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VZDĚLÁVACÍ LEKCE NA PODPORU
ČTENÁŘSTVÍ

Vážení pedagogové,
rádi bychom Vám v jindřichohradecké knihovně nabídli literární,
vzdělávací a informační pořady pro žáky. 
Chtěli bychom žákům ukázat knihovnu a knihy jako formu zábavy,
ne nudy. 
Lekce jsou postaveny tak, aby si mohli zkoušet práci s knihou,
vyhledávat informace a jinak rozšiřovat čtenářskou gramotnost.
 

Smyslem lekcí je něco se dozvědět, něco si
vyzkoušet a třeba i najít cestu ke knihám a ke

čtení.

prostřednictvím e-mailu: vnesporova@knihjh.cz 
nebo na tel. čísle 384 361 573-4  (budete přepojeni na
dětské oddělení)

KDE: 
Městská knihovna Jindřichův Hradec, U Knihovny 1173, dětské
oddělení
Lekce probíhají zdarma.
DÉLKA:
45 - 60 minut
TERMÍNY:
středa až v pátek v dopoledních hodinách
 
LEKCE OBJEDNÁVEJTE:

 
TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI



(Ne)obyčejný kluk
 August se chystá nastoupit do nové školy. Nebude to pro něj

ale úplně jednoduché, protože je "jiný" - narodil se s
deformovaným obličejem. Téma postižení a budování
empatie...

Kdo je vlastně hrdina?
Během lekce se pokusím najít odpověď na otázku, kdo je
hrdina. Existuje na ni vůbec odpověď? Jsou hrdinové jen v
knihách, seriálech a filmech nebo je najdeme i mezi
obyčejnými lidmi? A není nakonec hrdina každý z nás?

Čarodějův učeň 
Známý příběh byl nejen zfilmován, ale také vydán jako
audiokniha. V této lekci si vyzkoušíme, co zažíváme při
poslechu a co při četbě.

3333 km k Jakubovi
Cesta Mirka do Compostelly i nalézání cesty ve vztahu 
syn-otec, to jsou nosná témata příběhu a lekce. 
Zajímavé čtení a diskuze nad zásadními otázkami.



Hanin kufřík
Přiblížení příběhu obyčejné modrooké a světlovlasé holčičky
Hany Bradyové a celé její rodiny, aneb válka očima dětí.

Strašpytlům vstup zakázám
Představení literárního žánru "horor", seznámení s jeho
hlavními představiteli zábavnou formou. 

Bezbečný internet
Internet je dobrý sluha, ale zlý pán. Jak se bezpečně
pohybovat na síti? 
Uzpůsobeno dle jednotlivých věkových kategorií.

Hledej, najdeš
Knihovnicko-informační lekce - jak se v knihovně a v řazení
knih orientovat a neztratit. 



(Vhodnější pro cca 6. - 7. třídu)

Cílem lekce je žákům přiblížit pojem "klíčová slova", naučit
je hledat v textu, číst s porozuměním a vytáhnout z textu
podstatné informace.

Klíčová slova

Svět (des)informací
Informace jsou všude kolem nás. Jak se v nich ale orientovat
a nenechat se jimi ovlivňovat?


