
Tečka za Živou knihovnou?

Vážení rodiče, milí žáci a žačky,
listování v živých knihách z minulého týdne si zaslouží nějaké slovo na závěr. Rádi bychom
jako organizátoři poděkovali všem, kteří se podíleli na tvorbě neopakovatelné atmosféry.
Mohli bychom tu popsat mnoho řádků o skvělých hostech, kteří nás navštívili a zanechali
mnohdy nesmazatelnou stopu. Seznam jmen by to byl úctyhodný obsahem a dlouhý
rozsahem. Nakonec jsme se ale rozhodli, že místo výčtu necháme promluvit ty, pro které se
akce konala - návštěvníky z řad žáků a žaček naší školy. Reakce necháváme v původním
znění (a bez titulků). Budeme se těšit, že místo tečky napíšeme za akcí otazník za otázkou,
jací hosté nás navštíví příště. Tým Živé knihovny 2021

● Líbilo se mi že to bylo legrační.
● Moc krásné povídání! Chtěl bych jednou vidět a slyšet živou velrybu.
● Bylo to zábavné. Bavilo mě představovat si všechny věci. Byl bych rád kdyby pan Hak mohl

někdy přijít k nám do školy.
● Mě se líbilo Japosko - Japonsko bylo hoodně dobre.
● Petr Jedinák, suprové poučky svělé tipy na aplikace a měl krásné fotky.
● Nejvíc se mi líbilo, že jsem poznala hodnýho policistu, ostatní jsou takoví nudní.
● Vše se mi líbilo jsem moc ráda že jsem si to mohla poslechnout!
● Vše bylo super!
● Všichni ti lidé se mi líbili i jejich povolání.
● Mě se líbilo to, že to bylo zábavné a dokázal jsem udržet pozornost.
● Všechno mě velice zaujalo této akci bych dal
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● Vše bylo super nejde to popsat slovo jak to bylo super.
● Koncept je výborný, byla to zábava a bylo to učení "mimo" školu. Protože jsme si mohli vybrat

tak (asi) každý dával pozor a rozvíjel se v něčem co ho baví. Sice se nečilo standartní učivo
pro základní školu, rozhodně jsme se něco naučili.

● U každého se mi líbílo jak jseme  začali u divadla a skončily u životní motivace. Zaujalo mě jak
ti hosti byli zajímaví. Chtěl bych si tu akci zopakovat.

● Celé se mi to hodně líbilo.
● Bylo to super možná by bylo lepší kdyby to bylo trochu delší.
● Prezentace byly souvislé a zaujalo mě že všichni dokázali zaujmout bez ohledu na téma.
● Bylo to úžasný moc jsem si to užila❤ Bylo to moc zajímavé💗 děkuji.
● No tak já jsem si vybrala knihovny které se tykají mé střední školy .A příjemně mě to

překvapilo. Dostala jsem spoustu rad a také kontakt na přípravu na talentové zkoušky. Jsem
rada že jsem měla takovou možnost.

● Bylo to skvělé!! Myslím si, že je to dokonalé využití karantény a všechna popovídání se mi moc
líbila. Kovy byl úžasný. Měl skvěle připravenou prezentaci. Prezentoval ji skvostně, odlehčeně
a nechyběl mu ani smysl pro humor. Z meetu jsem odcházela s úsměvem na tváři, protože to
bylo vážně dokonalé. Lukáš Pavlásek byl taky super! Díky meetu si mám v plánu koupit jeho
knihu:-) A nakonec pan Jedinák. Bylo skvělé se dozvědět něco nového o fotkách. Jakou
dokážou mít hloubku a emoce. Jeho rady určitě použiji. .


