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Lekce informačního vzdělávání 
 
POPRVÉ V KNIHOVNĚ  
Určeno pro: 1. třídy ZŠ 
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. Malované čtení. Lekce probíhají zpravidla před Týdnem prvňáčků. 
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 
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 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, práce 
s knihou - obálka, titulní list, tiráž, obsah, předmluva, doslov, praktické vyhledávání, podmínky 
využívání internetu, herní konzole Playstation, základní informace o elektronickém katalogu. 
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.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, pracovní 
Vzdělávací oblast: informační a komunikační technologie, člověk a příroda 
 
 
NAUČNÁ LITERATURA V PRAXI 
Určeno pro: 5. třídy ZŠ  
Termín realizace: říjen - červen 
Rozdíl mezi naučnou literaturou a beletrií. Encyklopedie, slovníky a hledání v nich, orientace 
v knize pomocí obsahu a rejstříku. Rozdělení naučné literatury podle oborů.  
Zajímavé knižní tipy.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
 
 
 
 
 



KNIHOVNA 21. STOLETÍ 
Určeno pro: 6. třídy ZŠ  
Termín realizace: říjen - červen 
Elektronický katalog a orientace ve čtenářském kontu, e-knihy, audioknihy, zvukové knihy, 
knižní databáze, typy knihoven. 
Zajímavé knižní tipy.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, informační a komunikační technologie 
 
 
SVĚT INFORMACÍ 
Určeno pro: 7. třídy ZŠ  
Termín realizace: říjen - červen 
Noviny versus články na internetu, Wikipedie a její úskalí, encyklopedie včera a dnes.  
Zajímavé knižní tipy.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, informační a komunikační technologie 

 
 
VE SVĚTĚ (DEZ)INFORMACÍ  
Určeno pro: 8. třídy ZŠ  
Termín realizace: říjen - červen 
Jak se zorientovat ve světě informací? Hoax, fake news… Jak je rozpoznat a nenechat 
se ovlivnit. Desatero bezpečného internetu. 
Zajímavé knižní tipy.  
Klíčové kompetence: k učení, občanské, k řešení problémů 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, informační a komunikační technologie 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Besedy 
 
KAMIL NEUMÍ LÍTAT 
Určeno pro: 1. třídy ZŠ 
Termín realizace: duben 2021 
Beseda pro 1. třídu o tom, proč je důležité umět číst a psát. Aktivní práce s pohádkovou knihou 
J. Berneové „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 
Termín realizace: únor 2021 
Zopakujeme si pojmy minulost, přítomnost, budoucnost. A 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 
 
 
TŘEŤÁK FILIP A TI DALŠÍ… 
Určeno pro: 3. třídy ZŠ 
Termín realizace: květen 2021 
Dětští hrdinové v knihách Petry Braunové. Seznámíme se s příběhy dětí, jejich každodenními 
starostmi a vzájemnými vztahy. 
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 2021 
Moderní autorská pohádka, povídání o životě a díle švédské spisovatelky. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, pracovní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
 
 
SVĚT OBRÁZKŮ A BUBLIN 
Určeno pro: 5. třídy ZŠ 
Termín realizace: březen 2021 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STARÉ POVĚSTI ČESKÉ TROCHU JINAK 
Určeno pro: 6. třídy ZŠ 
Termín realizace: listopad 2020 
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 
 
 
HOROR (nejen) V KLASICKÉ LITERATUŘE 
Určeno pro: 7. třídy ZŠ 
Termín realizace: říjen 2020 
Představení žánru horor, zaměření převážně na kanonickou literaturu (K. J. Erben, E. A. Poe, 
M. Shelley).  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
 
 
NA VLNĚ SCI-FI A FANTASY 
Určeno pro: 8. třídy ZŠ 
Termín realizace: listopad 2020 
Seznámení s žánrem a jeho hlavními představiteli. Propojení klasického žánru SCI-FI (Čapek 
R.U.R.) se současnou populární scénou včetně anime.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
 
 
LETEM SVĚTEM KLASIKOU…  
Určeno pro: 9. třídy ZŠ 
Termín realizace: prosinec 2020 
Rychlý souhrn kanonické literatury jako možnost opakování k přijímacím testům na střední 
školy. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 


