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   Žákovská knihovna bývala odjakživa umístěna v jedné ze tříd naší školy. Měla smůlu. Dětí 
v této třídě bylo vždycky okolo třicítky. Pracovat se v knihovně dalo až po vyučování, ale 
spousta dětí spěchala na  autobusy, protože jsme středisková obec a hodně žáků dojíždí. 
Věděli jsme, že tohle si děti ani knížky nezaslouží. Hledali jsme místo pro nové prostory 
knihovny, která by fungovala tak, jak to má být. 
   Ve staré budově školy u půdy byl poslední neupravený kabinet plný pavouků a myší. 
Některé kolegyně si proto pomůcky dávaly donést v září a této místnosti se pečlivě vyhýbaly 
po celý rok. Naše paní ředitelka sehnala peníze a vyhnali jsme kostlivce od půdy. O Vánocích 
2011 se nová školní knihovna znovuzrodila. Sice malá, ale útulná, voňavá, krásná, barevná a 
pohodlná. 
   Knihomoli(y) s nadšením stěhovali přes dva tisíce knih, vybírali(y) barvu potahů pohovek, 
dohadovali(y) se o typ stoliček, o barvu potahů na polštářky. Kdo jsou knihomoli(y) ? Pravé i 
levé ruce paní knihovnice, milovníci příběhů a knih, čtenáři, kteří mají radši vůni knih než 
mlhavé světlo televizní obrazovky. Vymysleli(y) akci ,,Seber starý papír, bude na nové 
knihy“. Od té doby osmáci organizují několikrát ročně sběr papíru a utržené peníze pak jdou 
utratit za nové knihy do knihkupectví. Bývají to hezké výlety, Vloni to bylo za nové knihy do 
nové knihovny dokonce 20 000,- Kč. 
   V knihovně máme kolem 2 500 knih. Soustřeďujeme tady i časopisy a učitelskou knihovnu. 
Výpůjční doba je pevně určená, knihomoli(y) jsou k ruce, pomáhají malým čtenářům 
s výběrem knih. Denně do knihovny docházejí třídy 1. i 2. stupně na hodiny literatury. 
Probíhá tady velmi žádaná akce ,,Čtení s paní …….“, kdy dětem předčítají učitelky, maminky 
nebo knihomoli(y). Sháníme autorská čtení, otevírání nové knihovny proběhlo se 
spisovatelem  L. Mulerem. Nejúspěšnější akcí byl ,,Čtenářský maraton“. 
   S knihovnou máme plno plánů a věříme, že je uskutečníme. Čtení nás totiž baví. 
                                                                                Mgr. Zdeňka Modráčková 
 

        
 



Čtenářský maraton 
   25. března 2012 pozvali knihomoli do nejhezčí a 
nejnovější místnosti na škole čtenáře. Zorganizovali 
čtenářský maraton. Od rána sem přicházeli kluci, 
děvčata, mamky, taťkové, 
starostka, vedení školy, učitelé, pan školník, paní 
kuchařky a uklízečky, náhodní kolemjdoucí. Prostě 
každý, kdo má rád příběhy a vůni knih. Čtenáři se 
střídali ve čtení po jedné minutě více než devět 
hodin. Přišlo jich 442 a přečetli několik knih. 
Nejvíce se smáli při čtení o vose Marcelce 
od M. Čunderleho, četly se povídky J. Herriota, 
mrňouskové chtěli pohádky.  
   Nemáme pocit, že je to se čtením na naší škole nahnuté. Objevili jsme i brilantní čtenáře, ale 
ti už stejně do naší knihovny chodí. A smysl této akce? ČTENÍ NÁS BAVÍ ! 
 
                                                                                        Z. Modráčková 
 


