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NABÍDKA  TEMATICKÝCH LEKCÍ NA PODPORU ČTENÁŘSTVÍ A LEKCÍ 

INFORMAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

Lekce trvají většinou dvě vyučovací hodiny. V první části jsou děti seznámeny 

s funkcí knihovny i systémem řazení a vyhledávání knih. Dále následuje 

vyprávění o spisovateli či daném tématu doplněné čtenými ukázkami, 

popřípadě hrami. Na závěr mají žáci čas prohlédnout si knihovnu a knihy. 

Pokud jsou registrováni v knihovně, mohou si něco vypůjčit.  

Rádi přivítáme návrhy spolupráce a přání z Vaší strany. Případně lze lekce 

upravit pro jinou věkovou kategorii či doplnit o jiné téma.  

Termíny si dohodněte se Zdenkou Indrákovou, 571 623 662, 

pobocka@mekvalmez.cz. 

 

 

 15 min před většinou besed 
Název Knihovnická lekce 
Anotace Seznámení s chodem knihovny, tříděním a řazením knih, jejich 

vyhledáváním. Na druhém stupni i s elektronickým katalogem. 

 

Prostory oddělení pro děti můžete využít k pravidelným návštěvám 

při hodinách literární výchovy, ke společnému hlasitému čtení, 

návštěvě knihovny i kolektivnímu půjčování knih. 



Mateřské školy 

Určení předškolní děti 
Název Hervé Tulet: Knížka 
Anotace Rozvíjení dětské kreativity. Knížka přirozeně rozvíjí pozornost, 

orientaci na ploše, číselné představy a zrakové vnímání 
předškolních dětí, dětí prvních tříd, které taky rozhýbá, potěší a 
rozesměje. 

 

Určení předškolní děti 
Název Ladislav Špaček: Dědečku, vyprávěj 
Anotace Etiketa a etika pro kluky a holčičky od 3 let. Slušné chování je to 

nejcennější, co mohou rodiče dát svým dětem. Stejnou 
příležitost ovlivnit budoucí život dětí mají i prarodiče a učitelky 
mateřských škol. 

 

Určení předškolní děti 
Název Leo Lionni: Malý modrý a malý žlutý 
Anotace Rozvíjení dětské kreativity a představivosti. Kniha je inspirací a 

zároveň námětem na podporu dětského čtenářství. 

  



 

I. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

Určení 1. třída  
Název Josef Lada 
Anotace Vyprávění o životě a díle klasického českého autora pro děti. 

Seznámení s jeho ilustracemi a srovnání doby jeho dětství s 
realitou dnešního dítěte. Důraz je kladen na předčítání lektora a 
porozumění textu, kdy jsou žákům následně kladeny otázky 
související s čteným textem. 

 

Určení 1. třída 
Název Hervé Tulet: Knížka 
Anotace Rozvíjení dětské kreativity. Knížka přirozeně rozvíjí pozornost, 

orientaci na ploše, číselné představy a zrakové vnímání dětí 
prvních tříd, které taky rozhýbá, těší a rozesměje. 

 

Určení  1. třída 
Název Václav Čtvrtek 
Anotace Autor mnoha krásných pohádkových knih, které se staly 

předlohou pro večerníčky: O Rumcajsovi, Mance a  Cipískovi, 
Víle Amálce, O makové  panence a motýlu Emanuelovi nebo 
Pohádky z mechu a kapradí. 

 

Určení  2. třída 
Název Ondřej Sekora 
Anotace V rámci této návštěvy se děti seznámí s ilustrátorem a zároveň 

spisovatelem Ondřejem Sekorou a jeho hmyzími postavičkami, 
do kterých promítá různé lidské vlastnosti. 

 

Určení 2. třída 
Název Jiří Trnka pro nejmenší – Zahrada 
Anotace Zahrada Jiřího Trnky patří mezi klasická díla, která po generace 

oslovují děti i dospělé. Má své kouzlo, poezii i humor. Pohádku 
Trnka nejen ilustroval, ale i sám napsal. 

 

 

 



Určení 2. třída  
Název Ladislav Špaček: Dědečku ještě vyprávěj 
Anotace Etiketa a etika pro školáky. Malá Viktorka naslouchá pohádkám, 

příběhům a společně s dědečkem prožívá různé příhody, kde se 
učí, jak se zachovat v různých situacích, které život přináší. 

 

Určení 3. třída 
Název Bratři Čapkové ve tvorbě pro děti 
Anotace Pohádky Br. Čapků potěšily již několik generací čtenářů. Jaké je 

to mít doma malé štěňátko, nebo kotě? To se dozvíme z knížek 
O pejskovi a kočičce, O Dášeňce, nebo o Pudlence. 

