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PRACOVNÍ LIST 
Příjmení, jméno a rok narození soutěžícího: …....................................................

Autor a název knihy: …..........................................................................................

Do kterého úkolu z čtenářského plánu (1 - 7) byste sami knihu zařadili?...........

Odpovídej minimálně jednou větou!:)

1. Vypiš vlastnosti hlavního HRDINY, jeho kladné, případně záporné stránky.
V  čem  se  ti  líbilo/nelíbilo  jeho  chování?  Inspiroval  tě?  Dodal  ti  odvahu?
Chtěl/a by ses umět v jeho situaci taky tak zachovat?






2. Jak se ti celkově kniha líbila (zakroužkuj možnost 1 – 5)?:

1. Naprosto mě vtáhla do děje! Přečetl/a jsem ji  jedním dechem, určitě bych ji         
doporučil/a ostatním čtenářům.

2. Zpočátku jsem se musel/a knihou trochu „prokousávat“, ale nakonec mě velmi zaujala. 
Skvělý příběh!

3. Četla se mi dobře od začátku až do konce, příjemná oddechová četba, zajímavý děj.

       4. Četla se mi obtížněji, přesto jsem ji dočetl/a až do konce. Měla zajímavé pasáže.

5. Kniha mě nijak neupoutala, znovu bych ji číst nechtěl/a.



3. Jak jsi vnímal/a konec příběhu? Líbil se ti? Očekával/a jsi, že to dopadne 
jinak? Umíš si představit pokračování příběhu?







4. Vypiš „NEJ“ úryvek z knihy (větu či odstavec, prostě - zajímavou pasáž, 
která tě potěšila, zaujala, „chytla za srdce“):







5. Pokud jsi četl/a POEZII, napiš nejkrásnější verš z dané básnické sbírky nebo 
vymysli verš vlastní a napiš ho sem.

6.  Pokud jsi  četl/a  NAUČNOU LITERATURU,  napiš,  co  tě  v  konkrétní  knize
zaujalo (např. téma, objev, o kterém jsi neměl/a tušení, návod, postup, rada,
zajímavost).






7. Na následující samostatnou stranu NAKRESLI cokoliv z knihy, co tě zaujalo 
(hrdina, další postavy, aspekty, které obsahuje děj příběhu, a podobně). 
Bude-li kresba barevná, přináleží ti za ni duhový knoflík!:) ->>>


