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Motivačné aktivity s detským čitateĢom
Motivačné aktivity s detským čitateĢom je odborný seminárě
ktorý má už svoju tradíciu a s Ĩou spojený určitý vývoj.
Motivačné aktivity s detským čitateĢom ľ0Ľ6 v mnohom
nadviazali na predchádzajúce ročníky a zároveĨ priniesli aj niečo
nové.
Tradične súčasťou seminára boli podujatia priamo s deťmi.
Našou snahou boloě aby to boli rôznorodé podujatia. Rôznorodé
podĢa veku čitateĢově ale aj podĢa vybratej literatúry, s ktorou sa
pracovalo. Tento náš zámer sa nám podarilo naplniť a sme
presvedčeníě že
knihovníci pracujúci s detským čitateĢomě
ktorým je seminár primárne určenýě si mohli prísť na svoje
a vybrať si a inšpirovať sa naozaj výbornými podujatiami.
Naša vėaka patrí PhDr. ġudmile Hrdinákovej z Filozofickej
fakulty UKě Bratislavaě ktorá následne po každom podujatí
urobila jeho okamžitú analýzu. Mnohé veciě aktivity a iné čriepky
z podujatíě skôr než vyprchali prvé dojmy a emócieě tak boli
pomenované a často veĢmi dobre rozobraté.
Z PoĢska z Goodbooks Wroclav pricestoval Marcin
Skrabka a svojou prezentáciou
Urob si knihy, alebo ako
gamifikovať knižky na smartfónoch a následne praktickými
ukážkamiě predstavil knihovníkom nové pohĢady na PC, hry a ich
využitie v knižnici na podporu čítania.
Vėaka podpore Geotheho inštitútu sme aj tohto roku
mohli privítať kolegyne z Nemecka. Tentokrát to boli Friederike
Schmidhuber a Sabine Schuman z München Stadtbibliothek
a pripravili nám prezentáciu svojich aktivít a projektov knižnice
na podporu čítania a praktický workshop pre knihovníkov.
Práca s detským čitateĢom je kreatívnaě inšpiratívna
a určite naplĨujúca. Potrebné je to robiť s radosťou a dobrým
vzťahom ku kvalitnej knihe a čítaniu, a samozrejme k tým
malýmě ale aj väčším čitateĢom. Prajem všetkým, čo sú na tejto
cesteě nech sa im darí a verímě že aj tento zborník im bude
nápomocný.

Iveta Hurná
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PROůRAM ODBORNÉHO SEMINÁRA
24. - 25. novembra 2016

24.11.2016
- 9.00 hod. – Júlia Štefekováě Veronika Nouzová
Malokarpatská knižnica v Pezinku - podujatie s deťmi –
S Kelvinom na cestáchě Ľ. ročník
- 10.00 hod. – ġudmila Hrdináková
Filozofická fakulta UKě Bratislava – analýza podujatia
- 10.30 hod. – Jarmila Košťálová
Knihovna mĜsta Ostravy – podujatie s deťmi – Jak ti je, Filipe?,
4. ročník
- 11.30 hod. - ġudmila Hrdináková
Filozofická fakulta UKě Bratislava – analýza podujatia
- 13.30 hod. – Marcin Skrabka
goodbooks.pl, Wroclav – Urob si knihyě alebo ako gamifikovať
knižky na smartfónoch
- 14.30 hod. – Jarmila Košťálová
Knihovna mĜsta Ostravy – prezentácia aktivít a projektov
knižnice na podporu čítania
- 15.30 hod. – Friederike Schmidhuber, Sabine Schumann
München Stadtbibliothek – prezentácia aktivít a projektov
knižnice na podporu čítania a praktický workshop pre
knihovníkov
25.11.2016
- 9.00 hod. – Friederike Schmidhuber, Sabine Schumann
München Stadtbibliothek – prezentácia aktivít a projektov
knižnice na podporu čítania a praktický workshop pre
knihovníkov
- 11.00 hod. – Tibor Hujdič
Pán Mrkvičkaě Bratislava – podujatie s deťmi – Kto je to?
Skladačkové učenie – ľ. stupeĨ ZŠ
- 12.00 hod. - ġudmila Hrdináková
Filozofická fakulta UKě Bratislava – analýza podujatia
- 14.00 hod. – Marcin Skrabka
goodbooks.pl, Wroclav – praktický workshop pre knihovníkov
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Veronika Nouzová a Júlia Štefeková

S Kelvinom na cestách
Malokarpatská knižnica v Pezinku
Časová dotácia: 50 minút
CIELE:
 ukázať deťomě že kniha nemusí byť len na čítanieě ale
môžeme sa s Ĩou i zahraťě
 vedieť sa vyjadriť prostredníctvom pantomímyě
 viesť deti k spolupráci v skupineě vidieť v Calvinovi nielen
škorcaě ale aj sprostredkovať hodnotyě ktoré sa snaží
odovzdaťě
 podporiť deti v čítaní a rozvíjaní čitateĢskej gramotnosti.
POMôCKY: klbko čiernej vlnyě vytvorené oči pre Calvina
a zobákě čierna ponožka na vytvorenie telaě v ktorom je ukryté
klbkoě kniha Calvin nevie lietať – Jennifer Berneováě záložka
Calvin.
PRIEBEH:
Na začiatku predstavenie sa deťom a zoznámenie sa s nimi.
Deťom vysvetlímeě prečo Knižka a Záložka prišli medzi nich.
Vyzveme detiě aby nám povedali 5 zaujímavých miestě ktoré si

4

nemôžeme nechať ujsť v Košiciach. Vedieme s deťmi krátky
rozhovor o tomě či majú radi knižkyě či čítajú a ak ánoě čo radi
čítajú. Pýtame sa ichě či majú radi príbehy o zvieratkáchě a že
s jedným sme k nim prišli aj my. Je o zvieratku, o ktorom sme
knižku ešte nevideli a nám sa veĢmi páčilaě a preto sme si
povedaliě že to musia zažiť aj ostatní. Toto zvieratko je nám blízke
aj preto, lebo sme z Pezinka (máme veĢa vinohradov a vždy na
jeseĨ sa nachádza toto zviera vo vinohradoch). Predstavenie
Calvina (škorcaě ktorý sa bude s deťmi hrať celý čas – vytvorenie
škorca z jedného klbka čierneho vlnyě pripevnenie očíě zobáka).
Calvin ich bude sprevádzať počas celého stretnutia a aj nám
rozpovie svoj príbeh. „Ste pripravení na dobrodružstvo
s Calvinomř“
Aktivita:
Rozprávanie o škorcovi Calvinovi – čo všetko zažil (veĢa
čítal a nenaučil sa lietať – čo každý vták potrebuje vedieť).
Podanie Calvina (symbolě že rozpráva len jedeně určovanieě kto
rozpráva si režíruje lektor) – keėže Calvin veĢa čítalě navštevoval
knižnicuě aké knihyě príp. aké rozprávkové knihy mohol stretnúť
počas návštev v knižniciř (vystriedajú sa 4-5 detíě závisí koĢko
času budeme mať k dispozíciiě je možné namiesto rozprávania
využiť pantomímu a ukážu prostredníctvom pohybuě čo sa podĢa
nich naučil z knihyě aké rozprávkové postavy mohol stretnúť). Po
vystriedaní detí pokračujeme v príbehu (Calvin je sťahovavý
vták)ě preto na svojich cestách zažíva mnohé dobrodružstvá (opäť
4-5 detíě ktoré sa vystriedajú v pantomíme a predvedúě aké
dobrodružstvá mohol Calvin zažiť). Náš škorec Calvin patril
k veĢkej vtáčej rodineě ale čo s takým vtáčikomě ktorý nevie
lietaťř Pomôžeme muř Obviažeme Calvina pomocou obväzu
a všetci sa postavíme v tvare písmena „V“ a postupne si budeme
podávať škorcaě aby sme sa mohli šťastne presunúť na miesto
určenia. Keė budeme všetci v tvare písmena „V“ě začíname naše
putovanie vzlietnutím (začneme mávať rukami)ě postupne ako
letímeě je možné simulovať napr. prekážku počas letu (strom
napravo, deti sa naklonia spolu s namiě búrka je a my musíme
letieť nižšie – do podrepu spolu s deťmiě atė.) Postupne ako sa
všetci vystriedajú v podávaní Calvinaě priženie sa búrka
(búchanie na hrniec – symbol hrmeniaě príp. stiahnutie hudby
búrky)ě v tejto časti vedieme s deťmi rozhovor o tomě čo robiťě ak
nás v horách zastihne búrkaě čo je bezpečné a čo nie. Všetci ako
Calvin zachránia celý kŕdeĢ (pretože vieě že pred búrkou je
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potrebné sa ukryť a prečkať ju). Po búrke spolu s deťmi vyjdeme
z úkrytu a sme šťastníě že Calvin zachránil celú rodinuě preto
sa tešíme
tlieskaním.
Všetci
sme
akoby
jedným
Calvinom, pomáhali sme si navzájom a boli sme spolu.
Vytvorenie „pódia“ě dvojraduě aby deti boli oproti sebe
tvárou otočenéě príp. využitie lavičky z telocvične – Chodba
pochvaly – deti postupne po jednom prechádzajúě napr. Calvin –
Tomáškoě Calvin – Kláraě Calvin – Majkaě atė. kým sa všetky deti
nevystriedajú. Postupne ako prechádzajú cez Chodbu pochvalyě
ostatní deťom tlieskajú. V príbehu sa aj Calvin veĢmi tešil zo
svojich kamarátově až takě že skákal (spolu s deťmi skáčeme)ě
začal mávať krídlami (najprv opatrneě potom silnejšie a silnejšie)
až... začal lietať.
Na záver sa s deťmi rozlúči Calvině budeme si hádzať
klbko vlny a vyjadrovať vėaku (napr. „Ėakujem ti Majkaě že sa so
mnou podelíš o sladkosť“ě postupne sa vytvorí sieť priateĢstvaě
a tak sa rozlúčime aj myě Knižka a Záložka. Na záver vyjadríme
prianie pre deti: „Keėže Calvin je súčasťou veĢkej rodiny (vtáčej)ě
aj vy ste súčasťou jednej rodiny (nielen tejě ktorú máte domaě ale
teraz ste súčasťou aj jednej školskej triedy) a tiež spolu
pozažívate veĢa dobrodružstiev aj spolu s vašou pani učiteĢkou.
Držíme vám palceě nech sú tie dobrodružstvá čo najkrajšie
a nech objavíte čaro písmen a príbehov.“ Nakoniec im rozdáme
vytvorené záložky s podobizĨou Calvina ako pamiatku pre deti.
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Jarmila Košťálová

Jak ti je, Filipe?
Knihovna mĜsta Ostravyě pobočka Dr. Martínkaě oddĜlení pro
dĜti; hrabuvka.detske@kmo.cz
Stručná anotace:
Interaktivní beseda o knize Petry Braunové Nejhorší den v životĜ
tįeťáka Filipa L.ě bĜhem níž žáci:

