Povinně volitelná četba 7. ročník – školní rok 2018/2019
MÝTY, BÁJE, POVĚSTI, HISTORIE
 Eduard Petiška: Staré řecké báje a pověsti
 Alois Jirásek: Staré pověsti české
 Ivan Olbracht: Biblické příběhy
POHÁDKY A FANTASY
 Hans Christian Andersen: Pohádky
 Oscar Wilde: Šťastný princ a jiné pohádky
 Karel Čapek: Devatero pohádek
 C.S. Lewis: Letopisy Narnie (kterákoli část)
 J.K. Rowlingová: Harry Potter (kterákoli část)
 J. R. Tolkien: Hobit aneb Cesta tam a zase zpátky
 Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ
 Ezopovy bajky
PŘÍBĚHY Z ČESKÉHO PROSTŘEDÍ
 Božena Němcová: Divá Bára, V zámku a podzámčí, Babička (nebo i jiné)
 Karel Poláček: Bylo nás pět
 Eduard Bass: Cirkus Humberto (cirkusové prostředí), Klapzubova jedenáctka (fotbalové prostředí)
DOBRODRUŽNÉ
 Miroslav Švandrlík: Neuvěřitelné příhody žáků Kopyta a Mňouka
 Mark Twain: Dobrodružství Toma Sawyera (vyprávění o lumpárnách chlapce Toma)
 Jules Verne: Dvacet tisíc mil pod mořem, Cesta do středu země (nebo jiné)
 Karel May: Vinnetou (příběhy o indiánech)
 R. L. Stevenson: Ostrov pokladů
 Eduard Štorch: Lovci mamutů
 Jack London: Bílý tesák, Volání divočiny (příběhy z divoké přírody)
 Jaroslav Foglar: Záhada hlavolamu, Stínadla se bouří (nebo jiné, záhady z Prahy)
PŘÍBĚHY DĚTÍ, ZVÍŘAT
 Erich Kastner: Luisa a Lotka
 Zdeňka Bezděková: Říkali mi Leni
 Alan Marshall: Už zase skáču přes kaluže (příběh z nemocničního prostředí)
 EricKnight: Lassie se vrací (příběh o věrné psí lásce)
V případě, že budete přesvědčeni, že v seznamu chybí nějaké zásadní dílo, přijďte a třeba domluvíme jeho
zařazení 
Žák odevzdá v každém pololetí dva zápisy ve čtenářském deníku. Minimálně 1 knihu si musí vybrat z výše
uvedeného seznamu. Další 3 knihy si žák může (ale nemusí) zvolit dle vlastního zájmu zcela libovolně. Vybrané tituly
musí odpovídat věku žáka (např. nečtěte knížky určené pro 1. stupeň).
1. pololetí – termín odevzdání: do 9. 1. 2019 (středa)
2. pololetí – termín odevzdání: do 5. 6. 2019 (středa)
Čtenářský deník je možné odevzdávat kdykoli DO tohoto data. Pozdní odevzdání bez závažného důvodu, např.
neplánované nepřítomnosti (nemoc apod.), ovšem nikoli plánované nepřítomnosti !!! (dovolená apod.) bude
sankciováno snížením známky o jeden stupeň.
Neodevzdání čtenářského deníku nebo jeho opsání z internetu, knížky apod. bude hodnoceno známkou 5. Čtenářský
deník je VAŠE práce!
Zápis ve čtenářském deníku bude obsahovat:
Název knihy a jméno autora, jméno překladatele (jedná-li se o překlad), popř. ilustrátora
Nakladatelství, rok a místo vydání (např. Albatros, Praha 1987)
Stručný výtah obsahu knihy
Vlastní hodnocení!!!
Krátkou ukázku z knihy
* V případě, že si nevyberete z tohoto seznamu, můžete nahlédnout i do seznamů 8. a 9. třídy.

Povinně volitelná četba 8. ročník – školní rok 2018/2019
POHÁDKY A FANTASY
 Jan Werich: Fimfárum
 Julius Zeyer: Radúz a Mahulena (divadelní hra)
 J. R. Tolkien: Pán prstenů (kterýkoli díl)
 Christopher Paolini: Odkaz dračích jezdců (kterýkoli díl)
 Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ
 Paulo Coelho: Alchymista
 Viktor Dyk: Krysař
 Andrzej Sapkowski: Zaklínač (kterýkoli díl)
PŘÍBĚHY Z ČESKÉHO PROSTŘEDÍ
 Božena Němcová: Divá Bára, V zámku a podzámčí, Babička (nebo i jiné)
 Karel Poláček: Bylo nás pět (příběh Petra Bajzy), Muži v ofsajdu (fotbalové prostředí)
 Ota Pavel: Jak jsem potkal ryby (autobiografie), Smrt krásných srnců (válečná, židovská tematika)
 Zdeněk Jirotka: Saturnin (humoristický příběh)
 Karel Čapek: Bílá nemoc (divadelní hra), Válka s mloky (nebo i jiné)
 Karel Havlíček Borovský: Král Lávra, Epigramy, Tyrolské elegie (poezie)
 Petr Bezruč: Slezské písně (poezie)
 Karel Jaromír Erben: Kytice (poezie)
DOBRODRUŽNÉ
 Jack London: Bílý tesák, Volání divočiny (příběhy z divoké přírody)
 Jerome Klapka Jerome: Tři muži ve člunu
 Karel May: Poklad na Stříbrném jezeře
 Jaroslav Foglar: Záhada hlavolamu, Stínadla se bouří, atd.
