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Ve školním roce 2021/22 jsme připravili následující informační a tematické lekce, které se konají vždy ve STŘEDU, ČTVRTEK a PÁTEK 

od 10.00 hodin a v PONDĚLÍ a ve STŘEDU od 8.15 hodin po vzájemné dohodě učitelů s knihovnicemi. Bližší informace na tel. 466 

531 245 nebo osobně v dětském oddělení Krajské knihovny v Pardubicích. 

1. NÁZEV: INFORMAČNÍ LEKCE 

 ANOTACE: Cílem lekce je seznámit žáky se základní prací s informací. Žáci se naučí jednoduché klasifikaci 
knih, orientaci v knihovně a vyhledávání ve fondu s ohledem na jejich věk. Lekce je základem 
pro další práci s literaturou a je vhodná jako první setkání s dětským oddělením knihovny. Děti 
na druhém stupni ZŠ se seznamují s Mezinárodním desetinným tříděním odborné literatury a 
získávají znalosti ohledně orientace v naučných knihách platné ve všech knihovnách. 

 ČASOVÁ DOTACE: 60 min 

 KLÍČOVÉ KOMPETENCE: kompetence k učení, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální 
 

2. NÁZEV: KOUZELNÝ SVĚT ZVÍŘÁTEK V KNIHÁCH PETRA HORÁČKA 

 ANOTACE: Tematická lekce, ve které se děti seznámí s knížkami uznávaného českého autora Petra Horáčka 
a jeho půvabnými ilustracemi. Děti poznají husu Lízu, která touží být výjimečná, a vydají se s ní 
hledat ztracenou vánoční hvězdu. Seznámí se s nenažranou kozou, s modrým tučňákem nebo s 
papuchalkem Petrem, který hledá ztraceného kamaráda a mnoha dalšími. Děti si procvičí paměť 
a zapojí fantazii při skládání (obrázkové puzzle) příběhů o huse Líze, papuchalkovi Petrovi a 
nenažrané koze. 

 ČASOVÁ DOTACE: 60 min 

 KLÍČOVÉ KOMPETENCE: kompetence k učení, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální 
 

3. NÁZEV: KAMIL NEUMÍ LÍTAT: Pohádka o špačku knihomolovi 

Jennifer Berneová 

 ANOTACE: Tematická beseda, při které se děti seznámí s Kamilem, a celou jeho rozvětvenou špaččí rodinou. 
S využitím metod kritického myšlení přijdou na to, proč je opravdu dobré číst a jakou cenu má 
přátelství. 

 ČASOVÁ DOTACE: 60 min 

 KLÍČOVÉ KOMPETENCE: kompetence k učení, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální 
 

4. NÁZEV: O ČERTOVI 

Pavel Čech 

 ANOTACE: Tematická beseda o tom, že i čert se může polepšit a spřátelit se s lidmi – v tomto případě čert 
Florimón s kominicí Tradamilou. Během besedy si děti vyzkoušejí postřehovou aktivitu, na závěr 
bude vyhlášena výtvarná soutěž „Nejroztomilejší (nejhodnější) čert“. 

 ČASOVÁ DOTACE: 60 min 

 KLÍČOVÉ KOMPETENCE: kompetence k učení, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální 
 

5. NÁZEV: JAK BYLO MALÉ RŮŽOVÉ SLŮNĚ JEDNOU VELMI SMUTNÉ A JAK VŠECHNO DOBŘE DOPADLO 

Monika Weitze 

 ANOTACE: Tematická beseda – formou řízeného čtení provedeme děti krásnou knihou o malém slůněti, 
kterému se odstěhuje jeho nejlepší kamarád. Příběh sice smutně začíná, ale jak už to v 
pohádkách bývá, všechno dobře končí. Během čtení používáme oblíbené čtenářské kostky. 

 ČASOVÁ DOTACE: 60 min 

 KLÍČOVÉ KOMPETENCE: kompetence k učení, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální 
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