
   

     

Vybavenost školní knihovny je na velmi vysoké úrovni. Čtenáři si mohou vybrat z 3200 

titulů knih, některých časopisů a novin. Fond knihovny tvoří převážně beletrie českých a 

světových autorů. Žáci mají k dispozici 17 počítačů s bezplatným připojením na internet. 

Multifunkční zařízení pro tisk a kopírování, radiomagnetofon s CD k poslechu hudby a čtečku 

knih.                      

Návštěvní hodiny: pondělí – pátek 12.00 – 16.00 hodin 

- Půjčování knih, časopisů a novin, CD a videokazet 

- Vyhledávání informací na počítačích s připojením na internet 

- Studijní prostředí s  čtenářskými koutky pro žáky 1. i 2. stupně ZŠ 

- Informační a poradenské služby ohledně vyhledávání informací 

- Objednávky knih a učebnic z knižních klubů 

Nejlepší čtenář školní knihovny -  soutěž je rozdělena do dvou věkových kategorií a po 

podání přihlášky soutěží průběžně po celý školní rok. Soutěžícím jsou pečlivě zapisovány 

vypůjčené a přečtené knižní tituly. Nejlepší čtenáři jsou na konci školního roku odměněni 

diplomem a knihou. 

Volný čtenářský čtvrtek – vždy jedenkrát měsíčně, věnovaný českému nebo zahraničnímu 

spisovateli, novináři a překladateli. Seznámení s jeho tvorbou, nabídka knih k výpůjčce a 

beseda se čtenáři. 

Školní burza knih –  žáci/čtenáři přinesou zdarma knihy a odnesou si výměnou knihy jiné. 

Burza trvá po celý týden a čtenáři si tak mohou vybrat z pestré nabídky svých spolužáků. 

-  akce je pořádána vždy společně se školním klubem. Náplní akce je 

čtení pohádek, vyprávění, pokus o ztvárnění hry na přečtenou pohádku. Hra, do které jsou 



zapojeni všichni přítomní žáci, někdo je divákem jiný hercem. Kouzlení, hra na kytaru, 

zpívání, oblíbené půlnoční překvapení, ale hlavně přespání ve škole!! 

 

           

 

-  zábavné májové odpoledne společně se školním klubem na Ranči Odpoledne s Máchou 

Šídlovák. Čtecí maratón v přírodě, seznámení s tvorbou spisovatele K. H. Máchy, projížďka na 

koních, opékání vuřtů a zpívání při kytaře.  

– náplní 

programu jsou zábavné hry, čtení a soutěže, složení 

čtenářského slibu. 

   

 

 

Pět knih na prázdniny – nabídka zajímavých knižních titulů, které si žáci mohou přečíst. 

Projekty, které podporujeme: Celé Česko čte dětem a Čtení pomáhá  

Průběžně navštíví naši knihovnu 85 žáků denně a měsíčně je vypůjčeno přes 120 knih. 

www.zs25plzen.cz 
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