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NABÍDKA  TEMATICKÝCH LEKCÍ NA PODPORU ČTENÁŘSTVÍ A LEKCÍ 

INFORMAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

Lekce trvají většinou dvě vyučovací hodiny, jsou doplněny čtenými ukázkami, popřípadě hrami, prvky 

dramatické výchovy, nebo kritického myšlení. Na závěr lekce 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.  

 

 

 
 
  

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 19. a 20. 1. 2023.  
Za pasování vybíráme poplatek 50 Kč za žáka. 
Před pasováním 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 využití 
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 50 Kč. 

 

  



Určení  2. třída (září, 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 O líné babičce a nevyřáděném dědečkovi 

Anotace Prostřednictvím příběhů zkusíme změnit stereotypní představy o starší generaci a 
podporovat mezigenerační vztahy v rodinách.  

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

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 Valašsko v literatuře  

Anotace Slyšely už děti některou z pověstí našeho kraje, slyšely o místních literárních 
postavách? 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 (září, říjen) 

Název Plujeme napříč literárními žánry – detektivka a horor 

Anotace  
Děti potřebují bezpečí, ale rády se bojí. Mají cit pro spravedlnost, milují záhady a 
touží je odhalovat. To vše jim může nabídnout horor či detektivka čtený v bezpečí 
vlastního pokoje. Podíváme se na pravidla žánrů a zkusíme dětem doporučit 
novinky ke čtení.  
Současně se žáci seznámí s chodem knihovny, vyhledáváním knih a 
elektronickými službami knihovny. 

Vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace 

Průřezová témata osobnostní a sociální výchova 

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 Plujeme napříč žánry – fantastické světy, zejména Lois Lowryové 

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.  

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 Plujeme napříč literárními žánry – příběhová próza 

Anotace Představíme příběhy o hledání vlastní identity, o způsobech jak se vyrovnat 
s překážkami dospívání. Ukážeme si, jak se literární postavy vyrovnávají se smrtí, 
rozvodem, úzkostí, handicapem a řeší současné globální problémy 

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. 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 Plujeme napříč literárními žánry - čtení je IN  

Anotace Prezentace nových knižních titulů napříč literárními žánry pro skorodospělé.  
Tipy na čtení i pro nečtenáře. 

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 

Pokud nemáte zájem o program pro družinu, můžete si domluvit odpolední návštěvu knihovny, kterou 

pojmete jako čtenářskou dílnu, kdy si děti mohou prohlížet a vybírat knihy.  V tomto případě si 

domluvíte pouze termín a hodinu. Knihovna poskytne prostor, ostatní náplň a dozor zajistí vyučující. 

 

 

Ruka: kompletní průvodce 

Ruku máme denně po ruce, ale téměř nic o ní nevíme. Po našem kvízu budete ruku vnímat úplně 
jinak. (září, říjen) 

Roboti ožívají 

Ovládni svého ozobota! Stačí ti k tomu čtyři barvy a trocha logického myšlení. Děti se seznámí se 
základy programování a s roboty, které v knihovně máme. (listopad, prosinec) 

Polární kvíz  

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

Křížem krážem lidským tělem s profesorem Astrokocourem 

Podivuhodná cesta od hlavy až k patě. Nahlédneme dovnitř lidského těla  a objevíme o sobě úžasná 
fakta.  (březen, duben) 

Výbušný kvíz - sopky   

Děti budou zkoumat sopky, určovat jejich druhy a zkoušet jak fungují. (květen, červen) 

 

mailto:detske@mekvalmez.cz

