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NABÍDKA  TEMATICKÝCH LEKCÍ NA PODPORU ČTENÁŘSTVÍ A LEKCÍ 

INFORMAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

Lekce trvají většinou dvě vyučovací hodiny. V první části bývá zařazena informace o knihovně a 

výpůjčním řádu – dle věku dětí. Dále následuje lekce na zvolené téma, která rozvíjí především 

čtenářskou gramotnost. Lekce jsou popsány dále. Lekce jsou doplněny čtenými ukázkami, popřípadě 

hrami, prvky dramatické výchovy, nebo kritického myšlení. 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.  

 

 

 15 min před první návštěvou ve školním roce  

Název Knihovnická lekce 

Anotace Exkurze v nové knihovně, seznámení s chodem knihovny, tříděním a řazením 
knih, jejich vyhledáváním. Na druhém stupni i s elektronickým katalogem. 

 
 září (6. – 9. ročníky) 

Název Velká knižní záhada 

Anotace Podrobná exkurze v nové knihovně s aktivním zapojením všech zúčastněných. 
Kvůli hledání kódu k otevření tajemné truhlice si žáci podle mapy projdou 
knihovnu včetně míst veřejnosti nepřístupných. Vyzkoušejí si vyhledávání 
v katalogu, samoobslužné půjčování knih, seznámí se s organizací knihovního 
fondu. Předpokladem úspěchu ve hře je čtení s porozuměním, vždyť k vyluštění 
šifry je nutné správně pochopit zadání.  

 
  

Prostory oddělení pro děti můžete využít k pravidelným návštěvám 

při hodinách literární výchovy, ke společnému hlasitému čtení, 

čtenářským dílnám i společnému půjčování knih. 



I. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

Určení 1. třída – projekt na 2. pololetí 

Název Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka (KPP) 

Popis projektu Do projektu je zahrnuto pasování prvňáčků na rytíře Řádu čtenářského 
s možností bezplatné registrace do knihovny a další aktivity vedoucí k rozvoji 
čtenářských návyků - popsané níže. 

Přihlašování do 
projektu 

V tuto chvíli bude stačit, abyste dali vědět do knihovny, zda se chcete zapojit, 
nahlásili počty dětí ve třídách a jména a kontakty na vyučující.  

 Pasování prvňáčků s Adolfem Dudkem se uskuteční 21. a 22.1.2021. Za 
vystoupení vybíráme poplatek 50 Kč za žáka. 
Do té doby budeme potřebovat přihlášky do knihovny podepsané od rodičů.  
Podrobné informace zašleme počátkem prosince. 

 

Určení 1. třída (únor) 

Název Kniha a lidé kolem ní (KPP) 

Anotace Výroba papíru a knih, její cesta od spisovatele do knihovny. Seznámení s pojmy 
knihovna, knihkupectví, ilustrátor, spisovatel. Prohlídka oddělení pro děti, 
vysvětlení, jak to v knihovně chodí, co jsou to knihy naučné a co beletrie. K čemu 
je obsah. Jak se ke knihám chovat. Tipy na čtení, hádanky a předčítání. 

Vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace 
člověk a jeho svět 
informační a komunikační technologie 

Průřezová témata osobnostní a sociální výchova 

Klíčové 
kompetence 

k učení, pracovní 

 

Určení 1. třída (březen) 

Název Čteme si a malujeme s Petrem Horáčkem (KPP) 

Anotace Povídání o přátelství, odlišnostech a lidských vlastnostech inspirované knihami P. 
Horáčka zakončíme výtvarnou aktivitou.  

Vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace 
člověk a příroda 
umění a kultura 

Průřezová témata osobnostní a sociální výchova 

Klíčové 
kompetence: 
 

k učení, komunikativní, k řešení problémů 

 

Určení 1. třída (duben) 

Název Největší poklad (KPP) 

Anotace Největší poklad – dramatizované čtení příběhu o hledání pokladu. Příběh děti 
přivádí k poznání, že největší poklad se nedá koupit, protože je jím přátelství. 

Vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace 
člověk a příroda 
umění a kultura 

Průřezová témata osobnostní a sociální výchova 

Klíčové 
kompetence: 

k učení, komunikativní, k řešení problémů 



Určení 1. třída (květen) 

Název Kouzelná baterka (KPP) 

Anotace Čtení s předvídáním. Na příběhu o Frantovi, který oživil pejska z PET lahve, si 
popovídáme i o zodpovědnosti za vlastní skutky. Čtení s předvídáním za vyžití 
čtenářských kostek.  

Vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace 
člověk a příroda 

Průřezová témata osobnostní a sociální výchova 

Klíčové 
kompetence: 
 

k učení, komunikativní, k řešení problémů 

 

Určení 1. třída (červen) 

Název KPP – ukončení projektu, předání knih 

Anotace Titul knihy bude zveřejněn po vyhlášení projektu.  
Poplatek za knihu bude asi 20 Kč. 

