
Městská knihovna Podbořany
 

Vážené paní ředitelky, vážené paní učitelky, vážení páni učitelé, 

Městská knihovna Podbořany si dovoluje navázat na vynikající 
spolupráci s Vámi a protože stále rozšiřujeme své služby, rádi bychom Vám 
nabídli katalog knihovnických lekcí, kterými je možno doplnit probírané 
učivo pohledem z jiného úhlu. Katalog je pouze inspirací, můžeme se 
dohodnout na jakémkoli jiném tématu i jakékoli jiné spolupráci. Všechny 
lekce pro Vás a Vaše žáky nabízíme zdarma. Pokud si nějakou vyberete, 
objednávejte, prosíme, s časovým předstihem, abychom se mohli připravit.

Děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi

Mgr. Stanislava Čapková, vedoucí Měk Podbořany, tel. +420 415 214 149, +420 776 660 891

Lekce pro Vás připravily: Andrea Bständigová, Hana Bulánková, Lenka 
Nováková

Kontakt: Městská knihovna Podbořany, tel. +420 415 214 149
email: knihovna@podboray.net

mailto:knihovna@podboray.net


Lekce pro mateřské školy
 délka jedné lekce cca 45 minut 

Poprvé v knihovně 
(literární výchova) 
seznámení s prostředím dětského oddělení 
základní pojmy – kniha, knihovna, knihkupectví 
zacházení s knihami 
ukázky knih, četba 

Hrátky se zvířátky 
(literární + výtvarná výchova) 
povídání o zvířatech, mláďatech a místech, kde žijí 
četba, hádanky, hry 

Na návštěvě u Večerníčka 
(literární výchova) 
podoba večerníčků 
hlavní postavy večerníčků, četba, hry

 
Ferda mravenec a jeho kamarádi 
(literární + výtvarná výchova) 
seznámení s knihou Ondřeje Sekory 
povídání o hmyzu, prohlížení encyklopedií 
četba, hry 

Hravá autoškola 
(literární výchova) 
bezpečný pohyb účastníků silničního provozu 
dopravní značky a prostředky 
četba, hry 

Hrajeme si s pohádkou 
(literární + dramatická výchova) 
základní pojmy - pohádka, pohádkové postavy 
rozlišování dobra a zla 



četba, dětské divadlo 

Deskové hry knihovny
seznámení s deskovými hry, hry

Lekce s knihami pro nejmenší:

Můj medvěd Flóra, Kde zůstal medvídek Bobík?, O veliké řepě, Jak spí 
zvířata, Za zvířátky do školky, O čertovi, Dášenka čili život štěněte, Jak 
pejsek s kočičkou dělali k svátku dort, Hasičské pohádky, Záchranářské 
pohádky, Prázdninové pohádky, Knihovnické pohádky, Krteček a mnoho 
dalších..

Lekce pro 1. stupeň základních škol 

Já, knížka a knihovna 
(1. třída, 45 minut) 
co je to knihovna, jak se stát čtenářem 
základní pojmy – kniha, knihkupectví, časopis, autor, ilustrátor, ukázky knih 

Pohádkové království 
(1. – 5. třída, 2 x 45 minut) 
základní pojmy - pohádka a druhy pohádek, autoři (B. Němcová, K. J. Erben,
J. Drda, H. Ch. Andersen)
ukázky z knih, hry 

Listování časopisy 
(1. – 4. třída, 2 x 45 minut) 
přehled časopisů, které knihovna půjčuje 
co nám časopisy nabízí, výroba vlastního časopisu
četba

Malované knížky 
(3. – 4. třída, 2 x 45 minut) 
základní pojmy – ilustrace, ilustrátor 
ukázky knih, nejznámější ilustrátoři (O. Sekora, H. Zmatlíková, A. Born, J. 
Lada)



Astrid Lindgrenová 
(3. – 5. třída, 45 minut) 
seznámení s tvorbou známé švédské spisovatelky 
četba, hry 

Kniha a a její tvůrci 
(3. – 5. třída, 2 x 45 minut) 
základní pojmy – nakladatel, spisovatel, překladatel, ilustrátor 
části knih, přerušované čtení, předvídání příběhu

Bajky a jejich vypravěči 
(4. – 5. třída, 45 minut) 
pojem bajka 
autoři bajek 
četba 

Josef Lada a jeho svět 
(3. – 4. třída, 2 x 45 minut) 
život a dílo Josefa Lady, 
ukázky knih 

Pověsti podbořanska a okolí
(3. - 5. třída, 2 x 45 minut)
základní pojmy – pověst a druhy pověstí
samostatná práce s pověstmi podbořanska

Už se vyznám v knihovně 
(5. třída, 2 x 45 minut) 
členění a označení fondu 
naučná literatura a mezinárodní desetinné třídění 
encyklopedie, slovníky 
on-line katalog, vyhledávání knih 

Lekce s knihou Babička drsňačka a ostatní knihy Davida Walliamse
(3. - 5. třída, 90 minut)
seznámení s sutorem a jeho dílem
přerušované čtení, předvídání příběhu
 



Jan Hus
(3. - 5. třída, 2 x 45 minut)
jeho doba a život
práce se skupinách, dramatizace 

Jan Ámos Komenský
(3. - 5. třída)
jeho život a dílo
skupinová práce, četba jeho knih

Lekce pro 2. stupeň základních škol 
Bojíme se rádi 
(6. – 9. třída, 2 x 45 minut) 
hororové příběhy pro děti a mládež 
četba, tvůrčí psaní 

Bublinkové příběhy 
(6. – 9. třída, 2 x 45 minut) 
pojem komiks 
tvoření společného komiksu 
četba, ukázky knih 

Pověsti 
(6. třída, 2 x 45 minut) 
základní pojmy – pověst a druhy pověstí, autoři 
napiš svou pověst 
ukázky z knih 

Tajemný svět fantasy příběhů 
(6. – 9. třída, 2 x 45 minut) 
základní pojmy – fantasy, sci-fi 
autoři fantasy příběhů 
literární a výtvarné aktivity 

Už se vyznám v knihovně 
(6. – 9. třída, 2 x 45 minut) 
členění a označení fondu 
naučná literatura a mezinárodní desetinné třídění 
encyklopedie, slovníky 
on-line katalog, vyhledávání knih 
informační prameny 



Historie knihy 
(6. -7. třída, 45 minut) 
úvod o knihovně, vznik a historický vývoj knihy 
dnešní kniha 

 


