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Pořadí Jméno Ročník Počet řádků v 
zápisku 

Počet 
přečtených 
knih 

Řádky zápisku 
k poměru 
přečtených 
knih 

Plnění 
osnovy 

1 Nela 6 230 4 57,5 ano 

2  Anna Kr. 6 145 3 48,3 ano 

3 Nikola 6 340 8 42,5 ano 

4 Anna Jav. 6 140 4 35 ano 

5 Irena 6 170 5 34 ano 

6 Michal 6 120 4 30 ano 

7 Eliška 6 140 5 28 ano 

8 Pepa 6 98 4 24,5 ano 

9 Jarda 6 135 6 22,5 ano 

10 Anna Mrk. 6 85 4 21,25 ano 

11 a) Valoš 6 65 4 16,25 ano 

11 b) Denis 6 65 4 16,25 ano 

12 Patrik 6 62 4 15,5 ano 

13 David 6 48 5 9,6 ne 

14 Jakub 6 45 5 9 ne 

--------   ---------------------- -------- ------------------- ----------------- ------------------- ------------ 

1 Nela 7 30 1 30 ne 

2 Olda 7 52 3 17,3 ne 

3 Petr 7 85 5 17 ano 

4 Adéla 7 85 5 17 ano 

5 Alekos 7 45 4 11,25 ne 

6 Danek 7 7 1 8 ne 

7 Dominik 7 21 4 5,25 ne 

--------   ---------------------- -------- ------------------- ----------------- ------------------- ------------ 

1 Lucka 8 120 3 40 ano 

2 Pavlína D. 8 90 3 30 ano 

3 Tereza 8 105 4 26,5 ano 

4 Filip 8 40 2 20 ne 

5 Adéla 8 50 3 16,6 ne 

6 Pavla H. 8 40 3 13,3 ne 

7 Veronika 8 6 1 6 ne 

--------   ---------------------- -------- ------------------- ----------------- ------------------- ------------ 

1 Maruška 9 165 3 55 ano 

2 Honza 9 70 2 35 ano 

3 Pavla Sobk. 9 100 3 33,3 ano 

4 Tereza 9 71 3 23,6 ano 

5 Pavel  9 40 2 20 ne 

6 Pavlína Soch. 9 51 3 17 ne 

7 Denisa 9 43 3 14,3 ne 

8 Radek 9 53 4 13,25 ano  

9 Radka 9 65 5 13 ano 

10 Sylvie 9 34 3 11,3 ne 

11 Standa 9 61 6 10,2 ne 

12 Eva 9 20 2 10 ne 

13 Jana 9 10 1 10 ne 

14 a) Pepa 9 24 3 8 ne 

15 b) Eliška 9 8 1 8 ne 
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Celoroční práce tvorby čtenářských deníků je za námi. Zhodnotit práci žáků naší školy není úkol 

jednoduchý, ba přímo nelehký. Proto jsem využila cesty nejobjektivnější a vypracovala tabulku, v níž 

je znázorněn počet přečtených knih a počet řádků zápisků.  

Šesťáci se ponořili do úkolu velmi zodpovědně. Snažili se splnit nejen předem stanovenou osnovu, 

která slouží především k tomu, aby zamezila opisování z internetových nebo jiných zdrojů, ale poprali 

se také s celostátní soutěží nazvanou Souboj čtenářů. Úkolem šesťáků bylo opatřit si z celkem pěti 

knih výpisky a tyto pak mohli uplatnit v on-line soutěži. Jejich výpisky byly opravdu výstižné, neboť se 

z celkových šedesáti tří soutěžících škol umístili na krásném patnáctém místě. Je však škoda, že 

někteří své výpisky podcenili. Jistě by větší snaha, kterou mohli projevit, ovlivnila také jejich 

výslednou známku na vysvědčení. Lajdáci z šestého ročníku, doufám, že příští rok to bude lepší. Šestý 

ročník také navštěvuje Anička Krušinová, kterou nevidím jinak než s knížkou v ruce. Nutno 

podotknout, že snad každý den s knížkou jinou. Dychtivě jsem otevřela její čtenářský deník očekávajíc 

tip na prázdninové čtení. Aniččiny zápisky byly velmi podrobné, doplněné krásnými ilustracemi. Je 

