Vše o 
televizních 
pohádkách před 
spaním 

Člověk a jeho 
svět 
Jazyk a jazyková 
komunikace 

 

K učení 
K řešení 
problémů 
Komunikativní 

 
MŠ 
1.-2. třída ZŠ 
45 min. 

Neotesánek Zásady etikety a 
slušného 
chování formou 
pro děti 

Člověk a jeho 
svět 
Jazyk a jazyková 
komunikace 

 

K učení 
K řešení 
problémů 
Komunikativní 

 
1. třída ZŠ 
45 min. 

Jak se “O“ stalo 
králem 

Hrátky 
s písmenky 
Proč umět znát 
písmena? 

Člověk a jeho 
svět 
Jazyk a jazyková 
komunikace 

 

K učení 
K řešení 
problémů 
Komunikativní 

 
1.-2. třída ZŠ 
45 min. 

Knihožrouti Prostřednictvím 
knihy Kláry 
Smolíkové si 
představíme 
pojmy jako je 
čtenář, 
knihomol, 
čtenářská 
gramotnost aj. 

Člověk a jeho 
svět 
Jazyk a jazyková 
komunikace 

 

K učení 
K řešení 
problémů 
Komunikativní 

 



MŠ, 1-3. třída 
ZŠ 
45 min. 

Adventní doba 
a Vánoce 

Přiblížíme si 
předvánoční 
období, tradice 
a obyčeje  

Člověk a jeho 
svět 
Jazyk a jazyková 
komunikace 

K učení 
Komunikativní 

MŠ, 1-3. třída 
ZŠ 
45 min. 
 

Jaro a 
Velikonoce 

Popovídáme si 
o krásách jara, 
probouzející se 
přírodě a 
velikonočních 
svátcích 

Člověk a jeho 
svět 
Jazyk a jazyková 
komunikace 
Člověk a příroda 

K učení 
Komunikativní 

MŠ, 1.-3. třída 
ZŠ 
45 min. 

Co jíme? Stručně o 
správných 
stravovacích 
návycích a 
zdravém 
životním stylu 

Člověk a jeho 
svět 
Jazyk a jazyková 
komunikace 
 

K učení 
K řešení 
problémů 
Komunikativní 
 

Š, 1. - 2. třída 
45 min. 
novinka 

O čertovi 
(kniha Pavla 
Čecha) 

Představení 
autora, 
vyzkoušíme si 
sami zakončit 
příběh 

Člověk a jeho 
svět 
Jazyk a jazyková 
komunikace 

K řešení 
problémů 
Komunikativní 

1-3. třída ZŠ 
45 min. 
 

Moudrý svět 
bajek 

Vysvětlíme si 
pojem bajka na 
příkladech 
různých autorů 

Člověk a jeho 
svět 
Jazyk a jazyková 
komunikace 

 

K učení 
K řešení 
problémů 
Komunikativní 
 

 
1.-3. třída ZŠ 
45 min. 

Zachraňme 
planetu 

Povíme si, co 
znamená slovo 
ekologie, jak 
sami můžeme 
přispět 
k ochraně život. 
prostředí 

Člověk a jeho 
svět 
Člověk a příroda 
Jazyk a jazyková 
komunikace 
 

K učení 
K řešení 
problémů 
Komunikativní 
 
 

1.-3. třída Barbara Cantini  
„Mortina“ 

Prostřednictvím 
knihy vplujeme 
do světa kouzel 

Člověk a jeho 
svět 
Jazyk a jazyková 
komunikace 

 

K učení 
K řešení 
problémů 
Komunikativní 

3.-5. třída ZŠ 
45 min. 
 
 

Babička 
drsňačka, Pan 
Smraďoch a jiní  

Představíme si 
autora 
báječných knih 
Davida 
Walliamse 
 

Člověk a jeho 
svět 
Jazyk a jazyková 
komunikace 

K učení 
K řešení 
problémů 
Komunikativní 
 



 
3.-5. třída ZŠ 
45 min. 
 

Ilustrátoři Objasníme si 
slovo 
„ilustrátor“ a 
některé z nich si 
představíme 

Člověk a jeho 
svět 
Jazyk a jazyková 
komunikace 

K učení 
Komunikativní 
 

 
1. - 4. třída ZŠ 
45 min. 
 

 
Den stromů 

Vysvětlíme si, 
co pro nás 
stromy a les 
znamenají 

Člověk a jeho 
svět 
Člověk a příroda 
 

K učení 
K řešení 
problémů 
Komunikativní 

1. - 2. třída ZŠ 
45 min. 
novinka 

Strašidýlko 
Stráša (kniha 
Aleny 
Mornštajnové) 

Představení 
autorky 
Rozvíjení 
příběhu 

Jazyk a jazyková 
komunikace 
Člověk a jeho 
svět 

Komunikativní 
K učení 

 

 

 

 

 


