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Moje první knížka, kterou jsem si sama přečetla 
      Z dětství si pamatuji, že mi knížky četli  rodiče. Když jsem byla na prázdninách u
prarodičů, tak babička nebo dědeček. Knížka s názvem „Kobylka Karolínka“ byla moje
první knížka, kterou jsem si v polovině 1. třídy základní školy přečetla bez pomoci rodičů,
či někoho jiného. Dostala jsem ji na Vánoce od „Ježíška“, když mi bylo 7 let, ale začít číst
jsem ji nemohla, protože jsme se ve škole nenaučili ještě všechna písmena. 
     Pamatuji si, že když jsme se ve škole všechna písmena doučili, byla jsem ráda, že už
se čtením knížky můžu začít sama a nemusí mi ji číst rodiče, babička či dědeček, nebo
ještě někdo jiný. Nejvíce se mi na ní líbily obrázky, které mě při pohledu na první stranu
zaujaly.  Obrázky  nejčastěji  popisovaly,  co  právě  dělali  kobylka  Karolínka  a  její  dva
kamarádi - medvídek Bertík a žabka Kvákalka. 
     Jelikož to byla moje první knížka, vyhovovala mi i  velikost písma. Text byl napsán
srozumitelně a bylo ho dost na to, abych vše jako malá sedmiletá holka pochopila. Nejvíce
se mi líbila kapitola „Hepčí!“, kde žabka spadla do mouky, protože se nadýchala pylu z
blatouchů a začala kýchat. Na konci této knížky byly nějaké otázky a spojovačka, které
jsem si udělala na zvláštní papír, protože jsem do knížky nechtěla psát. Po přečtení jsem
se s jejím obsahem podělila s ostatními spolužáky, a to tak, že jsem si knížku připravila do
čtenářského deníku a povyprávěla ji nahlas celé třídě i paní učitelce. 
     Knížku jsem pak i půjčila kamarádovi a kamarádce, které také zaujala. Knížka „Kobylka
Karolínka“ mi od té doby leží na poličce a čeká na to, až si ji přečte moje mladší sestra
Renata, která už za chvíli půjde do 1. třídy. Tato literární soutěž „Rosteme s knihou“ mě po
dlouhé době donutila si knížku přečíst znovu a připomenout si její děj.  
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