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Základní školy 

 

Lekce informačního vzdělávání 

 
UŽ SE VYZNÁM V KNIHOVNĚ                                                                                               
Určeno pro 1. třídy ZŠ                                                                                                          
Termín realizace: říjen 2021                                                                                                         
Knihovnická lekce je zaměřena na orientaci dětí v knihovně, seznámení s výpůjčním řádem  
a s fondem knihovny, značením knih.                                                                               
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní                                                               
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ                                                                                                   
Určeno pro: 1. třídy ZŠ                                                                                                      
Termín realizace: březen 2022                                                                                                  
V rámci Týdne prvňáčků se děti zúčastní malé knihovnické lekce, budou pro ně připraveny 
soutěže a následně budou slavnostně pasovány na nové čtenáře.                                                 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů                                                 
Vzdělávací oblast: člověk a společnost 

HRAJEME SI S PÍSMENKY                                                                                                               
Určeno pro: 2. třídy ZŠ                                                                                                              
Termín realizace: říjen 2021                                                                                     
Knihovnická lekce je zaměřena na orientaci dětí v knihovně, seznámení s výpůjčním řádem  
a s fondem knihovny, značením knih.                                                                                              
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní                                                                            
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 

JAK SE RODÍ KNÍŽKA                                                                                                           
Určeno pro: 3. třídy ZŠ                                                                                                               
Termín realizace: leden 2022                                                                                          
Knihovnická lekce je zaměřena na cestu od spisovatele ke čtenáři, kde jsou dětem 
objasněny pojmy: spisovatel, nakladatelství, redaktor, jazykový a odborný korektor, ilustrátor, 
grafik, tiskárna, knihkupectví.                                                                                           
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní                                                                                    
Vzdělávací oblast: člověk a svět práce 

ELEKTRONICKÝ KATALOG I. 
Určeno pro 4. třídy ZŠ 
Termín realizace: leden2022                                                                                      
Knihovnická lekce je zaměřena na práci s elektronickým katalogem; vyhledávání knih a jejich 
řazení, uspořádání naučné literatury, soutěže a práce ve skupinách.                              
Klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní 
Vzdělávací oblast: informační komunikační technologie 
 
ELEKTRONICKÝ KATALOG II. 
Určeno pro 5. - 9. třídy ZŠ 
Termín realizace: leden - březen 2022                                                                              
Knihovnická lekce je zaměřena na práci s elektronickým katalogem; vyhledávání knih a jejich 
řazení, uspořádání naučné literatury, čtenářské konto, rezervace, webové stránky KMO. 
Klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní 
Vzdělávací oblast: informační komunikační technologie 
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ŽÁNROVÁ LITERATURA 
Určeno pro 5. třídy ZŠ 
Termín realizace: leden 2022                                                                                    
Knihovnická lekce je zaměřena na rozdělení žánrových skupin v literatuře, vysvětleny pojmy: 
žánr, detektivka, sci-fi, poezie a jiné, soutěže a práce ve skupinách.                                                
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
 
NAUČNÁ LITERATURA                                                                                                        
Určeno pro: 6. třídy ZŠ                                                                                                            
Termín realizace: únor 2021                                                                                                  
Knihovnická lekce je zaměřena na rozdělení knih podle mezinárodního desetinného třídění.             
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní                                                                           
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 

 

Zpět na obsah 
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Besedy 
 

VÁNOČNÍ ČAS                                                                                                                     
Určeno pro: 1. třídy ZŠ                                                                                                                
Termín realizace: prosinec 2021                                                                                     
Beseda nás seznámí s vánočním obdobím, tradicemi a zvyky Vánoc.                                          
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální, personální                                           
Vzdělávací oblast: člověk a jeho svět, umění a kultura 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ – TAJEMNÝ ŽIVOT SNĚHULÁKŮ 
Určeno pro: Určeno pro: 1. třídy ZŠ                                                                                                                    
Termín realizace: říjen - prosinec 2021, leden - březen 2022                                                                                                                                                                                                                              
Čtení na pokračování vyžaduje opakovanou návštěvu v dané termíny. Příběhy oživlých 
sněhuláků a jejich kamaráda školáka Honzíka, kteří prožívají radosti i strasti v zimním 
období.                                                                                                                                     
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní                                                                    
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 

