
PŘÍLOHA A 

Dotazník k průzkumu: Informační vzdělávání žáků 2. stupně ZŠ ve veřejných 

knihovnách Karlovarského kraje.
1
 

Průvodní dopis 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

velmi vás prosím o vyplnění následujícího dotazníku. Dotazník je určen knihovníkům 

oddělení pro děti (knihovníkům pracujícím s dětmi a mládeží).  Cílem průzkumu je zjistit 

aktuální situaci v oblasti informačního vzdělávání žáků 2. stupně ZŠ ve veřejných knihovnách 

Karlovarského kraje. 

I přesto, že průzkum je primárně určen pro mou bakalářskou práci (FFUK - Ústav 

informačních studií a knihovnictví) na téma "Informační vzdělávání dětí v Karlovarském 

kraji", budou získaná data, jejich analýza a závěry průzkumu sloužit dále k vytvoření plánu na 

budoucí profesní vzdělávání knihovníků oddělení pro děti v našem kraji. Průzkum si v 

žádném případě neklade za cíl hodnotit úroveň práce knihovníků v oddělení pro děti. Jeho 

posláním je snaha zjistit aktuální stav v této oblasti a na základě výsledků pak vytvořit 

podmínky vedoucí ke zkvalitnění nabídky služeb knihoven našeho kraje, navázání užší 

spolupráce mezi knihovnami a základními školami a v neposlední řadě také ke zvyšování 

informační gramotnosti dětí. 

Děkuji vám upřímně za vaši ochotu a spolupráci 

Klára Rozsypalová -Městská knihovna Loket 

Důležité poznámky před vyplňováním dotazníku: 

Dotazník je strukturován tak, že na základě vašich odpovědí budete přesměrováni na další 

otázku podle zvolené odpovědi. To umožní v některých případech přeskočit blok otázek, na 

které již není nutno odpovídat (netýkají se vás).  Dotazník má v plném znění 32 otázek, ale 

průměrně budete odpovídat na 18-22 otázek. Průměrná doba vyplňování dotazníku je 

10 minut.  

Poznámka k použité terminologii: 

Vzhledem k nejednotnosti pojmů označujících vzdělávací aktivity pro děti v jednotlivých 

knihovnách  ( varianty označení: lekce informačního vzdělávání, informační výchova, 

bibliografická výchova, lekce knihovnické informatiky a pod.) byl pro účely tohoto dotazníku 

vybrán termín: Informační vzdělávání (dále v dotazníku vymezen zkratkou IV). 

  

                                                 
1
 Dotazník byl vytvořen v online nástroji na tvorbu dotazníků "Vyplňto.cz". Vzhledem k tomu, že se nepodařilo 

stáhnout dotazník přímo z webových stránek, bylo nutno otázky přepsat.  

 



Znění otázek a větvení dotazníku 

Poznámka k přepisu otázek: Pro lepší orientaci ve struktuře dotazníku jsem vytvořila grafické 

symboly. V online nástroji bylo větvení dotazníku nastaveno při zadávání otázek a poté se již 

podle zvolené odpovědi respondentovi otevíraly další otázky. 

  

 
Otázky pro skupinu A Knihovny, které lekce IV nabízejí 

 
Otázky pro skupinu A Knihovny, které lekce IV 

nenabízejí 

 
Otázky pro skupinu C Všichni respondenti (A i B) 

 

 1. Pracujete jako knihovník v oddělení pro děti?       

Upřesnění: Pracujete v rámci své pracovní náplně s dětskými čtenáři? 

[Ano → otázka č. 3, Ne → ukončení dotazníku]. 

 2. Nachází se v oblasti působení vaší knihovny základní škola (respektive 2. stupeň ZŠ?) 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily 

další otázky [Ano → otázka č. 3, Ne → otázka č. 19]. 

 3. Nabízí vaše knihovna aktuálně lekce informačního vzdělávání 2. stupni základní školy? 

Vysvětlivka: Aktuálně = v tomto školním roce 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily 

další otázky [Ano → otázka č. 5, Ne → otázka č. 4]. 

 4. Víme, že i přes vaši dobrou vůli nabízet školám vzdělávací a kulturní aktivity nemáte z 

nějakého důvodu možnost lekce realizovat. Jaký je podle Vás hlavní důvod, proč lekce IV 

nezajišťujete? 

Upřesnění: Zaškrtněte prosím max. 2 důvody. 

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou 

vlastní (min. 1). [po zadání odpovědi: → otázka č. 11]. 

 

 Nemáme čas (jsme příliš pracovně vytíženi jinými povinnostmi) 
    

 Nejsme náležitě materiálně vybaveni (chybí nám pomůcky či informační technologie) 
    

 Chybí nám odborné vzdělání (nevíme, co je obsahem informačního vzdělávání, neznáme metody 

práce se žáky)     

 Nemáme vhodné prostory (např. knihovna je malá, nemáme kde lekci uspořádat) 
    

 Myslíme si, že informační vzdělávání do knihoven nepatří (IV je v kompetenci základní školy) 

 Volná odpověď     
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 5. Jakým způsobem obvykle nabízíte místní ZŠ lekce IV? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí  [po zadání odpovědi: 

→ otázka č. 6] 

 Osobní návštěva knihovníka ve škole 
    

 E-mail 
    

 Tištěný leták s nabídkou lekcí 
    

 Jiným způsobem 
    

 Webové stránky knihovny 
    

 6. Zveřejňujete nabídku lekcí IV pro ZŠ aktuálně na webových stránkách knihovny? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily 

další otázky [Ano → otázka č. 7, Ne → otázka č. 8]. 

 7. Vložte prosím odkaz na nabídku pro školy z webových stránek vaší knihovny: 

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy [po zadání odpovědi: → otázka 

č. 8] 

 8. Kolikrát navštíví každý ročník 2. stupně ZŠ vaše lekce IV během jednoho školního roku? 

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále. [po 

zadání odpovědi: → otázka č. 9] 

6.r. 0x 1x 2x 3x 

7.r. 0x  1x 2x 3x 

8.r. 0x  1x 2x 3x 

9.r. 0x  1x 2x 3x 

  9. Jak hodnotíte zájem učitelů o nabízené lekce IV? 

Upřesnění: vyjádřete prosím svůj názor (zkušenost) 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily 

další otázky [oslovení učitelé mají vždy zájem o nabízené lekce IV → otázka č. 10, jen někteří oslovení 

učitelé mají zájem o nabízené lekce IV → otázka č. 10, oslovení učitelé nemají zájem o nabízené lekce 

IV → otázka č. 11] 

 10. Jak hodnotíte spolupráci s učiteli? 

Upřesnění: vyjádřete prosím svůj názor (zkušenost) 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními 

slovy. [po zadání odpovědi: → otázka č. 11] 

 velmi dobrá - učitelé mají o lekce IV zájem, vybírají si téma dle aktuální potřeby a cílové skupiny žáků 

 uspokojivá - učitelé jsou ochotni se žáky na lekci IV do knihovny přijít, volbu tematického zaměření 
přenechávají knihovnici 

 volná odpověď 

  11. Využili učitelé místní ZŠ v posledních 2 letech prostory vaší knihovny v rámci své 

vyučovací hodiny? 