Cíl programu:
Zamyšlení se nad pįíbĜhemě který probouzí zodpovĜdnost za sebe
sama a poukazuje na toě že náš život je propojen s životy jiných.
Cílová skupina:
žáci 3. - 4. tįíd ZŠ
Zpķsob zpracování:
bez prezentaceě důraz kladen na interakci mezi pįednášejícím a
posluchačiě vzájemné propojení prostįednictvím čteného textuě
otázek a odpovĜdí
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Použité pomķcky:
Flipchart, fixy, kniha, dopis v obálceě oskenované portréty
hlavních postavě listy formátu A4ě tužkyě štítky se slovy:
SVěDOMÍě STRACHě ZLOČINEC
Celkový čas:
60 min.
VzdĜlávací oblasti:
človĜk a společnost
Klíčové kompetence:
k įešení problémů
Prķįezová témata:
osobnostní a sociální
Struktura besedy:
Ľ. pįivítáníě
ľ. vysvĜtlení průbĜhu besedyě
3. rozdĜlení dĜtí do skupin (4 max. 5 dĜtí ve skupinĜ)ě
4. každé skupinĜ je pįidĜlen list papíru formátu A4 pįeložený
svisle i vodorovnĜě vytváįí vizuální vodítko pro dĜti pro čtyįi
písemné odpovĜdiě očíslováno v každém rohuě
5. každá skupina si zvolí zástupceě který je povĜįen zapisováním
odpovĜdíě
6. vyprávĜní pįíbĜhuě proložené otázkami ústními i písemnýmiě
Ň. každá skupina pįečte svou odpovĜėě následnĜ jsou dĜti
seznámeny se skutečnou verzí pįíbĜhuě
ň. otázky k diskuzi a zamyšlení se nad chováním hlavní postavyě
9. závĜrečný úkolě diskuzeě
Ľ0. podĜkováníě rozloučení.
Ráda bych vám dnes pįedstavila knihu české spisovatelky Petry
Braunové „Nejhorší den v životĜ tįeťáka Filipa L. „ - ukázka
titulní obálky knihy.
Co si myslíteě co se asi Filipovi stalo tak hroznéhoě že to byl jeho
nejhorší den v životĜř
diskuze
Knížka vypráví o tomě co všechno se může státě když se
rozhodnete nĜkomu ublížit. Je to knížka o svĜdomí. Slovo
SVěDOMÍ pokládám na flipchart.
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Co je to svĜdomíř
Slyšeli jste to slovo nĜkdyř Máme ho všichniě nebo jen nĜkdoř
diskuze
MĜli jste už nĜkdy v životĜ strachř Jaký je to pocitř Co se dĜje v
našem tĜleě když máme strachř Slovo STRACH pokládám na
flipchart.
diskuze
Podobné pocity strachu a úzkosti mĜl i hlavní hrdina této knihy
Filip.
Portrét Filipa pokládám na flipchart.
Co o nĜm vímeř
- trochu divokýě bouchá dveįmiě vozí se po zábradlíě odmlouváě
nerad se myje…
Ě slušnĜ zdravíě pomáhá starým lidemě vynáší smetíě stará se o
králíka Fanfára
Klady a zápory hlavní postavy píšu barevnými fixy na flipchart.
Pįesto se Filip jednoho dne ráno v 5. hodin 40 minut stává
zločincem.
Slovo ZLOČINEC pokládám na flipchart k portrétu Filipa.
Kdo je to zločinecř
diskuze
Co mohl udĜlat tak strašnéhoř
diskuze
Pojďme si o Ůilipovi įíct nĜco víc.
Filip je obyčejný klukě který žije jenom s mámou. O tátovi neví
nic. Nevíě jak vypadáě jakou má práciě jestli má svaly nebo ne.
Možná je to námoįníkě možná pilotě nebo įidič kamionu. Filipa to
trápíě protože ostatní kluci tátu mají. On ne. A tak se jednoho
dne zeptá mámy. „Mámoě kde mám tátuř“
Jenomže máma neví. Vypráví mu pįíbĜhě jak se s jeho tátou
potkali na vysoké školeě kde oba studovali a jak se do nĜj
zamilovala. A když se dva dospĜlí lidé skutečnĜ milujíě zbývá jen
krůček k tomuě aby se jednoho krásného dne objali tak pevnĜě že
se z jejich lásky narodí dítĜ.
Máma dále Filipovi vysvĜtlilaě že jeho táta nebyl Čech. Byl to
Američan a odjíždĜl do své rodné zemĜ. A protože se špatnĜ
domluviliě máma nestihla poslední schůzku pįed odletem letadla
a nestačila mu įíctě že je Filip na cestĜ na svĜt. Filipův táta na ni
marnĜ čekal. A navíc ztratila mobil a s ním i telefonní číslo. Od té
doby se už nikdy nevidĜli.
„To je jako hloupý vtip“ě pomyslel si Filip. „Ti dospĜlí jsou nĜkdy
horší než dĜti!“
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Máma si po čase našla kamaráda a jednoho dne ho pįedstavila
Filipovi. Jenomže mámin kamarád nepįišel sám. Pįivedl i svou
dceru Monikuě která od teė bydlí s Filipem v jeho pokojiě ve
kterém pįibyla i jedna postel navíc.
Monika vypadá takto. Portrét dívky pokládám na flipchart.
Co o ní vímeř
Má Ľ3 letě chodí do Ň. tįídyě má vlasy jako andĜlě oči jako nebeě
ráda čteě ráda jezdí na koleě stará se o kocoura Eliáše. Informace
o Monice píšu barevným fixem na flipchart.
Filip Moniku nemá rád.
Monika nemá ráda Filipa.
Tušíte pročř
diskuze
Monika nemá ráda Filipaě protože si myslíě že jí ukradl tátu. Její
táta opustil její mámu a vlastnĜ i ji a všechna její zloba se
obrátila proti Filipovi.
A proč Filip nemá rád Monikuř
diskuze
Odsekává na každou jeho otázkuě ohrnuje nos nad všímě co Filip
udĜláě skáče mu do įečiě považuje ho za malého prcka. Filip
nechápeě co dĜlá špatnĜ.
A tak jednoho dneě kdy má v sobĜ obrovský vztekě ho napadneě
že se Monice pomstí. Za všechny úšklebkyě za ošklivá slovaě za
toě že ho pįehlíží.
NĜkdo by s ním mĜl v tuto chvíli zatįást a įíct mu: „Počkejě
nedĜlej toě pomsta je hrozná vĜc! Pomsta se človĜku vymstí.“
Svůj plán musí udĜlat brzy ránoě dokud všichni ještĜ spí.
Ľ. písemná otázka - samostatná práce ve skupinách
Co Filip vymyslel?
Sešel do sklepaě kde mĜla Monika své kolo. Pįetrhal lanka brzd.
Dílo je hotovo.
I pįi té nejhorší pįedstavĜ však Filipa nenapadneě co pįíšerného
se pįíští den stane!
Mezitím
Na druhém konci pokoje usíná Monika.
V její hlavĜ se taky zrodil nápad. Napíše Filipovi dopis! Na
usmíįenou. Skutečnýě opravdický dopis. A ráno ho hodí do
schránky.
Rozumíte tomuř Monika najednou zčista jasna zmĜnila na Filipa
názorř
Jestli v tom máte gulášě tak poslouchejte proč se tak stalo.
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Monika mĜla totiž bezvadný den. Do tįídy k nim pįijel cestovatel.
Vypadal zvláštnĜě mĜl rozcuchané vlasyě roztrhané sandályě ale
vyprávĜl tak poutavĜě že každý poslouchal. Projel celý svĜtě plavil
se po Amazonceě stopoval tygry v tajzeě bránil se jedovatému
hadovi.
Procházel tįídou a díval se dĜtem do tváįí. Taky povídalě že je
potįebaě aby se mĜli rádi lidé na celém svĜtĜ a je úplnĜ jednoě
jestli jsou bílíě černíě nebo fialoví. A pokud si lidé neporozumí ve
vlastních rodináchě nebudou si rozumĜt vůbec. A tak povídal o
lásce a pįátelství a jak moc je důležitéě aby si človĜk zbytečnĜ
nevytváįel nepįátele.
Monice se zdáloě že jí cestovatel vidí do duše. Pįišel k níě
pįimhouįil jedno okoě jakoby įíkal. „Já vímě že máš zlost na
Filipaě ale on ti pįece nic neudĜlal.“
A Monice se najednou r o z s v í t i l o.
Stalo se vám to už nĜkdyř Že se vám rozsvítiloř Že jste úplnĜ
zmĜnili názor na človĜkaě o kterém jste si mysleli nĜco špatného
a pak jste se pįesvĜdčiliě že pravda je úplnĜ jinář diskuze
Jste zvĜdavíě co v tom dopise byloř
Dopisě vložený do obálky dĜtem pįečtu.
Ahoj Filipe!
Promiň, že jsem se k tobě nechovala hezky. Už nebudu. Těším se
na příští výlet. Máš hodnou mámu. Taky ti chci říct, že je prima, že
nebydlíte daleko. Kdybys chtěl, mohl bys přijít k nám. Máme
rybičky a taky kocoura Eliáše a ten na akvárko s rybičkami kouká
jako na televizi. Mohli bychom Eliáše skamarádit s Fanfárem.
Ahoj. Zdraví tě Monika.
Zachumlala se do peįiny a usnula.
Monika v noci napsala dopis na usmíįenou.
Filip téže noci vymyslel pomstu.
Je Ň hodin ráno. Monika zaspala.
Je jasnéě že to do školy nestihne. Ale počkat. Ve sklepĜ má pįece
kolo. To ji zachrání. Když pojede jako bleskě stihne to! SebĜhla
dolů po schodechě zarazila seě …dopisě nechala doma dopis.
Vrátila seě hodila ho do schránkyě sebĜhla do sklepaě vytáhla
koloě helmy si vůbec nevšimla a rozjela se.

