
 
 
 
 
 

Šestá třída v Souboji čtenářů – 9. 5. 2022 

Již čtvrtým rokem se žáci šesté třídy naší 

školy zapojili do celostátní čtenářské soutěže 

Souboj čtenářů. 
    Na podzim roku 2021 jsme obdrželi 

pokyny a s nimi pět různých knižních titulů, 

tedy celkem 25 ks knih. Co to pro nás 

znamenalo? Třída se rozdělila na pět skupin a 

každá skupina četla jeden zvolený titul. Pětice 

žáků si mezi sebou během četby vyměňovala 

informace a každý žák si psal čtenářský blok, do 

kterého si zaznamenával důležité informace 

z čtené knihy. Vedení poznámek během četby 

je velmi důležité pro závěrečnou fázi soutěže. 

Situace pro nás byla opět složitější, protože v naší třídě je pouze 18 žáků, takže 

v některé skupině četli knihu pouze dva žáci. To bylo pro ně velmi náročné. 

Některé hodiny literatury jsme si vyhradili k tomu, aby žáci každé skupiny 

porovnali a sjednotili informace z četby. Všichni pracovali velmi zodpovědně a 

velmi pečlivě.       

   9. května 2022 nadešel očekávaný okamžik. Před desátou hodinou už jsme 

všichni seděli u počítačů a netrpělivě očekávali zahájení soutěže. Napětí rostlo 

úměrně tomu, jak se přibližovala desátá hodina. Konečně! Na monitorech 

počítačů se objevily otázky, na které jsme museli co nejpřesněji odpovědět. Naše 

zapisovatelka Míša si vedla skvěle. My, kteří jsme jí diktovali správné odpovědi, 

jsme byli chvilkami nejistí, ale protože jsme přípravu nepodcenili, věřili jsme si. 

Konečně bylo hotovo. V daném časovém limitu se nám podařilo zodpovědět a 

odeslat všech 25 otázek.  

  Nastala úleva, ale zároveň jsme netrpělivě čekali na výsledky, které jsme 

obdrželi během několika málo dní. V celostátním kole jsme mezi 88 školami a 

víceletými gymnázii obsadili 38. místo s 41 body. Naše umístění hodnotíme 

kladně, a to proto, že jsme se dokázali spojit, dokázali jsme spolupracovat, 

dohodnout se. Oceňujeme i slabší čtenáře třídy, protože se také zapojili, a i jejich 

informace byly pro celou soutěž cenné. Co nás trochu mrzí, je to, že na některé  



 

otázky jsme nedokázali odpovědět zcela přesně, ale v časové tísni se nelze ani  

divit. Máme zase jednu cennou zkušenost. Věříme, že naši následovníci budou 

ke stejné soutěži přistupovat se stejným nadšením a zodpovědností jako my.  

 

Dana Čandová + žáci 6. třídy 

 


