
Vyhodnocení čtenářských deníků 2015-2016 ve 4. ročníku 

Chtěla bych poděkovat všem svým žáčkům, že si čtenářský deník zavedli a po celý školní rok do něj 

poctivě dopisovali svou četbu na pokračování. Všichni měli přečíst za školní rok 4 knihy podle 

vlastního výběru. Mohli se rozhodovat, jestli si zvolí knížky ze své vlastní knihovničky či využijí 

nabídku knih ze školní knihovny nebo využijí knihovnu v obci. Tři žáci ze třídy svůj úkol nesplnili. 

Většina z dětí k vedení svého čtenářského deníku přistupovala velmi zodpovědně- měli pěknou 

úpravu písma ve svém zápisku o knize, kterou přečetli a velice pěkné doprovodné obrázky. Přece 

budu však mít jednu výtku. Někteří měli ve svých zápiscích příliš pravopisných chyb, které kazily 

celkový dojem z jinak pečlivě vedeného čtenářského deníku. 

Jmenovitě bych chtěla poděkovat Simonce Čajánkové, Žanetce Juříkové, Verunce Petrové, Pavlínce 

Machové, Nelince Kainerové, Aličce Mrůzkové, Nicolce Janákové, Honzíkovi Zavadilovi a Míšovi 

Čechovi za velmi pečlivou a pěknou práci, se kterou si deník vedou. 

 

 

Čtenářské deníky – 5. ročník, školní rok 2015/16 

V 5. ročníku nám do povinné četby přibyla ještě jedna kniha navíc, takže jich v deníku muselo být 

zapsáno minimálně 5. Výběr knih nebyl ničím omezen, naopak žáci měli mnohem větší výběr díky 

novým knihám z projektu Výzva 56 a také díky Čtenářským dílnám, které se žákům velice líbily. Sdílení 

knih v rámci těchto dílen mělo pozitivní důsledek v tom, že u dětí zvýšil zájem přečíst si knihy, o 

kterých slyšely od spolužáků. Žáky rovněž zaujala četba díky elektronickým čtečkám, do kterých jsme 

si stáhli knihy autora Jiřího Gleta, a všichni si je přečetli a rovněž zanesli do čtenářských deníků. 

V letošním roce si žáci své čtenářské výkony zaznamenávali do nástěnky ve tvaru knihovny, ve které 

měl každý žák svou přihrádku a do ní si nalepoval barevné proužky ve tvaru hřbetu knih, které 

obsahovaly jméno autora a název knihy. Na první pohled tak bylo zřejmé, kdo kolik knih již přečetl. 

Nejvíce knih, a to 7, přečetli Eliška Baierová a Ondřej Štíbr. Tito dva žáci byli odměněni knižní cenou. 

Po obsahové i formální stránce byly ale nejlepší zápisky ve čtenářském deníku Anety Hluštíkové, které 

bude za odměnu zapůjčena po dobu prázdnin elektronická čtečka knih. 

Problémem čtenářských deníků byla úprava, nevybarvené obrázky a nesprávně zapisované obsahy 

knih. Děti také často zapomínaly zdůvodnit své osobní hodnocení knih a zůstaly jen u výroků „kniha 

se mi líbila nebo nelíbila“. 