Upřesnění: Tato otázka zjišťuje, zda učitelé realizovali výuku svého předmětu ve vaší knihovně - hodinu 

sami vedli bez vašeho zapojení? Např. v rámci své vyučovací hodiny využili prostory knihovny, fond 

knihovny, přístup k e-zdrojům ve vaší knihovně? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí. 

[Ano , Ne→ otázka č. 12, respondenti skup. → otázka č. 18 ] 

 12. Má vaše knihovna v současnosti vytvořenou vlastní koncepci či strategii informačního 

vzdělávání žáků ZŠ? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí. 

[Ano , Ne→ otázka č. 13] 
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 13. Mají vaše lekce návaznost na Rámcové vzdělávací programy pro ZŠ nebo Školní vzdělávací 

programy? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí. 

[Ano , Ne, Nevím, co jsou RVP pro ZŠ (ŠVP)→ otázka č. 14a,b] 

 

 14a. Jaké je obsahové zaměření vašich lekcí pro 6. a 7. ročníky ZŠ? 

14b. Jaké je obsahové zaměření lekcí pro 8. a 9. ročníky ZŠ? 

Nápověda k otázce: V této otázce prosím zaškrtněte u každé položky: 

ANO=  lekce pro 6. či 7. ročník je  zaměřena na toto téma (trénink těchto dovedností). 

NE=tímto tématem se v lekci pro 6. či 7. ročník nezabýváme 

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále. 

[po zadání odpovědi: → otázka č. 15] 

 

 Čtení a práce s beletristickým textem  

 Práce s odborným textem  

 Vyhledávání informací v naučné literatuře 

 Orientace v informačním aparátu tištěných zdrojů (obsahy, tiráž, rejstříky,resumé, vysvětlivky)  

 Technika vyhledávání v online katalogu knihovny 

 Využívání elektronických informačních zdrojů (databáze, CD-ROM, lokální báze dat, internet)  

 Orientace v knihovně  

 Služby knihovny a jejich využití (MVS, rešerše a pod.)  

 Internetová bezpečnost  

 Informační etika (správné citování, autorská práva a pod.) 

 15. Využíváte některý z následujících online zdrojů jako metodickou podporu (inspiraci) pro 

přípravu vašich lekcí IV? 

Nápověda k otázce: ANO =  zaškrtněte jej (lze i více možností) NE= zaškrtněte poslední položku v 

seznamu 
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou 

vlastní (min. 1) 

[po zadání odpovědi: → otázka č. 16] 

 

 Žádný z níže jmenovaných zdrojů neznám 

 Databanka vzdělávacích knihovnických programů Klubu dětských knihoven SKIP ČR (přístupná z: 

http://knihovnici.kjm.cz/) 
    

 Metodický portál RVP.CZ (přístupný z: http://rvp.cz) 
    

 Portál Nástroje.knihovna.cz (přístupný z: http://nastroje.knihovna.cz/) 
    

 Čtenářská gramotnost a projektové vyučování (přístupné z: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/) 
    

 Čtenářské kluby (přístupný z: http://ctenarskekluby.cz/) 
    

 Centrum informačního vzdělávání Masarykovy univerzity (přístupný z: http://www.ceinve.cz) 
    

 Portál Místo pro život (přístupný z: http://www.mistoprozivot.cz/index.php?id=4) 

 Jiný zdroj – jaký?     

 

 16. Jaké výukové metody nejčastěji používáte při lekci IV? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou 

vlastní (min. 1). [po zadání odpovědi: → otázka č. 17] 

 

 Samostatná práce žáků (např.samostatné vyhledávání, pracovní listy atd.)         

 Praktické ukázky (instruktáž)         

 Přednáška/výklad         

 Diskuse         

 Didaktické hry (interakční, scénické, simulační)         

http://www.vyplnto.cz/moje-pruzkumy/?did=42453#otz726742
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 Metody kritického myšlení         

 

 17. Jaké zdroje, nástroje, a pomůcky využíváte při realizaci lekce? 

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále. [po 

zadání odpovědi: → otázka č. 18] 

 

Škála: vždy jen někdy vůbec 

 Tištěné dokumenty  

 Elektronické zdroje  

 Online katalog vaší knihovny  

 Informační databáze (dostupné online)  

 Online nástroje (pro tvorbu grafiky, prezentaci, myšlenkové mapy a pod.)  

 Audiovizuální média (CD, DVD)  

 Pracovní listy  

 Projektor  

 Internet  

  18. Absolvovali jste za poslední 2 roky nějaké školení či seminář k informačnímu 

vzdělávání? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily 

další otázky [ano → otázka č. 19, ne → otázka č. 22, nevzpomínám si → otázka č. 22]. 

 19. Kde se konal seminář či školení k IV, který jste navštívili? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily 

další otázky [V karlovarském kraji → otázka č. 20, V jiném kraji → otázka č. 21, Možnost A i B→ 

otázka č. 21]. 

