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LEKCE INFORMAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

Cílem lekcí informačního vzdělávání je zvýšit informační a čtenářskou gramotnost 

dětí. Nenásilnou formou pomáhají pochopit význam knihy, která informace nejen 

soustřeďuje, ale také zprostředkovává. Naučí děti nejen orientaci v knihovně, ale 

především pracovat s knihou a textem, vyhledávat informace, umět je hodnotit a dále 

používat. Děti jsou vždy seznámeny s nabízenými službami knihovny, s podmínkami 

registrace a půjčování.  

 

NABÍDKA LEKCÍ INFORMAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

1. lekce informačního vzdělávání 

- seznámení dětí s knihovnou a jejím posláním, uspořádání a označení knih 

ve volném výběru, pravidla slušného zacházení s knihou 

 

2. lekce informačního vzdělávání 

- seznámení s výpůjčním řádem, s žánrovými skupinami literatury, 

uspořádáním a označením knih ve volném výběru 

 

3. lekce informačního vzdělávání 

- výroba knihy, způsob, jakým se kniha dostane ke čtenářům, vysvětlení 

pojmů spisovatel a ilustrátor, nakladatelství, tiskárna 

 

4. lekce informačního vzdělávání 

- samostatná orientace v knihovně, vyhledávání a ukládání knih, první 

seznámení s elektronickým katalogem 

 

5. lekce informačního vzdělávání 

- rozdělení naučné literatury a její vyhledávání ve volném výběru, 

vyhledávání knih v katalogu, praktická ukázka 

 

6. lekce informačního vzdělávání 

- webové stránky Knihovny města Ostravy, práce s elektronickým 

katalogem, praktická ukázka, čtenářské konto 

 

 

 

 

 

 

 



BESEDY PRO 1. – 2. TŘÍDY ZÁKLADNÍCH ŠKOL  

 

 
O NEPOSEDNÉ OPIČCE A DALŠÍCH ZVÍŘÁTKÁCH 
Termín realizace: květen - červen 
Hravé vyprávění o zvířátkách podle obrázkové knihy O neposedné opičce.  
Podíváme se do pralesa a společně si zadovádíme v korunách stromů. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a zdraví 
 
 
DUCHOVÉ NEKLEPOU NA DVEŘE 
Termín realizace: listopad - prosinec 
Společně se pobavíme s knížkou o kamarádech a věřte, že bát se nebudeme. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost 
 
 

BESEDY PRO 3. – 5. TŘÍDY ZÁKLADNÍCH ŠKOL  

 

 
VIKING VIKE A ŠKYŤÁK STRAŠNÝ TRESKA III. 
Termín realizace: prosinec 
Seznámení se zvyky a legendami vikingských válečníků (Thór a jeho kladivo, Odin). 
Ukázky z knih Viking Vike, Jak zkrotit draka.  
Besedu pro žáky 4. a 5. tříd doplníme ukázkou z knihy Veroniky Válkové Záhada 
rohatých přileb. 
Klíčové kompetence: k učení, sociálně-kulturní 
Vzdělávací oblast: literární, jazyk a jazyková komunikace 
 
 
INDIÁNSKÉ LÉTO 
Termín realizace: říjen - listopad 
Prostřednictvím knihy Pavla Čecha Jirka a Indiáni podnikneme cestu do minulosti, 
kdy na prériích se proháněli na koních indiánští válečníci a kovbojové, kteří bojovali  
s padouchy a zlosyny. Vyprávění doplníme četbou indiánských pohádek. 
Besedu pro žáky 4. a 5. tříd doplníme ukázkami z knih Karla Maye a ukázkou z knihy 
Mezi indiány spisovatelky Veroniky Válkové.  
Klíčové kompetence: k učení, sociálně-kulturní 
Vzdělávací oblast: člověk a společnost, jazyk a jazyková komunikace 
 
 
BYDLÍME NA INTERNETU? 
Termín realizace: leden - únor 
Povídání o sociálních sítích a jejich rizicích. Jak moc jsou propojeny naše životy  
a sítě? Proč bychom měli být při používání technologií chytřejší? 
Klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: informační a komunikační technologie 
 



SEN O TRÓJI 
Termín realizace: duben a červen 
Prostřednictvím pověsti o Trojské válce se seznámíme s bohy a hrdiny starověkého 
Řecka, které doplníme krátkým vyprávěním o snu, který se splnil díky vytrvalosti, píli 
a statečnosti. S žáky 3. tříd si přečteme ukázky z knihy Diogenes v sudu autorky 
Hany Doskočilové. Pro žáky 4. a 5. tříd použijeme ukázky z knih Řecké mýty  
pro děti a Trojská válka autorky Veroniky Válkové.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociálně-kulturní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost 
 

 

BESEDY PRO II. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL A VÍCELETÁ 

GYMNÁZIA 

 

 
DÁRCE 
Termín realizace: říjen - prosinec 
Seznámení s knihou Dárce. Vyzkoušíme si, jaké je to žít ve společnosti,  
o které se v knize píše. 
Klíčové kompetence: komunikativní, pracovní  
Vzdělávací oblast: člověk a společnost 
 
 
SEVERSKÁ MYTOLOGIE 
Termín realizace: leden - duben 
Seznámení se severskou mytologií a jejími bohy. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, pracovní 
Vzdělávací oblast: umění a kultura 

 

 

ČESKÉ STOPY NA LETNÍCH OLYMPIJSKÝCH HRÁCH 
Termín realizace: květen - červen 
Povídání o působení československých a českých sportovců na Olympijských hrách 
od roku 1918. Součástí besedy budou i ukázky sportovních výkonů. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: umění a kultura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

POSTUP OBJEDNÁNÍ BESEDY NEBO KNIHOVNICKÉ LEKCE 

 
1. otevřete si webové stránky Knihovny města Ostravy – www.kmo.cz 
2. nahoře na liště klikněte na – pobočky 
3. v levém sloupci vyberte pobočku – Opavská 
4. ve sloupci informací o pobočce Opavská v části Dětské oddělení rozklikněte 

Lekce informačního vzdělávání a besedy - rezervace 
5. dalším kliknutím vyberte besedu 
6. vyberte měsíc uskutečnění besedy 
7. vyberte den + hodinu – klikněte 
8. vyplňte formulář s heslem (ekvilibrium) a klikněte na rezervovat 
9. kontrolu uložení rezervace zjistíte stejným postupem, jakým jste prováděli 

objednávku besedy, v tabulce s termíny se objeví text s vaší rezervací 
 

Do poznámky prosím zapište počet žáků ve třídě; pokud některé z dětí 

potřebuje speciální přístup (vozíčkář, autista, jednodušší výklad). 

U objednání lekce informační výchovy do poznámky uveďte číslo lekce  

o kterou máte zájem. 

V případě jakýchkoliv problémů s rezervací nebo změnou termínu     

volejte tel. 599 522 401, nebo pište na e-mail opavska.detske@kmo.cz. 

HESLO PRO REZERVACI – ekvilibrium 

http://www.kmo.cz/
mailto:opavska.detske@kmo.cz

