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Lekce informačního vzdělávání  
 
 
POPRVÉ V KNIHOVNĚ 
Určeno pro: 1. třídy ZŠ 
Doporučený termín realizace: únor 2021 
Seznámení s knihovnou, k čemu slouží a co v ní najdeme. Jak se chovat v knihovně  
a jak se nechovat ke knize. Ukázky zajímavých knih. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
 
 
KNIHA, TO JE ZÁKLAD 
Určeno pro: 2. třídy ZŠ 
Doporučený termín realizace: únor 2021 
Cesta knihy od spisovatele až do knihovny. Co je to ilustrace, nejznámější ilustrátoři, ukázky 
děl ilustrátorů dětských knih. Seznámení s uspořádáním fondu v knihovně.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
 
 
V KNIHOVNĚ TO ZNÁM 
Určeno pro: 3. třídy ZŠ 
Doporučený termín realizace: březen 2021 
Jak se orientovat v knihovně, aktivní vyhledávání knih pomocí cesty za ukrytou tajenkou. 
Zahrajeme si na básníky a seznámíme se s žánrem poezie. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
 
 
VŠE, CO POTŘEBUJI, NAJDU V KNIHOVNĚ  
Určeno pro: 4. třídy ZŠ 
Doporučený termín realizace: duben 2021 
Aktivní orientace v knihovně, co je to katalog a jak v něm vyhledávat, vyhledávání klíčových 
slov v encyklopediích. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
 
 
TAK TO SI PŘEČTI! 
Určeno pro: 5. třídy ZŠ  
Doporučený termín realizace: duben 2021 
Jak si správně vybírat knihu. Metody výběru knih. Knižní tipy s ukázkami. Zajímavosti ze světa 
vybraných spisovatelů. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Besedy  
 
 
KAMIL NEUMÍ LÍTAT 
Určeno pro: 1. třídy ZŠ 
Doporučený termín realizace: leden 2021 
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 
 
 
CESTA DO MINULOSTI 
Určeno pro: 2. třídy ZŠ 
Doporučený termín realizace: říjen 2020 
Zopakujeme si pojmy minulost, přítomnost, budoucnost. S příběhem se do jedné nedaleké 
minulosti vypravíme. Práce s knihou K. Schwabikové „Cesty dětí do staletí“, s využitím metod 
RWCT (čtením a psaním ke kritickému myšlení). 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
 
 
DOMOV PRO MARŤANY 
Určeno pro: 3. třídy ZŠ 
Doporučený termín realizace: listopad 2020 
Beseda na téma handicap v dětské literatuře. Jak se žije dětem s postižením a jaké mají sny? 
To si přiblížíme v ukázce z knih Ivony Březinové, Martiny Drijverové a Petry Štarkové. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
 
 
NA STOPĚ ZLOČINU 
Určeno pro: 4. třídy ZŠ 
Doporučený termín realizace: prosinec 2020 
Seznámení s žánrem detektivka, kdo je detektiv a jaké metody vyšetřování používá. Jaké 
známe autory a detektivy z knih, ukázky nejčtenějších detektivních příběhů a záhad pro děti 
a mládež. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost 
 
 
SVĚT OBRÁZKŮ A BUBLIN 
Určeno pro: 5. třídy ZŠ 
Doporučený termín realizace: říjen 2020 
Letem světem historií komiksu, poznávání nejznámějších postav a hrdinů, jak se tvoří komiks 
a tvorba komiksového stripu. Ukázka komiksů. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 