SVĚTOVÁ DÍLA
 Romain Rolland: Petr a Lucie (válečná novela)
 Deník Anny Frankové (zápisky z války)
 John Steinbeck: O myších a lidech (příběh o nenaplněných snech)
 Christiane Vera Felscherinov: My děti ze stanice ZOO (drogová tematika)
 William Shakespeare: jakákoli divadelní hra (např. Hamlet, Romeo a Julie, Zkrocení zlé ženy)
 Moliére: Lakomec (divadelní hra o lakotě)
 Robert Fulghum: Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce, Možná, možná ne
(nebo i jiné, humorné příběhy)
V případě, že budete přesvědčeni, že v seznamu chybí nějaké zásadní dílo, přijďte a třeba domluvíme jeho
zařazení 
Žák odevzdá v každém pololetí dva zápisy ve čtenářském deníku. Minimálně 1 knihu si musí vybrat z výše
uvedeného seznamu. Další 3 knihy si žák může (ale nemusí) zvolit dle vlastního zájmu zcela libovolně. Vybrané tituly
musí odpovídat věku žáka (např. nečtěte knížky určené pro 1. stupeň).
1. pololetí – termín odevzdání: do 9. 1. 2019 (středa)
2. pololetí – termín odevzdání: do 5. 6. 2019 (středa)
Čtenářský deník je možné odevzdávat kdykoli DO tohoto data. Pozdní odevzdání bez závažného důvodu, např.
neplánované nepřítomnosti (nemoc apod.), ovšem nikoli plánované nepřítomnosti !!! (dovolená apod.) bude
sankciováno snížením známky o jeden stupeň.
Neodevzdání čtenářského deníku nebo jeho opsání z internetu, knížky apod. bude hodnoceno známkou 5. Čtenářský
deník je VAŠE práce!
Zápis ve čtenářském deníku bude obsahovat:
Název knihy a jméno autora, jméno překladatele (jedná-li se o překlad), popř. ilustrátora
Nakladatelství, rok a místo vydání (např. Albatros, Praha 1987)
Stručný výtah obsahu knihy
Vlastní hodnocení!!!
Krátkou ukázku z knihy
* V případě, že si nevyberete z tohoto seznamu, můžete nahlédnout i do seznamů 7. a 9. třídy.

Povinně volitelná četba 9. ročník – školní rok 2018/2019
POHÁDKY A FANTASY
 Jan Werich: Fimfárum
 Julius Zeyer: Radúz a Mahulena (divadelní hra)
 J. R. Tolkien: Pán prstenů (kterýkoli díl)
 Christopher Paolini: Odkaz dračích jezdců (kterýkoli díl)
 Viktor Dyk: Krysař
 Andrzej Sapkowski: Zaklínač (kterýkoli díl)
PŘÍBĚHY Z ČESKÉHO PROSTŘEDÍ
 Božena Němcová: Divá Bára, V zámku a podzámčí, Babička (nebo i jiné)
 Ota Pavel: Jak jsem potkal ryby (autobiografie), Smrt krásných srnců (válečná tematika)
 Karel Čapek: Bílá nemoc (divadelní hra), Válka s mloky (nebo i jiné)
 Zdeněk Jirotka: Saturnin (humoristický příběh)
 Arnošt Lustig: Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou (židovské téma)
 Hana Androniková: Zvuk slunečních hodin (židovské téma)
 Karel Jaromír Erben: Kytice (poezie)
 Karel Hynek Mácha: Máj (poezie)
 Karel Havlíček Borovský: Král Lávra, Epigramy, Tyrolské elegie (poezie)
 Petr Bezruč: Slezské písně (poezie)
SVĚTOVÁ DÍLA
 Romain Rolland: Petr a Lucie (válečná novela)
 Deník Anny Frankové (zápisky z války)
 Arnošt Lustig: Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou (židovské téma)
 Christiane Vera Felscherinov: My děti ze stanice ZOO (drogová tematika)
 John Steinbeck: O myších a lidech (příběh o nenaplněných snech)
 Mika Waltari: Egypťan Sinuhet (příběhy z Egypta)
 William Shakespeare: jakákoli divadelní hra (např. Hamlet, Romeo a Julie, Zkrocení zlé ženy)
 Moliére: Lakomec (divadelní hra o lakotě)
 Robert Fulghum: Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce, Možná, možná ne
(nebo i jiné, humorné příběhy)
V případě, že budete přesvědčeni, že v seznamu chybí nějaké zásadní dílo, přijďte a třeba domluvíme jeho
zařazení 
Žák odevzdá v každém pololetí dva zápisy ve čtenářském deníku. Minimálně 1 knihu si musí vybrat z výše
uvedeného seznamu. Další 3 knihy si žák může (ale nemusí) zvolit dle vlastního zájmu zcela libovolně. Vybrané tituly
musí odpovídat věku žáka (např. nečtěte knížky určené pro 1. stupeň).
1. pololetí – termín odevzdání: do 9. 1. 2019 (středa)
2. pololetí – termín odevzdání: do 5. 6. 2019 (středa)
Čtenářský deník je možné odevzdávat kdykoli DO tohoto data. Pozdní odevzdání bez závažného důvodu, např.
neplánované nepřítomnosti (nemoc apod.), ovšem nikoli plánované nepřítomnosti !!! (dovolená apod.) bude
sankciováno snížením známky o jeden stupeň.
Neodevzdání čtenářského deníku nebo jeho opsání z internetu, knížky apod. bude hodnoceno známkou 5. Čtenářský
deník je VAŠE práce!
Zápis ve čtenářském deníku bude obsahovat:
Název knihy a jméno autora, jméno překladatele (jedná-li se o překlad), popř. ilustrátora
Nakladatelství, rok a místo vydání (např. Albatros, Praha 1987)
Stručný výtah obsahu knihy
Vlastní hodnocení!!!
Krátkou ukázku z knihy
* V případě, že si nevyberete z tohoto seznamu, můžete nahlédnout i do seznamů 7. a 8. třídy.

