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Knihovna na Základní škole Milady Horákové v Hradci Králové

Marcela Kvasničková

Školní knihovna na ZŠ Milady Horákové je koncipována jako informační centrum, které může využívat až 670 žáků a 52 

učitelů. Zázemí je tvořeno dvěma místnostmi a kabinetem. Je zde k dispozici 20 počítačů, tiskárna, kopírka, vázací 

zařízení, televize, DVD a internet. Každoročně je knihovna obohacena o nové publikace, které se využívají i ke 

společné četbě. Nové tituly dokážou zaujmout v současné době i neaktivní čtenáře. Mezi nejoblíbenější knihy patří 

Babička drsňačka; Sedmilhář Josífek; Já, JůTuber či Deník malého poseroutky. Žáci navštěvují knihovnu před 

vyučováním a po něm, během přestávek a o volných hodinách. Každé dopoledne zde probíhá výuka čtení žáků 

druhých a třetích tříd. Žáci jsou rozděleni do dvou skupin. První skupina čte s paní učitelkou ve své třídě a druhá 

skupinka čte s paní knihovnicí v knihovně, aby došlo k zefektivnění této výuky.

Během celého školního roku se zde konají různé akce a besedy. Mezi nejoblíbenější patří čtení deváťáků prvňákům, 

které probíhá na začátku školního roku. Prvňáci pak na oplátku čtou deváťákům v červnu. Dále můžeme zmínit 

recitační soutěže, vánoční jarmark, aktivity spojené s vánočními nebo velikonočními zvyky a tradicemi, den otevřených 

dveří, čarodějnický rej, mikulášskou besídku a pasování malých čtenářů.

Při besedách se žáci mohli setkat s hokejisty klubu Mountfield Hradec Králové, fotbalisty z FC Hradec Králové, slavnou 

youtuberkou Kate Wednesday, spisovatelem Vladimírem Sochou. Dokonce se zde konala i mezikulturní beseda našich 

deváťáků s pilotem německé společnosti Lufthansa, která začala netradičně – v německém jazyce (později se přešlo na 

češtinu). Žáci se během těchto akcí dozvědí mnoho informací, zajímavostí a nechybějí ani humorné historky.

V rámci projektu v knihovně spolufinancovaného EU probíhají čtenářské dílny. Dvakrát v týdnu docházejí prvňáci na 

pohádkové čtení, kde si společně s paní knihovnicí vyprávějí dětské příběhy, kreslí a diskutují na téma „hromadné 

sdělovací prostředky“ (noviny, časopisy…).

Knihovna spolupracuje s knihkupectvím Kosmas, kde se žáci zúčastňují různých soutěží. Letos se jednalo o soutěž 

Miss záložka do knížky, kde se naši žáci umístili na předních místech a získali hodnotné ceny.

Hlavním cílem naší školní knihovny je, aby si žáci našli kladný vztah ke knize a uměli vyhledat, zpracovat a využívat 

různé informace.

Kontakt na autorku: kvasnickova.marcela@seznam.cz

Více o knihovně: http://www.zshorakhk.cz/knihovna
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