 20. Zkuste si prosím vzpomenout, kterého konkrétního semináře či přednášky jste se zúčastnili: 

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat jakou 

vlastní (min. 1). [po zadání odpovědi: → otázka č. 21] 

 

 9.11.2012 Přednáška a seminář Informační vzdělávání (KKKV + MK Chodov, lektor Mgr. L. 

Navrátilová, Polička) 

 21. a 22. 11. 2013 Čtením a psaním ke kritickému myšlení ( KKKV lektoři PhDr. I. Zadražilová, 

Mgr.J. Zikuška 

 19.4.2013 Čtenářství a dyslexie (KKKV, lektorky PhDr. L. Krejčová, Ph.D. Mgr. A. Vorlíčková, 

Mgr. J. Zajíčková) 

 16.5.2014 Kurz komunikační a prezentační dovednosti (KKKV, lektorka Zuzana Helinski) 

 nevzpomínám si         

 

 21. Využíváte poznatky a dovednosti získané na těchto seminářích při přípravě a realizaci lekcí 

IV ve vaší knihovně? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí. [po zadání odpovědi:: → otázka 

č. 22] 

 určitě ano 
  

 spíše ano (=jen někdy) 
  

 spíše ne (=zřídka) 
    

 

 22. Vyjádřete prosím svůj názor: Nabídka odborných školení (seminářů) na téma IV je v 

Karlovarském kraji: 
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Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními 

slovy. [po zadání odpovědi:: → otázka č. 23] 

 

 uspokojivá(=mohlo by jich být více) 

 plně dostačující 

 nedostatečná 

 vlastní odpověď     

 23. Máte zájem se dále profesně vzdělávat v oblasti IV? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily 

další otázky [určitě ano → otázka č. 24, spíše ano → otázka č. 24, spíše ne → otázka č. 25, určitě ne 

→ otázka č. 25]. 

 24. Jakého z níže uvedených seminářů (školení) byste se v budoucnu rádi účastnili? 

Vysvětlivka: Otázka zkoumá vaši aktuální potřebu dalšího profesního  vzdělávání (školení, semináře, 

kurzy). Na základě vašeho zájmu bude vytvořen plán na další vzdělávání knihovníků odd. pro děti v 

Karlovarském kraji. 

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1) [po zadání 

odpovědi:: → otázka č. 25] 

 Čtenářská gramotnost 

 Psychologie práce s dětským čtenářem 

 Současná literatura pro děti a mládež 

 Pedagogické minimum 

 Moderní výukové metody vhodné při práci s dětským čtenářem 

 Lekce informačního vzdělávání-jak začít 

 Využití metod kritického myšlení 

 Metodika tvorby lekce IV pro 2. stupeň 

 Informační gramotnost 

 Internetová bezpečnost (zaměření na dětského uživatele) 

 Informační etika 

 Využití audiovizuálních pomůcek při lekci IV 

 Databáze a jejich využití v lekcích IV         

 25. Sledujete v odborném tisku či na internetu články či příspěvky týkající se informačního 

vzdělávání dětí? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí. ) [po zadání odpovědi:: → 

otázka č. 26] 

 

 ano, ale jen příležitostně 

 ne 

 ano, pravidelně 
    

 

 26. Uveďte prosím region, ve kterém se vaše knihovna nachází: 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí. [po zadání odpovědi:: → otázka 

č. 27] 

 

 region Sokolov 

 region Karlovy Vary 

 region Cheb 
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http://www.vyplnto.cz/moje-pruzkumy/?did=42453#otz726743
http://www.vyplnto.cz/moje-pruzkumy/?did=42453#otz726743


 

 27. Uveďte prosím váš e-mail kontakt: 

Upřesnění: Tato otázka je nepovinná. Budu ale ráda, pokud ji uvedete z důvodu zaslání výsledků 

průzkumu. 

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy. 

 28. Zde můžete napsat jakékoliv připomínky týkající se tohoto průzkumu a také informačního 

vzdělávání dětí v našem kraji. Velmi děkuji za veškeré vaše názory a podněty. 

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy. 

 

 

Konec dotazníku. Následovalo krátké poděkování. 



PŘÍLOHA B 

NÁZEV LEKCE 

VAŘÍM – LEPÍM – HRAJU SI 

lekce IV pro rozvoj dokumentové gramotnosti  

autorka lekce: Klára Rozsypalová, Městská knihovna Loket, 2013 

Definice dokumentové gramotnosti 
Dokumentová gramotnost je schopnost nalézt a porozumět informacím obsaženým v konkrétním 

dokumentu (jízdní řád, návod k obsluze, žádost o vydání dokladu …) a schopnost na tyto informace 

adekvátně reagovat (doplnit chybějící údaje, vyplnit formulář, postupovat podle návodu, pochopit 

dopravní spojení…).
2
  

Anotace 
Lekce je zaměřena na rozvíjení znalostí a dovedností v oblasti dokumentové gramotnosti studentů.  

Klíčovým materiálem jsou dokumenty vybrané s ohledem na cílovou skupinu žáků, tedy 5. – 7. tříd 

ZŠ. Mezi tyto dokumenty, se kterými v této lekci budeme pracovat, patří: herní návod na stolní hru, 

příbalový leták léku, návod na výrobu dárku (nebo jiného výrobku). 

Žáci si na základě vlastní práce ve skupinách ověří své schopnosti orientovat se v těchto typech 

dokumentů a aplikovat je do praxe, součástí práce je také argumentace, prezentace a hodnocení. 

Cílová skupina 
 Žáci 6. – 7. tříd ZŠ 

Časová dotace 
 60 – 90 minut (dle zvolených aktivit) 

Pomůcky 
vybrané texty k použití pro skupiny (viz níže), tabule, psací potřeby, přístup na internet (není nezbytně 

nutný), ukázky jednotlivých textů – recept, návod na hru, příbalový leták léku, jízdní řád..lze i 

naskenovat a promítnout na zeď (pokud máme k tomu zařízení , ale je to lepší, dokument je velký a 

vidí na něj všichni). Nezapomeneme připravit také vhodnou literaturu dostupnou ve fondu – příručky, 

kuchařky atd. Pomůcky a příprava podrobně u každé z aktivit. 

Žák v průběhu lekce rozvíjí: 

 čtenářské dovednosti: čtení s porozuměním, třídění podstatných a méně důležitých informací 

v textu 

 orientace nesouvislých textech: návod, příbalové informace (léky, potraviny) 

 komunikační kompetence: argumentace, komunikace ve skupině, vyjádření vlastního 

názoru, prezentace 

 sociální kompetence: kooperace, sebereflexe, naslouchání 

 aplikační dovednost: uplatnění v praktickém životě 
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 http://kmen.uhk.cz/kmen/dvpp/clanky/gramotnosti.html 

 

http://kmen.uhk.cz/kmen/dvpp/clanky/gramotnosti.html


Použité metody
3
 

 Myšlenková mapa  

 Řízené psaní 

 Řízené čtení 

 Práce s textem 

 Argumentace 

Úvodní slovo 

Číst, získávat a hledat potřebné informace potřebujeme každý den. Nejen ve škole, ale i doma, v práci, 

když chceme někam cestovat, když jsme nemocní, když si hrajeme, když něco tvoříme.  