2. píse

á otázka - sa ostat á práce ve skupi ách

Co bylo dál?
Do střetu s náklaėákem zbývá pár vteįin. Kolo se rozmáčkloě
jakoby bylo z papíru a Monika se jako hadrová panenka vznesla
do vzduchu. Velkým obloukem dopadla na silnici a hlava jí
bįinkla o zem.
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Na kįižovatce všechno stojí. Jako by se zastavil čas. Monika leží
na silnici s podivnĜ zaklonĜnou hlavou a zpod dlouhých vlasů jí
vytéká krev.
Pįilétá helikoptéraě posádka ji nakládá a zamíįí k Praze. Lékaįi
na operačním sále jsou v pohotovosti.
Otázky
Znáte telefonní číslo rychlé záchranné služby?
Jakým způsobem byste mluvili s člověkem na druhém konci
telefonu?
diskuze
Filip sedí za domemě je horký jarní deně pįesto je mu zima. Nohy
má skrčené pod bradou. Má strach. Co strach! Má takový dĜs a
hrůzuě že vůbec nevíě co má dĜlat. Je mu jasnéě že za to neštĜstí
může on. NejradĜji by se stal mravencem a schoval se pįed celým
svĜtem. K domu pįijíždí policejní vůz.
Policie zjistilaě že koloě na kterém jela Monikaě nebylo v poįádku.
Teė chtĜjí mluvit s každýmě kdo má pįístup do sklepa.
3. písemná otázka - samostatná práce ve skupinách
Jak se zachová Filip? Schová se? Uteče? Přizná?
Hledá se Filip. Hledá ho maminkaě policieě známí. Hledají ho za
domemě na hįištiě na námĜstíě v obchodechě nikdo o nĜm nic
neví. Filip mezitím proklouzl domůě zamíįil do svého pokoje
rovnou pod postel. Že by se chtĜl ze strachu schovat pod postel?
Kdepak. Ze své skrýše vytáhl pokladničkuě vybral úspory a bĜží
na námĜstí do malého krámkuě ve kterém vidĜl krásné červené
korále.
Pro koho, co myslíte?
Korále koupí Monice a utíká k nemocnici. Ale jak ji najdeř V
nemocnici plné lidíř
Filip nemá nouzi o nápady a tak v nemocničním parku vyleze na
nejvyšší stromě aby zjistilě ve kterém z pokojů má Moniku hledat.
Jenomže vůbec nevíě že Monika leží v Praze a nikoli u nich doma
v malém mĜstečku. A pak už se dĜjí rychlé vĜci.
Policie Filipa zahlédneě pįivede domůě a ten se ke všemu pįizná.
Tohle udĜlat nechtĜl. Mrzí ho to. Provedl strašnou vĜc. Všichni
už všechno ví. Vyšetįování bude pokračovat zítra. Maminka uvidí
v jeho rukou červené koráleě oba na sebe kývnouě sednou do
auta a jedou za Monikou.
4. písemná otázka - samostatná práce ve skupinách
Jak příběh dopadne?
V nemocnici leží Monika bez hnutíě má otevįené očiě ale nemůže
mluvit. Jen kouká. A usmívá se. Pįed sebou vidí veliké červené
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korále. Čí asi jsouř - pomyslí si. Filip s Monikou se na sebe
koukají a mezi nimi probíhá tento rozhovor.
V tuto chvíli pokládám na flipchart níže uvedené dialogy, barevně
odlišené, jeden po druhém, dostatečně velké, aby viděly i děti ze
zadních řad. Děti si čtou samy.
Moniko, líbí se ti ty korále?
Už sis přečetl můj dopis?
Ano.
Budeme kamarádi?
Jo. Budeme.
Promineš mi, že jsem na tebe byla hnusná?
Prominu. A ty mi promineš, že jsem ti zničil kolo?
Jasně.
Ty korále jsou tvoje.
Jsou krásný, děkuji.
Monika s Filipem si povídali očima.
V tuto chvíli pįíbĜh končí.
Tentokrát vše dobįe dopadlo.
Nechávám dĜti malou chvíli závĜr pįíbĜhu vstįebat beze slov.
Všechnoě co kdy udĜlámeě nebo įeknemeě všechno má své
důsledky. A za všechno neseme zodpovĜdnost. A i když se nám
nĜkdoě nebo nĜco nelíbíě hledejme možnostiě jak situaci vyįešit.
Ublížit druhému není įešení.
Otázky k diskuzi:

dítĜ už nikdy takto nezachovaloř
Závěrečný úkol
Úkolem dĜtí ve skupinĜ je dát do správného tvaru rozstįíhanou
vĜtu.
CHOVEJ SE K DRUHÝM TAK JAK CHCEŠ ABY SE ONI
CHOVALI K TOBě.
Diskuse a konkrétní pįíklady.
PodĜkování za pozornost.
Rozloučení.
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Použité zdroje:

Nejhorší den v životě třeťáka Filipa L. 1.
vyd. V Praze: Albatros, 2011. 109 s. ISBN 978-80-00-02817-0.

MONIKA

FILIP
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Marcin Skrabka

Urob si knihyůO alebo ako gamifikovať knižky na
smartfónoch
Marcin Skrabka, goodbooks.pl
Kniha ako kontent
Dnes vo vydavateĢskej branži sa o obsahu (texte) knihy
hovorí ako o „contente”ě čiže istej vecnej náplniě ktorá môže byť
mnohorako podávaná čitateĢovi/používateĢovi. Rozvoj nových
technológií prináša postulát – any time, any place, any device
(kedykoĢvekě kdekoĢvek a prostredníctvom čohokoĢvek). V praxi
to znamenáě že dnešný čitateĢ chce dostávať obsah (content) vo
všetkých možných spôsoboch a technológiách a bude chcieť viesť
interakciu s takto získaným obsahom.
Z contentu možno urobiť papierovú knihuě ktorej interfejs
poznáme už minimálne 500 rokov. Na knižnom podklade sa dá
urobiť film alebo divadelnú inscenáciu. Nové technológie priniesli
rad ėalších spôsobov odovzdávania obsahov ako sú – audiobooky
(*.mp3), e-booky (*.mobiě*.epub)ě aplikácie (iOSě Androidě atė.).
Ėalšou nemenej dôležitou oblasťou sú hry. Na začiatku z kníh
alebo na ich základe boli robené menej alebo viac zložité
spoločenské hry. Avšak nové technológie a explózia video hier na
konci 70-tych rokov priniesli revolúciu do oblasti ako obliecť
content do šiat hry.
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Knižka môže byť hrou
Takmer každá kniha, či už fictioně či non-fiction – je
vybudovaná naokolo príbehu vedúceho k poznatkom. Nie je
podstatné či popisované udalosti sú fiktívne alebo skutočné.
ČitateĢa vždy vedú od všeobecného k viac konkrétnemu cez sieť
vzájomne poprepletaných chodníkov (trás) a motívov. Chodníky
(trasy) sú rovnako charakteristickým rysom každej hry.
Spomínaná revolúcia z konca XX. storočia v oblasti video hier
spôsobilaě že od čítania ku hraniu boli stiahnuté obrovské
skupiny čitateĢov. Hranie ako proces viac interaktívny podstatne
lepšie vyhovoval a stále vyhovuje mladým Ģuėomě nezávisle od
zemepisnej polohyě kde žijú.
Posledné výskumy urobené v USA ukazujúě že 97 %
chlapcov a 94 % dievčat vo veku menej ako 18 rokov pravidelne
hrá video hry. Priemerný americký teenager strávi hraním 10
000 hodíně kým sa dožije ľĽ rokov. Ten istý teenager strávi
v školskej lavici spolu približne Ľ0 000 hodíně kým sa dožije
21 rokovi1.
Ako tvrdí autorka vyššie uvedených výskumově Jane
McGonigalě samotné hranie môže dať veĢa dobréhoě lebo
umožĨuje kreatívne riešenie problémově ktoré nám prináša
scenár hry. Netreba však zabúdaťě že všetko má svoju cenu.
Hráči najčastejšie pri hre sedia – čo znamená čoraz častejšie sa
objavujúci problém s tučnotou detí a mládeže. Navyše hráči
najčastejšie hrajú samiě neučia sa spolupracovať pri riešení
problémov (s istými výnimkami vyplývajúcimi zo scenára hry)
a tak sa dostávajú do izolácie a do samoty.
Hry a literatúra
Autori hier v hĢadaní inšpirácií začali putovať po
knižnom svete a využívať najobĢúbenejšie fabuly
kníh na vytváranie zložitých video hier.
Najlepším príkladom je tu fantasy román
Zaklínač (Wiedźmin)ě od Andrzeja Sapkowského.
Séria románových fantasy príbehov o zaklínačovi
Geraltovi z Rivie bola po prvý raz publikovaná v
polovici 80-tych rokov a od toho času získavala v PoĢsku veĢkú
obĢúbenosť. Zaklínači sú vytrénovaní lovciě ktorí vėaka
schopnosti modifikovať telá rozvíjajú nadprirodzené silyě aby
1

Jane McGonigal, Reality is broken, Penguin Press; 1 edition (January 20, 2011):
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mohli bojovať so smrtonosnými stvoreniami. Dobrodružstvá
zaklínača boli doteraz sfilmovanéě vznikol podĢa nich televízny
seriálě komiks a v súčasnosti prebiehajú práce na muzikáli podĢa
jeho motívov. Kniha Andrzeja Sapkowského je taktiež známa v
niektorých štátoch strednej Európy (o. i. v Česku a na
Slovensku).

Avšak najväčší úspech priniesla knihe počítačová hra pripravená
na jej základe poĢským štúdiom CD PROJECT. Od r. ľ009 vyšli
už jej tri časti – Zaklínač (ľ009ě Zaklínač ľ: Vrahovia kráĢov
(ľ0ĽĽ) ě Zaklínač 3: Divoký hon (ľ0Ľ5) a na svete sa predalo viac
ako ľ0 miliónov kópií (údaje z konca r. ľ0Ľ5). Hra získala vyše
ň00 cien vo svojej branžiě je dostupná na vlastne všetkých
platformách – a to tak on-line, ako aj off-line. Samozrejmeě že
náklady na jej výrobu a spropagovanie prekročili sumu ľ0 mil.
EUR. V USAě kde kniha Sapkowského bola i napriek prekladu do
angličtiny vlastne úplne neznámaě vėaka hre získala povesť
bestsellera (NYT). Ukázalo saě že hráčiě ak sa chcú ponoriť do
sveta zaklínača a dozvedieť sa niečo viac o jeho históriiě tak
začali čítať knihu. A už nie je dôležité či čítajú papierovú alebo
elektronickú verziu. Hlavné jeě že čítajú.
Čo má knihovník urobiť s týmito všetkými poznatkamiř Predsa
aby podnietiť k čítaniu nezačne robiť video hry. Knihovník môže
gamifikovať knihuě spojiť ju so smartfónom.
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S prihliadnutím na všetkoě o čom bola reč v predošlej časti textuě
v Good Books sme začali aplikovať možnosti využívania prvkov
hier (gamifikovania) v záujme propagácie čítania a zapojenia sa
do čítania kníhě zvlášť v kruhoch generácie Y a Z. Gamifikovanie
je mladšia sestra video hier. Spočíva v uplatnení prvkov a techník
z video hier pri riešení sociálnych či tiež podnikateľských
problémov 2 Momentálne je na svete v pozícii hlavného trendu vo
svetovom školskom a kultúrnom vzdelávaní. Týmě že kladie dôraz
na prácu v skupináchě pomáha bojovať so spoločenskýmě ale
taktiež s technologickým vylúčením. Knižnice potrebujú dnes
nové nástroje na budovanie záujmu o čítanie krásnej literatúry a
non-fiction literatúryě takže gamifikácia vyzerá na dokonalý
a lacný prostriedok. Samotné gamifikovanie knižky však nebude
atraktívne pre mládež dovtedyě kým sa nám ho nepodarí spojiť so
smartfónomě ktorý každý teenager má dnes vo vrecku. Mladí
čitatelia chcú mať moc viesť interakciu s obsahom knihy
a využívať ju s použitím vlastného smartfónu nielen v tradičnejě
plnotextovej (e-bookovej) verzii.
Idea PokemonůO v propagovaní čítania kníh
Takže teda na gamifikovanie treba použiť zvláštne platformyě aby
vėaka využitiu mechanizmov z video hier
bolo možné vyvolať záujem nečítajúcich
napr. o rozohranie mobilnej hry založenej
na lokalizácii hráča (napr. PokemonGOě
geocaching) na základe motívu z knihyě aby
2