 

rčení 3. třída 
Název Valašské pohádky a pověsti 
Anotace Slyšeli už děti některou z pověstí našeho kraje?  Dokážou ještě 

porozumět výrazům z valašského nářečí? Navštívily zajímavá 
místa v okolí města? 

 

Určení 3. třída 
Název Pohádkář Hans Christian Andersen 
Anotace Velmi zajímavý člověk s neobyčejným životním osudem, který 

při psaní pohádek vycházel ze světové literatury a vlastních 
myšlenek. 

 

Určení  4. třída  
Název Jaroslav Foglar – Záhada hlavolamu 
Anotace Významná osobnost skautského hnutí, ale také autor mnoha 

dobrodružných knih, se kterým se vypravíme do Stínadel hledat 
ježka v kleci. 

 

Určení 4. třída 
Název Karel Poláček – Bylo nás pět 
Anotace V humoristickém románu ,,Bylo nás pět“ Karel Poláček 

vzpomíná na své dětství v Rychnově nad Kněžnou. Dílo 
představuje jednu z nejvýznamnějších hodnot české 
meziválečné prózy. 

 

 



rčení 5. třída 
Název Zdeněk Burian –  Cesta do pravěku 
Anotace Žáci se seznámí s životem a dílem učitele i spisovatele E. Štorcha 

a ilustrátora Z. Buriana. Díky ukázkám z filmu Cesta do pravěku 
se dozví něco o způsobu života v pravěku. 

 

Určení 5. třída 
Název Co zavinil Guttenberg 
Anotace Vývoj způsobu zaznamenávání informací v průběhu historie 

lidstva. Žáci budou seznámeni se vznikem písma, psacích látek a 
knihtiskem. 

 

 

 

II. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL A NIŽŠÍ ROČNÍKY VÍCELETÉHO GYMNÁZIA 

 15 min před většinou besed 
Název Knihovnická lekce 
Anotace Seznámení s chodem knihovny, mezinárodním desetinným 

tříděním, vyhledáváním a řazením knih, knihovním fondem, na 
druhém stupni i elektronickým katalogem. 

 

Určení 6. třída  
Název Karel May 
Anotace Tvorba a život kontroverzního spisovatele z přelomu 19/20 

stol., který největších úspěchů dosáhl s řadou výtečných 
románů pro mládež, patřícím právem ke klasickým dílům 
dobrodružné literatury.  

 

Určení  6. třída 
Název Jack London 
Anotace Dobrodružný život zlatokopa, námořníka, tuláka, lovce ústřic a 

spisovatelé z přelomu 19/20 stol., kterého proslavily hlavně 
romány Bílý Tesák a Volání divočiny. 

 
 
 
 
 

 
 



Určení 7. třída 
Název Jules Verne 
Anotace Vyprávění o životě a díle vizionáře, snílka, praotce žánru sci-fi a 

popularizátora nejmodernějších vynálezů. Právě je ten nejlepší 
čas, vydat se 1000 mil pod moře na let v balónu s doktorem 
Fergusonem, nebo si užít Dva roky prázdnin. 

  

Určení 7. třída 
Název Co je to bajka? 
Anotace Žáci se dozvědí definici bajky, ale také, kdo byl nejznámějším 

autorem bajek. 
 

Určení  7. třída 
Název Jan Werich – Fimfárum 
Anotace Dramatik, prozaik, jeden z tvůrců avantgardního divadla, herec, 

ale také spisovatel a bravurní vypravěč.  Divá Bárka bude toho 
důkazem. 

 

Určení 8. třída 
Název děti ze stanice ZOO 
Anotace Skutečný příběh dvanáctileté Christiane, které si prošla peklem 

závislostí na drogách. Příběh vypovídá a zároveň varuje mládež 
před užíváním drog. 

 

Určení 8. třída 
Název Dramatik W. Shakespeare a alžbětinské divadlo 
Anotace Být či nebýt, Romeo, Romeo, proč jen jsi Romeo, celý svět je 

jeviště a my jsme pouhými herci…I ten, kdo nikdy neviděl ani 
nečetl jedinou jeho hru o něm někdy slyšel. Přes 400 let starý a 
stále moderní autor, o jehož totožnosti se dodnes vedou spory. 
Základní seznámení s jeho životem a dílem, tehdejšími 
divadelními praktikami a pojmy komedie, tragédie. 

 

 


