
 
 

 

Soutěž Souboj čtenářů – 15. 4. 2019 

 

  Kolektiv žáků 6. třídy ZŠ Mirovice se zapojil do celostátní soutěže Souboj 

čtenářů. Jedná se o soutěž určenou žákům 6. tříd a prvním ročníkům víceletých 

gymnázií. Cílem soutěže je motivovat co nejvíce dětí k četbě. 

  Po přihlášení třídy do soutěže jsme obdrželi do školy 5 různých knižních 

titulů po pěti kusech. Celkem jsme měli k dispozici 25 knih. Každý žák si mohl 

podle svého zájmu vybrat jednu knihu, kterou měl přečíst. V průběhu četby si 

každý čtenář zpracovával poznámkový blok, do něhož si zaznamenával podstatné 

informace z knihy. Samozřejmě, že v průběhu dvou měsíců se žáci informovali o 

čtenářských zážitcích a navzájem si vyměňovali a doplňovali informace. Několik 

dní před soutěží si děti zvolily své zapisovatele, to znamená žáka, který jako 

jediný mohl prostřednictvím počítače psát správné odpovědi. Ostatní žáci se ocitli 

v roli rádců. 



 

  V pondělí 15. dubna 2019 se celá třída shromáždila v počítačové učebně a 

netrpělivě očekávala desátou hodinu. Tehdy se totiž na monitorech počítačů 

objevily otázky k přečteným knihám. Nyní se ukázalo, jak který čtenář pracoval, 

jaké informace z knihy si zaznamenal. Odpovědi na otázky pak rádci diktovali 

zapisovateli. Určité napětí a nervozita určitě opanovaly některé žáky, ale otázky 

zodpověděli, jak nejlépe mohli. V půl jedenácté byla soutěž automaticky 

ukončena. Všichni si oddechli a netrpělivě čekali na vyhlášení výsledků. Ty jsme 

se dověděli o dva dny později a byli jsme mile překvapeni. Ze 120 zúčastněných 

základních škol a víceletých gymnázií jsme obsadili 72. místo s počtem 43,5 bodů 

jsme se umístili zhruba v polovině soutěžících. Měli jsme radost, protože jsme se 

soutěže zúčastnili poprvé, nevěděli jsme pořádně, co nás čeká. A půlhodinový 

časový limit a tréma také udělaly své. Když jsme pak diskutovali o pocitech a 

dojmech ze soutěže, většina žáků měla dobrý dojem a byli i pyšní na svoji práci. 

Děti pochopily, že chceme-li dosáhnout dobrých výsledků, musí se do čtení 

zapojit celá třída. Kromě jednoho žáka každý ze třídy přečetl alespoň jednu knihu. 

Ale kdo kolektiv opravdu podržel a udělal maximum, byli tři čtenáři: Agáta 

Bierhanslová, Martin Košta a Tereza Zajícová, která přečetla všech pět titulů. 

Za to jim patří velký dík. Tito čtenáři byli paní ředitelkou Jitkou Šebkovou 

odměněni knihou. Ostatní žáci třídy dostali propisovací tužku. 

 Děkuji celé třídě za ochotu se do soutěže zapojit, za aktivitu a zodpovědný 

přístup a přípravu k soutěži.                                                                                                                                 

Dana Čandová 