Prof. K. Werbach, University of Pennsylvania.
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neskôr s chuťou pokračoval v jej čítaní v tradičnej verzii (prípad
hry Zaklínač). Takúto platformu sme našli vo Fínsku.
ActionTrack (taz.fi) je fínske riešenie využívané o. i. vo vyučovaníě
ktoré
slúži
na
samostatné
gamifikovanie
kultúrnych,
vzdelávacích a propagačných aktivít tvorbou tematických hier
typu Pokemon-Go. Vo Fínsku detiě žiaci a študenti vysokých škôl
nielenže hrajú hryě ale počas vyučovania ich sami vyrábajú – čo
ėalej zvyšuje ich záujem o učenie sa. Pre knižnice a čitateĢov
najdôležitejšou informáciou bude určite faktě že aby vyrobili hruě
tak treba prečítať knihu  Gamifikovanie
vykonávame
s pomocou počítača alebo veĢkého tableta s prehliadačom.
Nástroj pracuje na báze Google Mapsě ale dá sa uplatniť taktiež
akákoĢvek iná mapaě napr. predvojnových Košíc alebo fiktívnej
krajiny – napr. Hogwarth z Harryho Pottera alebo Stredozem
z Pána prsteĨov.
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Takto vzniknuté hry sa hrajú s využitím smartfónov so systémom
iOS a Andorid s pomocou špeciálnej bezplatnej aplikácie
(dostupnej v Ľ5 jazykoch). ActionTrack umožĨujeě popri
gamifikovaní contentuě taktiež priebežne sledovať na mape
postup účastníkov a viesť s nimi interakciu. Hráči – čitatelia
dostávajú úlohy rôzneho druhu v podobe testových otázokě
otvorenýchě ale taktiež úlohy v podobe zhotovenia fotografií alebo
natočenia filmově ktoré možno priebežne počas hry uverejĨovať
na FBě Instagramě Snapchat atė. Navyše ActionTrack umožĨuje
zber a analýzu údajov (big data)ě ktoré sa týkajú ich správania sa
a záĢub hráčov – čitateĢov takě aby v budúcnosti bolo ešte lepšie.
Keėže ide nám o toě žeby sme fyzicky rozhýbali čitateĢa – hráčaě
ActionTrack umožĨuje viesť hryě ktoré sú založené na pohybe
hráča – či už na dvore (lokalizácia GPS)ě či v budove (lokalizácia
QR alebo beacons). Samozrejmeě oba tieto svety možno so sebou
spájať do jednej hry.
Vėaka implementácii gamifikovania bibliotéka môže rozšíriť
vzdelávaciu
ponuku
o vyučovacie
hodiny
s náplĨou
z
gamifikovania kníhě čo určite vyvolá u mladých Ģudí veĢké
pozitívne reakcie.
A ako môžu knihovníci pracovať s nástrojom ActionTrackř
Na začiatku môžu využívať hry dodávané vydavateĢmi kníh (hry
pripojené s pomocou kódov QR ku knihe).
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Zaujímavejšou voĢbou je priama činnosť s gamifikovanímě ktorá
môže mať i také podoby:
1. knihovník gamifikuje – čitatelia sa hrajú
2. mladý čitateĢ počas knižničných zamestnaní gamifikuje
knihy s pomocou knihovníkaě neskôr hrá pod dohĢadom
rodičov
3. práca viacgeneračná:
- seniori vytvárajú príbeh a celý obsah – mládež ju
nanáša na mapu a spoločne hrajú s použitím
smartfónov
- deti v rámci knižničných zamestnaní tvoria hryě
ktoré neskôr hrajú… rodičia
V PoĢsku prvé testy ActionTrack a gamifikovania kníh vykonala
Vojvodská a mestská verejná knižnica (Wojewódzka i Miejska
Biblioteka Publiczna) v Gdansku.

V máji t. r.ě pri príležitosti Noci múzeíě zorganizovala hru na
základe poviedky Artura Conana Doyla Podpis štyrochě ktorej dej
sa odohrával v centre Gdanska. Knihovníci vymysleli príbehě
vytvorili grafiku ku hre. Okrem toho bola hra propagovaná na
Facebooku,
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https://web.facebook.com/events/1686966334899855/
,
stránke knižnice
www.wbpg.org.pl/aktualnosc/mobilna-gra-miejska, ako aj
v podobe
upútavky
na
portáli
Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=O6dAyrloRNA
V priebehu prvých 4 hodín sa zapojilo približne Ľ000 osôb. Čo je
dôležitejšieě hrali celé rodinyě čo vyvolalo medzigeneračnú
spoluprácu. Hra je dodnes dostupná a môže si ju zahrať každýě
kto navštívi Gdansk. ActionTrack umožĨuje súčasne hru
skopírovať a umiestniť kdekoĢvek v PoĢsku či na svete.
Všetkýchě ktorí majú záujem o gamifikáciu, pozývame spojiť sa
s www.goodbooks.pl
Preložil: Jozef Jurčišin
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Jarmila Košťálová

Práce s dĜtmi a mládeží v KnihovnĜ mĜsta Ostravy
Knihovna mĜsta Ostravyě pobočka Dr. Martínkaě oddĜlení pro
dĜti; hrabuvka.detske@kmo.cz
Knihovna mĜsta Ostravyě jejímž zįizovatelem je statutární mĜsto
Ostrava poskytuje služby čtenáįům všech sociálních a vĜkových
skupin už od roku Ľ9ľĽ. Pįesto se dá įíciě že svou činnost
zamĜįuje na práci s dĜtmi a mládežíě seniory a občany
handicapované.
Knihovna je tvoįena ústįední knihovnou a dvaceti sedmi dalšími
pobočkami v pįilehlých mĜstských obvodech. SpolečnĜ tvoįíme
jeden pevný celekě pįesto každá pobočka plní svou specifickou
roli podle toho, v jaké lokalitĜ se nachází. Z toho pak plynou
rozdíly v půjčovní dobĜě rozložení knižního fondu či plánování
kulturních akcí.
Dá se įíciě že jedna z poboček je specifická a to nejen v rámci
Ostravy, ale v rámci celé České republiky. Je to knihovna ve
Vítkovicích. Vítkovice jsou lokalitouě ve které žije velké procento
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romských rodině ale i rodin sociálnĜ znevýhodnĜných. PrávĜ
z tohoto důvodu vznikl v roce ľ004 nápadě unikátní projekt
Romani Kereka (Romský kruh)ě jehož cílem bylo vybudovat
veįejnou knihovnu se zamĜįením na romské obyvatelstvo.
Pįáním bylo vytvoįit prostor setkáváníě kde by se Romové cítili
vítániě aniž by byli oddĜlováni od vĜtšinové společnosti.
Cílovou skupinu tvoįí dĜti mladšího školního vĜkuě kterým
knihovna nabízí atraktivní zázemí a smysluplnou náplĨ volného
času. Projekt byl financován z velké části nĜmeckou nadací
Hermann Niermann Stifftung a také statutárním mĜstem
Ostrava a mĜstským Úįadem Ostrava -Vítkovice.
Logo projektuě spojení dvou kruhů
symbolizuje propojení
minority a majority. Zelená barva je barvou pįátelství a
dokresluje zámĜr vytvoįit pįátelské místo k setkávání všech lidí.
Vítkovice spolupracují s celou įadou občanských sdružení a
realizují mnoho projektů na podporu čtenáįství. Jeden z projektů
vytvoįených pro dĜti nultých a prvních ročníků v letech 2007 –
2009 Už vím, už umím byl zábavnĜ vzdĜlávacím celoročním
pásmemě jehož náplní bylo hravou formou naučit dĜti poznávat
časě pįíroduě roční obdobíě seznámit je s etiketou společenského
chování a naučit jeě jak se správnĜ chovat u stolu.
V začátcích jsme velmi oceĨovali spolupráci s p. Mgr. Ladou
ČerveĨákovouě profesorkou romistiky na stįední škole profesora
ZdeĨka MatĜjčka v OstravĜě která nám poskytovala užitečné
rady, jak se chovat k romským dĜtemě jak získat jejich pozornost
a respekt.
Velmi dobrá spolupráce je i se stįední umĜleckou školou
v OstravĜě se kterou spoluvytváįíme výtvarné workshopy. V r.
2007 to byl projekt Namaluj si svou židli. Starým a nepotįebným
jsme dávali nové šaty a nezvyklá jména. V konečné fázi se židle
vydražily a za peníze jsme dĜtem nakoupili výtvarný materiál.
Další velmi pįíjemnou akcí je literárnĜ-výtvarná soutĜž Romano
Suno (Romský sen)ě který každoročnĜ vyhlašuje o.p. s. Nová
škola z Prahy. Romské dĜti mohou ztvárnitě ať už slovem či
obrazem svĜtě jak ho vidí ony samy. Nejlepší práce bývají
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vybrányě oceĨovány a publikovány ve sborníkuě který je pįeložen
do nĜkolika jazyků a následnĜ tyto práce míįí na putovní
v
ý
s
t
a
v
u
.
SoutĜž se vyhlašuje ve čtyįech vĜkových kategoriích a je
moderováno mladými úspĜšnými Romy. A právĜ i tento prvek
může posilovat zdravé sebevĜdomí dĜtí a motivovat je k dalšímu
vzdĜlávání.
Projekt je sondou do duše romského dítĜte. DĜti píší o sobĜě o
svých snechě obaváchě o bídĜ a penĜzíchě o lásce a velmi často
také o smrti. Stává seě že občas otevįou živé a palčivé otázky své
identityě společenského postavení a vztahu mezi Romy a lidmi z
vĜtšinové společnosti.
Jako ukázku Vám nabízím úryvek pįíspĜvku Ľľ-ti leté dívky z
Prahy:
„Víte co, někdy si říkám, proč vlastně jsem Cigánka? Proč nejsem
normální člověk, jako bílej? Jenže stejně, co s tím nadělám? Jako
já jsem ráda, že jsem Cigánka. Ale kdybych byla bílá, to by
nebylo špatný. Některý Češi jsou dobrý. Prostě já mám některý
bílý ráda. Ale některý bílý jsou takový protivný. No jak bych to
řekla… Štítí se nás. Myslí si, že my Cigáni jsme nejhorší, Já bych
chtěla vědět, jak by se oni cejtili, kdybych já jim řekla: „Fuj! Vy
špíny! Prasata! Cikáni hnusný!“ Víte, nám to zůstává tady. Ne v
hlavě. Tady!“
Sama jsem delší čas s romskými dĜtmi pracovala. Ano jsou živíě
temperamentníě emotivníě ale mají smysl pro tanecě hudbuě zpĜv
a pokud jim dáme pįíležitost se kreativnĜ vyjádįitě vytvoįíme
mantinelyě získáme jejich důvĜruě pak mohou vznikat krásné
vĜci.
SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI
Všechny pobočky KMO spolupracují se školami mateįskýmiě
základními i stįedními. TĜmto školám nabízíme dopolední
knihovnické lekce a besedy na nejrůznĜjší témata a to pįes naše
webové stránkyě kde se mohou učitelé objednávat v pįedem
vytvoįeném kalendáįi akcí.
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Cílem knihovnických lekcí je hravou a nenásilnou formou naučit
dĜti orientovat se v knihovnĜě umĜt pracovat s elektronickým
katalogem a knížku si v knihovnĜ najít. Besedy jsou navrhovány
pįedevším jako podpora a doplnĜní pįedmĜtů českého jazykaě
literaturyě dĜjepisu a dalších. Každá knihovna nabízí své služby
podle okruhu své působnosti a pokud je to jen trochu možnéě
snažíme se vyhovĜt pįáním pedagogů.
Įada zamĜstnanců dĜtských oddĜlení se zúčastĨuje odborných
vzdĜlávacích semináįůě které propagují metody RWCT. Je to
metoda psaním a čtením ke kritickému myšleníě pįi které jsou
žáci spolutvůrci učebního procesu. Jednotlivými metodami je
motivujeme k pįemýšleníě pomáháme jim formulovat vlastní
otázkyě názory a povzbuzujeme k sebevyjádįení.
Pįi vytváįení nabídek lekcí a besed pracujeme s terminologií RVP
(rámcové vzdĜlávací programy). Vzhledem k závazným pokynům
Ministerstva školstvíě tĜlovýchovy a mládeže pro všechny typy
škol se jimi nahrazují školní osnovy. Proto i my pįistupujeme pįi
zpracování nabídky k této terminologii. RVP si školy zpracovávají
do školních vzdĜlávacích programů (ŠVP)ě které zdůrazĨují
klíčové kompetenceě dílčíě rámcové cíle.
KMO je zapojena do celé įady projektů na podporu čtenáįstvíě ať
už jsou to projekty celorepublikovéě celoknihovní kampanĜ nebo
jiné.
CELOREPUBLIKOVÉ PROJEKTY
UŽ JSEM ČTENÁĮ
Za spolupráci s knihovnou (za návštĜvuě za účast na besedĜ)
získávají dĜti knížku pro prvĨáčka – původní českou novinkuě
napsanou a ilustrovanou výhradnĜ pro účastníky projektu.
Zajímavostí jeě že tato kniha se první tįi roky nedostane mezi
bĜžný knihkupecký trh. Letos je to knížka Kláry Smolíkové –
Knihožroutiě která je hravým vyprávĜním o čtení a tajemství.
Autorka je vynikající vypravĜčka a ve svých knížkách se snaží
podržet a zachovat kulturu českého jazyka. Proto se společnĜ
ptáme: opravdu lze knihu zhltnout a nezakuckat seř A neudusí
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se teně kdo čte se zatajeným dechemř A proč knihy netlačíě když
v nich ležímeř
Často bývá skutečnostíě že je to vůbec první návštĜva dítĜte
v knihovnĜě proto se snažíme ukázat dĜtemě že knihovna je
láskyplným prostįedímě prostorem se širokou škálou možnostíě
ve kterém mohou trávit svůj volný čas.
NOC S ANDERSENEM
NSA je v naší knihovnĜ tradicí. Té letošní se zúčastnilo ľ40 dĜtí.
Každá pobočka si vytváįí svůj vlastní program plný pohádkových
postav a zažívají spoustu legrace a dobrodružství. V ústįední
knihovnĜ letos dĜti sehrály nĜkolik verzí Romea a Julieě do
Výškovic a Hrabůvky pįiplula malá moįská víla a jinde se to
hemžilo bubákyě loupežníky a dalšími pohádkovými postavami.
TÝDEN KNIHOVEN
celostátní akce vyhlašovaná každoročnĜ
propagace literaturyě čtení a knihoven.

