
 
 

KNIHOVNA  A  INTERNETOVÁ 
STUDOVNA  HORYMÍRKA 

    
Základní škola a mateřská škola 

Ostrava - Zábřeh, Horymírova 100, 
příspěvková organizace 

 
 

 



    10. 3. 2010 vznikla naše školní knihovna 
a internetová studovna Horymírka řešící 
dostupnost potřebných informačních 
zdrojů a zázemí přispívající k rozvoji 
čtenářské a informační gramotnosti. 



 



  VLASTNÍ BUTTON KNIHOVNY 
  Z návrhů dětí vznikl náš button                     

 

 

 

                                                                                              

a také návrh na button pro naše město  



ČTEME SI KNÍŽKU  
KDO NÁM JI NAMALOVAL 
aneb  
Naši ilustrátoři 



      … každá třída 
pracovala  

s vybraným 

ilustrátorem, 

zpracovala jeho plakát, 

tyto výstupy se pak 

použily na výstavě 

Malované čtení –  

třídy obdržely 

pozvánku, chovali se 

jako na výstavě, 

zapisovali se do Knihy 

hostů… 







     

     

 

BESEDY - KŘESLO PRO HOSTA 

Galerie Další 



     

     

 

Galerie Další 



     

     

 

BESEDY - KŘESLO PRO HOSTA 

  autorské čtení 

          tvůrčí dialog 

Další Galerie 



     

     

 

BESEDY - KŘESLO PRO HOSTA 

       autorské čtení 

povídání o knize 

Další Galerie 



BESEDA    JAK SE DĚLÁ ČASOPIS 



 Knihovnická lekce, která učí žáky orientovat se ve 
fondu knihovny a využívat všechny dostupné 
informační zdroje 
 

 

 

         

          

 

      „Není důležité vše znát,  

        ale vědět kde hledat“ 

LOVCI INFORMACÍ 

Galerie Další 



 
 
 

Galerie Další 



 

Knihovníček 

Všeznalý 

 

 orientace v knihovně,  
vyhledávání informací 



ČTVRTEK NENÍ JEN DEN V TÝDNU 



JAK SE VEDE ČTENÁŘSKÝ DENÍK 



 

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE 
 

Galerie Další 



 
 
 
 

Galerie Další 



 

 
 

BAZARY KNIH A ČASOPISŮ 



  LITERÁRNĚ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE 
 

 Jak vypadá Knihožrout 
     

     

     „Teď už vím, kdo za to může. Ve škole vám něco chybí, 
učitelka je naštvaná, máte průšvih a může za to on. 
Knihožrout. Žere knížky, které nečtete. Tomu mému 
chutnají učebnice. Učebnicožrout. Pokoj od něho budete 
mít až potká Knihožroutici. Ale když čtete máte od něho 
taky pokoj. Ale za ty sežrané knížky bych ho nejradši 
roztrhal !“ 

                       

       Daniel Bražina 6.A 

 



NAMALUJ POHÁDKU 



 FOTOSOUTĚŽE 

               Čtení sluší  každému 

 

        

                

 

 

 

 

                                                                                                               

 

 

                   Ukaž jaký jsi čtenář 

Další Galerie 



     

     

 

Galerie Další 



• O pohár čtenářské ligy 
 

Bodovalo se: 

 

výpůjčky knih a časopisů 

obrázky s ilustracemi z knih 

referát o spisovateli 

 

x pozdní vracení knih 
 





STAVBA Z KNIH 
Na co jsme hrdí ?  

Ve škole se nám podařilo vystavět studnu 

alias věž z knih.  

                 Přijďte nahlédnout a zmoudřet ! 



 

 

 

 

a ČTEME … 



 
NAŠE ŠKOLNÍ NOVINY 
 

 

 

   

 

Podpůrný nástroj pro rozvoj čtenářství. 

 

    Fce školní, informační a společenská. 

 práce s redakčním týmem školních novin 

  



Děkujeme za pozornost 



 

 

DĚKUJI VÁM ZA ČTENÍ 
 

VAŠE KNIHOVNIČKA 


