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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. 

Knihovnické lekce je možné si objednat během celého školního roku. 

 

NABÍDKA LEKCÍ INFORMAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

1. lekce informačního vzdělávání 

- seznámení dětí s knihovnou a jejím posláním 

 

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 dostává ke čtenářům, vysvětlení pojmů 

spisovatel a ilustrátor 

 

4. lekce informačního vzdělávání 

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

s katalogem 

 

5. lekce informačního vzdělávání 

- rozdělení naučné literatury a její vyhledávání ve volném výběru 

 

6. lekce informačního vzdělávání 

- seznámení s elektronickým katalogem, praktická ukázka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BESEDY PRO 1. A 2. TŘÍDU  ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

 

KAMIL NEUMÍ LÍTAT ANEB POHÁDKA O ŠPAČKU KNIHOMOLOVI 
Termín realizace: říjen – listopad 
Seznámení a práce s knihou Jennifer Berne Kamil neumí lítat. Děti poznají, proč je 
vzdělání a opravdové přátelství v životě důležité. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a příroda 
 
 
VÁNOČNÍ ZVYKY A TRADICE 
Termín realizace: prosinec 
Beseda o tom, proč se slaví Vánoce, o vánočních zvycích a tradicích.  
Klíčové kompetence: k učení 
Vzdělávací oblast: člověk a společnost 
 
 
STRACHY = SVÉRAZNÉ KNIHY PRO TYPICKÉ ČTENÁŘE 
Termín realizace: leden – březen 
Děti se seznámí a budou pracovat se svéráznými knihami pro začínající čtenáře. 
Knihy: Jak vyzrát na pavouky, I příšery si čistí zoubky, Neotvírej tuhle knihu, Můj kocourek 
je velký popleta a další děti určitě zaujmou a pobaví. 
Klíčové kompetence: k řešení problémů, komunikativní 
Vzdělávací oblast: člověk a jeho svět, jazyk a jazyková komunikace 
 
 
PLANETKA VEČERNÍČEK 
Termín realizace: duben - červen 
Děti se dozví o začátcích Večerníčku, seznámí se s pohádkami, které znají z knih a 
z televize. 
Klíčové kompetence: k učení 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BESEDY PRO 3. AŢ 5. TŘÍDU  ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

 
 
VÍŠ, CO ZNAMENÁ SLOVO PRANOSTIKA? 
Termín realizace: říjen – listopad 
Vysvětlení pojmu pranostika. Seznámení s knihou Ivy Marákové Pranostiky a hry na celý 
rok. V průběhu besedy se děti pokusí vysvětlit význam známých pranostik. 
Klíčové kompetence: k učení 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a příroda 
 

VÁNOČNÍ ZVYKY A TRADICE 
Termín realizace: prosinec 
Beseda o tom, proč se slaví Vánoce, o vánočních zvycích a tradicích.  
Klíčové kompetence: k učení 
Vzdělávací oblast: člověk a společnost 
 
 
LIBUŠE, TETA, HORYMÍR A TI DRUZÍ 
Termín realizace: leden - březen 
Výběr nejznámějších českých pověstí a přiblížení doby dávno minulé jednoduše a 
srozumitelně. Děti budou pracovat s knihami Martiny Drijverové, Lucie Seifertové, 
Bohuslava Žárského a dalších. 
Klíčové kompetence: k učení a občanská 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost 
 
 

BYLA JEDNOU JEDNA VAČICE 
Termín realizace: duben - červen 
Povídání o toleranci, o tom, že co je dobré pro jednoho, nemusí být dobré pro druhého. 
Seznámení s knihou Vačice, která se nesmála od Franka Tashlina.  
Klíčové kompetence: řešení problémů, občanské 
Vzdělávací oblast: člověk a společnost 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



BESEDY PRO II. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL A VÍCELETÁ GYMNÁZIA 

 

VOJTĚCH MATOCHA - PRAŠINA 
Termín realizace: říjen – listopad 
Žáci se seznámí s autorem knih Prašina a Černý merkurit. Popovídáme si o tom, jaký by 
byl svět bez moderních technologií a jak by si v takovém světě poradili oni. 
Klíčové kompetence: komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost, informační a 
komunikační technologie 
 

 

CO JSOU VÁNOCE A PROČ SE SLAVÍ? 
Termín realizace: prosinec 
Děti se seznámí s historií Vánoc, vánočních zvyků a dozví se něco maličko o tom, jak se 
Vánoce slaví ve světě. 
Klíčové kompetence: k učení, občanské 
Vzdělávací oblast: člověk a společnost 
 
 
 
ZÁVISLÉ KNIHY S HANDICAPEM 
Termín realizace: leden - březen 
Beseda o knihách Ivony Březinové www.bez-bot.cz a Holky na vodítku, pojednávající o 
problémech tělesně handicapovaných a o teenagerech se závislostí na drogách, 
gamblerství a bulimii. 
Klíčové kompetence: k učení 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a zdraví 
 
 

VESELE O VÁŢNÝCH VĚCECH 
Termín realizace: duben - červen 
Spojení lidských příběhů se závažným tématem s nevšedním, sarkastickým až bizarním 
humorem v knihách Davida Walliamse Babička drsňačka a Pan smraďoch. 
Klíčové kompetence: řešení problémů, občanské 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost 

 

 

 

http://www.bez-bot.cz/

