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MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 

LEKCE INFORMAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

 
POPRVÉ V KNIHOVNĚ  
Určeno pro: MŠ / dostupné i v online verzi 
Termín realizace: dle dohody (délka trvání 45 minut) 
Hravou formou seznámíme děti s knihovnou a s tím, jak to v ní chodí. Pro MŠ je nachystáno 
několik verzí programu pro případ, že jsou děti ve třídě různého věku. Při objednávání termínu 
lze upřesnit i náplň setkání. Lekce je připravena s využitím metod kritického myšlení. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět 
 
Zpět na obsah 

 

BESEDY 

 

ZVÍŘÁTKA UMÍ ČÍST 

Určeno pro: MŠ / dostupné i v online verzi 
Termín realizace: dle dohody (délka trvání 45 minut) 
Povídání, zajímavosti, básničky a hádanky ze světa zvířátek. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
 
PAPÍROVÉ KRÁLOVSTVÍ 
Určeno pro: MŠ  
Termín realizace: dle dohody (délka trvání 45 minut) 
Na děti čeká napínavá cesta do papírové země (technika kirigami). 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
 

KOUZLO BARVIČEK 

Určeno pro: MŠ  
Termín realizace: dle dohody (délka trvání 45 minut) 
Formou básniček, hádanek a názorných ukázek si pohrajeme s barvami. 
Klíčové kompetence: k učení, pracovní 
 
KNÍŽKA JE MŮJ KAMARÁD 
Určeno pro: MŠ / dostupné i v online verzi 
Termín realizace: dle dohody (délka trvání 45 minut) 
Přijďte jen tak do knihovny, jste srdečně zváni. Něco si přečteme, trochu si popovídáme 
a na knížky se hodně zblízka podíváme. Je nachystáno více verzí programu. Při objednávání 
lze upřesnit i jeho náplň (nejlépe telefonicky nebo písemně). Připraveno s využitím metod 
kritického myšlení. 
Klíčové kompetence: k učení, sociální a personální, k řešení problémů 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět 
 
ZAČNĚME U SEBE 
Určeno pro: MŠ / dostupné i v online verzi 

Termín realizace: dle dohody (délka trvání 45 ‐ 60 minut) 
Beseda s environmentální tematikou. Připraveno s  využitím metod kritického myšlení.  
Klíčové kompetence: k učení, sociální a personální, k řešení problémů, komunikativní, 
občanské 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět 
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CESTA S HLAVOU NEBO HLAVOU?    
Určeno pro: MŠ / dostupné i v online verzi 

Termín realizace: dle dohody (délka trvání 45 ‐ 60 minut) 
Do světa biologie, rodného jazyka, přirovnání, pořekadel, synonym a fantazie se dostaneme 
pomocí knihy Hlava v hlavě.  
Klíčové kompetence: k učení, sociální a personální, k řešení problémů, komunikativní,  
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět 
 
VÁNOCE  
Určeno pro: MŠ / dostupné i v online verzi 
Termín realizace: dle dohody (délka trvání 45 minut) 
Vánoce našich praprababiček, naše současné a budoucí…  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: člověk a společnost 
 
VELIKONOCE 
Určeno pro: MŠ / dostupné i v online verzi 
Termín realizace: dle dohody (délka trvání 45 minut) 
Povídání o velikonočních svátcích, tradicích a zvycích. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: člověk a společnost 
 
Zpět na obsah 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

 

LEKCE INFORMAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

 
POPRVÉ V KNIHOVNĚ  
Určeno pro: 1. třídy ZŠ / dostupné i v online verzi 
Termín realizace: dle dohody (délka trvání 45 minut) 
Hravou formou seznámíme děti s knihovnou a s tím, jak to v ní chodí. Pro MŠ je nachystáno 
několik verzí programu pro případ, že jsou děti ve třídě různého věku. Při objednávání termínu 
lze upřesnit i náplň setkání. Lekce je připravena s využitím metod kritického myšlení. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět 
 
KAMARÁDKA KNIHOVNA 
Určeno pro: 2. třídy ZŠ / dostupné i v online verzi 
Termín realizace: dle dohody (délka trvání 45 minut) 
Stručné seznámení s chodem a službami knihovny, s půjčovním řádem. Rozdíl mezi 
knihovnou a knihkupectvím, vysvětlení pojmů naučná literatura, beletrie, poezie… Rozdělení 
knih a jejich řazení prakticky. Výstava a prohlížení knih a časopisů. Lekce doplněna čtením 
ukázek z knih, hádankami a básničkami. Vhodné i pro třídy, které se ještě lekce v knihovně 
nezúčastnily. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
 
