
Čtenářská anketa 

Děkujeme žákům 3. – 9. tříd 

ZŠ Marie Kudeříkové ve Strážnici, 

 že si dali tu práci a dotazník vyplnili! 



Celkem se zúčastnilo 195 žáků, z toho pouze  

2 si nemohli vzpomenout, do které chodí třídy  
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Ale teď už se podíváme na odpovědi. 

První otázka byla: Co čteš? 
 
 
 
 
 
 
 

•  
 
 
 
 

Důvody těch, kteří nečtou:  nebaví mě to 
    se mi nechce 
    mám jiné koníčky 
    nezbývá mi na to čas 

tištěné knihy

elektronické knihy (na mobilu, 
čtečce, …) 

časopisy

nečtu vůbec… 



Když jsi byl(a) malý(á), předčítal Ti někdo? 

ANO  
 

NE 



Kdo čte ve Tvojí rodině? 

čteme skoro všichni

čtu jen já

čte někdo z rodičů

čte někdo z prarodičů

čte sourozenec

nečte nikdo



Myslíš, že je čtení důležité? 

Zajímavé je, že i ti, kteří nečtou, vědí, že čtení důležité je  
     Čtení je důležité, protože… 

    pak budeš líp číst 

     se tam toho moc dozvíš 

        když nebudeš umět číst, tak nebudeš umět nic 

    

       ti rozvíjí fantazii 
         se toho hodně naučíme a zjistíme věci, které jsme nevěděli 

     jsme gramotnější a známe divná slova                                  baví čtenáře 
 si rozvíjíme mozek a známe více slov 

                              z knížek se „učíme“ 
      

zabere víc času jak film                             rozvíjí mluvu a mysl 

                 ale hlavně:  bisme nebily gramotní 
 

ano

ne

nevím



Pokoušel(a) ses už někdy sám 

(sama) něco napsat? 
 
 
 

 
 
 

Komiks (mně osobně se moc nelíbil, ale ostatním jo) 
                                    O malé holčičce, která se stěhovala do Afriky 

O  r o h l í k u  I g o r o v i  
 Píšu si deníček. Když se stala nějaká důležitá událost, napsala jsem ji jako knihu a něco si vymyslela. 

      Příběh o chlapci ze střední, který měl psychické problémy. 

o zlatém jablíčku, které se kutálelo ze země do země 
Ale také: 

        pohled, pozvánky   Slohovku 

čtenářský list     zbýrku básniček 

ne

ano



Všiml(a) sis někdy nějaké knihobudky 

(např. na nádraží, v parku, …)? 

nevím, o co se jedná

všiml(a), ale nezaujalo mě
to

ano, mám odtud i knihu

vím o co se jedná, ale
neviděl jsem to

ano, ale knihu odtud
nemám

nevšiml



Prosím seznamte se, 

toto je „knihobudka“ 



Víš o tom, že strážnickou knihovnu 

můžeš najít i na internetu? 

nevím o tom

vím, navštěvuji stránky
knihovny

vím, sleduji jak stránky, tak
profil knihovny na
Facebooku
vím, ale nenavštěvuji



Tady nás odpovědi nepotěšily, ba přímo rozesmutnily  

Přitom na stránkách knihovny můžete najít např.: 

- pozvánky na akce, které chystáme 

- fotogalerii z akcí, které již proběhly 

- nabídku nově zakoupených knih pro děti i dospělé 

- on-line katalog, kde je možné vyhledávat, které 

knížky jsou u nás k dispozici, dokonce si můžete 

i prodloužit výpůjčky nebo knihy rezervovat.  

Udělejte si čas a navštivte naše stránky! 



Z jakého důvodu čteš?  

 

 

 

 

 

 

 

baví mě to

musím číst povinnou
četbu do školy

nutí mě rodiče

nečtu



Kde získáváš knihy?  

mám své vlastní (kupuju si
je/dostávám je/čtu knihy rodičů)

půjčuju si je ve školní knihovně

půjčuju si od kamarádů

chodím do městské knihovny

stahuju si je z internetu

nečtu



Kde nejraději čteš? 

 

 

 

 
Jiná možnost:  

    kdekoliv (kromě WC - koupelny) 

  ve škole v hodinách 

   na cestách (ve vlaku, letadle, autobusu) 

 
   ve čtenářské dílně v rámci češtiny 

 na dovolené 

doma

ve škole (o
přestávkách)
cestou do školy

jiná možnost

nečtu



Děláš si z knihy zápisky? 

 

 

 

 

 

Výsledky ankety ukazují na to,  
že většina šesťáků se zápisům 
nevyhne. 

ano, rád(a)

ano, protože musím
kvůli škole

ne



Chyběly by Ti tištěné knihy, kdyby 

se přestaly vydávat a existovaly jen 

v elektronické podobě? 

ano

ne

neumím si to představit,
takže nevím



Jak si vybíráš, co číst? 
Tady žáci dokázali, že jsou velmi kreativní – navýšili 

počet odpovědí na dvojnásobek  

nechám si od někoho poradit

vybírám si podle obalu

zaujme mě ukázka z knihy v učebnici

sleduju tipy na internetu, v časopisech atd.

čtu jen povinnou četbu

nevybírám si je ale dostávám

vybírám podle žánru

vybírám podle názvu

vybírám podle autora

nečtu



Vyber, čemu dáváš přednost. 

 

 

 

 

 

 

 

nejprve přečíst knihu a potom se podívat na film

nejprve vidět film a potom číst knihu

když přečtu knihu, nepotřebuji vidět film

když vidím film, nemusím už číst knihu

nečtu



Máš oblíbené téma nebo autora? 

 

 

 

ne

ano



Jaká je Tvoje nejoblíbenější kniha? 

Oblíbenci se mění podle tříd 

 

3. třída - Magický domeček 

4. třída - Červená Karkulka 

5. třída - Já, JůTuber 

6. třída - Deník malého poseroutky 

7. třída - Harry Potter 

8. třída - Deník malého poseroutky 

9. třída - Hvězdy nám nepřály 



Tímto končí naše ohlédnutí za 

čtenářskou anketou roku 2016.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.kulturnidumstraznican.cz/knihovna/hlavni-strana.html 


