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Jak vyrůstám s knihou 

 

Moje oblíbená kniha se jmenuje  Bílá je barva kouzel. Lidé říkají, že kniha je jen papír 
popsaný písmenky. To mají sice pravdu, ale ta písmenka nám dávají rady do života. Jsem 
vděčná svým rodičům, že mě naučili číst. Už to umím a můžu si sama cokoli přečíst. Tuhle 
knihu jsem dostala od Základní školy v naší obci Lipová. A jsem ráda, že jsem ji dostala. Teď o 
ní mohu napsat vše. Tahle kniha mě toho naučila hodně: například, jak pomáhat svým 
kamarádům, nebo jak mít ráda svoje kamarády. Ke svým kamarádům se musíme všichni 
chovat hezky, protože když se k nim hezky chovat nebudeme, tak je ztratíme. Tuhle knihu 
budu číst i ve stáří a až budu mít svoje děti, tak jim ji přečtu.  

Musím se přiznat. Já jsem čtení neměla vůbec ráda, ale pak jsem zjistila, že je to legrace! Jak 
mě moje kniha ovlivnila? Mě ovlivnila tak, že jsem se toho hodně naučila a také poučila. 
Vážně jsem ráda, že ji mám.  Je to můj druhý svět. Pokaždé se s ní zavřu v pokoji a hodím 
trápení a starosti za hlavu. Pokaždé, co se na ni podívám, hned mám lepší náladu. Už se 
těším, až vyjde druhý díl, abych si ji mohla přečíst a říci svým spolužákům, jak to vše dopadlo.  

Moje máma mi vždy říká: „Jdi za svým snem“ a já ji vždy poslechnu. Jdu za svojí oblíbenou 
knihou! Pokud nemáte rádi čtení, tak to rychle změňte! Mě to začalo bavit až po té, co jsem 
přišla na Základní školu v obci Brodek u Konice, kde nás paní učitelka Renata Fialová naučila, 
že číst je to nejlepší, co je. Jsem jí za to velmi vděčná! 

 Ti, kteří říkají, že je čtení nudné nebo trapné, tak se mýlí. Uvidíte, že když si přečtete alespoň 
jednu knihu, začne vás to bavit! Myslím si, že každému z vás vám máma četla leporela a také 
vás to bavilo. Tak si zkuste přečíst alespoň jednu knihu a uvidíte, že je to legrace. Já mám 
radši romány. Myslím, že tahle literární práce vám dá dobrou radu, jak zkusit přečíst alespoň 
jednu knihu. 
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