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modlitbičky. (Původně se jedná o modlitební 
knížky kapesního formátu, v pevné a odolné vaz-
bě; často uzavíratelné kování s ozdobným kovo-
vým, kostěným nebo jiným křížkem na přední 
straně.)

Exkurze pokračuje přejezdem autobusem do 
obce Červená Třemešná, kde je vyjednáno ote-
vření kostela sv. Jakuba a Ondřeje - kostela „na 
pahorku mezi buky“.

Na místě, které se stalo jednou z inspirací na 
umístění jejího děje, přečteme celou baladu Po-
klad.

Dále přejdeme lesní cestou od třemešské-
ho kostelíka k byšičskému kostelíku sv. Petra 
a Pavla, který se stal Erbenovi inspirací k baladě 
Svatební košile.

Lze doplnit jarmareční písní Ženich umrlec, 
kterou si K. J. Erben zapsal na cestě po Práchen-
sku. V případě zájmu možno přečíst i 20. kapitolu 
z románu Ladislava Fukse Variace pro temnou 
strunu.

Byšičky jsou místem dalekých rozhledů: uka-
zujeme si k Jičínu, Kumburk, za bělohradskou 
Hůrou Pecku a Zvičinu a připomínáme si Karla 
Hynka Máchu, který tudy procházel, když se 

ubíral za svým spolužákem do Třebihoště a pak 
dále do Krkonoš. Díváme se na městečko Lázně 
Bělohrad a mluvíme o nejvýznamnějším rodáko-
vi, spisovateli Karlu Václavu Raisovi, a o spi-
sovatelce Leontýně Mašínové, která v městečku 
také nějaký čas žila. Nejprve si čteme pověst 
Zkáza Byšiček z jejího podání a poté se jdeme 
podívat na hřbitov k jejímu hrobu a ke dveřím 
kostela na kámen zmiňovaný v pověsti.

Po návštěvě hřbitova si ke Kytici ještě připo-
meneme, jak význam Kytice oceňovali významní 
básníci (Jan Neruda, Vítězslav Hálek, Jaroslav 
Vrchlický, Petr Bezruč i Jiří Wolker). Kytice oži-
la i v jiných druzích umění. Její básně ilustrovali 
Josef Mánes, Mikoláš Aleš, Hanuš Schwaiger, 
celou sbírku Cyril Bouda, Emil Filla, Jan Zrza-
vý. Ještě výraznější je podíl hudebních sklada-
telů, kteří si našli cestu k vyjádření Erbenova 
slovesného umění tóny (Antonín Dvořák, Zdeněk 
Fibich. Karel Kovařovic, Vítězslav Novák, Bole-
slav Vomáčka).

Poté seběhneme k lázeňskému parku Bažant-
nice, zde se občerstvíme u pramene (zkrášlu-
jícího) a kolem 15.30 hod. usedáme v Lázních 
Bělohradě do autobusu, který tam mezitím přejel 
z Červené Třemešné.

Mgr. Adéla Záveská, 
Městská knihovna Jaroměř

Součástí informačního vzdělávání uživatelů 
jsou v neposlední řadě informační zdroje, které 
využíváme a s nimiž se snažíme uživatele sezná-
mit a naučit je s nimi pracovat. Tak jako v průbě-
hu celého informačního vzdělávání uživatelů, ani 
zde nesmíme zapomínat na základy tvorby každé 
lekce. První otázkou zde tedy musí být: „Co je cí-
lem, čeho chceme lekcí dosáhnout?“ Odpověď by 
zde měla být: „Dosažení čtenářské a informační 
gramotnosti uživatelů.“ Druhá otázka se pak týká 
samotné lekce. Pro koho je určena? Co má uži-

Informační zdroje pro I. a II. stupeň 
základních škol

vatele naučit? Jak ho to má naučit? A z čeho se 
to uživatel naučí? Jsou to ty nejzákladnější a nej-
vhodnější otázky k tomu, abychom byli schopni 
vytvořit smysluplnou a přínosnou lekci. 

V tomto článku se budeme zabývat především 
poslední podotázkou, a ta zní: „A z čeho se to uži-
vatel naučí?“, tedy jaké zdroje použijeme. 

V současnosti pracujeme se třemi základními 
typy informačních zdrojů, jimiž jsou informač-
ní zdroje tištěné, elektronické a audiovizuální. 
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Naše představa o tom, co by měli umět žáci zá-
kladních škol po absolvování informačních mi-
nim, je následující výčet dovedností: 
• práce s knihovnickými a elektronickými infor-

mačními systémy;
• vyhledávání informací, včetně znalosti práce 

s klíčovými slovy a operátory;
• netiketa, autorské právo;
• citace zdroje.