KAMIL NEUMÍ LÍTAT ANEB POHÁDKA O ŠPAČKU KNIHOMOLOVI                          
Určeno pro: 2. třídy ZŠ  
Termín realizace:  listopad 2021 
Seznámení a práce s knihou Jennifer Berne Kamil neumí lítat. Děti poznají, proč je vzdělání 
a opravdové přátelství v životě důležité.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a příroda 

ŽÁČEK ŽÁČKŮM 
Určeno pro: 2. třídy ZŠ                                                                                                                  
Termín realizace: duben 2022                                                                                                       
Beseda nás hravou formou seznámí s dílem Jiřího Žáčka, doplněná o křížovky, hádanky  
a zpívání.                                                                                                                                                
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální, personální                                                
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 

KOLIK BAREV MÁ JARO 
Určeno pro: 2. třídy ZŠ                                                                                                                      
Termín realizace: únor 2022                                                                                                     
Beseda je zaměřena na jarní tématiku a seznámí nás s lidovými zvyky a tradicemi.                                                          
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální, personální                                       
Vzdělávací oblast: člověk a jeho svět, umění a kultura 

KNIŽNÍMI VRÁTKY ZA ZVÍŘÁTKY                                                                                                          
Určeno pro: 3. třídy ZŠ                                                                                                                                 
Termín realizace: květen 2022                                                                                              
Beseda je zaměřena na zvířecí hrdiny v literatuře i mimo ni.                                                       
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální, personální                                   
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a příroda 

ČLOVĚK A PES                                                                                                                              
Určeno pro: 3. – 5. třídy ZŠ                                                                                                                                 
Termín realizace: červen 2022                                                                                               
Beseda je zaměřena na vztah mezi člověkem a psem.                                                       
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální, personální                                   
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a příroda 



6 
 

STRAŠIDLA KOLEM NÁS 

Určeno pro: 4. třídy ZŠ                                                                                                                    
Termín realizace: duben 2022                                                                                                                 
Beseda nás zavede na tajemné hrady a zámky naší republiky a povíme si něco  
o strašidlech a nadpřirozených bytostech.                                                                                                                   
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů                                                          
Vzdělávací oblast: člověk a společnost 

DETEKTIVOVÉ POD LUPOU 
Určeno pro: 5. třídy ZŠ                                                                                                      
Termín realizace: duben 2022                                                                                                  
Beseda je zaměřena na detektivní literaturu.                                                                     
Klíčové kompetence: komunikativní, sociální                                                                       
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 

STŘEDOVĚKÉ RUKOPISY                                                                                                              
Určeno pro: 6. třídy ZŠ                                                                                                                     
Termín realizace: květen 2022                                                                                                      
Beseda nás zavede do středověku; jak vznikaly knihy ve středověku, významné rukopisy  
a jejich iluminace, tvorba iniciály.                                                                                                              
Klíčové kompetence: komunikativní, sociální                                                                                        
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace                                                                                                         

VOJTĚCH MATOCHA - PRAŠINA                                                                                     
Určeno pro: 7. třídy ZŠ  
Termín realizace: leden 2022 
Žáci se seznámí s autorem knih Prašina a Černý merkurit. Popovídáme si o tom, jaký by byl 
svět bez moderních technologií a jak by si v takovém světě poradili oni. 
Klíčové kompetence: komunikativní  
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost, informační  
a komunikační technologie 

BIBLE                                                                                                                                
Určeno pro: 8. - 9. třídy ZŠ                                                                                                             
Termín realizace: únor 2022                                                                                                                  
Žákům bude představena základní charakteristika křesťanství ve srovnání s jinými 
náboženstvími. Součástí lekce je seznámení s Biblí, přiblížení historického vývoje 
křesťanství a významných křesťanských osobností ve vědě a kultuře.                                  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální                                                                          
Vzdělávací oblast: člověk a společnost 

 

Zpět na obsah 

 

 