POJĎTE S NÁMI ZA ZVÍŘÁTKY 
Určeno pro: 3. třídy ZŠ / dostupné i v online verzi 
Termín realizace: dle dohody (délka trvání 45 minut) 
Stručné seznámení s chodem a službami knihovny, s půjčovním řádem. Prohloubení již dříve 
získaných informací. Rozdíl mezi knihovnou, knihkupectvím, opakování pojmů  autor, 
ilustrátor, rešerše, obsah, rejstřík, katalog. Zábavné povídání o tom, jak se ke knihám chovat, 
ukázky zničených knih. Diskuse s dětmi o tom, zda čtou a s kým, mají-li doma své knihy, 
a které jsou jejich oblíbené. Rozpoznávání žánrů knih podle čtených ukázek a mini soutěž 
v hádání hádanek. Vhodné i pro třídy, které se už nějaké lekce v knihovně zúčastnily. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět 
 
NAUČNÁ KNÍŽKA 
Určeno pro: 4. třídy ZŠ  
Termín realizace: dle dohody (délka trvání 45 minut) 
Jak na to, když je potřeba cokoliv zjistit. Praktický nácvik již nabytých vědomostí - řazení knih 
v knihovně, vyhledávání v knihách. Pro skupinky dětí budou připraveny úkoly. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, sociální a personální  
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
 
KDE I VELBLOUD ZABLOUDÍ 
Určeno pro: 5. třídy ZŠ 
Termín realizace: dle dohody (délka trvání 45 nebo 60 minut) 
Podrobné seznámení s knihou, rozdělení a řazení knih v knihovně, opakování. Znaky MDT, 
vyhledávání v katalogu i v regálech. Jak najít informace o knize a v knize. Informace 
o nejznámějších encyklopediích, jak je využít a jak se v nich orientovat (obsah, rejstřík, 
rešerše). Praktická zkouška, úkoly do družstev nebo pro dobrovolníky. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, sociální a personální  
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, informační a komunikační technologie 
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KNIHA PODLE OBALU 
Určeno pro: 5. ‐ 9. třídy ZŠ / pouze v online verzi 
Termín realizace: dle dohody (délka trvání 45 nebo 90 minut) 
Seznámení s webovými stránkami knihovny, čtenářským kontem, katalogem a dalšími 
vyhledávači informací o knihách. Názorně si předvedeme, jak si je vybrat, objednat a další 
praktické využití získaných informací.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, sociální a personální  
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, informační a komunikační technologie 
 
KNIHA PODLE HRDINY 
Určeno pro: 5. ‐ 9. třídy ZŠ / pouze v online verzi 
Termín realizace: dle dohody (délka trvání 45 minut) 
Program je zaměřen na nabídku knih pro danou věkovou kategorii podle žánru. Seznámí se 
s webovým katalogem knihovny a způsobem, jak si vybrat a najít knihy. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, sociální a personální  
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, informační a komunikační technologie 
 
ENCYKLOPEDIE  
Určeno pro: 6. ‐ 9. třídy ZŠ 
Termín realizace: dle dohody (délka trvání 60 nebo 90 minut) 
Podrobné seznámení s knihou, rozdělení a řazení knih v knihovně, opakování. Znaky MDT, 
vyhledávání v katalogu i v regálech. Jak najít informace o knize a v knize. Informace 
o nejznámějších encyklopediích, jak je využít a jak se v nich orientovat (obsah, rejstřík, 
rešerše). Praktická zkouška, úkoly do družstev, pro dobrovolníky nebo jednotlivce. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, sociální a personální  
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, informační a komunikační technologie 
 

Zpět na obsah 

 

 

BESEDY 

 
ABECEDA ZVÍŘÁTEK 
Určeno pro: 1. třídy ZŠ / dostupné i v online verzi 
Termín realizace: dle dohody (délka trvání 45 minut) 
Hravou formou jste zváni do světa písmenek a zvířátek. Beseda připravena s využitím metod 
kritického myšlení.   
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a příroda 
 
KNÍŽKA JE MŮJ KAMARÁD 

Určeno pro: 1. ‐ 3. třídy ZŠ / dostupné i v online verzi 
Termín realizace: dle dohody (délka trvání 45 minut) 
Přijďte jen tak do knihovny, jste srdečně zváni. Něco si přečteme, trochu si popovídáme 
a na knížky se hodně zblízka podíváme. Je nachystáno více verzí programu. Při objednávání 
lze upřesnit i jeho náplň (nejlépe telefonicky nebo písemně). Připraveno s využitím metod 
kritického myšlení. 
Klíčové kompetence: k učení, sociální a personální, k řešení problémů 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět 
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VÁNOCE  
Určeno pro: 1. ‐ 4. třídy ZŠ / dostupné i v online verzi 
Termín realizace: dle dohody (délka trvání 45 minut) 
Vánoce našich praprababiček, naše současné a budoucí… Pro každou věkovou kategorii je 
připravena zcela jiná náplň besedy, ale společným jmenovatelem zůstávají Vánoce. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: člověk a společnost 
 
