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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 

 

BESEDY 

 
O HROZNÝŠOVI, KTERÝ MĚL VELIKÁNSKÝ HLAD 
Určeno pro: MŠ  
Termín realizace: dle dohody  
Povídání o hladovém hroznýšovi. Co všechno skončilo v jeho břiše? 
Klíčové kompetence: komunikativní, sociální 
Vzdělávací oblast: člověk a společnost 

 

O ROPUŠE, KTERÁ NECHTĚLA VSTÁVAT 
Určeno pro: MŠ  
Termín realizace: dle dohody  
Příběh o ropuše, která se ne a ne probudit, když se má proměnit v prince. 
Klíčové kompetence: komunikativní, sociální  
Vzdělávací oblast: člověk a společnost  
 
O OVEČCE, KTERÁ NEMOHLA USNOUT 
Určeno pro: MŠ 
Termín realizace: dle dohody  
Co dělá ovečka, když se jí nedaří usnout? 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální  
Vzdělávací oblast: člověk a společnost 
 
O PANDĚ, KTERÁ MĚLA VŠI 
Určeno pro: MŠ 
Termín realizace: dle dohody  
Umíte spočítat vši? V kožichu pandy, to není vůbec snadné. 
Klíčové kompetence: k učení, sociální 
Vzdělávací oblast: člověk a společnost 
 
O ŽIRAFĚ, KTERÁ SE NECHTĚLA MÝT 
Určeno pro: MŠ 
Termín realizace: dle dohody  
Dozvíte se, proč se žirafa v pohádce tolik bojí vody a mýdla. 
Klíčové kompetence: k učení, sociální 
Vzdělávací oblast: člověk a společnost 
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O KRAVIČCE, KTERÁ CHTĚLA ZHASNOUT MĚSÍC 
Určeno pro: MŠ 
Termín realizace: dle dohody  
Pohádka o kravičce, která chtěla zhasnout měsíc, aby mohla zvířátka v klidu spát. 
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 

 

BESEDY 

 
ČTENÁŘSKÁ DÍLNA 
Určeno pro: 2. – 5. třídy ZŠ  
Termín realizace: dle dohody  
Práce s konkrétní knihou pod vedením knihovníka. 
Klíčové kompetence: komunikativní, k učení 
Vzdělávací oblast: jazyk, jazyková komunikace 

  
NEŠTOVICE, MOR A JINÉ POHROMY 
Určeno pro: 3. – 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 
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MIMI&LÍZA 
Určeno pro: 1. – 3. 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 
 

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 
 
SPOČÍTEJ HVĚZDY 
Určeno pro: 5. – 8. třídy ZŠ  
Termín realizace: dle dohody  
Beseda na téma osudu židovských dětí za 2. světové války.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  
Vzdělávací oblast: člověk a jeho svět 
 
STRACH MÁ VELKÉ OČI 
Určeno pro: 3. – 5. 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 

 

 

 

 


