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LEKCE INFORMAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

Cílem lekcí informačního vzdělávání je zvýšit informační a čtenářskou 

gramotnost dětí. Nenásilnou formou pomáhají pochopit význam knihy, která 

informace nejen soustřeďuje, ale také zprostředkovává. Naučí děti nejen orientaci 

v knihovně, ale především pracovat s knihou a textem, vyhledávat informace, umět je 

hodnotit a dále používat. Děti jsou vždy seznámeny s nabízenými službami knihovny, 

s podmínkami registrace a půjčování.  

 

 

NABÍDKA LEKCÍ INFORMAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

1. lekce informačního vzdělávání 

- seznámení dětí s knihovnou a jejím posláním, uspořádání a označení knih 

ve volném výběru, pravidla slušného zacházení s knihou 

 

2. lekce informačního vzdělávání 

- seznámení s výpůjčním řádem, s žánrovými skupinami literatury, 

uspořádáním a označením knih ve volném výběru 

 

3. lekce informačního vzdělávání 

- výroba knihy, způsob, jakým se kniha dostane ke čtenářům, vysvětlení 

pojmů spisovatel a ilustrátor, nakladatelství, tiskárna 

 

4. lekce informačního vzdělávání 

- samostatná orientace v knihovně, vyhledávání a ukládání knih, první 

seznámení s elektronickým katalogem 

 

5. lekce informačního vzdělávání 

- rozdělení naučné literatury a její vyhledávání ve volném výběru, 

vyhledávání knih v katalogu, praktická ukázka 

 

6. lekce informačního vzdělávání 

- webové stránky Knihovny města Ostravy, práce s elektronickým 

katalogem, praktická ukázka, čtenářské konto 

 
Zpět na obsah 
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MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 

BESEDY 

 
ÓÓÓ VAJÍČKO 
Termín realizace: říjen - listopad 
Vyprávění a veselé básničky o broucích podle knížky Ester Staré. Podíváme se do 
říše hmyzu a budeme si povídat o procesu, jak se z housenky vyvine motýl. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
 
ÚSMĚV PRO ŽABKU 
Termín realizace: prosinec – leden 
Laskavé vyprávění o síle úsměvu podle obrázkové knihy Úsměv pro žabku. Příběh 
nás seznámí s nejsmutnější žabkou na světě a se strastiplnou cestou jednoho 
milujícího úsměvu.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
 
MOKROZEM - SUCHOZEM 
Termín realizace: únor – březen 
Poučný příběh o nutnosti rovnováhy nejen v přírodě. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: člověk a společnost, člověk a zdraví 
 
JAK SPÍ ZVÍŘATA 
Termín realizace: duben - červen 
Podle obrázkové knížky se budeme vyptávat dětí, co si myslí, jak usínají zvířátka - 
získávání informací pomocí technik RWCT. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
 
 

Zpět na obsah 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

 

BESEDY PRO 1. – 2. TŘÍDY ZÁKLADNÍCH ŠKOL  
 
ÓÓÓ VAJÍČKO 
Termín realizace: říjen - listopad 
Vyprávění a veselé básničky o broucích podle knížky Ester Staré. Podíváme se do 
říše hmyzu a budeme si povídat o procesu, jak se z housenky vyvine motýl. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
 
TRADICE CELÉHO ROKU 
Termín realizace: prosinec – leden 
Tradice jako způsob myšlení jsou po staletí předávána z generace na generaci 
a formují naši kulturu. Budeme si povídat o českých tradicích celého roku. 
Klíčové kompetence: k učení, občanské, umění a kultura 
Vzdělávací oblast: člověk a společnost 
 
DLOUHÁ CESTA 
Termín realizace: duben – červen 
Zahradní trpaslík František se rozhodl vydat do světa, protože celé dny jen stojí na 
jednom místě. Pomocí knížky od Petra Horáčka společně procestujeme svět.   
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a příroda 
 
MOKROZEM - SUCHOZEM 
Termín realizace: únor – březen 
Poučný příběh o nutnosti rovnováhy nejen v přírodě. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: člověk a společnost, člověk a zdraví 
 
 

Zpět na obsah 

 
 
 

BESEDY PRO 3. – 5. TŘÍDY ZÁKLADNÍCH ŠKOL  

 
FELIX NA NÁVŠTĚVĚ U DĚTÍ Z CELÉHO SVĚTA 
Termín realizace: únor – březen 
Beseda o cestování po světě a psaní dopisů. Žáci si napíšou vlastní dopis podle 
atlasu světa, který vloží do časové schránky. 
Klíčové kompetence: k učení, sociálně-kulturní 
Vzdělávací oblast: literární, jazyk a jazyková komunikace 
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TRADICE CELÉHO ROKU 
Termín realizace: prosinec 
Tradice jako způsob myšlení jsou po staletí předávána z generace na generaci a 
formují naši kulturu. Budeme si povídat o českých tradicích celého roku. 
Klíčové kompetence: k učení, občanské, umění a kultura 
Vzdělávací oblast: člověk a společnost 
 
BYDLÍME NA INTERNETU? 
Termín realizace: leden - únor 
Povídání o sociálních sítích a jejich rizicích. Jak moc jsou propojeny naše životy  
a sítě? Proč bychom měli být při používání technologií chytřejší? 
Klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, sociální a personální, digitální 
Vzdělávací oblast: informační a komunikační technologie 
 
ČESKÝ, ČESKÁ, ČESKÉ 
Termín realizace: říjen – listopad 
Znáte české symboly a státní svátky? 
Klíčové kompetence: k učení, sociálně-kulturní 
Vzdělávací oblast: člověk a společnost 
 
MŮJ BRÁCHA TORNÁDO 
Termín realizace: duben - červen 
Má to háček – ADHD. Příběh, ve kterém možná poznáte někoho blízkého, který pro 
Vás může být inspirací i povzbuzením. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: člověk a společnost, člověk a zdraví 
 
 

Zpět na obsah 

 

 

BESEDY PRO II. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL A VÍCELETÁ 

GYMNÁZIA 

 
DÁRCE 
Termín realizace: říjen - prosinec 
Seznámení s knihou Dárce. Vyzkoušíme si, jaké je to žít ve společnosti,  
o které se v knize píše. 
Klíčové kompetence: komunikativní, pracovní  
Vzdělávací oblast: člověk a společnost 
 

A CO KDYŽ JSEM BLÁZEN? 

Termín realizace: říjen – listopad 
Příběh Sáry ukazuje, jak můžeme přistoupit ke strachu a pochybám. Podaří se Sáře 
vyřešit vše, co přinese puberta? 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: člověk a společnost, člověk a zdraví 
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A 
Termín realizace: březen 
Silný příběh totality vyprávěný beze slov. Každé dítě vytvoří svůj vlastní příběh. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, pracovní, sociálně-kulturní 
Vzdělávací oblast: člověk a společnost 
 
POEZIE NENÍ ZMIJE 
Termín realizace: duben – červen 
Popovídáme si o poezii, se kterou se můžeme setkat. Ukážeme si různé druhy 
poezie a žáci si sami vyzkouší vytvořit vlastní báseň. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, umění a kultura 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
  
 

Zpět na obsah 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


