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Školní knihovna by měla být místem, kde si žáci mohou nejen vypůjčit některý ze 

starších či nově zakoupených titulů nebo prolistovat časopisy, ale také se setkat a popovídat si 

se svými spolužáky a kamarády. Cílem je přivést ke čtení nejen ty žáky, kteří se již četbě knih 

pravidelně věnují, ale především ty, pro které je dosud svět knih a fantazie utajen. Proto je ve 

školní knihovně připravena řada akcí a aktivit, které by jim měly tento svět přiblížit. 

 

 V tomto školním roce budou probíhat ve školní knihovně tyto akce: 

 

 kvíz - každý měsíc bude pro naše čtenáře připraven kvíz k výročí narození či úmrtí 

zvoleného českého či světového spisovatele; žáci si mohou kvízové otázky přečíst na 

nástěnce před knihovnou a správné odpovědi konzultovat se spolužáky i vyučujícími 

nejen českého jazyka 

 autorská čtení – žáci mají možnost představit své vlastní literární práce před svými 

spolužáky 

 beseda o oblíbených knihách – žáci mohou spolužákům představit svou oblíbenou 

knihu a uvést důvody, proč stojí za to si danou knihu přečíst 

 čtení pro družinu – žáci vyšších ročníků mohou číst z knih určených pro menší 

čtenáře svým mladším spolužákům ve školní družině 

 přednášky a besedy o knihách – žáci (nejen v rámci Čtenářského klubu) mohou pro 

ostatní spolužáky připravovat přednášky a besedy nejen o knihách, ale také o knižních 

festivalech, a podněcovat v nich tak zájem o čtení knih 

 

 

Žáci také mohou školní knihovnu využívat při tvorbě referátů nejen do hodin 

literatury; vyučující v jednotlivých předmětech mohou žákům zadávat úkoly ve spolupráci 

se školní knihovnou a jejími beletristickými i naučnými tituly. V knihovně jsou také 

k dispozici k zapůjčení starší i nová čísla časopisů Mateřídouška, Junior a ABC spolu se 

školním časopisem Vykuk. 
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