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Lekce informačního vzdělávání 
 
VYZNÁME SE V KNIHOVNĚ  
Určeno pro: MŠ; 1. – 2. třída ZŠ  
Termín realizace: říjen 2018 
Seznámíme děti s prostředím knihovny.  
Klíčové kompetence: k učení  
Vzdělávací oblast: informační a komunikativní 
 
 
ILUSTRACE A ILUSTRÁTOŘI  
Určeno pro: 2. třída ZŠ  
Termín realizace: leden 2019  
Popovídáme si o nejznámějších ilustrátorech.  
Klíčové kompetence: k učení, sociální  
Vzdělávací oblast: informační a komunikativní  
 
 
DOBRODRUŽSTVÍ POZNÁNÍ  
Určeno pro: 3. třída ZŠ  
Termín realizace: duben 2019  
Lekce zaměřena na naučnou literaturu pro tento věk.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální  
Vzdělávací oblast: člověk a příroda, člověk a jeho svět  
 
 
JAK HLEDÁME INFORMACE: ENCYKLOPEDIE, SLOVNÍKY A HLEDÁNÍ V NICH  
Určeno pro: 5. třída ZŠ  
Termín realizace: prosinec 2018  
Lekce zaměřena na orientaci v knize pomocí obsahu a rejstříku.  
Klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů  
Vzdělávací oblast: informační a komunikativní 
 
 
ZÁVĚREČNÁ LEKCE INFORMAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  
Určeno pro: 5. třída  
Termín realizace: červen 2019  
Lekce zaměřena na orientaci v knihovně, vyhledávání v katalogu, na informace o službách, 
které knihovna nabízí.  
Klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů  
Vzdělávací oblast: informační a komunikativní 
 
 
ELEKTRONICKÝ KATALOG   
Určeno pro: ZŠ 4. - 9. třída a SŠ  
Termín realizace: říjen 2018 - červen 2019  
V rámci lekce se žáci seznámí nejen s knihovnou a uspořádáním knih, ale zejména  
s elektronickým katalogem, naučí se vyhledávat knihy a informace, využívat webové stránky 
KMO, ovládat své čtenářské konto atd. Cílem je podnítit u dětí zájem o četbu a o knihovnu 
jako místo zásadní k získávání informací i k trávení volného času.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální  
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace  



Besedy  
 
PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ  
Určeno pro: 1. třída ZŠ  
Termín realizace: 5. 3. – 12. 3. 2019 
Slavnostní program pro žáky první třídy.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace  
 
 
VEČERNÍČEK  
Určeno pro: MŠ; 1. třída ZŠ  
Termín realizace: listopad 2018 
Beseda na téma, které je dětem blízké.  
Klíčové kompetence: k učení, sociální, komunikativní  
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět  
 
 
POHÁDKY ZE ZLOBILOVA  
Určeno pro: 3. třída ZŠ  
Termín realizace: květen 2019 
Beseda zaměřena na pohádkové knihy o zlobivých dětech.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace  
 
 
HISTORIE KNIHY 
Určeno pro: 4. třída ZŠ  
Termín realizace: červen 2019 
Beseda zaměřena na historii knihy a knihtisku.  
Klíčové kompetence: k učení  
Vzdělávací oblast: informační a komunikativní  
 
 
ČTENÁŘI NA STOPĚ ZLOČINU  
Určeno pro: 4. třída ZŠ  
Termín realizace: duben 2019  
Beseda je zaměřena na horor a detektivku v knižní podobě.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů  
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 

 
PODZIMNÍ CHVILKA POEZIE 
Určeno pro: 1. – 5. třída ZŠ  
Termín realizace: listopad 2018 
Beseda je zaměřena na poezii pro děti. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů  
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 

 

 

 

 