Otázka: Dokážete si vybavit, kde tyto informace můžeme získat, nebo kdy potřebujeme rozumět 

takovému druhu dokumentů? 

Příprava: – na tabuli napíšeme do kruhů: škola, domácnost, volný čas, cestování, práce, nemoc.. 

I. ČÁST 

Aktivita: Myšlenková mapa 

 Společná práce 

 Čas. dotace 10 minut 

Zadání: Pojďme si společně vytvořit přehled (myšlenkovou mapu) různých druhů dokumentů, které 

pro svůj život a práci potřebujeme. 

Příklad, jak mapu vytvořit: 

Domácnost: návod na obsluhu nějakého přístroje (televize, počítač, vysavač), recept (dort, omáčka), 

návod na vyčištění skvrny, etiketa na tričku (složení, na kolik stupňů Celsia vyprat, žehlit/nežehlit), 

příbalový leták nějakého kosmetického přípravku (barva na vlasy) 

Nemoc: příbalový leták léku (mast, kapky, pilulky, sirup), informace o složení výrobku (důležité pro 

alergiky, osoby s dietou), leták s informacemi o nemoci 

Hraní a volný čas: návod na hru (na PC, stolní, karetní), návod na postup při výrobě (dárku, výrobky 

z papíru..), péče o domácí zvíře 

Cestování: jízdní řády (vlaky, autobusy), zájezd (informace před odletem), mapa (plán trasy) 

Škola, úřad: formulář – přihláška do zájmového kroužku, dotazník, žádost o vydání občanského 

průkazu (cestovního pasu) 

 Poznámka: žáci většinou vymyslí spoustu dalších možností, jednotlivá hesla lze dále rozvíjet a 

upřesňovat 

Smysl této aktivity: 
Tato metoda žákům pomůže utřídit znalosti, které již mají z praxe, „nastartujeme“ jejich myšlení a 

pomůžeme jim uvědomit si, že jsou v běžném životě doslova obklopeni těmito druhy dokumentů. 

Myšlenkovou mapu necháme na viditelném místě po celou lekci, žáci se k ní mohou vracet. Je také 

možné jim doporučit, aby v případě, že je během další práce napadne další příklad (rozvinutí řetězce), 

mohou jej sami doplnit. (tato metoda se mi velmi osvědčila) 
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II. ČÁST 

Úvod 

Na naší myšlenkové mapě vidíme, že se s potřebnými informacemi setkáváme a pracujeme denně. Pro 

nás je ale velmi důležité, abychom je uměli správně číst, abychom jim rozuměli, abychom dokázali 

v textu vyhledat to, co je pro nás podstatné. 

Aktivita: Volné psaní 
 Práce jednotlivce 

 Uvědomění si podstatných informací v textu 

 Čas. dotace: 5 minut 

Příprava: Papíry se 3 hesly: návod na hru, příbalový leták léku, návod na výrobu náramku z korálků 

(příklad, lze zvolit jiný). Rozdáme každému žákovi. 

Úkol: Na papíru, který držíte v ruce, jsou napsána 3 hesla. Vaším úkolem je napsat ke každému heslu 

2 informace, které jsou podle vás u každého typu dokumentu pro nás nejdůležitější. Př: Návod na hru: 

věkové určení, počet hráčů.  

Po skončení čas. limitu krátce s žáky diskutujeme, co ke každému heslu napsali, můžeme je také 

nechat argumentovat „proč“. 

III. ČÁST 

Aktivita: Práce s textem 

 Vyhledávání důležitých a podstatných informací v textu 

 Práce ve skupinách 

 Časová dotace: 15 min pro práci, 5-10 min. společná kontrola (diskuse) 

Popis: Každá ze skupiny dostane 1 text (návod na užívání léku, herní návod na stolní hru, postup na 

výrobu nějakého výrobku, recept ..- nejlepší je mít 6 skupin a každý typ textu mít připraven 2x, při 

vyhodnocování si mohou skupiny, které mají stejný text, porovnat své poznámky. 

Příprava: Tabulka se 4 kolonkami: nejdůležitější, důležité, zajímavé, méně důležité (tzv. přidané 

informace) 

Varianta bez psaní (děti se specifickými poruchami učení, zdravotně znevýhodnění, nebo pokud 

potřebujeme ušetřit čas): rozdat 4 zvýrazňovače, každý v jiné barvě (tento způsob je dle praxe lepší, 

neboť odpadá zdlouhavé vypisování (opisování) textu. Je třeba ale žákům na tabuli napsat, co která 

barva zvýrazňovače znamená, např. zelená = nejdůležitější, žlutá= důležité, růžová=zajímavé, 

červená = nepodstatné, přidané informace 

Úkol pro každou skupinu: 
Napsat do kolonek (nebo zvýraznit barvou) informace podle důležitosti. 

Žáci pracují se svými texty ve skupině 15 minut. Protože je to skupinový úkol, je důležité, aby předem 

dobře porozuměli úkolu a věděli, že se musí ve své skupině dohodnout. V případě, že mají členové 

skupiny rozdílný názor, měli by umět zdůvodnit, proč prosazují právě ten svůj. Důležité je vysvětlit, 

že v některých případech (třeba u příbalového letáku léků) nemusí použít všechny kolonky (barvy) – 

všechny informace jsou důležité či podstatné (dále viz. příklad).  

Doporučení: necháme děti pracovat samostatně, ale procházíme mezi skupinkami a v případě 

nějakého rozporu se vmísíme do diskuse a snažíme se, aby si ti „v rozporu“ s ostatními zdůvodnili, 

proč mají odlišný názor. Učíme tak žáky argumentovat. Pokud je učitelka, která žáky na lekci 

doprovází, svolná, může nám pomoci. 



