
                         Prváci navštívili knihovnu 

 

    Na pozvání vedoucího pobočky pana Adama Mičince  navštívili prváci s paní učitelkou 

Pouzarovou hloubětínskou pobočku Městské knihovny, která patří k nejmodernějším v Praze. 

Dozvěděli jsme se, že knihovny neslouží jen k půjčování knih, ale jsou místem společenských 

setkávání. Pan Mičinec se svými kolegyněmi nás provedli knihovnou, ukázali nám, jak hledat v 

katalogu, a dozvěděli jsme se, že si můžeme půjčovat knihy i prostřednictvím čtečky. Studenti měli 

spoustu nápadů, jak by mohla knihovna vypadat. Atmosféru knihovny by příjemně dotvářela hudba, 

uvítali bychom více květin a Josefíně Černé by se líbila i zvířata. 

Těšíme se na návštěvu centrály Městské knihovny na Mariánském náměstí, kam se podíváme v 

lednu. 

 

                    Jiřina Pouzarová 

 

 

Nedávno jsme se svou třídou a učitelkou češtiny navštívili knihovnu Byla to pobočka Městské 

knihovny, která se nachází v Hloubětíně. Když jsme zrovna vešli dovnitř, už to se mi moc líbilo, 

protože je tam hodně světla a hodně místa pro trávení volného času i pohodlné posezení nad knihou. 

V knihovně probíhají různé akce pro školy a školky. 

V prvním patře najdeme fond pro děti i dospělé, naučnou literaturu a odbornou literaturu. V druhém 

patře je odpočinková zóna stůl pro komunitní setkání. Je tam také velká televize a přístup k WiFi 

zdarma. V knihovně je také akce „čtenáři čtenářům“. Vedle knihovny také najdeme zahradu s 

kavárnou. Knihovna je velmi vhodná pro návštěvu každého. Myslím, že se do knihovny také 

vrátím, až budu potřebovat najít nějaké informace v knihách. 

                                                         Yevheniia Hanhur 

 

Před podzimními prázdninami jsme se školou navštívili místní hloubětínskou knihovnu. Uvnitř nás 

přivítal pan knihovník a dvě knihovnice a vyprávěli nám spoustu zajímavých informací o knihovně.    

Už víme, jak si půjčit knihu a jak ji vrátit. Víme také, kde v knihovně jednotlivé knihy najít. 

Personál byl velmi milý a slečny byly ochotné nám se vším pomoci. 

Po výkladu jsme se rozdělili do skupinek a důkladně si vše prohlédli. Měli jsme také za úkol přijít 

na nějaké nápady ohledně vylepšení prostředí knihovny. Nás jako skupinu napadlo přidat hudbu, 

aby byla atmosféra uvolněnější. Celkově si myslím, že se nám tam moc líbilo, tedy alespoň mně. 

Byla to jedna z nejpříjemnějších knihoven, ve které jsem byla, a určitě se tam ještě někdy podívám.                       

                                                           Tereza Černochová 

 

Knihovna je místo, kde si můžeme půjčit nebo přečíst knihu. Knihy jsou umístěny do regálu podle 

žánru jak pro děti, jak pro dospělé – atlasy, encyklopedie, přírodovědné knihy. V prvním patře se 

nachází místnost, kde si můžeme sednout na pohovku a číst si, u toho popíjet kávu z vedlejší 

kavárny, která je přímo v budově. Knihovna, o které mluvím, je městská knihovna v Hloubětíně, tu 

jsme navštívili ve středu 20. října se školou. Výhodou knihovny je chytrá obrazovka, přes kterou si 

můžeme půjčit a vrátit knihu bez přítomnosti obsluhy. Nevíte-li si s výběrem nebo vrácením knihy 

rady, obraťte se na milé knihovnice, rády vám poradí. Tato knihovna mě zaujala regálem, ve kterém 

jsou knihy pro náš studijní obor, a to je zahradnictví. 

                                                             Ivana Patejdlová 

 

Ve středu 20. 10 jsme byli v knihovně v Hloubětíně. Je jen pár kroků od naší školy. Vzhledově tato 

budova vypadá velice moderně, mně se osobně líbí. Ale trochu mi trhá oči, jak ta nádherná budova 

je naproti sešlému baráku. Na jednu stranu to vypadá velice zajímavě a je hezké, jak skloubili starou 

a moderní architekturu. 