SKIP.

Cílem

je

3. – 9. įíjna ľ0Ľ6 probĜhl ľ0. ročníkě do kterého se KMO opĜt
zapojila. Ostravský Týden knihoven se letos vzhledem k 450.
výročí úmrtí W. Shakespeara nesl v duchu tvorby a osobnosti
tohoto svĜtoznámého dramatika.
KromĜ besedě pįednášekě veįejných čteníě soutĜžíě tvůrčích díleně
výstavě divadelních pįedstavení nabízíme čtenáįům v tomto
týdnu také amnestii – tedy odpuštĜní sankčních poplatkůě
samozįejmĜ po vrácení pįíslušných knih.
LOVCI PEREL
Do této celostátní soutĜže jsme zapojeni tįetím rokem. SoutĜž
vyhlásila knihovna v Hradci Králové a velmi rychle se rozšíįila do
povĜdomí ostatních knihoven. Pravidla jsou tato:
Čtenáį si vybere knihuě která má na hįbetĜ samolepku Toto je
perlorodka. K ní dostane hrací listě ve kterém odpovídá na
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otázky. Pokud má všechny otázky správnĜ zodpovĜzenyě získává
perlu. Tu navlečeme na pamĜťový drát a
vystavíme ji na
viditelné místo.
SoučasnĜ mohou dĜti odpovídat i na bonusové otázkyě za které
získávají bodyě které pak ve smĜnárnĜ vymĜĨují za drobné
odmĜny. Na konci roku jsou nejlepší sbĜrači ocenĜni.

CELOKNIHOVNÍ KAMPANě
TÝDEN PRVħÁČKĶ
to je tradice a radost v jednomě protože jsou dĜti pasovány na
rytíįe knih. Celá akce má slavností ráz - naše pozvání pįijímají
často i starostové mĜstských obvodů nebo jejich zástupci. DĜti si
odnáší domů své první vypůjčené knížky i drobné odmĜny v
podobĜ záložekě čtenáįských tašekě apod. V tomto týdnu se įada
poboček promĜní v království plné princezeně králů nebo
hodných pirátů. V letošním roce bylo pasováno Ľ 56ň žáků.
TADY SE ČTE
Školní tįídyě které pravidelnĜ navštĜvují knihovnuě účastní se
akcíě besedě mohou získat toto ocenĜní v podobĜ kulaté nálepky
čtenáįské kvality. V kampani bylo již knihovnicemi vybráno a
ocenĜno mnoho tįíd z ostravských škol a mohou se tak stát
vzorem pro další.

DALŠÍ PROJEKTY
KampaĨ CELÉ ČESKO ČTE DěTEM
má krásné poslání a to pravidelné pįedčítání dĜtem. Tady se
neįíkáě „BĜž a jdi si čístě ale pojėě budu ti číst.“ Propaguje ľ0
minut společného čtení každý deně kterým upevĨujeme pouto
mezi rodičem a dítĜtem. Když společnĜ čtemeě máme společný
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zážitek. A právĜ v tom tkví jeho síla. Spolu se smĜjemeě spolu se
bojímeě spolu se tĜšímeě co bude dál.
Je dokázánoě že pįedčítání výraznĜ stimuluje mozek. Když dítĜti
čtemeě rozvíjíme jeho pįedstavivostě fantazii a vzniká tak rituálě
který dává dítĜti důležitý pocit bezpečí.
Vzhledem k tomuě že v dnešní dobĜ v dĜtské zábavĜ kralují
počítačové hry a televizeě má tato kampaĨě která podporuje
psychické a morální zdraví dĜtí vysokou společenskou důležitost.
Įeditelkou a zakladatelkou této kampanĜ je Mgr. Eva
Katrušáková.
V této kampani jde nejen o čtení v rodináchě ale čtou i babičky v
mateįských školáchě dobrovolníci v nemocnicíchě ať už studentiě
knihovniceě učiteléě maminky na mateįské dovolené a další
zájemciě kteįí tráví pravidelnĜ nĜkolik hodin týdnĜ s malými
pacienty a pomáhají jim lépe snášet pobyt v nemocnici.
KampaĨ podporují známé osobnosti ze společenského života.
Spisovateléě sportovciě hudebníci.
Pokud se zeptáme sami sebe - proč číst dĜtemř Můžeme si i sami
odpovĜdĜt.
Aby mĜly rády svĜt. Aby se jim v nĜm líbilo. Aby vĜdĜlyě že svĜt je
mnohem vĜtšíě než vidí jen očima. Aby mu vĜįily. A aby vĜįily i
nám.
KNIHOVNÍ AKCE PRO DěTI
KLUBY pro pįedškoláky
NĜkterým obvodům knihovny se daįí spolupráce s mĜstskými
úįadyě které každým rokem žádáme o pįidĜlení grantů na
podporu čtenáįství. V rámci tĜchto grantů zajišťujeme pro dĜti
nejrůznĜjší akce: výlety (za kulturními památkami)ě besedy se
spisovateliě výtvarníkyě soutĜže a také nakupujeme odmĜny za
nejlepší práce. Letos jsme navštívili napįíklad ZOOě rančě fárali
jsme do dolu. Tyto akce bývají v dobĜ letních prázdnin a oceĨují
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je pįedevším dĜti ze sociálnĜ slabších rodině které často tráví
prázdniny doma.
V minulém roce jsme získali grant na projekt HRAVě V
OSTRAVěě díky kterému jsme mohli nakoupit výtvarné potįebyě
didaktické pomůckyě loutkyě maĨásky pro všechny kluby pro
nejmenšíě které o tento projekt mĜly zájem.
Kluby pro rodiče s dĜtmi jsou o spolupráci. S dĜtmi pįichází do
knihovny nejen maminky a tátovéě ale taky babičky a dĜdečkové.
My čtemeě hrajeme divadloě vyrábímeě hýbeme se takě jak
dovoluje prostor a naše fantazie. Za knihovnuě ve které pracuji
můžu zmínit klub Martínekě který má i svého maskota –
maĨáska Martínka. Akce probíhá v sobotu jedenkrát do mĜsíce a
náplní bývá pravidelné scénické čteníě povídání a tvůrčí dílna.
Čtenáįské kluby jsou na nĜkolika pobočkách a mají různá
jména.
Motýlciě Broučciě Knihovníčci ě Malí šikulkovéě
Hladnýsekě Trnkáček.
KLUBY pro teenagery
SamozįejmĜ pįemýšlíme i o tomě čím zaujmout
dospívající
čtenáįeě kterým už nestačí pohádková knížka a sezónní vyrábĜní.
Jak to udĜlatě aby k nám rádi chodiliř Zrekonstruovali jsme
interiéry knihoveně dali jim nové barvyě vytvoįili boxyě které
navozují intimitu a pohodu. Nabídli možnost poslouchání hudby,
kterou mají rádi. Oslovili jsme výtvarníkyě designéryě grafiky.
Loga projektůř Bookovkaě Teen klubě K.O. nudĜ a další. Všem
mladýmě kteįí pįijdouě se snažíme nabídnout radyě tipy a triky
do životaě zkrátka vytvoįit prostor pro zábavu v mezích slušnosti,
nabídnout stolní i elektronické hryě odpočinek na válecích
pytlích. Každý den se kluby otevírají živému mládí.
ZAJÍMAVÉ NABÍDKY ČTENÁĮĶM
TÉMATICKÉ KUŮĮÍKY
NĜkolik let nabízíme rodičům menších dĜtí novou službu –
zapůjčení tématických kufįíků. Obsahují knihyě hračkyě hry a
CD k daným tématům. Jsou pįizpůsobeny vĜku a zájmů dĜtí.
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Hodnota každého kufįíku je kolem tisíce koruně půjčujeme je na
jeden mĜsíc oproti podpisu. Zde jsou názvy nĜkterých z nich:
Logopedieě Dinosauįiě Angličtinaě Pohádkový svĜtě Čas kolem
násě První čtení a další témata vytváįíme.
BUTTON – poznávací znamení!!!
V nabídce pro čtenáįe máme k zakoupení také spínací butonyě či
magnetky s originální grafikouě které svým nesmĜlým humorem
įeknou témĜį vše.Motivy průbĜžnĜ
doplĨujeme. Cena je
symbolická.
Jako knihovna mluvíme jedním vizuálním jazykem. OddĜlení
propagace a styků s veįejností (PR) s námi spolupracuje pįi
vytváįení matric na letákyě navrhuje a vytváįí sjednocující prvky
v interiérech jednotlivých pobočekě máme k dispozici i vlastní
omalovánky pro dĜti.
Na závĜr Vám nabízím sérii fotografií z výtvarných díleně výletůě
exkurzíě a rozloučím se s Vámi ukázkou z loĨského vánočního
koncertu v jedné z našich poboček.
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Friederike Schmidhuber, Sabine Schumann

