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Jak vyrůstám s knihou 

Když jsem přišla domů s tímto tématem na školní referát do českého jazyka, nevěděla jsem vůbec, o čem 
psát a jak začít. Zeptala jsem se maminky a ta mi pověděla, že moje první knihy byly už zakoupeny dříve, 
než jsem se narodila, protože jsem byla rodičů první dítko. V mé knihovně je spousta knížek, hlavně 
pohádkových, krásně ilustrovaných. Najdou se tam takové knihy, které jsem dostala od mé babičky a ta 
některé dostala ještě od své maminky. Pravdou je, že tyto knihy jsou již trošku dotrhané a pokreslené, ale 
pro mě mají neuvěřitelnou hodnotu. S kreslenými knížkami jsem se setkala jako s prvními, když jsem 
ještě neuměla číst. Buď jsem si jen prohlížela obrázky, anebo mi k nim maminka vyprávěla příběh. Tento 
příběh mohl být pokaždé jiný, a proto mě tyto knihy nikdy nepřestaly bavit. 

Když jsem trošku povyrostla a byly mi asi čtyři roky, nejraději jsem měla knížku Alenčina čítanka a mně ji 
celou přečetla v té době stoletá teta Josefína. Někdy si příběh poupravila i podle sebe. Seděly jsme vždy 
na posteli, nahřívaly jsme si záda o topení a naslouchala jsem. Z této knihy jsem si zapamatovala nejvíce 
příběh „Večer s maminkou“, který mi připomíná můj život. Knihy se pořád dokupovaly, nebo jsem je 
dostala na narozeniny a na Vánoce, podle toho, jak jsem rostla. Po pohádkových knížkách to byly 
dobrodružné, romantické knížky a hlavně knihy pro dívky. Najdou se i takové, které méně využívám, a to 
jsou encyklopedie, slovníky, zpěvníky, bible atd. 

Knihovnu mám opravdu rozsáhlou, ale i tak využívám u nás na vesnici veřejnou knihovnu k zapůjčení knih 
a časopisů. Nyní zrovna čtu knihu Wendy Quillová a krokodýlí ocas. Tuto knížku ilustrovala mladá 
jedenáctiletá slečna Mina May. Je to o dívce, která řeší různé problémy vtipnou formou. Děj mi 
připomíná mě, protože takhle taky řeším skoro všechny problémy. Musím přiznat, že čtení není úplně 
mým koníčkem a ani nemám díky ostatní koníčkům na knihy moc času a navíc mám problém, že pokud 
mě kniha nezaujme hned od začátku, dám ji stranou a málo kdy se k ní vrátím.  

Z mé knihovny zatím pohádkové knížky nevyhazuji, protože mám mladšího pětiletého brášku, kterému 
večer před spaním čtu a sama si připomínám mé nejoblíbenější knihy. Vím, že v dnešní době fungují 
knihy, které se stahují a kupují do mobilního telefonu nebo tabletů, ale tuto možnost nemám zatím 
vůbec v plánu. Není nad to knihu držet v ruce, protože mám tak více pocit, že můžu posoudit a ohodnotit 
práci a kvalitu ilustrátora. Co bych určitě trochu změnila? To abych začala mít více času na čtení v knihách 
a méně času na čtení na internetu. Knihy vždy dostávám, jen jedinou knihu, kterou jsem si zakoupila 
sama, byla knížka Destrukční deník, ze které maminka neměla vůbec radost, protože nezažila, že by se ke 
knize mohl takto někdo chovat a o to více obdivovala autora, který tuto knihu napsal "nenapsal" a radil 
čtenářům hned v úvodu „tvořit znamená ničit". V dnešní době je bohužel vše možné. Já si už svůj život 
bez knížek nedovedu představit. 
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