
 
 
 
 
 

Souboj čtenářů aneb K celostátnímu finále chyběl jen 

krůček – 12. 5. 2021 

 

   Již třetím rokem se žáci šesté třídy naší školy zapojili do celostátní literární 

soutěže Souboj čtenářů. 

    Na podzim roku 2020 jsme obdrželi pokyny a s nimi 25 ks knih po pěti 

titulech. Co to pro nás znamenalo? Třída se musela rozdělit 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, tedy jakýsi záznamový 

arch. Jeho vedení je velmi důležité pro závěrečnou fázi soutěže. Situace pro nás 

byla tentokrát dosti obtížná, protože jsme se téměř pět měsíců učili distančně. 

Informace jsme si tedy mohli vyměňovat také prostřednictvím počítače.



 

       V květnu jsme měli štěstí a konečně jsme mohli jít do školy. Hned při první 

literární výchově jsme dali hlavy dohromady a informace z našich individuálních 

čtenářských listů jsme spojili v jeden celek. Vznikl nám společný čtenářský list, 

který jsme potřebovali jako pomůcku pro nadcházející soutěž. Datum soutěže se 

neúprosně blížilo. Ještě jsme si zvolili zapisovatele. 

      12. 5. 2021 nastal náš velký den. Přesunuli jsme se do počítačové učebny 

a netrpělivě jsme čekali na spuštění soutěže. Zapisovatel Jakub psal naše 

odpovědi na dané otázky. Celkem jsme museli během třiceti minut zodpovědět 

25 otázek, ale protože každá skupina četla, odpovídali jsme celkem dobře a 

rychle. S prací jsme byli hotovi asi deset minut před vypršením limitu. Při 

celkovém hodnocení hraje svou roli nejen správnost odpovědí, ale také čas 

odeslání.  

     Pak nastalo týdenní čekání na výsledek. Konečně jsme se dočkali. 

Překvapení bylo veliké. Ze 64 přihlášených týmů (základní školy a 1. ročníky 

víceletých gymnázií) jsme se umístili na 9. místě. K účasti v celostátním kole nás 

dělil jen nepatrný kousek, protože do celostátního finále postupují školy 

umístěné na 1. – 5. místě. Ale i tak jsme velmi spokojeni a své umístění 

považujeme za velký úspěch.  

                                                                                             Dana Čandová + žáci 6. třídy 

 


