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Čtenářská soutěž krajské knihovny má svého vítěze
Krajská knihovna Karlovy Vary vyhlásila v Týdnu knihoven v říjnu 2018 již druhý ročník
čtenářské soutěže s názvem „Vybav si svou knihovnu“. Třídní kolektivy základních škol měly
soutěžit o to, která třída přečte v daném časovém úseku nejvíce knih.
„Každá třída, která se soutěže účastnila, musela vyplňovat tzv. tabulku četby a třídní
učitelé či češtináři dohlíželi na to, že zapsané knihy jsou skutečně přečtené,“ vysvětluje
vedoucí oddělení pro děti krajské knihovny Barbora Čihařová a doplňuje: „Nakonec správně
vyplněné tabulky, a tím i přihlášku do soutěže, odevzdala desítka tříd.
Vítězem celé soutěže se, s počtem 80 přečtených knih, stala 8. třída ze ZŠ
v Bukovanech na Sokolovsku. Každý z 15 žáků této třídy přečetl průměrně 5 knih. Nejlepší
čtenářkou se v této třídě stala Petra Houčková, která za 5 měsíců zvládla přečíst knih 11.
Ceny vítězné třídě odvezl do Bukovan ve středu 20. 3. 2019 ředitel krajské knihovny
Vratislav Emler. Předal dětem nejen sladkosti a barevné větrníky, ale hlavně pět beden knih
pro děti a mládež, které výrazně rozšíří školní knihovnu v Bukovanech.
Děti byly z odměny nadšené a hned vybíraly knihy, které si půjčí a doma přečtou. „My
jsme snad v ráji.“ Vydechla dlouhovlasá dívka sedící mezi štosy knih. Třídní učitelka Eva
Lauberová zase prozradila, že právě v této třídě se jí, více než po čtvrt století, stalo, že
přistihla žáka číst si pod lavicí. „Ani jsem se na něj nemohla zlobit,“ usmívá se paní učitelka a
dodává: „Spíš jsem měla chuť ho pochválit.“
Knihovníci krajské knihovny doufají, že takových skvělých čtenářských tříd mají ve
svém okolí spoustu a že i další kolektivy se v říjnu přihlásí do dalšího ročníku soutěže „Vybav
si svou knihovnu“.
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