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Lekce informačního vzdělávání 
 
POPRVÉ V KNIHOVNĚ ANEB VÝLET DO ŘÍŠE POHÁDEK 
Určeno pro: 1. třídy ZŠ 
Termín realizace: 24. 2. – 27. 2., 2. 3. - 6. 3. 2020 
Seznámení s knihovnou, rozdíl mezi knihovnou a knihkupectvím, vysvětlení pojmů spisovatel, 
ilustrátor, kniha jako umělecké dílo, hygiena četby, jak se stát čtenářem knihovny. 
Výlet do říše pohádek - stručné povídání o pohádkách a pohádkových bytostech doplněno 
ukázkami. Pohádkové hádanky, kvizy.  
KL pro 1. třídy probíhají vždy v průběhu Týdne prvňáčků a v týdnu předchozím. Jejich součástí 
bývá praktická ukázka slavnostního pasování na čtenáře knihovny, knihovnice vystupuje 
v kostýmu pohádkové postavy, děti se aktivně zapojují. V Týdnu prvňáčků se budou moci 
zaregistrovat do knihovny na jeden rok zdarma. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět 
 
ILUSTRÁTOŘI DĚTSKÝCH KNIH 
Určeno pro: 2. třídy ZŠ 
Termín realizace: říjen - červen 
Zopakování znalostí z předcházející lekce, seznámení s vybranými ilustrátory knih pro děti, 
informace o registraci čtenáře, podmínky půjčování, základní rozdělení dětských knih  
ve volném výběru, stručná informace o žánrech. V aktivní části povídání doplněno o soutěžní 
test v poznávání ilustrátorů, o zábavný pokus o vlastní ilustraci na základě přečtené ukázky, 
o hádanky a kvizy. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
 
NEJEN DŮM PLNÝ KNIH 
Určeno pro: 3. třídy ZŠ 
Termín realizace: říjen - červen 
Stručné zopakování knihovního řádu, rozdělení beletrie pro děti podle věkových skupin, 
abecední řazení, práce s knihou - obálka, titulní list, tiráž, obsah, předmluva, doslov, praktické 
vyhledávání, podmínky využívání internetu, herní konzole Playstation, základní informace   
o elektronickém katalogu. 
Ze starých hradů - pro zpestření stručná informace o pověstech, důraz na pověsti z našeho 
kraje, ukázky knih, předčítání ukázek, testík. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
 
JÁ UŽ SE TU VYZNÁM 
Určeno pro: 4. třídy ZŠ 
Termín realizace: říjen - červen 
Povídaní o naučné literatuře pro děti, jejím rozdělení v knihovně, označení (MDT). Praktické 
vyhledávání knih v regálech a plnění zadaných úkolů. Základní informace o elektronickém 
katalogu s možností vlastního použití. Zaměřeno na knihy o zvířatech a chovatelství, např. jak 
se starat o domácí mazlíčky, zpestřeno doplňovačkami a kvizy.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, pracovní 
Vzdělávací oblast: informační a komunikační technologie, člověk a příroda 
 
 
 
 
 
 



PRACUJEME S KNIHOU 
Určeno pro: 5. třídy ZŠ  
Termín realizace: říjen - červen 
Kniha, orientace v ní, edice, práce s naučnou literaturou, rozdělení naučných knih podle oborů, 
hledání v encyklopediích, příruční knihovna, katalogy, stručně historie a současnost, hlavně 
důraz na elektronický katalog a vyhledávání v něm. 
Jak zažít dobrodružství - povídání o dobrodružné literatuře doplněno ukázkami. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, pracovní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
 
POHLED NA KNIHU JAKO ZDROJ INFORMACÍ 
Určeno pro: 6. třídy ZŠ  
Termín realizace: říjen - červen 
Stručné informace o vzniku knihy, vysvětlení pojmů spisovatel, nakladatelství, tiskárna, 
distribuce… 
Informační systém v knihovnách, příruční knihovna, encyklopedie - význam, rozdělení knih 
podle mezinárodního desetinného třídění, provozní řád internetu, možnosti využití internetu, 
Desatero bezpečného internetu, elektronický katalog a hledání v něm, automatizovaná 
výpůjčka. Lekce doplněna povídáním o dívčí četbě a ukázkami. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, pracovní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a svět práce 
 
ENCYKLOPEDIE - VZNIK, VÝVOJ, VÝZNAM 
Určeno pro: 7. třídy ZŠ  
Termín realizace: říjen - červen 
Žáci si vyzkoušejí vyhledávání nejen v encyklopediích, ale také v elektronickém katalogu. 
Základní informace o sociálních sítích a jejich úskalích. 
Kyberšikana a kybergrooming. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: informační a komunikační technologie, člověk a jeho svět 

 
MODERNÍ INFORMAČNÍ ZDROJE 
Určeno pro: 8. třídy ZŠ  
Termín realizace: říjen - červen 
Typy knihoven, seznámení s jejich službami, automatizovaná výpůjčka, uspořádání knih 
v oddělení pro dospělé čtenáře, podrobněji o elektronickém katalogu a vyhledávání, 
informační pramen, moderní informační zdroje (multimediální encyklopedie - CD ROM, 
internet). 
Česká poezie a její odraz v písňových textech, ukázky. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, pracovní 
Vzdělávací oblast: informační a komunikační technologie, umění a kultura 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Literární besedy 
 
KAMIL NEUMÍ LÍTAT 
Určeno pro: 1. třídy ZŠ 
Termín realizace: duben 2020 
Beseda pro 1. třídu o tom, proč je důležité umět číst a psát. Aktivní práce s pohádkovou knihou 
J. Berne: Kamil neumí lítat, s využitím metod RWCT (čtením a psaním ke kritickému myšlení). 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
 
STRACH BRACH 
Určeno pro: 2. třídy ZŠ 
Termín realizace: říjen 2019 
Tváří v tvář strachu a jak s ním můžeme bojovat. Čeho se bojí děti a čeho dospělí?  
Beseda na motivy knihy Martiny Špinkové: Divný brach strach. Beseda s využitím metod 
RWCT (čtením a psaním ke kritickému myšlení). 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
 
BAJKY 
Určeno pro: 3. třídy ZŠ 
Termín realizace: prosinec 2019 
Beseda o tom, jak to vypadá, když se zvířata chovají jako lidé a nastavují tak zrcadlo našim 
nepěkným vlastnostem. Seznámení s nejznámějšími autory bajek, ukázky. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
 
DĚTSKÝ SVĚT ASTRID LINDGRENOVÉ 
Určeno pro: 4. třídy ZŠ 
Termín realizace: leden 2020 
Moderní autorská pohádka, povídání o životě a díle švédské spisovatelky, v praktické části 
soutěž Prověří tě Bullerbyn, dále Pipi kviz a punčochy Pipi Dlouhé punčochy (malování 
papírové předlohy punčochy). 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, pracovní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
 
LITERÁRNÍ ŽÁNRY 
Určeno pro: 5. třídy ZŠ 
Termín realizace: listopad 2019 
Srovnání literárních žánrů s výběrem představitelů a ukázek z jejich děl. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
 
STARÉ POVĚSTI ČESKÉ TROCHU JINAK 
Určeno pro: 6. třídy ZŠ 
Termín realizace: listopad 2019 
Povídání věnované Jiráskovu zpracování nejstarších českých pověstí, stručně o autorovi -
zajímavosti z jeho života; aktivní zapojení dětí - dramatizace jedné pověsti s kreslenými 
postavami a namnoženým textem, dále zábavný test a výstavka knih pověstí i jiných autorů. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
 
 
 
 


