
JAK PSÁT ČTENÁŘSKÝ DENÍK 

Budeš-li postupovat podle následujících rad, určitě neuděláš chybu! 

Pamatuj, že musíš být pozorný/á. Neboj se projevit svůj názor, ale musíš svou kritiku náležitě 

odůvodnit! 

 

PŘED ČTENÍM 

 Vyhledej si nějaké informace o knize (encyklopedie, čítanka, internet). Najdi si něco o 

autorovi (ilustrátorovi), jaké jiné knihy napsal. Zjisti, kdy byla kniha napsaná, jak se v té době 

u nás žilo? Existuje filmová nebo seriálová podoba knížky?  

 

PŘI ČTENÍ 

 Čti velmi pozorně. Můžeš si dělat poznámky o kapitolách i během čtení. 

 Přečti si vše, co jsi během čtení zapsal/a. Přemýšlej o tom. 

 Můžeš si průběžně psát osnovu děje, o čem kniha je. Využiješ ji pak při prezentaci před 

třídou. Sleduj hlavní postavu, vysvětli, co zažívá – nerozepisuj se o detailech, piš jen to 

nejdůležitější. 

 

DO ČTENÁŘSKÉHO DENÍKU 

 Poznamenej název knihy, jméno autora (případně i překladatele), jméno ilustrátora, počet 

stránek. 

 Urči literární žánr – pokud jej poznáš. (Báje, pověsti, bajky, lidová pohádka, moderní 

pohádka, dobrodružný příběh, příběh s dětským hrdinou, fantasy, sci-fi, detektivní příběh, 

horor, komiks, encyklopedie, naučná literatura, poezie = básně, divadelní text...) 

 Vypiš nejdůležitější postavy a jejich vlastnosti. Připrav si odpověď na otázku, proč si myslíš, že 

takový hrdina byl, z čeho jsi to poznal/a. (Určitě se na to během prezentace zeptám.) 

 Urči v jakém prostředí a kdy se příběh odehrává. (Pokud to lze určit.) 

 Popiš jednu zajímavou situaci. (Pozor! Nestačí napsat „Jak byli u vody.“ Chci, aby ses trochu 

rozepsal/a – neznám všechny knížky a zajímá mě, co tě zaujalo.) 

 Napiš krátké hodnocení – co se ti líbilo, co se ti nelíbilo. (Např. která postava ti byla 

sympatická, která ne. Vždy napiš PROČ. Nebo zhodnoť, jak někdo řešil svůj problém, jestli by 

ses zachoval/a jinak, nebo stejně. Zda bys dokázal /a žít ve stejné době. Která informace tě 

překvapila...  Nehodnoť prosím počet obrázků, velikost písma. Chci, abys přemýšlel/a nad 

příběhem.) 

 Jestli rád/a kreslíš, můžeš svůj zápis na závěr vyzdobit obrázkem. 

 

PŘED PREZENTACÍ KNIHY 

 Připrav si ze svých záznamů krátké představení knížky (asi  5minutové). 


