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PÁTKY PRO TALENTY 
Dlouhodobý projekt 

Volnočasové aktivity 

Spolupráce se středními a 
základními školami 

- příprava a realizace přednášek a 
prezentací studentů v knihovně 

- výstavy a vernisáţe – vyuţití 
ozvučovací techniky,  

- propojení komunit 

- prezentace školského zařízení 



SOŠ a SOU oděvní 

Stráţnice 
MŠ a ZŠ B. Martinů 



PREVENCE NENÍ NIKDY DOST 

Dlouhodobá spolupráce na projektu  

(X. roč.) 

Příprava dílen – multikulturní 

výchova 

Propojení aktivit a čtenářských a 

informačních dovedností 

Realizace přímo ve škole 

Putovní výstavy 

 Spolupráce s MŠ  a ZŠ Kyjov Za Humny, 

 s PPporadnou, grant JMK 

 



2009 2010 



TGM 
 Školy a jejich zapojení (2009-2010) 

-žádost o spolupráci na projektu a soutěži, porady s řediteli škol 

-nabídka výukových multimediálních lekcí pro ZŠ, využití děj, ov, čj 

-zapojení v rámci výtvarné soutěže -vv, čj- literatura projekty 

-zapojení v rámci literární soutěže  - čj-literatura, dramatická 

výchova, literární tvůrčí dílna s pedagogem v knihovně 

-česko-slovenské čtení dětí příhraniční spolupráce – čtení na mikrofon 

 

-zařazení tématu do plánu rozvrhu na školní rok – domluva s 

řediteli a konkrétními pedagogy 

 

-důležité – vzít projekt za svůj v rámci výuky! – vhodné téma!- 

přínos! 

 



Projekt 2. třídy ZŠ 

Vančurova Hodonín 

Česko-slovenské čtení 

dětí 



MULTIMEDIÁLNÍ KNIHOVNA 

 Navazující aktivita k TGM 

 Jarní prázdniny - týden 

 

 Projekt dětí: anketa v ulicích o TGM 

                         : fotografie, pořízení videí 

                         : zpracování otázek 

                         : zveřejnění na youtube 

                         : písemný výstup s komiksem 

                         : promítání na data-projektor 

 http://www.youtube.com/watch?v=6zTnC4R1Muk    

                      

 

http://www.youtube.com/watch?v=bhUibfrq_lM&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=bhUibfrq_lM&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=bhUibfrq_lM&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=bhUibfrq_lM&NR=1


Anketa v ulicích  
Anketa mezi návštěvníky 

knihovny 



MAZLÍČEK 

Foto-soutěţ 

Výstava, promítání soutěţních 
fotografií na dataprojektor 

Významný sponzor 

Spolupráce se ZŠ TGM Čejkovice 

- v rámci výuky vv práce s 
fotografií, grafikou a editory 

  Pouze elektronická cesta – 
nutnost pouţívání digitálních 
technologií 

 

 



1 .místo 2. místo 

©Darius Sordel 

©Grebíková Lucie 



SPOLEČNÝ NÁVRAT DO 18. 

STOLETÍ S F. Š. LOTRINSKÝM 

 Velký projekt připravovaný na rok 2011 

 Obdobná struktura projektu k TGM 

 Literární soutěţ – „Kdyby ţil F.Š. Lotrinský, co 
by se o sobě dozvěděl z internetu“ 

-využití klasických i elektronických pramenů v 
knihovně 

 Výtvarná soutěţ  - „Ţivot na zámku a podzámčí“ 

 Témata doplňující výuku na ZŠ, SŠ 

 

Baroko 18. století v regionu 

-mapování v terénu, exkurze, pořízení fotodokumentace 

Baroko 18. století v regálech knihovny 

-multimediální výukové lekce a přednášky 

 



KNIHOVNA OTEVŘENÁ VŠEM DĚTEM 

Projekt z grantového programu 

Knihovna 21. století 

Nákup speciálních knih (zvukové, 

hmatové) a didaktických pomůcek 

Využití při návštěvách tříd v knihovně a 

propojení s čtenářskými dílnami 

Vyuţití pro ţáky a děti se 

specifickými potřebami ze ZŠ 

(integrovaná ŢS, speciální školka) 

 



 POMŮCKY V AKCI 



DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST 

 

Mgr. Bohdana Křepinská 


