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Projektové vyučování v 
knihovně aneb Spolupráce 

místní knihovny v Praskačce se 
základní školou            

Petr Černohlávek           
 

     V našich obcích Praskačka a Sedlice je spolupráce základní školy, mateřských škol a 
místních knihoven již letitou tradicí. Školáci, ale i děti z našich mateřských škol pravidelně 
navštěvují knihovnu nejen při celostátní akci Týden knihoven. Také školní pěvecký sbor 
spolupracuje na mnoha akcích pořádaných knihovnou a jejím klubem Pohoda. 
 
      Od loňského roku jsme v knihovně rozjeli novou, v současné době velmi oblíbenou a 
propagovanou formu spolupráce.Tou je projektové vyučování, ve kterém se prolíná 
vyučování všech učebních předmětů s návštěvami knihovny. Tam děti pracují s knihami, 
plní úkoly a využívají vědomosti získané ve škole. 
 
      Projekt v naší škole a knihovně má na svědomí paní učitelka Jitka Weinfurterová. 
Zázemí v knihovně v dopoledních hodinách zajišťují knihovníci manželé Černohlávkovi. 
Projekt nese poutavý název Piráti. 
 
      Při bližším představení projektu zjistíte, že během školního roku navštíví žáci (alias 
piráti) všechny světadíly, o nichž získávají různé informace. "Přepadení" světadílu je 
spojeno s návštěvou místní knihovny, kde se formou her a soutěží jednotlivé skupiny 
pirátů snaží získat co nejvíce bodů pro svůj tým. Žáci se tím učí vyhledat informace v 
knihovně (najít knihu od daného autora, hledat podle abecedy, najít naučnou literaturu i 
vyhledat informace na internetu a hlavně použít (při soutěžích) své znalosti získávané 
během školního roku. Rovněž poznávají historii jednotlivých kontinentů a jejich kultur. 
Zabývají se chováním člověka ve světě, problémy jednotlivých kontinentů, rasismem, 
ekologií, učí se propojovat minulost s přítomností a budoucností, učí se diskusi a 
odpovědnosti za svět. 
 
      Soutěže probíhají střídavě ve škole a knihovně v průběhu celého roku. Děti pracují ve 
skupinách, a to vždy mladší se staršími.V našem projektu pracují děti ze druhých a 
čtvrtých tříd. Každá skupina má ve třídě svou loď, o kterou se stará. Vyvěšují si tam 
referáty, vlajky, znaky, obrázky, slohové práce i výtvory celé skupiny. Děti si vedou svůj 
osobní lodní deník, kam si během projektu zapisují jakékoliv zprávy a malují obrázky. Do 
deníku také účastníci sbírají pochvaly a odměny. Předkládají ho též ke kontrole v 
knihovně. 
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      V průběhu roku absolvují děti postupně cestu kolem světa od jednoho světadílu ke 
druhému. Dobytí světadílu je vždy spojeno s návštěvou knihovny, kde žáci získávají různé 
dovednosti: hledají informace o daném světadílu, vyhodnocují je, zamýšlejí se nad 
problémy ve světě, poznávají jiné kultury, získávají informace o naší kultuře. 
 
      Můžu jen doporučit ostatním knihovnám, aby se pokusily o podobnou spolupráci se 
školou. Děti chodí do knihovny s nadšením a téměř ze všech se stali registrovaní čtenáři! 
 
      Pro inspiraci doporučujeme návštěvu následujících webových stránek: 
Knihovna Sedlice a její kulturní klub Pohoda - http://www.knihovnasedlice.blog.cz  
Knihovna Praskačka - http://knihovnapraskacka.wz.cz/  
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