Na pohled krása, ale i uvnitř to působí velice útulně. Můžete si tam dát kafe a probrat maily. Nebo si 

půjčit knihu a číst si tam. Je zde i horní patro, kde se dá sednout a udělat projekt do školy. 



No ale to je jen vizuální část knihovny. Velice se mi líbilo, že nám moc hezky vysvětlili, jak 

knihovny fungují. Že se vlastně mění na místo, kde se dá vypnout hezky pracovat. Pak se nás 

zeptali na to, co bychom změnili. 

Jsem ráda, že jsme si ukázali místo, kam můžeme chodit a soustředit se na školu.                       

                                                          Adéla Brázdilová 

 

Knihovna se mi líbila i program se mi líbil, ale klidně bych tam byl déle. Měli tam hodně 

zajímavých knížek, ale neměli tam všechny doplňky. Já bych tam přidat, jak jsem to tam říkal, na 

poličku cedule, aby lidi poznali seřazení knih podle žánru. Potom bych tam přidal uklidňující 

hudbu. Neuškodilo by, kdyby tam udělali plošinu pro invalidy, to by bylo skvělý. Na jejich místě 

bych srovnal líp ty knížky, aby vypadaly dobře. Doufám, že tam mají knihy pro slepce, ale jestli ne, 

tak to tam přidám. Chtělo by přidat více knih jak pro dospělé, tak pro děti, např. komiksy třeba 

Asterixe atd. Když jsem byla malý, chodil jsem do knihovny na Opatově a tam měli jen jednu 

místnost pouze pro pravé čtenáře a vedle v druhé místnosti měli takové knihy pro mladší generaci. 

Potom tam měli více židlí nebo sedátek, to tam v Hloubětíně neměli moc vyřešený. Dobrý by bylo 

přidat nějaké věšáky, aby si tam někdo, kdo si čte, mohl sednout ke stolu a pověsit bundu na věšák. 

Jestli tam mají jenom kafe, mohli by přidat různý typy čajů. Když bude léto nebo teplo či dokonce 

vedro, tak nevím, jestli ta zahrada je ale jejich, pokud to tak je, tak bych tam udělal venkovní stoly s 

židličkami a slunečníkem. Neuškodilo by přidat ještě nějaký program pro děti a výzdobu. 

                                                             Dominik Švec 

 

Pod pojmeme knihovna si představíme místo, kde se dají číst či půjčovat knihy. Ve středu 20. října 

jsme navštívili městskou knihovnu v Hloubětíně. Po příchodu do Hloubětínské knihovny si 

všimneme moderní dvoupatrové budovy, kde se nachází i kavárna a venkovní zahrada. Knihy jsou 

roztříděné v regálech podle žánrů pro dospělé i pro děti, taky se tam nachází knihy pro náš obor 

zahradnictví. V horním patře najdeme místo určené k relaxaci u čtení a popíjení kávy, mají tam 

pohodlné pohovky a židle. Výhodou knihovny je chytrá obrazovka, na které si můžeme půjčit či 

vrátit knihy bez přítomnosti člověka. Nejvíce nás zaujaly knihy o našem oboru a o zvířatech. 

                                                          Veronika Jizbová 

 

Pod pojmem knihovna si představíme místo, kde je klid a dají se tam číst a půjčovat knihy. Ve 

středu 20. října jsme navštívili městskou knihovnu v Hloubětíně. Budova je dvoupatrová a v 

moderním provedení. Nepřehlédli jsme venkovní i vnitřní kavárnu a malou zahradu. Uvnitř 

knihovny jsou uličky, kde se nachází roztříděné knihy pro děti i dospělé. Jsou tu i knihy pro nás 

obor zahradnictví. V horním patře se nachází relaxační místnost pro čtení a hraní her. Také tam mají 

gauč a různé pytle na sezení a odpočívání. Hlavní je, že knihy si můžete půjčovat, jen když máte 

kartičku městské knihovny. A když máte kartičku, tak se knížky půjčují přes chytrou obrazovku. 