Očekávaný výstup – třídění informací dle důležitosti - příklad: 

Herní návod na hru: 

 nejdůležitější informace: věkové určení (pro jaký věk je hra doporučena), počet hráčů, 

hodnocení=konec hry a počítání bodů 

 důležité: délka hry, obtížnost 

 zajímavé: doporučení, možnosti obměny hry 

 méně podstatné: varianta hry (rozšíření) 

Návod na užívání léku: 

 nejdůležitější informace: indikace léku (žákům vysvětlit, co to znamená = tj. na jakou nemoc 

lék používáme), dávkování, způsob použití, pro koho je lék určen.. 

 důležité: kontraindikace (opět vysvětlit – kdy se nesmí lék používat),  

 zajímavé: nežádoucí účinky 

 méně podstatné: Z hlediska čtenářů letáků-uživatelů léků (v našem případě děti) mohou být 

jako méně podstatné informace označeny např. informace o složení léků. Vysvětlíme dětem, 

že tyto informace slouží především lékařům a lékárníkům, pro ně jsou důležité. Pro nás jako 

uživatele přípravku jsou důležité méně, neboť jim stejně nerozumíme  

Poznámka: další příklady již není třeba uvádět, u návodu na výrobu nějakého výrobku či recept lze 

snadno určit, co je důležité a co méně. Záleží také na tom, jaký druh dokumentu pro práci ve skupince 

zvolíme (záleží na věku žáků, např. příbalový leták je vhodný pro starší děti, žáci 6. tříd již tento úkol 

zvládnou většinou dobře) 

Po skončení časového limitu s žáky opět diskutujeme, jaké informace a proč vybrali do jednotlivých 

kolonek (zvýraznili). 

IV. ČÁST 

Aktivita:  Řízené psaní  
Práce ve skupinách 

 Časová dotace: 20 minut pro práci ve skupině, 10 minut na společné přečtení výsledků 

 Pomůcky: papír, tužky, podložky 

Úkol: Sestavení návodu na přípravu určitého jídla nebo návodu na výrobu nějakého dárku (výrobku). 

Poznámka: Aby to děti bavilo a tento úkol byl kreativní, vymyslíme si nějaké zvláštní jídlo (nebo 

výrobek), který není obecně znám. Může to být třeba nějaké speciální vymyšlené jídlo. V zadání bude 

jen název jídla (výrobku), záleží pak na dětech, co vymyslí. Tato aktivita je velmi oblíbená, děti si rády 

vymýšlejí a baví je kombinovat různé ingredience či pomůcky na výrobu atd. 

Smysl této aktivity:  

Smyslem je, aby si žáci uvědomili, jaké informace jsou pro uživatele našeho návodu důležité, co musí 

v návodu být a které informace je dobré připojit (zajímavosti, doporučení..). Nezáleží na tom, co 

konkrétně nakonec vytvoříme (tj. zda výrobek či jídlo v reálu půjde vyrobit či v případě jídla zda bude 

poživatelné), důležité je, aby náš návod obsahoval veškeré podstatné informace. My jako lektoři 

musíme ale žákům přesně vysvětlit, co po nich chceme, na tabuli napsat v bodech postup práce – na co 

by neměli zapomenout. U mladších žáků vytvoříme osnovu společně a napíšeme jí na tabuli, žáci pak 

tvoří samostatně jen náplň každého bodu v osnově. 

Doporučení: Vzhledem k poměrně krátké čas. dotaci volíme jednoduché téma 



Úkol: Pokusíme se společně napsat návod na přípravu jídla (výrobu něčeho). Každá skupinka dostane 

papír a tužku a název výrobku. Vaším úkolem je napsat přesný postup výroby a dodržet podmínku, že 

návod musí obsahovat všechny druhy informací (nejdůležitější až nepodstatné (přidané) informace). 

Varianty práce na úkolu: 

Varianta 1 (nejlepší podle mě): Návod sestavují žáci postupně. Nejdřív společně sestaví osnovu – 

tedy co v návodu nesmí chybět (tz. jednotlivé části) 1. ze skupinky napíše větu (či několik vět – podle 

věku). Podá papír dalšímu, který zase vymyslí další bod návodu..atd. Ve skupince se tak vystřídají 

všichni žáci, někteří i vícekrát. Tím, že každý ze skupinky vymyslí něco sám, bývá výsledek zajímavý 

a děti to baví. Vhodné je žákům předem přesně vysvětlit, jak na úkolu mají pracovat. 

Varianta 2: žáci pracují celou dobu společně, tj. jeden píše, ostatní mu říkají své nápady. 

Po skončení čas. limitu si společně výsledky práce přečteme. Čte vždy jeden ze skupiny, ostatní žáci 

poslouchají a kontrolují, zda nejsou vynechány nějaké důležité informace. 

V. ČÁST 

Tato část je volitelná, nabízí 2 další aktivity pro skupinovou práci. Lze je zařadit místo některé z výše 

uvedených aktivit. V případě, že máme dostatek času, můžeme je zařadit jako další aktivitu, doporučuji 

zařadit jako „opakovací“ aktivitu na konec lekce, neboť během lekce se žáci seznámili s různými 

druhy textů a touto aktivitou si vlastně zopakují právě získané poznatky. 

Aktivita: Kompletace textu 

 Čas. limit: 5 – 10 minut 

 skupinová práce 

Příprava: Vybereme 4 různé druhy textů (návod na výrobek, recept, příbalový leták, návod na hru). 

Texty upravíme (nebo přepíšeme) tak, aby všechny byly jednotně upravené (velikost a druh písma, 

barva) – barevně zvýrazníme pouze názvy oddílů (částí textu). Jednotlivé části rozstříháme podle 

oddílů (tj.4-5 částí). Rozložíme na zemi nahodile (zpřeházíme). 

Úkol: každá skupina si vylosuje název textu (tj. část: nadpis). V časovém limitu 5 minut vybere 

z připravené hromádky textů ty části, které se vztahují k jejich zadání. Další částí úkolu je sestavit text 

tak, jak jde logicky posloupně za sebou.  

Smysl této aktivity: 

Žáci rozvíjí čtenářskou dovednost, soustředí se na konkrétní vyhledávání, učí se rozeznávat druhy 

textů, protože každý z předložených textů má svá specifika (názvy jednotlivých oddílů (částí). Zároveň 

se učí seřadit informace dle důležitosti a logické posloupnosti. 

Aktivita: Třídění textů 
 Čas. dotace: 5 minut 

 společná práce 

Příprava: Vytvoříme kartičky s názvy: jízdní řád, formulář, příručka, přihláška, návod, kuchařka, 

leták… Připravíme tyto typy dokumentů (od každého typu několik příkladů). Rozložíme na zemi. 

Kartičky rozložíme v jiné části místnosti. 

Úkol: Žáci roztřídí všechny dokumenty, ke každé kartičce přinesou správný typ dokumentu. Žáci 

mohou pracovat společně.  

Hodnocení aktivity (kontrola): Vytvoříme kolečko kolem dokumentů a společně kontrolujeme, zda 

jsou správně přiřazeny (roztříděny). Případně diskutujeme správné umístění. 