Škola a knižnica – iInteraktívna prezentácia
Mníchovská mestská knižnica
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Mníchovská mestská knižnica sa skladá z
- centrálnej knižnice Am Gasteigě ku ktorej patrí aj
knižnica pre deti a mládežě
- ľĽ knižníc v mestských častiachě
- piatich knižných autobusově ktoré navštevujú základné
školyě
- siedmich knižníc v nemocniciachě
- Mobilnej mediálnej službyě ktorá zásobuje médiami
starých a handicapovaných Ģudí domaě
- Právnickej knižnice
- a Monacensieě literárneho archívu mesta Mníchov.
Úlohy pracoviska pre školské knižnice:
- výlučné koordinovanie práce Mníchovskej mestskej
knižnice s predškolákmi a školákmi;
- úzky kontakt s rozhodujúcimi činiteĢmi v oblasti
vzdelávania v mestskej správe a s ministerstvom kultu
(školstva);
- úzke kontakty s učiteĢmi na mníchovskej univerziteě ktorí
sa venujú výchove učiteĢov. Študenti sa zoznamujú s
Mníchovskou mestskou knižnicou a jej ponukou pre školy
a vyučovanie;
- kvôli pravidelnému a cieĢavedomému kontaktu s 350
mníchovskými školami pôsobí na každej jedna kontaktná
osoba;
- pracovisko pre školské knižnice usporiada každý rok
kvalifikačné kurzy pre kontaktné osoby.
Ponuky pre učiteĢov:
- kolekcie kníh: súbory s 35 rovnakými exemplármi
jedného knižného tituluě k tomu audiokniha, film a učebný
materiál pre pedagógov;
- mediálne balíky: zostavenie rozličných médiíě napr. epická
literatúraě vecná literatúraě CDě DVD a učebný materiál pre
pedagógov. Témy sú napr. dopravaě vodaě lesě výživa;
- tieto súbory si môžu pedagógovia požičať zdarma na tri
mesiace, aby s nimi pracovali na vyučovaní s deťmi.
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Mníchovská mestská knižnica ponúka pedagógom tisíc
mediálnych balíkov a triednych súborov.
Koncepty na sprevádzanie tried:
- žiaci navštívia s pedagógmi knižnicu; vypracovali sme
rozličné koncepty pre sprevádzanie tried v závislosti od
veku;
- koncepty na seba nadväzujúě to znamenáě pri každej
prehliadke sa žiaci naučia čosi nové o knižnici (abecedné
zoradenie podĢa mien autorově rešerš v katalógu a na
internete);
- koncepty sú zamerané na aktivitu – deti si vyskúšajú
a vnímajú knižnicu všetkými zmyslami;
- prehliadkaě to sú rely s rozličnými zastávkamiě takže sa
deti rozdelia do skupiniek;
- počas prehliadky sa prezentujú médiá vo svojej
rozmanitostiě pritom všetky ako rovnocenné. Nie je dôležitéě
či deti radšej čítajúě počúvajú alebo pozerajú. CieĢom jeě
aby zažili knižnicu ako miestoě kde možno tráviť voĢný čas
ako aj učiť sa.
Pipilotéka:
Prvý konceptě ktorý vám
chceme
predstaviťě
je
„pipilotéka“ě prehliadka pre
deti v predškolskom veku.
Takto sa má sprostredkovať
prvé spoznávanie knižnice:
Čo môžem robiť v knižniciě
aké médiá jestvujúř
Deti dostanú dielce puzzlu
s farebnou
spodnou
stranou
a hĢadajú
v
regáloch ėalšie s rovnakou
farbou. Médiáě na ktorých
sú nalepené časti puzzluě deti vyberú. V skupine sa potom
rozpráva o nájdených médiách: ktoré knihy a CD deti už
poznajúě ako funguje vypožičiavanie. Potom sa rozdelia do dvoch
skupíně každá zloží polovicu obrazu puzzlu.
PochopiteĢneě nakoniec sa ešte prečíta príbeh.
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Levia pošta
Prehliadka pre prvú
a druhú trieduě deti
majú teda Ň-8 rokov.
Týka sa knihy Príbeh
o levovi, ktorý nevedel
písať. Opäť je cieĢom
zoznamovať
sa
s
mediálnou ponukouě
ale aj s postupom pri
vypožičaní
a vrátení.
Okrem tohoě ako už
prezrádza titulě ide
o čítanie a písanie a radosť a potešenie z nich.
Vytvorili sme pohĢadniceě na ktorých sú ako známka vytlačené
obrázky z knihy. Pomocou pohĢadníc zas deti hĢadajú knihy a iné
médiá v knižnici.
Loviť knihy a chytať príbehy
Táto prehliadka je pre 3. a 4. triedu, deti 8-Ľ0 ročné. CieĢom je
zoradiť a zostaviť médiá a dozvedieť saě aké informácie nájdu
v knihách literatúry faktu.
Trieda pracuje v malých
skupináchě témy si
vypracuje
prostredníctvom
hry.
Deti
najprv
vytvoria
kruh, v jeho strede sa
nachádza modrá šatkaě
to je voda. Vo vode
plávajú rybyě ktoré deti
majú postupne loviť. Na
opačnej strane obrázkov
rýb
sa
nachádzajú
otázky
týkajúce
sa
využívania knižnice a možné odpovede.
Aby sme vysvetliliě ako sú zoradené knihy v regáliě potrebujeme
tri detiě účastníkov hry. Deti predstavujú knihy: rozprestrú
ramenáě „roztvoria“ sa a dostanú otázkuě ktorú knihu
predstavujú. Potom sa každému z nich nalepí na chrbát papier
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s tromi
začiatočnými
písmenami
príslušného
autora, ostatné deti majú knihy abecedne zoradiť.

mena

Mediálna rely
Prehliadka pre triedy s deťmi od Ľ0-11 rokov
CieĢom je spoznať knižnicu ako zaujímavé miesto. Na to treba
vedieť používať katalóg a rešeršovať e-knihy v katalógu. Deti sa
naučia používať lexikón pri hĢadaní informácií. Okrem toho jedna
zastávka slúži na prihlásenie a jedna na hĢadanie románov pre
deti a mládež. Nechýbajú ani zastávkyě ktoré slúžia na oddychě
ako je zastávka komiks a manga. Tu môžu deti vymyslieť vlastný
text k obrázkom. Spolu je sedem zastávok a desať minútě na
konci žiaci prezentujú triede výsledky.
Knižný kasting
V Ň. až ň. triede sa majú žiaci zoznámiť s rozličnými možnosťami
rešeršeě výsledky získané z knižničného katalóguě databánk a
internetu porovnať a vyhodnotiť. Aj tu sa počíta s prvkom
hravosti. Začína sa knižným kastingomě pri ktorom žiaci najprv
zvolia
knihu,
s
ktorou chcú pracovať.
PodĢa obálkyě tituluě
obsahu a prvej strany
rozhodnúě
ktorej
knihe dajú prednosť.
Potom
sa
triedy
rozdelia do malých
skupíně
spracujú
rozličné letáčiky na
audiozastávkeě online
katalóguě na internete
a zastávke venovanej
action a filmu.
Rico-rely
Základom tejto prehliadky je kniha. Na prezentácii sme
predstavili prehliadku venovanú knihe Rico, Oskar a hlbkové
tiene od Andreasa Steinhöfela. Ku knihe boli vytvorené rozličné
zastávkyě ktoré sa takisto môžu absolvovať ako rely. Pritom sa za
pomoci plagátu vytvorí dom snov. Okrem toho sa uskutočĨujú
hry okolo cestovinyě keėže tie hrajú v knihe dôležitú úlohu.
NiekoĢko zastávok je venovaných slovným hračkámě ktoré takisto
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hrajú úlohu. CieĢomě prostoě je obsiahnuť priestor menom
knižnica.

Preklad: ġudovít Petraško
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Tibor Hujdič

Kto je to?
Skladačkové učenie – podujatie pre žiakov druhého stupĨa.
Ciele:
- Otvoriť v knižnici dvere aj pre učiteĢov iných predmetov
ako slovenský jazyk.
- Otvoriť dvere do knižnice žiakom druhého stupĨa.
- Ponuku knižnice priamo napojiť na vzdelávací proces
v škole.
CieĢová skupina: cca 25 - 30 žiakov 5. - 9. ročníka ZŠ
Výber predmetu: Túto aktivitu môžeme zamerať na rôzne
školské predmety na druhom stupni. Môže to byť biológiaě
chémiaě dejepisě technikaě geografiaě fyzikaě občianska náukaě
anglický jazykě náboženstvoě matematikaě slovenský jazyk
a literatúra. Následne hĢadáme vhodné témyě ktoré sú
realizovateĢné formou skladačkového čítaniaě ktoré privítajú
učitelia daného predmetuě pretože je súčasťou ich učebných
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osnov. Najjednoduchšie je vybrať si dôležitú historickú postavu
v danom predmete. Napr. v predmete Biológia to môže byť:
Hippokratesě Leonardo da Vinciě Ján Jesenský – Jesenius,
Charles Robert Darwin, Louis Pasteur, Robert Koch, I. P. Pavlov,
A. Fleming. V predmete chémia napr.: Melvin Calvině MariaCurie Sklodowskáě Dmitrij Ivanovič Mendelejevě atė.
Príprava témy: Po tom ako si vyberieme predmet, na ktorý
chceme pripraviť podujatie a následne „tému“ě pripravíme si text.
V našom prípade som si vybral biológa a chemika Louis
Pasteura. Tému rozdelíme z troch (štyroch) rôznych hĢadísk. Ja
som zvolil podtémy:
- Louis Pasteur a jeho práca
- Louis Pasteur a besnota
- Louis Pasteur a záhada priadky morušovej
- Louis Pasteur a pasterizácia
Následne vypracujeme 4 samostatné texty k jednotlivým
podtémam – podĢa možnosti by mali byť príťažlivéě objavné na
čítanieě prekvapujúce informáciami. Všetky 4 texty spolu majú
dávať ucelený obraz o danej téme (v tomto prípade o diele Louisa
Pasteura).
Príprava úvodnej ankety: tu som zvolil hádanku ako úvodnú
aktivitu pri otvorení témy – pripravil som si 6 rôznych portrétov
Louisa Pasteura a nachystal otázky vo forme PowerPointovej
prezentácie. Otázok môže byť aj ľ0-30. V texte nemusia byť
odpovede na všetkyě stačia odpovede na ľ/3 z nich. :
- V ktorom roku sa asi narodil?
- V ktorom roku zomrel?
- Akej bol národnostiř
- Bol veriacim či neveriacim človekomř
- Čím sa zaoberalř
- Akú mal povahuř
- Mal deti?
- ...
Príprava pomôcok pred podujatím:
- flipchart s fixkami
- papiere A4 a peráě nožniceě farebné papiereě fixky
Príprava knižnice:
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-

Pripravíme si v miestnosti kruh zo stoličiek bez bariér
(žiadne stoly a pod.).
Nachystáme si do kruhu vedĢa svojej stoličky flipchart
s papierom a fixkami.
Nachystáme si dataprojektor s notebookom. V prípadeě že
ho nemáme fotografie vytlačíme na papier.

