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Literární jednohubky

Monika Malá

Literárními jednohubkami jsem nazvala projekt, 
v němž pravidelně každý měsíc seznamuji žáky 9. ročníků ZŠ 
v Třebechovicích p. O. s vybranou knihou. Poprvé jsem četla 
v listopadu 2010.

Žáky navštěvuji přímo ve třídě. V hodině literatury čtu zhruba 15 minut z jedné knížky. Děti během čtení vyplňují kvíz 

vztahující se k textu, který jim rozdávám na začátku. Hned po skončení čtení ho vyhodnotíme. Snažím se také o krátké 

seznámení s autorem, případně literárním žánrem (pohádka, legenda, báje, mýtus, detektivka, sci-fi, fantasy, dívčí, thriller, 

román, životopis) a informuji žáky, kde v knihovně knížku najdou. Vždy doplňuji nějakou zajímavost nebo perličku.

            Na závěr mám pro děti připravené opravdové jednohubky (piškot + ovoce). Jedna z nich je vždy „výherní“: je na ní 

lísteček, na kterém je napsaný název knihy, ze které budeme číst příště.

Konkrétní titul vybírám sama nebo po domluvě s učiteli. Zaměřuji se na knížky různých žánrů, ty, které by děti mohly 

zajímat a zaujmout:

listopad - Horowitz, Anthony: Horory na dobrou noc,

prosinec - Louis de Bernieres: Rudý pes,

leden - Pohádky ledového větru,

únor - Townsend, Sue: Tajný deník Adriana Molea,

březen – „čtení v praxi“ - tentokrát četly děti z připravených knih a vzájemně si o přečteném povídaly.

            Celou akci dělám proto, že k nám do knihovny chodí velmi málo deváťáků. Snažím se jim připomenout, že v knížkách 

zažijí dobrodružství, napětí, humor, lásku,… že prostě knížky stále existují. Zaznamenávám drobné úspěchy – přihlásili se mi 

2 noví čtenáři z 9. tříd a několik si jich přišlo obnovit registraci. Není to tak vysoké číslo, které jsem si představovala, ale 

alespoň něco. Za úspěch v podstatě považuji už to, že se na mě těší a vyslechnou mě.
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