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Jak vyrůstám s knihou 
Nad tím, zda a jak rosteme s knihou, by se měl určitě zamyslet každý z nás. I když třeba 
nečteme, tak jednou zjistíme, jak jsou pro nás knihy důležité. Kdybychom je neměli, tak 
bychom jen těžko zjistili informace o naší historii, předcích a událostech, na které už všichni 
dávno zapomněli.  

Poprvé jsem se s knihou setkala, když mi maminka četla jako malé holčičce každý večer na 
dobrou noc pohádky. Svoji úplně první knihu jsem dostala při odchodu z mateřské školy a 
pamatuji si, že to byl soubor krásných pohádek. Určitě bych ji našla u nás v knihovničce. 
„Brzy půjdete do školy, naučíte se písmenka a potom se do knihy začtete “, říkala nám tedy 
naše paní učitelka. Já si knihou listovala, dívala se obrázky a těšila jsem se celé léto na to, jak 
nastoupím do školy.  

Od prvního dne jsme se učili číst a paní učitelka nás vedla k tomu, abychom jsme se naučili 
mít knihy rádi. I když je teď doba internetu a spíše si čteme vše v elektronické podobě, měli 
bychom si občas vzít do ruky knihu. I když nás třeba nebaví povinná četba, tak alespoň 
nějaký časopis nebo knihu, která nás opravdu baví. Je to důležité, abychom si rozšířili naši 
slovní zásobu.  

Na větu „Jak vyrůstám s knihou“ se dá dívat ještě z jednoho pohledu. Někdo totiž roste 
v práci. Knihy jsou důležité pro spisovatele, básníky, vydavatele, majitele knihkupectví nebo 
knihovníky. Přiznávám, že čtení není můj koníček, ale s knihou opravdu rostu, protože svoji 
oblíbenou knihu si vždy ráda přečtu.  

Myslím si, že bychom na knihy neměli zapomínat, protože jejich prostřednictvím můžeme 
předat informace dalším generacím, tak jako to udělali naši předkové pro nás. O knihy 
bychom se měli tedy starat jako o poklad. 
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