VELIKONOCE 

Určeno pro: 1. ‐ 4. třídy ZŠ / dostupné i v online verzi 
Termín realizace: dle dohody (délka trvání 45 minut) 
Povídání o velikonočních svátcích, tradicích a zvycích. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: člověk a společnost 
 
ZAČNĚME U SEBE 
Určeno pro: 1. ‐ 5. třídy ZŠ / dostupné i v online verzi 
Termín realizace: dle dohody (délka trvání 45 nebo 60 minut) 
Beseda s environmentální tematikou. Připraveno s využitím metod kritického myšlení. 
Pro každou věkovou kategorii je připraven jiný program.   
Klíčové kompetence: k učení, sociální a personální, k řešení problémů, komunikativní, 
občanské 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět 
 
CESTA S HLAVOU NEBO HLAVOU?    
Určeno pro: 1. ‐ 7. třídy ZŠ / dostupné i v online verzi 
Termín realizace: dle dohody (délka trvání 45 nebo 60 minut) 
Do světa biologie, rodného jazyka, přirovnání, pořekadel, synonym a fantazie se dostaneme 
pomocí knihy Hlava v hlavě. Tato procházka je pro každou věkovou kategorii úplně jiná. 
Klíčové kompetence: k učení, sociální a personální, k řešení problémů, komunikativní,  
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět 
 
ABECEDA POHÁDEK 
Určeno pro: 2. třídy ZŠ  
Termín realizace: dle dohody (délka trvání 45 minut) 
S abecedou do světa pohádek. Beseda připravena s využitím metod kritického myšlení.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
 
SLOVA, SLOVÍČKA… 
Určeno pro: 2. - 5. třídy ZŠ / dostupné i v online verzi  
Termín realizace: dle dohody (délka trvání 45 minut) 
Pohrajeme si s naším krásným a složitým jazykem. Pro každou věkovou kategorii je 
připravena zcela jiná náplň besedy, ale společným jmenovatelem zůstávají slova, jejich 
význam, přirovnání, rýmování a další podoby jejich využití. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální, k řešení problémů 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
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NEBOJME SE PÍSMENEK 
Určeno pro: 3. - 9. třídy ZŠ / dostupné i v online verzi  
Termín realizace: dle dohody (délka trvání 45 minut) 
Cíleně připravená beseda na Vámi určené téma s četbou ukázek z knih nejen současných 
autorů. Například: válka a děti, Evropský týden mobility, bezpečnost a bezpečí, mezilidské 
vztahy, deníky, Vánoce, strašidla, ufoni… (při rezervaci je nutno uvést téma).  
Klíčové kompetence: k učení, sociální a personální, k řešení problémů, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
 
OD MÝTU AŽ PO HOROR 
Určeno pro: 5. - 7. třídy ZŠ / dostupné i v online verzi  
Termín realizace: dle dohody (délka trvání 45 minut) 
Přehled žánrů literatury (mýty, báje, bajky, povídky, pověsti, sci-fi, fantasy, horor). Připraveno 
je více verzí programu, každá s úkoly na dané téma. Při objednávání je nutné upřesnit 
vybrané žánry do pole poznámka.  
Klíčové kompetence: k učení, sociální a personální, k řešení problémů, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
 
Zpět na obsah 
 
 

VÍCELETÁ GYMNÁZIA 

 

LEKCE INFORMAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

 
ENCYKLOPEDIE  
Určeno pro: I. ročníky gymnázií  
Termín realizace: dle dohody (délka trvání 60 nebo 90 minut) 
Podrobné seznámení s knihou, rozdělení a řazení knih v knihovně, opakování. Znaky MDT, 
vyhledávání v katalogu i v regálech. Jak najít informace o knize a v knize. Informace 
o nejznámějších encyklopediích, jak je využít a jak se v nich orientovat (obsah, rejstřík, 
rešerše). Praktická zkouška, úkoly do družstev, pro dobrovolníky nebo jednotlivce. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, sociální a personální  
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, informační a komunikační technologie 
 
KNIHA PODLE OBALU 
Určeno pro: I. ročníky gymnázií / pouze v online verzi  
Termín realizace: dle dohody (délka trvání 45 nebo 90 minut) 
Seznámení s webovými stránkami knihovny, čtenářským kontem, katalogem a dalšími 
vyhledávači informací o knihách. Názorně si předvedeme, jak si je vybrat, objednat a další 
praktické využití získaných informací.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, sociální a personální  
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, informační a komunikační technologie 
 
KNIHA PODLE HRDINY 
Určeno pro: I. ročníky gymnázií / pouze v online verzi  
Termín realizace: dle dohody (délka trvání 45 minut) 
Program je zaměřen na nabídku knih pro danou věkovou kategorii podle žánru. Studenti se 
seznámí s webovým katalogem knihovny a způsobem, jak si vybrat a najít knihy. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, sociální a personální  
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, informační a komunikační technologie 
 
Zpět na obsah 