Vzhledem k vývoji společnosti a preferenci 
elektronických zdrojů před těmi tištěnými je na-
ším cílem především naučit uživatele (žáky zá-
kladních škol) pracovat s databázemi, vyhledávat 
informace na internetu, rozpoznat relevantní in-
formace a důvěryhodné zdroje a naučit uživatele 
využívat elektronické služby knihoven. 

Pokud budeme chtít určit obsah informačních 
minim pro jednotlivé ročníky, můžeme to udělat 
například následovně: 

• Informační zdroje pro 1. a 2. třídu ZŠ
V tomto případě využíváme ústního podání 

(beseda s názornými ukázkami). Děti seznamuje-
me s pojmem knihovna, co v knihovně můžeme 
nalézt (druhy dokumentů, různá oddělení, vý-
početní technika, internet), jak dělíme například 
knížky v knihovně (beletrie, naučná literatura 
a její tematické okruhy). Ukazujeme dětem knihy, 
ideálně takové, které je mohou zaujmout, vysvět-
lujeme jim rozdíl mezi knihou a časopisem, se-
znamujeme děti s vybavením knihy (obsah knihy, 
rejstřík, kapitoly, ilustrace). 

• Informační zdroje pro 3. a 4. třídu ZŠ
Při informačních minimech pro tyto třídy již 

kombinujeme besedu se zadáváním a plněním 
úkolů. V první části dětem opět připomínáme po-
jem knihovna a znalosti, které mají z předchozích 
lekcí, a rozvíjíme je o významy knihovny jako 
instituce a služby. Vysvětlujeme dětem, jaké 
jsou druhy knihoven, a seznamujeme je s tím, co 
všechno knihovny nabízejí (služby, druhy do-
kumentů - knihy, časopisy, CD, DVD, romány, 
pohádky, encyklopedie, zpěvníky, mapy, atlasy). 
V praktické části lekcí potom učíme děti praco-
vat s tištěnými informačními zdroji. Zadáváme 
jim úkoly, při kterých musí pracovat s rejstříkem 
i obsahem knihy, vyhledávat ve slovnících. Vět-

šinou bývá volena forma rozdělení do menších 
skupinek a úkoly mají hravou formu. 

• Informační zdroje pro 5. a 6. třídu ZŠ
V těchto ročnících žáky seznamujeme s pojmy 

informace a informační pramen. Učíme je vyhle-
dávat informace z různých pramenů (kniha, da-
tabáze - např. online katalog knihovny, internet). 
Snažíme se, aby žáci pochopili význam získa-
ných informací a dokázali informace dále zpraco-
vat a využít, aby dokázali rozpoznat relevantnost 
získané informace (Je to opravdu odpověď na za-
danou otázku?) a aby dokázali uvést pramen zís-
kané informace. Seznamujeme je tedy s pojmem 
citace a jejími pravidly. V ideálním případě opět 
volíme kombinaci přednášky a následného plnění 
úkolů, kdy si žáci vyslechnuté informace osvojí.

• Informační zdroje pro 7. a 8. třídu ZŠ
I v těchto ročnících rozšiřujeme znalosti z mi-

nulých let. Snažíme se žáky dále naučit pracovat 
s informacemi. Cílem je umět informace vyhle-
dat, propojit, vysvětlit, transformovat, posou-
dit a použít. Při těchto lekcích se snažíme žáky 
naučit pracovat s různými druhy informačních 
zdrojů, ať už primárními (např. encyklopedie, 
slovníky, databáze, internet), nebo sekundárními 
(online katalog knihovny).

• Informační zdroje pro 9. třídu ZŠ
V tomto ročníku rozvíjíme především práci 

žáků s internetem při hledání informací, určení 
jejich relevantnosti a citování použitých pramenů. 

Při lekcích informačního minima s ohledem 
na využití informačních zdrojů v podstatě po ce-
lou dobu rozvíjíme, opakujeme a nabalujeme dal-
ší informace na ty nejzákladnější znalosti. Naší 
snahou je pomoci žákům naučit se dovednosti zá-
kladní úrovně práce s informacemi. U tištěných 
zdrojů se jedná o nalezení informací přímo v do-
kumentu, ať již za využití obsahu nebo rejstříku, 
znalost vyhledávání ve slovnících. U elektronic-
kých informačních zdrojů si klademe více cílů. 
Chceme žáky naučit vyhledávat informace (v da-
tabázích, na internetu, v online katalogu), u získa-
ných informací určit jejich relevantnost, ověřit je-
jich pravdivost, informace pochopit a dále využít 
a v neposlední řadě jim chceme vštípit, že musí 
ocitovat použitý zdroj.