Poznámka na konec lekce: Vhodné je dát žákům ještě nějaký čas (5 -10minut), aby si mohli v klidu 

prohlédnout všechny předložené dokumenty, ukázat jim, kde ve fondu knihovny najdou příručky a 

kuchařky. 



Pokud chceme využít při lekci internet: 
Lze zařadit při lekci pro starší žáky. Pokud máme projektor, můžeme žákům ukázat, jak najít na 

internetu nějaký dokument, se kterým jsme pracovali v lekci (návod, recept, příbalový leták). 

Ukážeme jim, jak vyhledat např. návod na výrobu něčeho, jak správně zadat do vyhledávače dotaz. 

Žákům od 5. třídy lze již vysvětlit krátce výhodu použití booleovských operátorů (AND, OR, NOT) 

pro přesnější vyhledávání v Google – tj. příklad zadání dotazu na vyhledávání návodu na papírového 

draka: Návod AND výroba AND papírový drak  

Také lze žákům ukázat, jak se hledá v jízdních řádech (IDOS). 

Poznámka: Pokud zařadíme do lekce i část s internetem, je třeba počítat s cca 30 min. času navíc. 

Nebo se dá škole nabídnout téma ve dvou lekcích (jedna bez internetu, další navazující jen internet). 

Databáze, které používám v lekci pro ukázku: 

 http://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusymhdvse/spojeni/ 

 http://www.recepty.cz/ 

 http://www.sukl.cz/modules/medication/search.php = tyto ale pro žáky 8.-9.ročníků 

(pokud lekci nabízíme i pro tyto ročníky) 

 http://www.i-creative.cz/ 

... a podobné stránky určené dětem – dětské weby, kde lze také nalézt rubriky tvoření a nápady. 

 

 



PŘÍLOHA C 

NÁZEV LEKCE 

1. SVĚTOVÁ VÁLKA: ČESKOSLOVENŠTÍ LEGIONÁŘI V RUSKU 

lekce IV pro rozvoj informační gramotnosti  

autorka lekce: Klára Rozsypalová, Městská knihovna Loket, 2014 

Definice informační gramotnosti: 
Schopnost jednotlivce prostřednictvím dostupných informačních metod a technologií vyhledávat, 

zpracovávat, vyhodnocovat a využívat informace
4 

Anotace 
Lekce tematicky zaměřená na práci s tištěnými i elektronickými zdroji. Žák se učí vyhledávat 

konkrétní informace o tématu, kterým je 1. světová válka (Českoslovenští legionáři). V průběhu lekce 

žák pracuje s literaturou zaměřenou na toto téma i s online zdroji. Žákům jsou představeny zajímavé 

online zdroje. 

Cílová skupina 

žáci 9. ročníku ZŠ 

poznámka: podle požadavků pedagogů a návaznosti na ŠVP (téma by mělo korespondovat se školním 

učivem) 

Časová dotace 

60 - 90 minut  

poznámka: 2 vyučovací hodiny jsou optimální pro vypracování všech úkolů 

Vymezení v RZP ZV 

Vzdělávací oblast: Člověk a společnosti, vzdělávací obor: dějepis 

 Člověk v dějinách: význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách; historické 

prameny  

 Moderní doba: první světová válka a její politické, sociální a kulturní důsledky 

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace: vzdělávací obor: český jazyk a literatura  

 samostatné získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými 

a literárními prameny i s texty různého zaměření 

Pomůcky 
vybrané texty k použití pro skupiny (viz níže), tabule (flipchart), psací potřeby, přístup na internet. 

Vhodná literatura dostupná ve fondu, tematicky zaměřená na 1. světovou válku (naučná i beletrie – 

výběr přizpůsobíme věku žáků) Pomůcky a příprava podrobně u každé z aktivit. 

                                                 
4 PLANKOVÁ, Jindra a Jan ŠVEJDA, 2003. Informační gramotnost. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a 

informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2014-10-28]. Dostupné z: 

http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000002038&local_base=KTD 



Cíl lekce 

 představení literatury tematicky zaměřené na 1. světovou válku ve fondu knihovny /beletrie i 

naučná literatura (výběr vhodný pro danou věkovou skupinu) 

 ukázka literárního žánru: deníky 

 nácvik čtení s porozuměním, definování informační potřeby na základě čteného textu 

 osvojení dovednosti pracovat s odborným textem – vyhledání relevantních informací v textu 

 strategie vyhledávání v různých informačních zdrojích (tištěných i dostupných na internetu) 

 strategie zpracování referátu na dané téma 

Žák v průběhu lekce rozvíjí: 

 čtenářské dovednosti: čtení s porozuměním, práce s beletristickým i odborným textem, 

posuzování a hodnocení čteného textu, formulace vlastních názorů,  

 informační dovednosti: definování informační potřeby, propojování informací z různých 

pramenů, používání klíčových slov, vyhledávání informací v sekundárních zdrojích /online 

katalog 

 komunikační dovednosti: prezentace informací, komunikace při týmové práci, naslouchání, 

vyjádření vlastního názoru 

 sociální kompetence: spolupráce ve skupině, naslouchání, sebereflexe 

Použité metody5 

 brainstorming 

 tabulka V-CH-D (Vím, chci vědět, dozvěděl jsem se) 

 klíčová slova  

Online zdroje využité v lekci 

 Český rozhlas: Před 100 lety, dostupný z: http://www.rozhlas.cz/pred100lety/portal/ 

 Paměť národa, dostupný z: http://www.pametnaroda.cz/ 

 Vojenský historický ústav: dostupný z: http://www.vhu.cz/operace-historikon-zakladni-

informace-a-objednavky-2/tajemstvi-vojenskeho-kufriku/rusky-legionar/ 

 Památník čs. legií: dostupný z: http://pamatnik.valka.cz/index.php/s-legie/v-rusku 

 Klub přítel ppk. Karla Vašátky: československé legie: dostupný z: 

http://www.karelvasatko.cz/historie-ceskoslovenskych-legii 

Tištěné zdroje využité v lekci
6
 

KRIS. Svoboda!: Rusko, 1914-1920: fiktivní válečný deník příslušníka Československé legie. 1. díl, Z 

Prahy do Čeljabinska. Praha: Meander, 2013. 89 s. Pro Emu; sv. 14. ISBN 978-80-87596-29-6. 

SEIFERTOVÁ, Lucie. Dějiny udatného českého národa a pár bezvýznamných světových událostí. 

Praha: Petr Prchal, 2003. [88] s. ISBN 80-242-1042-8. 