Dĺžka aktivity: 45 až 60 min.
Postup:
Úvod:
1. Privítame žiakov. Ak nás nepoznajú krátko sa osobne
predstavíme.
2. Povieme imě že najbližšiu hodinku strávime spolu nad
postavouě ktorej meno teraz neprezradíte. ZároveĨě že sa
pokúsite využiť najbližšiu hodinku natoě aby sa oni sami
o tejto postave dozvedeli oveĢa viac akoby čakali .
3. Predtým ako sa pustíme do témy sa rozdelíme do 4
členných skupiniek.
4. „Teraz vám ukážem niekoĢko portrétov toho istého
človeka. Pozorne si ho pozrite. Nehádajte kto to je – to
v tejto chvíli nie je cieĢom...“
5. Premietneme postupne fotografie.
6. „Teraz vám dám niekoĢko otázok a vašou úlohou je skúsiť
sa čo najviac priblížiť skutočnosti.“ Čo si myslíte:
V ktorom roku sa asi narodil? V ktorom roku zomrel?
Akej bol národnostiř Bol veriacim či neveriacim
človekomř Čím sa zaoberalř Akú mal povahuř Mal detiř...
7. „Napíšte si každý sám na svoj papier váš odhad.“
8. „Teraz si pozrite v skupinkách vaše odpovede a dohodnite
si spoločné odpovede za skupinku.“
9. Na flipchart si nakreslíme „tabuĢku“ a do tabuĢky
k jednotlivým otázkam vpíšeme odpovede skupín. Napr.
V ktorom roku sa narodil? A. 1886 B. 1875 C.1899
D.1901...
10. „Teraz prichádza tá pravá chvíĢaě kedy sa dozvieteě kto je
postava na fotografiách... Je to... (následne otočíme list
flipchartu a objaví sa vopred napísané meno)...Louis
Pasteur!!
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Práca s textami:
11. „Keėže už vieme meno našej neznámej osoby prišla
chvíĢaě aby sme sa o nej dozvedeli viac.“
12. Rozdám do skupiniek 4 rôzne texty. Každý v skupinke
bude mať iný text o Louis Pasteurovi. Jeden bude mať
text Louis Pasteur a jeho práca. Druhý Louis Pasteur
a besnota. Tretí text Louis Pasteur a záhada priadky
morušovej. Štvrtý člen skupiny text Louis Pasteur
a pasterizácia.
13. „Tieto vaše skupinky sa volajú „domovské skupiny“ lebo
ste v nich doma – sem patríte. Teraz vytvoríme expertné
skupiny a to budú skupinky ktoré majú o Louisovi
Pasteurovi rovnaký text. Vaša expertná skupina je
odborníkom na daný text – iní sa zo svojich textov
dozvedia o Pasteurovi niečo iné – to čo vy o Ĩom vieteě oni
nevedia. Vašou úlohou bude prečítať si text a vymyslieť
v expertnej skupine spôsob ako najlepším spôsobom
odovzdať znalosti z vášho textu tak aby ich pochopili
a zapamätali si z nich čo najviac.“
14. Následne expertné skupiny plánujú a chystajú najlepšiu
možnú stratégiu ako svojim domovským skupinám
odovzdať čo najviac z textu.
15. „Teraz sa vrátime do domovských skupín a vašou úlohou
je naučiť ostatných členov to čo vy už viete a naučiť sa od
ostatných to čo ešte neviete. CieĢom je aby sa každý jeden
člen naučil všetko zo všetkých 4 textov. Keė skončíme
fázu učenia ukážete nám čo ste sa naučili. Dokázaťě že
všetko ovládate musí vedieť ktorýkoĢvek člen domovskej
skupiny.“
16. Poskytneme žiakom dostatočný čas aby sa vzájomne učili.
Zhrnutie:
17. „Poėme sa pozrieť na to čo ste sa dozvedeli.“ Vrátime sa
k tabuĢke s otázkami o dovtedy neznámej osobe. „Takže
v ktorom roku sa Louis Pasteur narodilř“
18. V tejto fáze overovania toho čo sa žiaci naučili ich
môžeme napr. „vyvolávať“ postupne z rôznych skupín
a vyberať si žiakov zo skupinky náhodne (veė všetci majú
vedieť všetko ). Za každú správnu odpoveė získava
skupinka bod a za nesprávnu „mínus bod“. Nesúťažná
varianta jeě že si odpovede pýtame od skupinky a žiaci
odpovedajú na základe dobrovoĢnosti.
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19. Je fajn keė si správnu odpoveė porovnáme s ich
odhadom na začiatku a odpoveė skupinky ktorá odhadla
najbližšie k správnej odpovedi zakrúžkujeme.
20. Keė natrafíme na otázku na ktorú sa žiaci v texte
nedozvedeli odpoveė máme dve možnosti – ak odpoveė
poznámeě môžeme ju povedaťě alebo sa žiakov spýtame –
odpoveė nepoznáme – ako by sme ju mohli zistiťř
Následne diskutujeme ako sa odpoveė dá zistiť
najistejšie.
21. Na konci najúspešnejším skupinkámě ktoré najlepšie
odhadliě alebo vedeli najviac správnych odpovedí
zatlieskame.
22. Poėakujeme sa za úžasné stretnutie a zaželáme všetko
dobré .
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ġudmila Hrdináková

