LETNÍ ČTENÁŘSKÁ VÝZVA PRO DĚTI - 2018
Milý čtenáři malí i velcí,
Knihovna Jiřího Mahena v Brně zveřejňuje výsledky LETNÍ ČTENÁŘSKÉ VÝZVY, kterou
v letošním roce vyhlásilo oddělení pro děti a mládež. Odhodlaní soutěžící měli za úkol
od 1. června do 14. září 2018 přečíst minimálně šest knih na rozličná témata:
knihy s prázdninovou tematikou, se zajímavou obálkou, doporučené kamarádem, vydané
jako audiokniha, knihy s více než 250 stránkami a knihy vydané v roce 2018.

Ti nejodvážnější z odvážných však mohli těchto šest knižních úlovků rozšířit o bonusové
knihy: s jednoslovným názvem, odehrávající se ve smyšleném světě, s naučnou tematikou
a knihy plné veršů.

S velkým potěšením jsme od našich malých čtenářů obdrželi nazpět 21 deníčků plných
zajímavé literatury, výborných nápadů a hezkých doprovodných ilustrací či dalších
výtvarných prvků. Kreativita, se kterou naši milí účastníci ke čtenářské výzvě přistoupili, nás
nesmírně potěšila, a proto jsme se rozhodli, že drobnou odměnu obdrží všichni zúčastnění.

Většími dárky jsme se rozhodli obdarovat prvních pět, podle nás, nejlepších deníčků. Porota
se skládala ze všech členů týmu Knihovny pro děti a mládež, kterých bylo devět. Každý měl
pět hlasů a mohl si deníčky důkladně prohlédnout a rozhodnout se, kterému udělí svoje
sympatie, a tedy i svůj hlas.

1. MÍSTO
Na pomyslném prvním místě se umístily s nerozhodným počtem hlasů (6 hlasů) dvě
nadějné čtenářky:
Denisa Kroupová (13 let)
Denča nás rozhodně zaujala zajímavými tituly knížek, krasopisným psaním bez hrubek a asi
úplně nejvíc překrásnými doprovodnými ilustracemi. Oceňujeme také vtipné komiksové
vsuvky.

Denisa Kroupová

Anna Berenika Standarová (11 let)
Anička zvolila úplně jiný styl úpravy deníčku, což je také skvělé. Každou knihu měla napsanou
jinou barevnou propiskou, na označování titulů zvolila razítka, což nám přišlo jako originální
nápad. Samozřejmě nemusíme dodávat, že se objevovaly opět nádherné doprovodné,
propracované ilustrace.

Anna Berenika
Standarová

2. MÍSTO
Na pomyslném druhém místě se umístily opět s nerozhodným počtem hlasů (4 hlasy) další
tři šikovné čtenářky:
Michaela Mrázová (8 let)
Míša byla nejmladší účastnicí, která se umístila v první pětici. Na deníčku to ale nebylo
rozhodně poznat. Opět nás ale zaujaly i krásné obrázky a v tomto případě i koláže. Moc se
nám líbil obrázek z Macha a Šebestové na prázdninách, kdy byl pes Jonatán ozvláštněný tím,
že měl dolepené mrkací očko.

Michaela Mrázová

Alžběta Elbelová (13 let)
Bětka četla „těžší“ tituly přiměřené svému věku, bylo vidět, že má ráda fantasy příběhy
a romantické letní povídky. Knížky byly samozřejmě vzorně zapsány a splňovaly všechna
požadovaná kritéria. Krásné ilustrace jen dotvořily hravost a veselost deníčku.

Alžběta Elbelová

Anežka Ester Munzarová (15 let)
Anežka si také pěkně pohrála především s kolážemi obrázků, skládáním názvů knih z novin a
časopisů. Zaujal nás i prvek dolepení suchého lístku přímo do textu. Opět další krásný
deníček.

Anežka Ester Munzarová

3. MÍSTO
Na třetím místě se umístily všechny ostatní děti. V této výzvě totiž nebylo účastníka, který
by prohrál, už jen proto, že pokořil sám sebe a nechal se vtáhnout do krás psaných
příběhů:
Tereza Vojtová (10 let)
Sandra Filipenská (10 let)
Šimon Wandrol (8 let)
Vojtěch Mareček (7 let)
Veronika Černá (11 let)
Julie Sotolářová (8 let)
Ema Sofie Drápelová (11 let)
Matěj Standara (14 let)
Estel Gregorová (11 let)
Jana Klepárníková (12 let)
Jan Vojta (13 let)
Alžběta Šebrlová (7 let)
Vilém Standara (8 let)
David Sotolář (10 let)
Markéta Hladůvková (10 let)
Elodi Suquet (7 let)

Tito všichni si s deníčky dali taky velkou práci, všechny byly vzorně vypsané a mnohé z nich
navíc obohacené krásnými ilustracemi.

Všem výhercům z celého srdce gratulujeme!!!

Odměny budou k vyzvednutí ve 3. NP v Knihovně pro děti a mládež (Ústřední
knihovna, Kobližná 4), a to kdykoliv během otevírací doby knihovny v období
od 8. do 31. října 2018.

