
Učíme se nejen ve škole 

  Druháci ze ZŠ Satinky na Nové Vsi si jedno podzimní dopoledne do školy místo aktovky 

vzali na záda batohy. A mohla začít výprava do okresního města. Mnozí se těšili na cestu 

vlakem. To bylo radosti, když jsme nasedli ve Frýdlantu nad Ostravicí do poschoďového 

vlaku! 

  Z vlakového nádraží ve Frýdku jsme se vydali podchodem směr Místek kolem autobusového 

nádraží, dále přes řeku Ostravici dělící naše okresní město na Moravu a Slezsko. Cílem naší 

cesty bylo nezávislé knihkupectví KAPITOLA, kde na nás čekal jeho majitel pan Jan Becher. 

Ten děti poutavě provedl světem knihkupectví a knih. Nechyběly ani zvídavé otázky dětí: 

Proč máte v knihkupectví na stěně tolik hodin a každé ukazují jiný čas? Kolik knih zde máte? 

Můžeme si u vás číst? Kdo je to namalovaný na zdi nad schody? Pan Honza nejen na otázky 

odpovídal, ale i přidal zajímavé zážitky ze života knihkupce, ukázal nám dokonce i největší 

knihu, kterou si zde můžeme koupit. 

  Na poslední část naší exkurze se žáci těšili nejvíce. Mohli si vybrat knihu. Každý po 

pečlivém výběru a radě paní učitelky a pana knihkupce si koupil tu svoji NEJ. Jaké jsou pro 

druháčky ze Satinky ty NEJ? Knihy o zvířatech, o dětech prožívající dobrodružství, o 

strašidlech, o lodích, knížky s „kouzelnou“ lupou. 

  Abychom své batohy neměli příliš těžké, pan Becher se nabídl, že nám knihy do školy 

přiveze. To potom ve škole bylo plno nedočkavých čtenářů!  

  Knihy do školy dorazily a děti se s velkým nadšením pustily do čtení. Knihy budou číst 

v rámci hodin čtení, kdy má na naší škole jednou týdně každá třída zařazenu Dílnu čtení a 

také v čtenářském odpoledním klubu Čtení jako hraní.  

  Celá tato akce se mohla uskutečnit díky finanční podpoře rodičů žáků a i díky zapojení se 

naší školy a učitelů do šablon z Operačního programu Jan Amos Komenský.  

 

                                  



       

 

      


