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Obor vzdělávání:

určeno pro všechny obory vzdělávání

Účastníci:

žáci z různých oborů vzdělávání

Zpráva:
V předvánočním čase tradičně pořádáme studentskou knihovnickou konferenci, workshopový
týden pro studenty VOŠ, prostě se snažíme různým způsobem zpestřit klasické vyučovací hodiny.
Špatná epidemiologická situace nám letos tyto zajímavé akce nedovolila uspořádat. To bychom ale
nebyli knihovníci, abychom něco nevymysleli! Protože rádi vzděláváme sebe i ostatní, hrajeme si
a soutěžíme, vymysleli jsme on-line adventní kalendář, který všechny tyto činnosti zkombinoval.

Kalendář byl přístupný všem žákům, studentům a učitelům školy, účastnili se také žáci oboru
Informační služby ze Střední školy designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní v Praze
(za spolupráci děkujeme paní učitelce Barboře Lichancové).

Náš on-line adventní kalendář obsahoval klasicky 24 políček, pod nimiž se skrývaly tipy
na vzdělávací videa a články, odpočinkovou četbu, filmy nebo zajímavosti z oblasti informačních
služeb a knihovnictví. Součástí bylo také 5 úkolů zaměřených zejména na vyhledávání informací
v různorodých zdrojích (Věděli jste, že existuje databáze vodních mlýnů v ČR? Ne? I v té jsme
hledali!).

Do plnění úkolů v kalendáři se zapojilo celkem 60 osob (z toho 9 mužů, 6 vyučujících, 1 asistentka
pedagoga, 3 absolventi oboru knihovnictví). Nejvíce odpovědí (přesně 60) jsme evidovali u prvního
úkolu, pak už soutěžící odpadali a počty odpovědí u ostatních úkolů se pohybovaly kolem 13
odpovědí.
Ti, kteří splnili správně všech pět úkolů, získali sladkou odměnu. Vítězů bylo celkem 11, z toho tři
žáci 2.K, žákyně 3.A, žák 4.B, tři žáci 4.K, studentka 1. SPdB, studentka 3. ISK a 1 absolventka oboru
knihovnictví.

Děkujeme soutěžícím i všem, kteří si kalendář prohlédli a poskytli nám zpětnou vazbu. Vaše
pozitivní reakce nás velmi potěšily a povzbudily. Třeba se tak on-line adventního kalendáře
dočkáte i příští rok.
Soutěžit už sice nemůžete, ale kalendář si stále můžete prohlédnout na stránce
https://bit.ly/3pJ4lbc
Garanti akce: Mgr. Michaela Blažejová, Mgr. Božena Děcká, Mgr. Romana Králová (sekce
Informační služby a knihovnictví)

