
Čtenářský kroužek 

 

 Jednoho dne se paní učitelka ve 3. oddělení družiny jen tak z legrace zeptala: „Děti, přečetly 

jste už nějakou knihu?“ A jelikož není idealistka a mnohokrát četla o generacích „počítačových“ 

dětí, které pravděpodobně o knížkách slyšely vyprávět pouze v legendách či bájích, očekávala 

následující odpověď: „Čtení? Núúúda! Rači hraju na kompu.“Někteří měli dokonce blízko k 

odpovědi typu: „Cože? Co to je KNIHA?“ Je to smutné, ale realita je podobná. Mnozí z nás se 

zkrátka (ať už z jakýchkoliv důvodů) omezují na čtení toho nejnutnějšího, jako jsou etikety, návody 

na použití, popřípadě instrukce v počítačových hrách. Ale vraťme se do 3. oddělení družiny. Paní 

učitelka, naprosto smířena a ztotožněna s touto situací, už se skoro dopracovávala k závěru, že je 

zbytečné o cokoliv se pokoušet, neboť sama bitvu nevybojuje, ale přesto se odhodlala učinit 

povinnosti zadost a sdělit dětem s patřičnou důrazností, jak lidé dříve knihy přímo hltali, neboť nic 

jiného neměli, a jak prospěšné čtení je. Následovná reakce dětí však její bojovné nasazení ve vteřině 

utnula. Těžko si dokážete představit, jaké bylo její překvapení, když se na její otázku přihlásila o 

mnoho více než jedna ruka. Děti se nadšeně začaly překřikovat a každý chtěl prozradit, co všechno 

už přečetl. A tak se zrodil Čtenářský kroužek – nová soutěž, ve které může každý ostatním představit 

svou oblíbenou knížku. Podstatou je povědět pár slov o knize (autor, vydavatelství, ilustrátor) a 

přečíst krátký úryvek. Ostatní mají za úkol napnout uši a snažit se zapamatovat co nejvíce 

informací, protože na závěr přijde to nejlepší – malý kvíz, ve kterém majitel knihy zjistí, co všechno 

si obecenstvo z jeho výkladu odneslo (nezanedbatelnou motivací je samozřejmě možnost získat za 

správnou odpověď družinové penízky).  

Dosud jsme se seznámili s několika zajímavými tituly, například Povídej mi pohádku, Bruno 

u moře, Pán prstenů – Dvě věže, Kamarád Blesk, O kapybaře, která chtěla létat, Princezna bílých 

tygrů atd. Zajímavé je, že paní učitelka záměrně přenechala aktivitu kolem Čtenářského kroužku na 

dětech samotných a čekala, že celý projekt bude mít jepičí život a zařadí se do kolonky „jednou a 

dost“. Nicméně, naše čtenářská soutěž stále běží a děti si pečlivě hlídají, kdo a kdy má donést další 

knihu. A tak se ukázalo, že knihy ještě nejsou tak úplně odsouzeny k zániku. Alespoň v naší družině 

ne .  

 



 
 

 
 

 

 

 



 

 


