
Jaká je vaše školní knihovna? 

 

 

Dobrý den, posílám krátké představení naší školní knihovny. Jsme malá malotřídní 

škola a najdete nás ve vesnici jménem Zeměchy, okres Louny. Naší školu navštěvuje celkem 

20 žáků a 17 z nich je přihlášených do školní knihovny.  

Jsme zapojeni do programu Celé Česko čte dětem, vedeme Klub čtenářů, pořádáme 

Týden s knihou a úzce spolupracujeme i s okresní knihovnou v Lounech.  

Školní knihovna se nachází přímo ve třídě, proto je často využívána při výuce  

v hodinách. Nachází se zde okolo 1000 titulů naučné literatury a beletrie. Nejčastěji 

půjčované knihy jsou s tématem pohádek, českých pověstí a povídání o dinosaurech. 

V současné době se plánuje rozšíření knih cca o 50 ks, protože knihovna je dětmi hojně 

využívána a chceme, aby malí čtenáři měli k dispozici i nejnovější tituly.  

 

 

POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE 

 

 Jedná se o aktuální program, který proběhl ve středu 24. října 2012. 

Sezení jsem započali debatou o tom, co jsou pohádky a jaké pohádky znáš? Děti 

vzpomněly na řadu příběhů, knih, filmových zpracování, ale i komiksů. Jejich přehled 

jsem poté rozšířila dalšími českými pohádkáři… Nejvíce je zaujal Jan Drda, žáci si 

vybrali pohádku Dařbuján a Pandrhola, kterou jsem jim přečetla. V průběhu čtení 

proběhla i odpočinková činnost. Děti se rozdělily do skupin a společně pracovaly na 

skládačkách – obrázky z pohádek – Dlouhý, Široký a Bystrozraký, O neposlušných 

kůzlátkách, Budulínek, Čert a Káča. Společně jsme si pak o těchto pohádkách povídali.  

Četli jsme také Minipohádky, aby děti z první třídy slyšely, jak se ostatní naučili číst.  

Další odpočinkovou činností a zároveň soutěží skupin byl pohádkový testík, objevily se 

zde doplňovačky typu Bob a Bobek byli králíci z ……….., Koho prosil Smolíček o 

pomoc ………….., Co loupal Jeníček na střeše …………………. atd.  

Na závěr si každé z dětí půjčilo knížku z knihovny ☺. 

Cílem programu bylo poznání nových autorů a knížek, spolupráce starších dětí s mladšími 

a naopak, procvičování čtení.  



 

 

 



 


