
Souboj čtenářů 
Souboje čtenářů se zúčastnila celá naše 6. třída. Souboj čtenářů je o tom, že si každá přihlášená 
škola v 6. třídě zorganizuje pět týmů a každý z nich čte jednu knihu. My jsme se také rozdělili do 
5 skupin, já jsem četl knihu „Běž, chlapče běž“ od Uri Orleva. Během asi 2 měsíců jsme knihu četli 
a vedli si k ní poznámky, které jsme vzájemně porovnávali a povídali jsme si o knize se třídou. 
V pondělí 10. dubna 2017 proběhlo školní kolo, které je online. Toho dne jsme normálně ráno šli do 
školy a učili jsme se první dvě hodiny. Kolem půl desáté jsme šli do počítačové učebny, sedli jsme 
si do skupin podle knih, které jsme četli. Pak jsme si našli stránky, na kterých byly v danou hodinu 
spuštěny soutěžní otázky ke každé knize. V deset hodin se zapnuli servery a vrhli jsme se na 
vyplnění otázek. Já jsem společně s Kubou Vernerem zapisoval odpovědi, které mi každý zástupce 
z jednotlivé skupiny sděloval. Podle mě většina otázek bylo lehkých, i tak jsme ale asi dvě nevyplnili. 
Když jsme celý soubor otázek vyplnili, tak jsme to odeslali. Po 11. hodině jsme se zase šli učit. Asi 
za dva dny přišly výsledky. Prvních 5 výherních týmů pojede do Prahy. Naše třída se umístila na 
61. místě z devadesáti. Já osobně jsem byl nakonec spokojený, i když do Prahy nejedeme. Hlavní 
je, že jsme se zúčastnili. Tato akce se mi moc líbila, škoda, že příští rok se už nezúčastníme. 

Ondřej Matýs, žák 6. třídy 

Letošní soutěž Souboj čtenářů žákům 6. třídy otevřela možnost stát se „odborníky“ na určitou 
vybranou knihu. Pro tento rok garanti soutěže zvolili 5 titulů knih: Běž, chlapče běž (Uri Orlev), 
Ztraceni v čase (Petra Braunová), Karel IV. (Veronika Válková), Válka proti superkravám 
(A. Audhild Solbergová) a knihu Zuby nehty. Žáci se rozdělili do 5 skupin po 3 – 4 a v období 
cca 3 měsíců četli vybranou knihu a vedli si k ní deník. Během tohoto období se dělili o získané 
poznatky z četby a porovnávali své dojmy. I pro mě to byly příjemné chvíle sledovat, jak žáci můžou 
rozvíjet své čtenářské znalosti a kompetence. Vyvrcholením soutěže byl 10. duben 2017, kdy jsme 



se sešli v učebně ICT a online odpovídali na otázky k jednotlivým knihám. Žáci se velmi snažili 
a poměrně rychle znali odpovědi na otázky, které jeden zástupce zapisoval do formuláře. Jedna 
skupina však byla v oslabení, což se trošku projevilo na výsledku – skončili jsme 61. z 90 škol. 
I přesto si však žáci soutěž užili a již nyní se mnozí ostatní žáci těší, až si vybrané tituly přečtou. 

Dagmar Špačková, učitelka českého jazyka 
 


