
METODICKÝ LIST LEKCE 

Oblast IV Hledání informací + prezentace informací 

Název lekce Valašsko ve zdrojích 

Cíle lekce (znalosti, 
dovednosti, postoje) 

• ukážeme různé zdroje, kde čerpat informace  

     o Valašsku  

• naučíme je tyto zdroje používat 

• ukážeme, jak dané téma lákavě prezentovat 

• děti prezentují nalezené informace 

Cílová skupina (věk, 
charakteristiky) 

5. ročník základní školy  

Časová dotace 90 minut 

Osnova (průběh) 
lekce 

• Definujeme téma a cíle lekce: 
     Jak hledat INFORMACE 

Jak nalezené informace lákavě a zajímavě      

prezentovat 

• Dle prezentace v Power Point (Příloha č. 1) 

seznámíme děti, jak hledat efektivně 

informace, jaké používat zdroje a jaké jsou 

možnosti vyhledávání.  

     15 min 

• Praktická, interaktivní ukázka prezentace 

nalezených informací o Valašsku (viz 

Prezentace v Power Point (Příloha č. 2) a 

seznámení děti se zásadami správné 

prezentace (rétorika). 15 min 

• Samostatná práce dětí ve skupinách 
 
     4.1. Děti rozdělíme do tří skupin. Každá skupina     

     dostane konkrétní téma. První skupina: Vsetínský  

     zámek, druhá skupina: Vánoce na Valašsku, třetí  

     skupina: Jan Karafiát. 

 

     4.2. Děti hledají informace k danému tématu. 



Mají k dispozici počítač, používají internetové 

vyhledávače, hledají v katalogu knihovny, 

nalezenou knihu jdou spolu s lektorem najít do 

regionálního oddělení knihovny. 25 min 

• Každá skupina dostane flipchart a má za úkol 

vytvořit na něj koláž informací, které získaly a 

zvolit nějakou zajímavou formu prezentace 

svého tématu. Lektoři dětem pomáhají, radí, 

jak mohou prezentaci zpestřit např. čtenou 

ukázkou, obrázkem aj. Pomáhají v hledání na 

internetu i v katalogu MVK. 20 min 

• Děti prezentují svou práci. 10 min 

• Lektoři spolu s dětmi hodnotí prezentace.   

5 min 
 

Metody práce 
(forma výuky) 

Metody vyhledávání a zásady správné tvorby 

prezentace 

Materiál Připravené prezentace k daným tématům, materiály 

o Valašsku, flipcharty, fixy, papíry. 

Modifikace Lekce se dá použít na jakékoliv jiné téma. Je možné 

vybrat i další regiony (CZ/SK). 
 

Reflexe a 
doporučení 

Dané téma je obsáhlé, ideální je součinnost dvou 

lektorů 

Poznámky  

 

Zpracoval: Otakar Hošek, duben 2014 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Valašsko, seznamte se, prosím! (Power Point prezentace) 

Příloha č. 2 -  Valašsko – místo, ve kterém žiji (Power Point prezentace)  