škoda, že se ale na malou chvilku nad čtenářským deníkem nezastavila a neshrnula zážitky hlavních 

hrdinů všech svých přečtených knih. Takže Andulko, budeš-li číst tyto řádky, věř, že se na tvou 

motivaci už těším. Ráda sáhnu po některé z tvých přečtených knih, pokud mi o nich pár větiček 

napíšeš. Velkou pochvalu musím vyslovit Nelči Grigoriadisové. Její zápisky ze čtyř přečtených knih 

byly na 55, 30, 100 a 45 řádků, což v konečném součtu dalo neuvěřitelných dvě stě třicet řádků. 

Nejvíce knih přečetla Nikča Netuková, a to 8 knih se zápiskem celkem na tři sta čtyřiceti řádcích. 

V těsném závěsu se šesti přečtenými knihami je Jarda Vehovský.  

Sedmáci si bohužel myslí, že jejich třídní učitelka přimhouří nad čtenářským deníkem oko. Sedmáci, 

podívejte se na šestý sloupeček a porovnejte ho s ostatními třídami.  Snad se příští rok polepšíte! 

Opravdu pěkné zápisky má však Petr Magál. Je vidět, že rád čte a i volba jeho knih odpovídá žánrům 

žáka sedmého ročníku.  

Osmáci splnili osnovu z padesáti procent. Snad se budou příští rok více snažit, aby si gramatiku, 

stylistiku i literární pojmy k přijímacím zkouškám prostřednictvím knih pěkně vštěpili. Chválím však 

zápisky Lucky Moravcové, Pavlíny Dolákové a Terezy Korduliakové.  

Deváťáci splnili osnovu jen v šesti případech. Tím, že nedodrželi jednotlivé body osnovy – kromě 

autora, počtu stran, děje také popis cesty hlavního hrdiny, citaci několika vět a názor na knihu, je 

k zamyšlení, zda zápisky vyšly z hlav našich žáků. Nejsem však tady od toho, abych suplovala 

ochránce autorských práv a posuzovala, zda jejich dílo je plagiátem. Je však škoda, že se k této 

povinnosti postavili tímto způsobem. Přesto věřím, že někteří čtenáři využijí svých vzpomínek na 

knihu a jistě děj vyloví ze svého poctivě zpracovaného deníku. O tom nám snad někdy budou sami 

vyprávět. 

 

Vyhodnocení čtenářských deníků – 4. ročník 

 

Pro letošní čtvrťáky nebyl čtenářský deník úplnou novinkou. Už ve třetím ročníku totiž zpracovávali o 

přečtených knihách pracovní listy, které napodobovaly jednoduchý zápis do čtenářského deníku Ty to 

listy se zajímaly o některé základní informace o knize a byly bohatě kolorované. V novém školním 

roce je ale už čekaly 4 povinné knihy, které do čtenářských deníků zapisovali podle jednotné osnovy. 
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První zápis jsme provedli ve škole všichni společně a pak se každý o svůj deník staral sám. Výběr knih 

byl zcela volný, zaznamenali jsme i návštěvu muzikálového představení Mrazík v Opavském divadle. 

Obě kontroly dopadly dobře- všichni splnili požadovaný počet přečtených knih, většina žáků zapsala 

do deníku více jak 4 knihy. 

Zároveň se podle přečtených knih se zaplňoval listy náš čtenářský strom, který vyrostl na jedné 

z nástěnek ve třídě 4. ročníku. V každém listu bylo jméno čtenáře a název knihy, kterou přečetl. Tento 

strom byl součástí celoroční soutěže o nejlepšího čtenáře roku. Tím se stal Ondřej Štíbr, který přečetl 

a zaznamenal celkem 8 knih.  

Snad jediným problémem v našich denících je velké množství pravopisných chyb a neúhledné písmo. 

Ale to se snad časem výrazně zlepší. 

 

 

Co říct závěrem? Přeji pěkné prázdniny – pokud možno s knihou, a propisku, která bude zápisky psát 

téměř sama. 

Mgr. Smolíková Hana 

Mgr. Alena Grossová 

 


