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MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Lekce informačního vzdělávání 

POPRVÉ V KNIHOVNĚ  
Určeno pro: MŠ  
Termín realizace: dle dohody  
Seznámení s knihovnou, základními pojmy (knihovna, kniha, časopis, spisovatel, ilustrátor, 
jak se stát čtenářem knihovny, hygiena četby).  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální  
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace  
 
Zpět na obsah 

 

Literární besedy 

O MYŠCE, KTERÁ SE NEBÁLA 
Určeno pro: MŠ  
Termín realizace: dle dohody  
Povídání o statečné myšce, která se vydala sama do lesa. 
Klíčové kompetence: komunikativní, sociální 
Vzdělávací oblast: člověk a společnost 

 

LEDNÍ MEDVÍDKU, ZNÁŠ CESTU? 
Určeno pro: MŠ  
Termín realizace: dle dohody  
Pohádka o medvídku Larsovi, který pomáhá svému kamarádovi najít cestu zpátky domů. 
Klíčové kompetence: komunikativní, sociální  
Vzdělávací oblast: člověk a společnost  
 
LEDNÍ MEDVÍDKU, KAM PLUJEŠ? 
Určeno pro: MŠ 
Termín realizace: dle dohody  
Povídání o malém medvídkovi, který se ocitá sám uprostřed moře a pluje vstříc novému 
dobrodružství. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální  
Vzdělávací oblast: člověk a společnost 
 
VELKÉ ČIŠTĚNÍ ZUBŮ V ZOO 
Určeno pro: MŠ 
Termín realizace: dle dohody  
Vyprávění pro děti o tom, co se děje, když si zvířátka v ZOO odmítají čistit zuby. 
Klíčové kompetence: k učení, sociální 
Vzdělávací oblast: člověk a společnost 
 
NENAŽRANÁ KOZA 
Určeno pro: MŠ 
Termín realizace: dle dohody  
Příběh o nenažrané koze, která se rozhodla na farmě ledacos ochutnat. 
Klíčové kompetence: k učení, sociální 
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  
Termín realizace: dle dohody  
Seznámení s knihovnou, základními pojmy (knihovna, kniha, časopis, spisovatel, ilustrátor, 
jak se stát čtenářem knihovny, hygiena četby).  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální  
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace  
 
KNIHOVNA – DŮM PLNÝ KNIH  
Určeno pro: 2. třídy ZŠ  
Termín realizace: dle dohody  
Opakování základních pojmů, označení a uspořádání knižního fondu, seznámení s naučnou 
literaturou, chování v knihovně.  
Klíčové kompetence: komunikativní, sociální a personální  
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace  
 
ELEKTRONICKÝ KATALOG  
Určeno pro: 3. – 9. třídy ZŠ  
Termín realizace: dle dohody  
Využití, vyhledávání, orientace v naučné literatuře, praktická cvičení.  
Klíčové kompetence: komunikativní, sociální a personální  
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace  
 
Zpět na obsah 

 

Literární besedy 

PŘÍBĚH ODPADU 
Určeno pro: 1. – 5. třídy ZŠ  
Termín realizace: dle dohody  
Beseda na téma třídění odpadu a ekologie. 
Klíčové kompetence: komunikativní, k učení 
Vzdělávací oblast: člověk a jeho svět 

  
NEŠTOVICE, MOR A JINÉ POHROMY 
Určeno pro: 2. – 5. třídy ZŠ  
Termín realizace: dle dohody  
Představíme si nejhorší světové epidemie a seznámíme se s vědeckými objevy, které 
přispěly ke vzniku účinných léků. 
Klíčové kompetence: k učení 
Vzdělávací oblast: člověk a jeho svět 
 
MIMI&LÍZA 
Určeno pro: 1. – 4. třídy ZŠ  
Termín realizace: dle dohody  
Jak vypadá svět těch, co nevidí? Co je pro ně důležité?  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  
Vzdělávací oblast: člověk a společnost 
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VÁNOCE A VÁNOČNÍ ZVYKY 
Určeno pro: 1. – 5. třídy ZŠ  
Termín realizace: dle dohody  
Beseda na téma vánoční svátky.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  
Vzdělávací oblast: člověk a jeho svět 
 
VELIKONOCE 
Určeno pro: 1. – 5. třídy ZŠ  
Termín realizace: dle dohody  
Beseda na téma velikonoční svátky.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  
Vzdělávací oblast: člověk a jeho svět 
 
STRACH MÁ VELKÉ OČI 
Určeno pro: 3. – 4. třídy ZŠ  
Termín realizace: dle dohody  
Strašidla, příšerky a jiné bytosti.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  
Vzdělávací oblast: člověk a společnost 
 
NETIKETA 
Určeno pro: 3. – 6. třídy ZŠ  
Termín realizace: dle dohody  
Jak se chovat správně na internetu. 
Klíčové kompetence: k učení 
Vzdělávací oblast: člověk a jeho svět 
 
Zpět na obsah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