AUGUSTA, Pavel a HONZÁK, František. Československo 1918-1938. Praha: Albatros, 1992. 63 s. 

Dějiny v obrazech. Klub mladých čtenářů. ISBN 80-00-00546-8. 

Poznámka před začátkem lekce: Žáci jsou učitelem předem připraveni na to, že lekce je tematicky 

zaměřená na 1. světovou válku, ale nevědí užší tematické zaměření. 

                                                 
5
 Popis použitých metod "Čtením a psaním ke kritickému myšlení": http://mistoprozivot.cz/index.php?id=41 

6
 poznámka: z těchto zdrojů byly použity kopie stran. Přímě odkazy (strany, web) zaznamenány u jednotlivých úkolů 

 



Úvod 

 žáci jsou rozděleni do skupin – losování obrázků s legionáři– připravíme podle počtu žáků 

(nejlépe skupiny po 3-4) 

 Příprava kartiček s obrázky: vojáci –uniformy, které nosili legionáři v Rusku.(viz foto č.1 v 

příloze C.1)  

o Na druhé straně kartičky je pro každého vojáka napsán úkol (2 otázky – součást 

dalšího úkolu lekce) 

I. ČÁST 

UVEDENÍ DO TÉMATU 

1. Zjištění tématu lekce 

Příprava: na tabuli je napsáno 5 klíčových slov, které se vztahují k tématu LEGIONÁŘI: Rusko, 

dobrovolník, Česká družina, Zborov,  Jaroslav Hašek 

Cíl: Žáci se podle klíčových slov pokusí najít, co tato slova spojuje. 

Zadání:  

o V první fázi: vyzveme žáky, aby přemýšleli a nahlas říkali návrhy.  Ty zapisujeme na tabuli. 

Pokud uhodnou hledané slovo, ověří si na internetu, zda byl úsudek správný (viz fáze 2) 

o V druhé fázi: pokud neuhodnou slovo na základě úsudku, přistoupíme k vyhledání slova za 

použití internetu 

 Pokyn žákům k úkolu (nutné  vysvětlit pro nácvik správného hledání na internetu): 

do vyhledávače (např. google) zadat 3 libovolná slova (výběr ze zadaných slov – 

možno pokusit se společně rozhodnout, která tři z pěti slov jsou nevhodnější), 

vzájemně je propojit booleovským operátorem AND.  

 cíl: žák se naučí zpřesnit dotaz pomocí operátoru AND 

 
Po nalezení slova alespoň 2 skupinami napíšeme na tabuli odpověď: ČS. LEGIONÁŘI 

Očekávaný výstup: Žáci po tomto úkolu tedy již vědí, jaké je přesné zaměření lekce. 

2. Brainstorming 

 práce ve skupině.  

 Časová dotace: 5 minut 

Zadání: Pište na papír ve skupině hesla/krátké věty, která vás napadnou téma 1. světová válka a 

legionáři. Může to být cokoliv, na co si vzpomenete z výuky, nebo jste sami četli, slyšeli v TV nebo v 

rádiu. Pište velkými písmeny. 

Vysvětlení, proč toto děláme (smysl úkolu): tuto metodu můžeme využít například pro školní práce 

(referáty). Metoda nám pomůže z mozku "vydolovat", co již o tématu víme. Utřídíme tak myšlenky. 

Vyhodnocení úkolu: jednotlivé papíry spojíme na tabuli, přečteme odpovědi. Zatím nevyškrtáváme 

žádná hesla. 

 

3. Vyhledávání informací z textu (naučná literatura –tištěný zdroj, internet)  

 práce ve skupině 

 Časová dotace: 5 minut  

Úkol: Vyhledání informací v textu/encyklopedie 

Pomůcky: Každá skupina dostane okopírovanou dvoustranu z knihy Dějiny českého národa: Lucie 

Seifertová  (dvoustrana – kapitola 1. světová válka)+ zvýrazňovač 

Zadání: Vaším úkolem je během 3 minut najít na této dvoustraně všechny informace, které se přímo 

vztahují k tématu a zakroužkovat/označit je zvýrazňovačem. 



Vyhodnocení: Na tabuli na papíry s hesly z 1. úkolu připíšeme další hesla: žáci je diktují z 

okopírovaného textu 

Poznámka: Instruovat žáky, aby říkali pouze jednoslovná hesla/spojení, ne celé věty (př. Itálie, 

cizinecká legie, bitvy, zákop, Arras, Rumburk, přeběhlíci, zajatci, rota "Nazdar" atd) 

 

Úkol:Rámec - souvislosti 

metoda: tabulka V-CH-D 

Zadání: každá skupina má stejný úkol – napište 5 střežejních informací o 1. sv. válce, které s jistotou 

víte: (proč- kdo-s kým-konec –kdy) – časový limit 5 minut 

Instrukce k dalším částem tabulky: 

Chci vědět: napište 5 otázek, které potřebujete zjistit, aby jste se dozvěděli základní informace o 

legiích (instrukce: společně se dohodnout, co je důležité) 

Dozvěděl jsem se: v časovém limitu 20 minut odpoví na své otázky (zadané v kolonce "CH") 

můžete použít tyto zdroje: knihy, internet, připravený souhrnný text
7
 

Instrukce: Samostatné vyhledávání v zajímavých zdrojích na internetu: 

Úkol: Chceme najít nějaké zajímavé informace o 1. světové válce na internetu. Příklady, jak můžete 

hledat: 

Do vyhledávače napsat:  1. světová válka AND legionáři AND Rusko = prohlédneme odkazy, 

neklikáme hned na ten první, který se nám nabídne.  

Poznámka: Předvést v praxi. Po načtení odkazů vyzveme žáky, aby se podívali a řekli, jaký odkaz by si 

vybrali (připomeneme, že chceme důvěryhodný zdroj a kvalitní video). 

4.  Vyhledávání konkrétních informací na internetu  

 práce ve skupině 

 Časová dotace: 10 minut 

 
Úkol: Identifikace uniforem přísl. čs. legií v Rusku. Zjistit, komu patřila uniforma na obrázku skupiny 

+ odpovědět na otázku.  

Zadání: Na zadní straně vašeho obrázku vojáka najdete 2 otázky. Odpovězte na ně. Odpovědi najdete 

na stránkách http://www.karelvasatko.cz/. 

Cíl: Žák na základě otázky vyhledá v konkrétním zdroji informace, které mu odpoví na danou otázku. 

