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Jak vyrůstám s knihou 

 
Každého z nás ovlivňuje kniha již od útlého věku, například když čtou rodiče pohádky malým 
dětem, dále když se naučíme číst a přečteme si sami první knihu. Dobrou motivací ke čtení je 
povinná četba ve školách, která nás donutí přečíst knížku. Všichni si najdou tu svou 
oblíbenou, třeba dobrodružnou, romantickou, nebo detektivku. Zkrátka jak rosteme, roste 
s námi i výběr knih. 

Já si pamatuji, že mou první knihou byla Honzíkova cesta od Bohumila Říhy, následovaly 
příběhy o koních, o psech, dívčí romány a před časem se mi dostaly do rukou dvě knihy, ve 
kterých je trochu humoru, ale hlavně hodně smutku a beznaděje. Jedna se jmenuje Malý 
muž a velká žena aneb Vlak dětství a naděje. Kniha byla zfilmována. Jako malá jsem tento 
seriál ráda sledovala a ráda jsem se k němu vracela, ovšem to jsem ještě moc nevnímala, co 
se tam vlastně děje a nedokázala jsem odhadnout, jakou bolest a strach lidé mohli pociťovat. 
Před nedávnem se mi tento příběh dostal do rukou i v knižní podobě, takže jsem si ho prostě 
musela přečíst.  

Děj se odehrává v období druhé světové války a vypráví ho desetileté děvčátko. Bylo 
zajímavé si přečíst pohled na svět v té nelehké době. Příběh nakonec dopadne dobře i díky 
jedné z hlavních postav, Anně Urbanové, která bere život s humorem, za což jsem byla moc 
ráda.  

Druhým poutavým příběhem je Zlodějka knih. Zde je hlavní hrdinkou Liesel, která vyrůstala u 
náhradních rodičů, díky nimž mohla chodit do školy a naučit se číst. Čtení tak milovala, že 
začala knihy krást, právě proto tento název. Kniha je též zfilmována a je také z doby války. 
Jsou to smutné stránky knih, ale každá svým způsobem dopadne dobře. 

 Můj názor a pocit z těchto příběhů je takový, že to nebyly lehké časy a co nám přijde 
samozřejmostí, tak tam bylo vzácné. Nikdy bych takovou dobu nechtěla zažít a myslím si, že 
nejen já. I když jsou příběhy zfilmovány, knihy mají své kouzlo. Já osobně jsem zastánce toho, 
že kniha je přítel člověka.  

                                                                                Kateřina Kýrová, 8. ročník, 14 let 
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E-mail: RenataFialova@email.cz 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


