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Jaká je naše knihovna? 

Útulná – příjemné prostředí si sami žáci 

vyzdobili svými výtvarnými pracemi 

a keramickými výrobky. 

Moderní – je přebudována na Školní 

informační centrum a díky tomu je 

vybavena nejen bohatým knižním 

fondem, ale i počítači připojenými 

na Internet s možností tisku a skenování. 

Aktivní – vyhlašuje literární a vědomostní 

soutěže, zajišťuje zajímavé besedy, 

zapojuje se do celostátních soutěží 

a charitativních projektů. 

Atraktivní – odměnou za aktivní 

čtenářství a vítězství v soutěžích jsou 

nejen věcné ceny, ale i každoroční účast 

v doprovodném programu Zlín Film 

Festivalu v pořadu Čítárna U čerta 

s knihou, kde dětem předčítají známé 

herecké osobnosti. 

Z velmi zdařilých akcí naší školní knihovny vybíráme 

Besedy se známými spisovateli 

Ivonou Březinovou, Ivanou Procházkovou 

a Martinem Vopěnkou. 

„Osobnosti Slavičína čtou dětem aneb 

Vzpomínka na knížky z dětských let“ 

Zapojení školy do celostátního 

charitativního projektu „Čtení pomáhá“ 

(vítězství v soutěži tříd – 8.B se pročetla 

až k hlavní výhře – týdennímu pobytu 

na ostrově Mallorca). 

Dárcovská vánoční sbírka dětských knih 

pro děti z dětských domovů „Děti dětem“.



 

Osobnosti Slavičína čtou dětem aneb 

Vzpomínka na knížky z dětských let

Do naší knihovny jsou pozváni hosté 

výrazně ovlivňující veřejný a společenský 

život našeho městečka (např. starosta, 

místostarosta, policisté, vedoucí městské 

knihovny, ředitelka Nadace Jana Pivečky, 

ředitel městského muzea). Vždy s velkou 

ochotou a vstřícností, s knížkou 

v podpaží a velkým úsměvem na tváři, 

přichází představit žákům své oblíbené 

dětské knížky, předčítají z nich připravené 

ukázky a vypráví, co vše společně 

s knihou zažili a na jakých cestách je kniha 

doprovázela. 

Další den následuje vlastní projektová 

práce žáků. Sami si vyberou svou 

oblíbenou knihu, kterou zpracují formou 

plakátu a prezentují ostatním 

spolužákům. Jiný školní rok provedli doma 

se svými rodiči a prarodiči průzkum, jaké 

byly jejich nejoblíbenější dětské knížky, 

a následně vše zpracovali a výsledky 

i samotné knížky prezentovali před třídou. 

Celá akce žáky vždy moc baví, hosté mají 

přichystané zajímavé knihy i ukázky 

a komentáře k nim. Jejich povídání mívá 

nádech dobrodružství, ponaučení, ale 

i humoru.  Nemůžeme zaručit, že se 

ze všech dětských účastníků stanou 

náruživí čtenáři, ale jisté je, že hosté žáky 

inspirují a ti se jim pak snaží svou 

prezentací vyrovnat. Zároveň jim 

v povědomí vstoupí i naše místní 

slavičínské „osobnosti“. 

 

Více o Školním informačním centru na www.zsslavicin.cz (Projekty EU � ŠIC). 


