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Akce:

Březen - měsíc čtenářů

Datum konání:

celý měsíc březen

Účastnici:

žáci a studenti oboru informační služby

Zpráva:
Březen je na oboru informační služby každoročně ve znamení akcí spojených se čtením, akcemi
v knihovně, darováním knih, vytvářením záložek apod.
V letošním roce „Březen - měsíc čtenářů“ odstartovali studenti VOŠ, kteří v naší školní knihovně
uskutečnili akce pro žáky střední školy. Žáci mohli vytvářet tzv. recykliteraturu, při které se
podařilo vytvořit mnoho zábavných koláží ze starých fotografií a vystříhaných textů z vyřazených
knih. Vybrané koláže budou umístěny na nástěnky v učebnách 211 a 410. Další akcí byl knihovnický
fotokoutek, kde se žáci mohli nechat vyfotit s vtipnými rekvizitami a bublinami s textem. Své
studeny po celou dobu samozřejmě podporovaly jejich vyučující, které se neváhaly do aktivit
zapojit. Studenti 2.VK také připravili pro žáky 3.K zábavný kvíz o literárních dílech a jejich filmových
adaptacích.

Rodící se recyklatura. Zdroj: vlastní
Fotokoutek. Zdroj: vlastní

2.K se věnovala „čtení ušima“. Letos jsme zvolili povídky od Agathy
Christie. Uším neunikly povídky s názvy Chrám bohyně Astarté, Byt
ve třetím patře, Královský rubín a zejména Modrý muškát.

Zdroj: http://citaty.net/autori/agatha-christie/

3.K uspořádala sbírku dětských knih pro Fakultní nemocnici Brno – Dětskou nemocnici. Podařilo se
získat obrovské množství krásných knih, které mohou nemocným dětem udělat radost, zaplnit
volný čas nebo je i něco naučit. Do knih byly vytvořeny i záložky. Společníky při čtení tedy budou
dětem Rákosníček, Bořek stavitel, Myška Minie, Anna a Elza, Paskal, Locika, Rumcajs a další.

Záložky pro Dětskou nemocnici. Zdroj: vlastní

Koláž zlomku knih pro děti z Dětské nemocnice. Zdroj: vlastní

Alespoň část těch, kteří s radostí darovali
knihy a četli dětem. Zdroj: vlastní

Těsně před odchodem do Dětské
nemocnice. Zdroj: vlastní

Předání knih bylo uspořádáno 23. 3. Celá třída jela s vyučujícími do nemocnice a celé dopoledne
předčítali dětem různého věku, povídali si s nimi a hráli hry. Premiéra této akce měla veliký úspěch
a věříme, že v příštím roce dojde k repríze.

Na pokoji u dětí. Zdroj: vlastní

Rozdělení do skupinek a malý dárek od sponzora Dětské nemocnice. Zdroj: vlastní

Po návratu z oddělení, závěrečné foto s Otakarem Teyschlem. Zdroj: vlastní

Příští zpráva spojená s březnem snad přinese zážitky z pasování v Měníně a Rozdrojovicích.
Garant akce:
předmětová komise odborných knihovnických předmětů

