
 
 

 

 

 

Městská knihovna v Přerově  

příspěvková organizace 
 

 

Nabídka lekcí informační výchovy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

září 2019 



 
 

Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace, Žerotínovo nám. 211/36, Přerov, 750 02  
e-mail: knihovna@knihovnaprerov.cz, tel.: +420 581 334 060, +420 724 534 108 

 
 

LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY 

Cílem lekcí informační výchovy je seznámit žáky a studenty s knihovnou a s jejími 
službami, pomoci jim zorientovat se v knihovním fondu, naučit je pracovat s 
informacemi a pokusit se vzbudit v dětech zájem o knihy a potřebu číst.  
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY  
 

1. třída 
 

 
 
Lekce seznamuje žáky s knihovnou a jejím prostředím. Žáci se obeznámí s chodem knihovny  
a naučí se základní pojmy s ní spojené - literatura, beletrie, naučná literatura, čtenářský průkaz 
atd. Žáci mají možnost si založit čtenářský průkaz a naučit se jak si knihu vypůjčit. Součástí 
besedy je čtená ukázka, diskuse o knihách a prostor k nahlédnutí do knih. Lekce směřuje 
k formování pozitivních postojů k literatuře a knihám. Podporuje motivaci ke čtení.  
 

2. – 4. třída 
 

 
Lekce seznamuje žáky s knihovnou a jejím prostředím. Žáci se obeznámí s chodem knihovny  
a naučí se základní pojmy s ní spojené - literatura, čtenářský průkaz atd. Žáci mají možnost si 
založit čtenářský průkaz a naučit se jak si knihu vypůjčit. Součástí besedy je čtená ukázka, 
diskuse o knihách a prostor k nahlédnutí do knih. Lekce směřuje k formování pozitivních postojů 
k literatuře a knihám. Podporuje motivaci ke čtení.  
 

5 – 9. Třída 

 

 

Lekce seznamuje žáky s knihovnou a jejím prostředím. Dozví se, jaké typy knihoven existují, 
naučí se v knihovně orientovat, pochopí pojmy, které se k ní vážou - beletrie, naučná literatura, 
encyklopedie, kapitola, rejstřík, tiráž apod., porozumí značení a řazení knih. Naučí se vyhledávat 
knihy přes online katalog. Během besedy žáci pracují s odbornou literaturou, učí se vyhledávat 
informace na konkrétní téma a posléze je prezentují. Mají prostor do knih nahlédnout  
a posléze si je i půjčit. Lekce napomáhá utvářet u žáků pozitivní vztah k literatuře  
a podporuje jejich motivaci ke čtení.  
  

UŽ ČTU SÁM, UMÍM SI VYBRAT SÁM  45 minut 

POPRVÉ V KNIHOVNĚ  30 minut 

DO KNIHOVNY ZA POZNÁNÍM 45 minut 



 
 

ŠKOLNÍ DRUŽINY  

 

 
Lekce seznamuje žáky s knihovnou a jejím prostředím. Žáci se obeznámí s chodem knihovny  
a naučí se základní pojmy s ní spojené - literatura, beletrie, naučná literatura, čtenářský průkaz 
atd. Žáci mají možnost si založit čtenářský průkaz a naučit se jak si knihu vypůjčit. Součástí 
besedy je čtená ukázka, diskuse o knihách a prostor k nahlédnutí do knih. Lekce směřuje 
k formování pozitivních postojů k literatuře a knihám. Podporuje motivaci ke čtení.  
 

STŘEDNÍ ŠKOLY 

 
 

Lekce seznamuje s knihovnou a jejím prostředím. Studenti se nejprve prostřednictvím obrazové 
prezentace seznámí s vývojem knihovny a službami, které poskytuje. Získají přehled o 
knihovním fondu a jeho organizaci. Dozví se informace o databázi knih, bibliografii, rešerších, 
apod. Naučí se vyhledávat knihy v elektronickém katalogu a pracovat s odbornou literaturou. 
Během prohlídky knihovny mají potom možnost nahlédnout do knih a založit si vlastní 
čtenářský průkaz. Lekce směřuje k formování pozitivních postojů k literatuře a knihám. 
Podporuje motivaci ke čtení. 

 

Kontakty na jednotlivá pracoviště, kde se lekce realizují: 

Půjčovna pro děti, Palackého 1, tel.: 581 334 076, 724 519 662, e-mail:deo@knihovnaprerov.cz 

Pobočka Předmostí, Hranická 93/14, tel.: 581 334 079, 724 519 634,  

e-mail: predmosti@knihovnaprerov.cz 

Pobočka Trávník 30, tel.: 581 334 077, 724 519 639, e-mail: travnik@knihovnaprerov.cz 

Pobočka Velká Dlážka 44, tel.: 581 334 078, 724 519 658, e-mail: dlazka@knihovnaprerov.cz 

Dospělé oddělení, Žerotínovo nám. 36, tel.: 581 334 068, e-mail: sluzby@knihovnaprerov.cz 

 

 

POPRVÉ V KNIHOVNĚ 45 minut 

KNIHOVNA - SVĚT INFORMACÍ 45 minut 
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