                                                         Simona Jakubská 

 

Ve středu 20. října 2021 jsem se svou třídu v rámci hodin českého jazyka navštívila menší pobočku 

Městské knihovny a volnočasové centrum H 55 v Hloubětíně. Knihovna byla malinká, ovšem 

moderně zařízená. Na knihovnu tam mají opravdu malý sortiment knih. Knihovny se v dnešní době 

více soustředí na vzdělávací akce než na shromažďování knih. Novinka pro mě byl Bibliobox. To je 

kravbice, ddo které můžete vhodit vypůjčenou knížku a tak ji vrátit, i když je knihovna zrovna 

zavřená.  

Nakonec jsme vymýšleli nápady, čím udělat knihovnu estetičtější a pohodlnější. Bohužel v 

knihovnách nesmí být květiny, což je mi líto, protože by to tam vážně krásně doplnily a oživily, ale 

myslím, že některé z našich dalších nápadů by knihovna mohla zavést jako například světýlka. 

Knihovny mám ráda, ovšem podle mě je o něco naplňující mít knihy doma, ve své knihovně. 

Návštěvu knihovny jsem si užila a odnesla si i dvojjazyčnou knížku. 

                                                          Hedvika Syslová 

 



Dne 20. 10. 2021 měla naše třída možnost navštívit městskou knihovnu. Náš „výlet“ začal srazem 

před školou v 8 hodin ráno. Od školy je to ke knihovně velice blízko. U vchodu do knihovny nás 

hned přivítal ředitel pobočky. Když jsme se všichni ocitli uvnitř, představil sebe a také své dvě 

kolegyně. Knihovna vypadá z venku i zevnitř moc pěkně, je nově otevřená. Ředitel vyprávěl o 

vzniku knihovny, celou knihovnu nám ukázal a popovídal i o pražské Národní knihovně. Knihovna 

má 2 patra. V prvním patře jsou knihy k zápůjčce a v druhém patře je místo na odpočinek. Vybavení 

knihovny je moc pěkné a útulné, moc se mi tam líbilo. 

                                                          Anna Komárková 

 

Ve středu 20. října jsem byl se třídou na exkurzi ve zdejší knihovně. Když jsem dorazil před školu, 

už tam čekali mí spolužáci a paní učitelka. Po pár minutách čekání jsme nakonec vyrazili do 

knihovny, která byla kousek dál od školy. U knihovny už na nás čekal knihovník, který nás přivítal 

a pozval nás dál do knihovny. Potom nám představil své kolegyně a začal nám vyprávět o historii 

knihoven. Potom nám vysvětlil, jak mají rozdělené různé žánry knih a pak nám ukázal, jak si 

vypůjčit nebo zarezervovat a vrátit knihu. Potom jsme se přesunuli do druhého patra, kde jsme 

potom dostali za úkol se rozdělit do čtyřčlenných skupin a společně vymyslet, jaké věci bychom 

mohli přidat do knihovny. Po deseti minutách jsme se shromáždili a řekli naše návrhy. Knihovník si 

zapsat na papír návrhy, které se mu líbily, potom jsme se rozloučili a odešli zpátky do školy. 

                                                         Matouš Bílek 

 

 

Dne 20. října jsme navštívili Městskou knihovnu v Hloubětíně, která je nedaleko od naší školy. Šli 

jsme tam hned první hodinu a po příchodu nás přivítal vedoucí knihovny. Vevnitř jsem se usadili a 

pan vedoucí a jeho dvě kolegyně nám začali sdělovat všechny informace o knihovnách. Sdělovali 

nám, že jsou knihovny důležité a kde je najít, jak se v nich vyznat a jak si založit průkazku. Poté 

nám sdělili, jaké akce pořádají, a mnoho dalších informací. Po přednášce jsme se přesunuli do 

druhého patra, kde nám pan vedoucí sdělil informace o Městské knihovně v Praze. Jako poslední 

jsme dostali za úkol vymyslet, jak by se dala jejich knihovna zkrášlit. Všichni žáci přišli na 

zajímavé nápady. Potom jsme si vypůjčili nějaké knihy a vrátili jsme se zpět do školy. 

                                                          Fiona Clareboets 

                                                    

 

 