(Otázka se vztahuje k hledanému obrázku uniformy a jeho popisku–např. "Co je to šuba?) Zadán je 

pouze konkrétní webový zdroj, žák musí sám vyhledat na stránkách webu záložku, která se vztahuje k 

tématu (Československé legie v Rusku – výstroj a výzbroj). Žák se tak učí orientovat se na webu a 

hledat v něm konkrétní informace. 

Poznámka: zadané webové stránky jsou velmi přehledně organizovány, proto by neměl být větší 

problém informace nalézt. 

Shrnutí celé části I 
Přečteme společně z tabule to, co již k tématu víme, zvýrazňovačem zakroužkujeme důležitá hesla.  

Očekávaný výstup: (Co bychom již měli o tématu vědět): Připomenuli jsme si základní informace o 

1. svět. válce.  V Rusku bojovali čs. legionáři, důležitou bitvou je bitva u Zborova. Víme, jaké 

vybavení vojáci měli. Známe webový zdroj, ve kterém můžeme nalézt užitečné informace o čs. 

legiích. 

 

II. ČÁST 

LEGIONÁŘI V RUSKU – DŮLEŽITÉ INFORMACE O TÉMATU 

Poznámka: Pro tuto část je využit materiál Vojenského historického ústavu Praha, který aktuálně 

vyhlásil soutěž "Tajemství vojenského kufříku".  

                                                 
7
 text sestaven z tohoto zdroje: http://legiefilm.fonio.cz/legie-v-case /zkrácený text, výběr jednotlivých událostí s datem + 

úvod ke každé události 



 

Na stránkách soutěže
8
 je k dispozici graficky velmi pěkně zpracovaný interaktivní kufřík ruského 

legionáře. V úvodu této části je žákům promítnut na plátno (projektorem) tento kufřík a společně jej 

prozkoumáme. Dále žáci pracují ve skupinkách. 

 
Úkol: Dle událostí na mapě sestavit příběh legionáře A.D. Martince 

 skupinová práce 

 časová dotace: 30 minut 

 

Zadání: Na webu, který jsme si teď představili, je kromě kufříku i interaktivní mapa událostí. Vaším 

úkolem je podle zadání (žáci dostanou zadání na papíře – viz. foto č.2 v příloze lekce) vypracovat 

jednotlivé otázky za použití internetu a dostupné literatury v knihovně. Každá ze skupin bude mít 

rozdílný úkol, dohromady pak složíme celý příběh legionáře Antonína D. Martince. 

Pomůcky: web (NVU Praha viz výše), pracovní list na zapisování odpovědí (foto č.2 v příloze C.1), 

tužka 

Vyhodnocení úkolu: Poté, co jednotlivé skupiny vypracují samostatně úkol, vyberou z připravených 

karet událostí (fotografie+datum
9
) tu, kterou zpracovali a společně pak vytvoří časovou osu příběhu. 

Podle časové osy společně sdílíme informace, které žáci vyhledali. 

Očekávaný výstup: (Co bychom již měli o tématu vědět): Vyhledali jsme v důvěryhodných 

webových zdrojích informace o čs. legionářích v Rusku, víme, jaké nosili uniformy, víme, jak se 

nazývala určitá část výstroje (zjišťováno v otázkách na kartičce vojáka). Na základě časové osy 

příběhu známe jednotlivé významné události (Bitva u Zborova, Čeljabinský incident, Česká družina, 

28. pěší pluk,3.dělostřelecký pluk Jana Žižky z Trocnova, Vladivostok-cesta legionářů domů). 

 

III. ČÁST 

DOPLŇUJÍCÍ AKTIVITY 

Poznámka: tyto aktivity lze zařadit podle toho, zda máme ještě nějaký čas navíc. Dle mé zkušenosti lze 

stihnout video [délka 3,5 min] (to je vhodné jako závěr lekce), někdy i přečtení úryvku z deníku 

legionáře (viz níže). 

 

Doplňující úkoly k samostatné práci /nebo ve skupinách 

 Najděte na internetu 3 jména slavných osobností, které patřili k ČS. legiím v Rusku 

 Najděte na webu Český rozhlas stránky, které se zabývají 1. světovou válkou 

 Najděte webové stránky, na kterých lze získat informace o památníku legionářů 1. svět.války 

 Najděte na youtube 3 videa, která jsou o legionářích 

Náslech textu: deníky legionářů 

Deník legionáře – na webu:  

http://legionarjaroslavjanda.cz/denik-legionare/ 

http://jemelkovi.cz/Leg5.html 

Lze použít i deník ve fondu knihovny, pokud máme. 

Video:"Cesta legionářů domů" zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=skHpjklhvNA 

 

Doprovodné materiály jsou na následující straně (Příloha C.1) 

                                                 
8
http://www.vhu.cz/operace-historikon-zakladni-informace-a-objednavky-2/tajemstvi-vojenskeho-kufriku/rusky-legionar/,  

cit. 2014-11-10 
9zdroj:http://www.vhu.cz/operace-historikon-zakladni-informace-a-objednavky-2/tajemstvi-vojenskeho-kufriku/rusky-

legionar/ = mapa událostí, cit. 2014-11-10 

 



PŘÍLOHA C.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: kartičky vojáků pro 

rozdělení do skupin.  

Na druhé straně obrázku je jedna 

otázka (viz zadání úkolu), na kterou 

skupina v průběhu lekce najde 

odpověď.  

Zdroj: 

http://www.karelvasatko.cz/historie-

ceskoslovenskych-legii/vyzbroj-a-

vystroj/ruske-legie 

Obrázek 2: Pracovní list s úkoly. 

Kopie z knihy:  
KRIS. Svoboda!: Rusko, 1914-1920: fiktivní válečný deník příslušníka Československé 

legie. 1. díl, Z Prahy do Čeljabinska. Praha: Meander, 2013, s. 36. Pro Emu; sv. 14. ISBN 

978-80-87596-29-6. 

Kopie je doplněna 2 texty:  

a) vytrhaná slova: žák doplňuje životopisné údaje vojáka Martince/informace hledá v 

interaktivním vojenském kufříku. Zdroj:http://www.vhu.cz/operace-historikon-zakladni-

informace-a-objednavky-2/tajemstvi-vojenskeho-kufriku/rusky-legionar 

b) Zadání úkolu k interaktivní mapě událostí: každá skupina má 2 místa (města) z mapy 

+úkol, co má zjistit. Zdroj: http://www.vhu.cz/operace-historikon-zakladni-informace-a-

objednavky-2/tajemstvi-vojenskeho-kufriku/rusky-legionar 

 