 

  



Určení  2. třída (říjen) 

Název Kamil neumí lítat (Berne, J.) 

Anotace Na jednoduchém příběhu se děti přivádí k poznání, že každý jedinec má své 
nezastupitelné místo ve společnosti, zároveň se akcentuje důležitost četby 
(vzdělání), spolupráce a tolerance. V lekci se používají prvky kritického myšlení i 
dramatické výchovy.  

Vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace 
člověk a jeho svět 
umění a kultura 

Průřezová témata osobnostní a sociální výchova 

Klíčové 
kompetence 

k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální 

 

Určení  2. třída (únor) 

Název Za pohádkou kolem světa 

Anotace Pomocí pohádkových dopravních prostředků i prstem po mapě  
procestujeme celý svět. Poznáme pověsti a pohádky jednotlivých kontinentů a 
povíme si, co zajímavého dělají lidé v jiných částech světa. Létající koberec čeká! 

Vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace 
člověk a jeho svět 
umění a kultura 

Průřezová témata osobnostní a sociální výchova 

Klíčové 
kompetence 

sociální a personální 

 

 
Určení 

3. třída (listopad) 

Název Gabra, Málinka, Zuzajda, Jurajda, ogaři, děcka a cérky 

Anotace Kdo je to ogar a kdo děcko? Jaké byly povedené cérky Gabra a Málinka? Jak 
trávila léto Zuzajda s Jurajdou?  … Znají děti regionální dětské literární postavy? 
Vědí, jak se zorientovat v mapě a dokážou ještě porozumět výrazům z valašského 
nářečí? 

Vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace 
člověk a jeho svět 
člověk a společnost 

Průřezová témata osobnostní a sociální výchova 

Klíčové 
kompetence 

komunikativní, k učení, sociální a personální 

 

Určení 3. třída (březen) 

Název Poezie v povětří  

Anotace Seznámení s poezií našich autorů (Radek Malý, Petr Nikl, Jiří Žáček), pojmy vázaný 
verš, volný verš a absolutní báseň pomocí hry a dramatické výchovy.  

Vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace 
dramatická výchova 

Průřezová témata osobnostní a sociální výchova 

Klíčové 
kompetence 

k učení, sociální a personální 

 



 

Určení 4. třída (duben) 

Název Už mě nechte být 

Anotace Prostřednictvím knihy I. Březinové Útěk Kryšpína N. se děti seznámí s tématem 
šikany a uvědomí si, že hrdinství není v rukou, ale v srdci.  

Vzdělávací oblasti člověk a společnost, člověk a jeho svět 

Průřezová témata osobnostní a sociální výchova 

Klíčové 
kompetence 

k řešení problémů, občanské, komunikativní, sociální 

 

 

Určení 5. třída (květen) 

Název Pitva knihy 

Anotace V knižní pitevně se zjišťuje, na co knihy umírají. Žáci se zábavnou formou seznámí 
s názvy jednotlivých částí knihy (desky, hřbet, titulní list), vyhledají bibliografické 
údaje. Bílé pláště, roušky i gumové rukavice vám zapůjčíme... 

 

  

Určení 4. třída (prosinec) 

Název České pověsti 

Anotace Seznámení s některými českými pověstmi (Dívčí válka, O Bivojovi, O Svatoplukovi) 
pomocí samostatného čtení, práce ve skupině a prvků dramatické výchovy.  

Vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace 
člověk a společnost 
dramatická výchova 

Průřezová témata osobnostní a sociální výchova 

Klíčové 
kompetence 

k učení, komunikativní, k řešení problémů, občanské, sociální a personální 

Určení  5. třída (leden) 

Název Valašské pohádky a pověsti 

Anotace Slyšely už děti některou z pověstí našeho kraje? Rozumí ještě výrazům z 
valašského nářečí? Vědí, jak se orientovat v mapě? Navštívily zajímavá místa v 
okolí města?  

Vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace 
člověk a jeho svět 
člověk a společnost 

Průřezová témata osobnostní a sociální výchova 

Klíčové 
kompetence 

komunikativní, k učení, sociální a personální 



II.  STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL A NIŽŠÍ ROČNÍKY VÍCELETÉHO GYMNÁZIA 

 

Určení  6. třída (říjen) 

Název Hra v knihách Petra Nikla 

Anotace V hrátkách s hravou poezií se pokusíme skrz zadané úkoly 
odkrýt významy slov a vnímat jejich fonetickou i grafickou stránku jako 
individuální autorský styl. 

Vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace 

Průřezová témata osobnostní a sociální výchova 

Klíčové 
kompetence 

k učení, komunikativní, sociální a personální 

Klíčové 
kompetence 

k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální 

 

Určení 6. třída (únor) 

Název Homérské eposy 

Anotace Žáci samostatně vyhledávají informace o Odysseových dobrodružstvích i řecké 
mytologii a následně je prezentují ostatním spolužákům. Po domluvě lze rozšířit o 
seznámení s jedním ze základních literárních žánrů, eposem. (minimálně 2 
vyučovací hodiny). Beseda neobsahuje knihovnickou lekci. 

Vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace, 
člověk a společnost, 
informační a komunikační technologie 

Průřezová témata osobnostní a sociální výchova 

Klíčové 
kompetence 

k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální 

 

  



Určení  7. třída (listopad) 

Název Lois Lowryová  a její  dystopický svět 

Anotace Dárce – série příběhů ze světa, ve kterém se lidem podařilo zbavit hladu, strachu, 
závisti, utrpení a válek. Zároveň však přišli také o barvy, lásku, soucit či umění. Je 
tento svět skutečně ideální? Žáci se prostřednictvím příběhů seznámí s totalitními 
systémy a důležitostí osobní odvahy. 

Vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace, 
člověk a společnost 

Průřezová témata osobnostní a sociální výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech 

Klíčové 
kompetence 

k učení, k řešení problémů, komunikativní 

 

Určení 7. třída (březen) 

Název Od Gutenberga k ebookům 

Anotace Vývoj způsobu zaznamenávání informací v průběhu historie lidstva. Žáci budou 
seznámeni se vznikem písma, psacích látek a knihtiskem. Sami si vyzkouší některé 
psací techniky. 

Vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace 
člověk a jeho svět 
člověk a společnost 
umění a kultura 

Průřezová témata osobnostní a sociální výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech 

Klíčové 
kompetence 

k učení, komunikativní, sociální a personální 

  

Určení 8. třída (leden) 

Název Holocaust v literatuře 

Anotace Prostřednictvím literárních děl (zejména Deníku Anny Frankové a Hanina kufříku) 
se žáci seznámí s historií holocaustu, norimberských zákonů, koncentračních 
táborů atd. Lekce přispívá k výchově k toleranci a proti rasismu. 

Vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace 
člověk a jeho svět 
člověk a společnost 
etická výchova 

Průřezová témata osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, výchova k 
myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchova 

Klíčové 
kompetence 

sociální a personální, občanské 

 

  



Určení 8., 9. třída (duben) 

Název 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 čtyři sta let starý a stále moderní autor, o jehož totožnosti se 
dodnes vedou spory. Základní seznámení s jeho životem, dílem, tehdejšími 
divadelními praktikami a pojmy komedie, tragédie. 

Vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace 
člověk a jeho svět 
člověk a společnost 
dramatická výchova 

Průřezová témata osobnostní a sociální výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech 

Klíčové 
kompetence 

k učení, komunikativní, sociální a personální 

 

Určení 9. třída (prosinec) 

Název Čtení je IN  

Anotace Prezentace nových knižních titulů pro skorodospělé, tipy na čtení. 

Vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace 
člověk a společnost 

Průřezová témata osobnostní a sociální výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech 

Klíčové 
kompetence 

k učení, komunikativní, sociální a personální 

 

Určení 9. třída (květen) 

Název Sundejme si brýle. Jak vnímat zprávy z médií.  

Anotace Jaký je rozdíl mezi realitou a mediální realitou, jak na nás působí reklama a co 
nám říká titulek? 

Vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace 
člověk a společnost 
Informační a komunikační technologie  

Průřezová témata osobnostní a sociální výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech, výchova demokratického občana 

Klíčové 
kompetence 

k učení, komunikativní, sociální a personální 

  



III. DRUŽINY A ZÁJMOVÉ SKUPINY 

Družiny si mohou objednat návštěvu denně mezi 12. a 15. hodinou. Program trvá přibližně 45 min, poté 

si děti mohou prohlížet knihy, časopisy, komiksy, encyklopedie, číst si a půjčovat. 

Kontakt: Mgr. Pavla Holmanová, 571 621 728, detske@mekvalmez.cz 

 

Velká knižní záhada  

Šifrovací hra s cílem poznat důkladně knihovnu a otevřít tajemnou truhlici. Hra není vhodná pro žáky 
prvních ročníků. Program trvá nejméně 60 minut. (září, říjen) 

Jak žili naši pradědové a prababičky 

Vypravte se do světa naučit se řemeslu. (listopad, prosinec) 

Polární kvíz 

Děti se seznámí s polárními kraji a zvířaty, poměří své schopnosti při dobývání pólu. (leden, únor) 

Kompletní výcvik superhrdiny 

Tipy, triky a dovednosti superhrdinů. (březen, duben) 

Překlep a Škraloup – základní škola stárnutí věcí  

Jak stárnou věci a jakou při tom mají roli skřítci entropíci? Překlep a Škraloup se na chvíli stanou 
našimi spolužáky, aby nás zasvětili do svých náročných úkolů. Nejlepší entropík získá výroční cenu. 
(květen, červen) 

 

mailto:detske@mekvalmez.cz

