
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Základní škola 

a mateřská škola 
Staroveská 62       
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 599 522 358 



Lekce informačního vzdělávání 
 

POPRVÉ V KNIHOVNĚ 
Určeno pro: 1. třídy ZŠ 
Seznámení s knihovnou, rozdíl mezi knihovnou a knihkupectvím, jak zacházet s knihami, 
knihy vhodné pro začínající čtenáře. Základní pojmy (knihovna, kniha, časopis, spisovatel, 
ilustrátor, jak se stát čtenářem knihovny). 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost  
 
UŽ SE TADY VYZNÁME 
Určeno pro: 2. a 3. třídy ZŠ 
Opakování základních pojmů. Seznámení s poskytovanými službami, podmínky půjčování, 
orientace v půjčovně - označení a uspořádání knihovního fondu. Praktická cvičení. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů 
Vzdělávací oblast: informační a komunikační technologie, jazyk a jazyková komunikace, 
člověk a společnost  
 
DOBRODRUŽSTVÍ POZNÁNÍ 
Určeno pro: 4. a 5. třídy ZŠ 
Lekce zaměřená na naučnou literaturu ‐ čím se liší od beletrie? Encyklopedie, slovníky 

a hledání v nich, orientace v knize pomocí obsahu a rejstříků. Dělení naučné literatury ‐ 
vysvětlení termínu Mezinárodní desetinné třídění (MDT) ‐ jak nám usnadní rychlé vyhledání 

knihy. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů 
Vzdělávací oblast: informační a komunikační technologie, jazyk a jazyková komunikace 
 
NEBOJME SE POEZIE 
Určeno pro: 3. – 5. třídy ZŠ 
Máte pocit, že vaši žáci nemají poezii rádi a tak trochu se jí vyhýbají? Hravou a zábavnou 
formou představíme současné básníky a  jejich tvorbu. Také si vyzkoušíme, že napsat 
básničku sice není jednoduché, ale může to být často velmi zábavné, když si hrajete 
s fantazií a asociacemi. 
Během lekce budeme pracovat s knihou Shela Silversteina Jen jestli si nevymejšlíš. 
Klíčové kompetence: komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět, člověk a společnost 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Besedy 
 
PRVNÍ ČTENÍ ‐ TO NIC NENÍ! 

Určeno pro: 1. třídy ZŠ 
Termín realizace: dle dohody 
Beseda pro prvňáčky o tom, proč je důležité umět číst a psát. Povídání o abecedě 
a písmenkách. Obrázkové čtení. Výroba záložky. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
 
ODKUD K NÁM PŘIŠLY POHÁDKY 
Určeno pro: 2. třídy ZŠ 
Termín realizace: dle dohody 
Pohádky v lidové slovesnosti, sběratelé a zapisovatelé, autorské pohádky. Povídání 
o pohádkových bytostech. Společné tvoření vlastního příběhu. 
Klíčové kompetence: komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět 
 
DRAKA JE LEPŠÍ POZDRAVIT 
Určeno pro: 3. třídy ZŠ 
Termín realizace: dle dohody 
Beseda o tom, jak se správně chovat nejen ke knihám. Co je to etiketa a proč je pro lidi 
důležité správné chování. 
Klíčové kompetence: komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: člověk a jeho svět, člověk a společnost 
 
KDYŽ BYL PRADĚDEČEK JEŠTĚ KLUK 
Určeno pro: 4. třídy ZŠ 
Termín realizace: dle dohody 
Povídání o životě dětí v minulosti a seznámení s příběhy hrdinů dětských knih. Život 
ve městě i na venkově, zapomenutá řemesla.  
Klíčové kompetence: komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: člověk a jeho svět, člověk a společnost 
 
CIZÍ SLOVA HEZKY ČESKY 
Určeno pro: 5. třídy ZŠ 
Termín realizace: dle dohody 
Srozumitelný a názorný výklad slov a výrazů, se kterými se setkáváme v běžném životě. Děti 
si prověří, zda správně rozumějí slovům cizího původu, která se často používají v našem 
jazyce. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: informační a komunikační, jazyk a jazyková komunikace, člověk 
a společnost  


