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Exkurze do knihovny 

Ověřeno dne 13. 4. 2012 

Eva ždímalová 

Čtenářské a informační dovednosti v předm. Člověk a jeho svět 

2. ročník 

2 vyučovací hodiny 

 

Úkol: vylušti doplňovačku: Kam půjdeme? Půjdeme do knihovny. 

 

Páté písmeno v abecedě……………………………………….___ 

Začíná i končí tím oko i okno…………………………………___ 

 

Stojí mezi písmeny J a L…………………………………………___ 

Má o 1 nožičku méně než M………………………………….___ 

Nejtenčí písmeno ze všech…………………………………….___ 

Hana to má, husa také,nohy to mají, rohy také………___ 

Stejné písmenko, jako na druhém řádku…………………___ 

Vítek Vávra vyšel ven ve vestě………………………………..___ 

Nemáš Nelinko na nose nálepku?..............................___ 

Píše se ve všech tvrdých slabikách………………………….___ 



Doplňovačku luští děti ještě ve škole, ostatní úkoly plní v knihovně. 

Spolupracují s vyučujícím a p. knihovnicí. 

Splněné úkoly se mohou bodovat. 

Úkoly do knihovny: 

1.Zjisti, jakou barvou se označují knížky pro nejmenší čtenáře. 

2.Kterou barvu si má vybrat žák 2. třídy? 

3.Zapiš alespoň 4 knížky Ondřeje Sekory. 

4. Najdi 3 knížky Josefa Lady. Kdo je ilustroval? 

5. A co Zdeněk Miler? Ilustroval sám Krtečka? 

6. Podaří se ti najít nějaké básničky nebo říkadla? Zapiš jejich                                                    

názvy.  1 básničku přijď přečíst paní učitelce. 

7. Podívej se do oddělení s encyklopediemi. Přines ukázat tu, která 

tě zajímá. Napiš, jak se jmenuje. 

8. Kterou z knížek Bohumila Říhy jsme už přečetli? Najdeš i jiné 

jeho knihy? Ukaž je paní učitelce. 

 9.Příští rok budeme číst knihu Astrid Lindgrenové: Děti 

z Bullerbynu. Mají ji v této knihovně? 

Kdo ji ilustroval? 

10. Kterou knížku si tu vypůjčíš? Přines ji ukázat. 

11. Zapiš 5 názvů časopisů, které si tady můžeš také vypůjčit. 

12. Líbí se ti tady? 
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      názvy. 1 básničku přijď přečíst paní učitelce. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………… 

7. Podívej se do oddělení s encyklopediemi. Přines ukázat tu, která 

tě zajímá. Napiš, jak se jmenuje. 

………………………………………………………………………………………………………. 
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