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Po stopách knih pro starší děti 1. stupně ZŠ

Klára Kujanová

Na počátku školní docházky se děti soustředí především na správnou techniku čtení. Právě se naučily číst a otevírá se jim 

nekonečná cesta objevování.

Starší děti, zhruba od 3. třídy, se stávají samostatnými čtenáři. Výběr knih je sice stále ještě poměrně velkou měrou závislý na 

doporučení rodičů, pracovníků knihovny, pedagogů nebo kamarádů, nicméně po přečtení zajímavé knihy se dítě nebojí samo 

sáhnout v polici po další podobné. Děti se dokážou ponořit do hlubších příběhů a složitějších zápletek, čtou rády. A pokud ne, 

nemějme jim to za zlé, jejich vztah ke čtení v mnohém definuje prostředí, ze kterého pocházejí.

Dejme dětem šanci prozkoumat různé žánry, nabízejme jim knihy s aktuálními tématy, ale nezatracujme starou dobrou klasiku. 

Pečlivě vybírejme tituly nejen podle věku, ale také podle čtenářské zkušenosti.

Kniha plná napětí, tajemství a odvážných dětských hrdinů je lákavá pro mnoho mladších dětí. Hledají v ní své hrdiny, chtějí být 

stateční jako oni a rády by zažily podobná dobrodružství. Většina těchto knih v sobě nese fantasy prvky. Mladší děti se často bojí 

velkého zla a neuchopitelných jevů, ale zároveň už nechtějí číst „pohádky pro mimina“.

Odvážného páťáka můžete plně uspokojit knihami Vojtěcha Matochy  Prašina nebo Alchymistova šifra Kevina Sandse.

V tomto ohledu bychom neměli zapomínat na Harryho Pottera.

Děti jako hlavní postavy s běžnými dětskými starostmi i radostmi najdeme v knihách přímo určených chlapcům nebo dívkám. Pro toto 

období je typické, že chlapci a děvčata začínají číst odlišnou literaturu.

V dnešní době chlapci rádi čtou knihy inspirované počítačovými hrami, především tedy Minecraftem. Knihy, které přiměly mnoho 

kluků ke čtení.

Kluky potěší také knihy českých autorek Kluk a pes od Ivony Březinové nebo Nejhorší den v životě třeťáka Filipa L. Petry Braunové, 

která napsala pro děvčata Evička lhářka žhářka nebo Ema a kouzelná kniha.

V tomto věku děvčata opouštějí princezny a jejich pozornost se často obrací na víly a baletky. V této kategorii jsou velmi oblíbené 

série Malá baletka od Darcey Bussell a série Víly Nevíly spisovatelky Kiki Thorpe. Příběhy těchto dívčích románů jsou navíc protknuty 

kouzly, což je velmi lákavé.

Děvčata také často čtou knihy z rodinného prostředí od autorky Jacqueline Wilson. Téma rozvedených rodičů, které se objevuje v 

jejích knihách, je pro mnoho dětí velmi dobře známé.

Velmi oblíbené jsou knihy o Gregovi Deník malého poseroutky. Svérázný chlapec a jazyk blízký dětem přitahují pozornost dětí po 

celém světě.

Některé děti nezaujmou knihy s dětskými hrdiny, ale naopak s hrdiny zvířecími. Pevná zvířecí přátelství a nekonečná dobrodružství 

přinášejí knihy Zákon smečky spisovatelky Erin Hunter. Něžný příběh nabízí kniha o velrybě Gerda.

Knihy pohádkové, s nejrůznějšími hrdiny, z nejrůznějších světů – i ty mají nezastupitelné místo v dětském světě. Lichožrouti, 

Muminci, Medvídek Pú, knihy Roalda Dahla a samozřejmě klasické pohádky světových autorů, ve kterých vítězí dobro nad zlem.

Nejen na recitační přehlídky a do čítanky jsou určeny básně pro děti. Můžeme v dětech probudit zájem o poezii vhodnými tituly. Jiří 

Žáček, Miloš Kratochvíl, Daniela Fischerová nebo Pavel Šrut jsou ti, kteří nám v tom mohou pomoci.

V neposlední řadě bych ráda zmínila knížky plné kreativních nápadů a tvoření. Jsou dobrou motivací ke čtení pro děti, které chtějí 

méně psaní a více obrázků.

Dětský svět je plný radosti, nekonečných možností a fantazie. A právě takové by měly být i knihy malým čtenářům určené. Knihy, 

které respektují dětskost, ale současně děti posouvají kupředu.
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