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LEKCE INFORMAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  
 

KNIHOMÍLKŮV RÁJ 

Určeno pro:  1. třídu ZŠ 

Termín realizace: 2019/2020 dle domluvy 

Seznámení s knihovnou, jak se chovat ke knížkám, jak se orientovat v knihovně. 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální 

Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět 

  

KNIHOVNICKÉ EXKURZE 

 
Určeno pro:  2. – 9. třídu ZŠ 

Termín realizace: 2019/2020 dle domluvy 

Seznámení s knihovnou a poskytovanými službami, podmínky půjčování, orientace 

v půjčovně s vyhledáváním knih i v online katalogu, volná prohlídka půjčovny. 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální 

Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět 

 

  



BESEDY PRO 1. – 9. TŘÍDU 
 

POTYKÁM SI S ETIKETOU… I S MOU TETOU? 

Určeno pro: 1. třídu ZŠ  

Termín realizace: 2019/2020 dle domluvy 

Humorně o etiketě, včetně telefonování, internetové komunikace atd. 

Klíčové kompetence: komunikativní, k řešení problémů, občanské 

Vzdělávací oblast: člověk a svět, kultura 

 

OD PÍSMENEK AŽ KE KNIZE 

Určeno pro:  2. – 3. třídu ZŠ 

Termín realizace: 2019/2020 dle domluvy 

Jak vzniká kniha – od autora po tiskaře, známí ilustrátoři, atd.  

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 

Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět 

 

POZOR, V KNIHOVNĚ JE KOCOUR 

Určeno pro:  4. – 5. třídu ZŠ 

Termín realizace: 2019/2020 dle domluvy 

Putování do historie písemnictví a knihoven s kocourem Koniášem. 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, občanské 

Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost 

 

VŮNĚ JEHLIČÍ A TAJEMNÁ MOC VRBOVÝCH PROUTKŮ  

Určeno pro:  1. – 5. třídu ZŠ 

Termín realizace: 2019/2020 dle domluvy 

Jak to chodí u nás a ve světě, …jak se žilo kdysi? 

Klíčové kompetence: komunikativní, k učení, sociální 

Vzdělávací oblast: člověk a společnost, informační a komunikační technologie 

 

OSOBNOSTI LITERATURY 

Určeno pro:  2. – 9. třídu ZŠ 

Termín realizace: 2019/2020 dle domluvy 

Život a dílo vybrané osobnosti spojené s literaturou. 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  

Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LETEM INFORMAČNÍM SVĚTEM 

Určeno pro:  6. – 7. třídu ZŠ 

Termín realizace: 2019/2020 dle domluvy 

Encyklopedie, vyhledávání na internetu, bezpečnost na internetu, kritický přístup 

k informacím. 

Klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, sociální a personální 

Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, informační a komunikační technologie, 

člověk a společnost 

 

ZÁVISLOSTI K ZLOSTI ANEB JAK Z TOHO VEN POMOCÍ KNIŽNÍCH STRÁNEK  

Určeno pro:  8. – 9. třídu ZŠ 

Termín realizace: 2019/2020 dle domluvy 

Drogy, šikana, anorexie, gamblerství, vztahy a jiné v příbězích pro mládež. 

Klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální 

Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost, člověk a 