Z každého rožku trošku: analytický pohľad na modelové podujatia
Úvod
V rámci tohto ročníka medzinárodného seminára Motivačné
aktivity s detským čitateľom sme mali možnosť vidieť 3 modelové
podujatia (vzorové lekcie) s detskými čitateĢmi priamo „na pĢaci“ě
a že to boli podujatia mimoriadne úspešnéě dokladovala vysoká
miera zapojenostiě záujmu a čitateĢskej chuti.
Na úvod analýzy treba konštatovaťě že výber modelových podujatí
bol vzorovo reprezentatívny: jednalo sa o odlišné podujatia
 z hĢadiska zámeru (hra s príbehomě emocionálny zážitokě
hádanka a poznanie),
 z hĢadiska textov (beletristické i vecné)
 z hĢadiska čitateĢov (6-ročníě Ľ0-roční a 14-roční čitatelia).
Dalo by sa povedaťě že modelové podujatia ponúkli „z každého
rožku trošku“.
V analýze podujatí využijeme v prvom rade čitateĢsky orientovaný
prístup – každá kategória detských čitateĢov má svoje osobitostiě
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čitateĢské chute a nálady a pochopiteĢne aj svoje schopnosti
a zručnostiě ktorým sa musí podriadiť koncepcia a dramaturgia
podujatia.
Teoretické východisko analýzy
K základným teoretickým konceptomě o ktoré sa bude opierať
naša analýzaě je Zápotočnej koncept 3 úrovní funkčnej
čitateĢskej gramotnosti (Zápotočná ľ004):
1. Prvou je úroveň adaptácie a predstavuje pasívne zvládanie
techniky čítania a čítania s porozumenímě teda základných
čitateĢských kompetencií s minimálnou škálou schopností
získavania informácií. Počiatok nadobúdania tejto úrovne
zodpovedá veku 6 rokov (recipientiě pre ktorých bola
pripravená prvá vzorová lekcia) a završuje sa zhruba v 10
rokoch.
2. Druhou úrovĨou je úroveĨ čitateĢskej gramotnosti ako
sebarozvojovej aktivity so schopnosťami samostatného
a aktívneho vzdelávania sa na základe čitateĢských
kompetencií. Danú úroveĨ by mali dosiahnuť už desaťroční
žiaci (recipientiě ktorým bola adresovaná druhá vzorová
lekcia).
3. Kvalitatívne najvyššou úrovĨou je čitateľská gramotnosť ako
aktívna tvorba a produkcia textových útvarov. Funkčná
čitateĢská gramotnosť teda presahuje pasívnu recepciu
umeleckých a náučných textově vyžaduje aktívnu tvorbu
(písanie) nových textově produkciu a komunikáciu nových
informácií. Danú úroveĨ by mali začať nadobúdať čitatelia
v 14 – 15 rokoch (v tejto vekovej kategórii sú i recipienti, pre
ktorých bola pripravená tretia vzorová lekcia).
Uvedený koncept koreluje s cieĢovými skupinami vzorových
podujatí (lekcií)ě ktoré boli prezentované.
Modelové podujatie Ľ
S Calvinom na cestách: príbeh hrou – hra s príbehom
Autorky podujatia a lektorky: Veronika Nouzová, Júlia Štefeková,
Malokarpatská knižnica v Pezinku
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Prvým podujatímě ktoré sme analyzovali v rámci tohto ročníka
Motivačných aktivít s detským čitateľomě bola naratívna hra pre
prvákov S Calvinom na cestách podĢa literárneho príbehu
Jennifer Berneovej Calvin nevie lietať.
Charakteristika literárneho príbehu
Príbeh
Jennifer
Berneovej
je
príbehom
o znalostiach,
zručnostiach a váhe schopnostíě ktoré mámeě o súdržnosti a sile
jednoty i o význame knižiekě ktoré sú nielen našim dobrým
kamarátomě ale i dobrým radcom. Hlavným hrdinom je Calvin –
škorec mláėaě ktorý sa so svojimi
sestričkami a bračekmi narodil pod
strechou starej stodoly. Malé
škorce začali čoskoro po narodení
objavovať svet a Calvin objavil
knihu. A od tej chvíle iba čítal a
čítal... a nechodil na hodiny
lietania a nenaučil sa lietať! Prišiel
čas odletu na juh. Keėže Calvin
nevedel
lietaťě
bračekovia
a
sestričky vymysleli spôsobě ako
Calvin
poletí
s nimi
–
na
povrázkoch. Calvin sa im
Obr. 1 Titulka knihy predlohy
odvėačil záchranou celého
kŕdĢa pred hurikánom. OdkiaĢ vie taký malý škorec o
hurikánochř No predsa z knižiek!
Charakteristika cieĢovej skupiny čitateĢov
Podujatie bolo pripravené pre žiakov Ľ. ročníka základnej školyě
ktorý je významným medzníkom v živote čitateĢa – už ukončil
fázu predškolského obdobia a je na začiatku mladšieho
školského veku. Z čitateĢského hĢadiska je na začiatku obdobia
počiatočného čitateĢstva: síce sa už učí čítaťě k samostatnému
čítaniu
s porozumením
a ku
kompetentnej
vizualizácii
prečítaného sa však dopracuje o niečo neskôr. Nástupom do
školy sa začínajú jeho prvé pokusy byť samostatným čitateĢomě
ktoré niekedy môžu byť i sklamaním. V tomto období sa výrazne
posilĨuje rola knihy a písaného textu v jeho živote a knihy sa
preĨho stávajú nielen prameĨom zábavných príbehově ale
postupne i zdrojom užitočných informácií a vzdelania. Preto je
priam existenčne nevyhnutné v prváčikoch pestovať lásku
k textu, k literatúre, príbehom a knihámě cibriť ich čitateĢský
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vkus a psychické predispozície pre čítanie. V tom je výnimočná
sila podujatíě akým je práve interaktívna hra o Calvinovi.
Lektorě pedagóg či vychovávateĢě ktorý pracuje s čitateĢom
v tomto vekuě má k dispozícii niektoré pomocné aspekty:
1. Prváci sú na konci hrového obdobia a obdobia bujnej
fantázieě ktorú stále potrebujú nasycovať príbehmi
a uspokojovať
potreby
fantazírovania.
Hra,
kresba
a rozprávkové príbehy sú stále veĢmi výrazným priestorom
pre realizáciu a rozvoj ich psychických procesov a funkcií
a priam mentálnou potrebou.
2. Literatúra pre mladší školský vek si stále drží komunikačné
špecifikum – musí počítať s komunikačným medzičlánkom –
so sprostredkovateľom (interpretomě osobouě ktorá
predčíta). Vhodný text a vhodný starší kamarát pre
dobrodružnú literárnu cestu je skvelou stratégiou motivácie
čítania – vytvára čitateľský vzor.
3. Detský receptívny a čitateľský synkretizmus, z ktorých sa
napája detská čitateĢská motiváciaě si nárokuje na toě aby
detský čitateĢ príbeh (rozprávku) nielen počul alebo čítalě
potrebuje ho i kresliťě tancovaťě hraťě žiť.
Pri riešení problematiky čitateĢských podujatí a recepcie
literatúry detským čitateĢom v mladšom školskom veku treba
však brať do úvahy schopnosti recipienta a jeho celkovú
spôsobilosťě danú určitým stupĨom rozvoja psychikyě životných
skúseností a socializácie. To znamenáě že úroveĨ recipientov
cieĢovej skupiny býva rôznorodá. Hra a interaktívne rozprávanie
však recepciu literárneho textu výrazne zjednoduší.
Analýza modelového podujatia (vzorovej lekcie)
Lektorky si pre svoje podujatie vybrali pútavý literárny príbeh
škorca Calvinaě ktorý nevie lietať – príbeh plný udalostí a akcie.
Literárny príbeh Calvina pretransformovali do naratívnej hry
s prvkami tvorivej dramatiky a pantomímy. Deti tak mali
možnosť recipovať príbeh inak – nielen počuť ho ako poslucháčiě
ale i prežívať a zahrať sa ho.
Lektorky prevzali úlohu nielen rozprávačově ale i úlohu
navigátorov a pomocníkov pri hĢadaní riešení v problémových
situáciách a na kĢukatých cestách Calvina. Pre tieto funkcie
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prevzali zástupné roly (a mená): Knižka a Záložkaě ktoré zapadali
do koncepcie naratívnej hry i zámeru podporovať čítanie a knihu.
Pre zatraktívnenie a „oživenie“ rozprávania využili lektorky bábku
(vytvorenú z klbka)ě ktorá zastupovala hlavného hrdinu Calvina
a ktorú deti sprevádzali na jej dobrodružných cestách.
Animácia („oživovanie“) príbehu bábkouě hračkou (alebo iným
zástupným
predmetom)
má
v čitateĢských
aktivitách
a podujatiach pre prváčikov svoje miesto. Napriek tomuě že
prváci nie sú už v predškolskom obdobíě ale patria do kategórie
mladších školákově hra má v ich živote stále významné miesto –
precvičujú si Ĩou psychické procesy.
Z hĢadiska dramaturgie stačí príbeh alebo rozprávanie animovať
(oživovať) len čiastočneě napríklad len niektoré pasáže alebo len
hlavnú postavuě ako tomu bolo v analyzovanej lekcii (podujati).
Animovanie (oživovanie) príbehu má obrovský význam: môže sa
zvýrazniť toě čo je významnéě môže sa posilniť puto k postave,
môže sa vytvoriť úžasná atmosféra. Detskí recipienti si často
práve animované pasáže prenášajú do svojich hierě a pri tom si
v mysli rekonštruujú a rekapitulujú daný príbeh alebo jeho časti.
Toě že si lektorky vybrali pre prezentáciu literárneho príbehu
hruě môže byť veĢmi pozitívne hlavne z hĢadiska haptických
(kinestetických) recipientově ktorí potrebujú pri prijímaní a
spracovaní informácií vykonávať nejakú pohybovú aktivitu.
Forma hry sa javí príťažlivo a funkčne i z hĢadiska extravertných
používateĢově ktorí potrebujú príbeh aktívne komunikovať a žiť.
Pre obe uvedené skupiny recipientov je počúvanie ako spôsob
príjmu a prvotného spracovania príbehu bez ėalšej opory (pohyb,
komunikáciaě vizualizácia) náročnejšou činnosťou. Interaktivitouě
ku ktorej lektorky priebežne recipientov nabádaliě boli recipienti
zapájaní do riešenia zložitých okolností a situáciíě do ktorých sa
Calvin dostal. Deti tak dostali príležitosť riešiť zložitejšie úlohyě
byť v pohybe a zároveĨ „byť v príbehu“. Pohybě pantomímaě
interaktivita
a metóda
otázok
a odpovedí
adekvátne
spolupracovali na navigácii a upútavaní pozornosti malých
recipientově ktorých pamäť a pozornosť môžu mať stále črty
neúmyselnosti.
Podujatie ako celok naplnilo požiadavku detského receptívneho
čitateĢského synkretizmu s nárokom na prežívanie a intenzívnu
komunikáciu príbehu. Literárny príbeh sa stal malým
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dobrodružstvom a prežitkom recipientov: deti sa snažili
s Calvinom poznávať svetě chytať červíkyě pomáhali mu lietať či
hĢadať úkryt pred búrkou a veternou smršťou. V prvom rade
však podujatie podporilo aktívne počúvanieě ktoré je základom
receptívnych schopností malých čitateĢov (pozri Palenčárová
2003).
Hra ako celok pôsobil atraktívne a konzistentne a v závere
priniesla prosociálny prvokě ktorého hlavným nositeĢom bol
práve hlavný hrdina Calvin. Jeho premena na klbkoě z ktorého
deti plietli sieť poėakovaníě im dala príležitosť poėakovať
vybranému kamarátovi za niečoě čo má pre nich význam: za
kamarátstvoě za súdržnosťě za priateĢstvoě za pomoc pri učeníě za
pekné hry a pod.
Na pamiatku a za odmenu dostali malí účastníci záložku –
papierového škorca. Upomienkové predmety majú pre deti
v mladšom školskom veku veĢký význam. Okrem tohoě že to
zodpovedá charakteristikám daného vývinového obdobia – deti
v tomto veku sú zberatelia (často zberatelia všeličoho)ě záložka im
bude pripomínať dané podujatie a poskytovať im príležitosti
nielen na spomínanie príjemného zážitku v knižniciě ale i na
rekonštrukciu a rekapituláciu príbehuě prerozprávanie príbehu
niekomu, kto sa bude o záložku zaujímať.
Záložku určite účastníci podujatia ocenia a my oceĨujeme
výbornú hru s príbehom pre hravé publikum :o)
Modelové podujatie ľ
Jak ti je, Filipe?
Poznajme Ůilipovo trápenie
Autorka podujatia a lektorka: Jarmila Košťálová, Knihovna města
Ostravy,
pobočka
Dr.
Martínka,
oddělení
pro
děti;
hrabuvka.detske@kmo.cz
Ėalšou analyzovaným modelovým podujatím (lekciou) bola
interaktívna diskusia (beseda) s názvom Co ti je, Filipe?ě ktorá
bola orientovaná na desaťročné publikum. Beseda si vybrala
náročnú tému svedomia a výčitiek z nesprávneho skutkuě ktorú
čerpala z knihy Petry Braunovej Nejhorší den v životě třeťáka
Filipa L. Jej základom a zároveĨ emocionálne nabitým doplnkom
bolo predčítanie z uvedenej knihy.
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Charakteristika literárneho diela
Kniha Nejhorší den v životě třeťáka
Filipa L.ě ktorej charakteristika býva
často sumarizovaná vo formulácii:
napínavé
čítanie
pre
chlapcově
rozhodne nie je čítaním iba pre
chlapcov. Tretiak Filipě ktorý je
hlavnou postavou príbehuě má strachě
lebo si práve uvedomilě že je zrejme
zločincom. Filip je inak správny
a dobrýě i keė trochu divoký chalan a
ani on sám neverí tomuě čo sa stalo.
NedefinovateĢný hnev na nevlastnú
sestruě nešťastný nápad ako jej
„okoreniť“ život (poškodiť brzdy jej
bicykla) a autonehoda. To všetko
Obr. 2 Titulka knihy predlohy dohromady zamiešalo karty osudu
a Filipov problém bol na svete.
Autorka Petra Braunováě nenásilne zakomponovala do príbehu
o tretiakovi Filipovi otázky a odpovede životaě vzťahy medzi deťmi
i
dospelýmiě
zodpovednosť
a Ģahkovážnosťě
diskutabilné
a dráždivé pocityě a hlavne otázky: Kto somř Čo som to urobilř
Čo so mnou budeř Ako som to mohol... a pod.
Charakteristika cieĢovej skupiny čitateĢov
Desaťroční recipienti by mali mať kompetencie rozlišovať fiktívny
príbeh od skutočného a nadobúdať poznatkyě ktoré pozitívne
ovplyvĨujú ich postojeě životnú hodnotovú orientáciuě empatiuě
prosociálne správanie a obohacujú ich duchovne (CrkoĨová
ľ00ň). To rozhodne nahráva takému typu podujatíě ako je
analyzované.
Z hĢadiska kognitívnych schopností vzrastá u desaťročných
rozsah pamätiě prevažuje už logická pamäťě rozširuje sa slovná
zásobaě zlepšuje sa pozornosť. Dieťa je schopné logických
operáciíě ktoré sa však stále týkajú konkrétnych vecí. Dané
obdobie je aj obdobímě keė dieťa sa učíě ako sa má učiť. Začína
chápať príčinné vzťahy a je schopné dávať veci do vzťahov
a postupne sa u neho objavujú pokusy vydedukovať si niečo z
niečoho. Je preto nadmieru aktuálneě keė prichádza do styku
s textami a príbehmiě ktoré mu dávajú príležitosť usudzovaťě
rozvíjať myšlienky a úvahyě kriticky ich prehodnocovať a pod.
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ZvýznamĨuje a zvýrazĨuje sa i cit pre spravodlivosťě odmeny a
tresty. Desaťročný detský čitateĢ modeluje svoje správanie ešte
stále podĢa rodičově ale už i podĢa učiteĢov a spolužiakov.
Odmietanie zo strany rovesníkov im nadmieru ubližuje. Aj preto
sú texty s veĢmi kontrastnými polohami vhodné pre recepciu
a kognitivizáciu vlastných i cudzích krívdě ale i vlastných
a cudzích chýb.
Literatúra sa stáva priestorom pre hĢadanie odpovedí na otázky a
problémy každodenného života a potvrdzovanie predstáv
o skutočnosti.
Analýza modelového podujatia (vzorovej lekcie)
Príbehě ktorý si vybrala lektorka na prezentáciuě je napínavým
a silným príbehomě ktorý spĺĨa zámery a požiadavky
bibliopedagogikyě ktorá je nasmerovaná na formovanie čitateĢov
literatúrou. Čítanie príbehov je rovnako základnou stratégiou
etickej výchovy podĢa Roberta Roche-Olivara, v rámci ktorej patrí
medzi základné metódy emocionalizácie a kognitivizácie etického
či morálneho problému. Literárny príbeh totiž umožĨuje prežiťě
precítiť
a poznávať
morálne
dilemy. Nielen toě literárna forma
dáva príbehu ideálnu formuě
ktorá
svojským
spôsobom
precízne
popisujeě
vysvetĢuje,
argumentuje
a poväčšine
i nachádza riešenia. Predstavuje
poznávanie
a sociálne
učenie
prostredníctvom
emócií
a prežitkuě dáva priestor pre
uvažovanie a hodnotenie svojich
i cudzích skutkov.
Čítanie
beletrie
odporúča
i neuropsychológia. Opakovaným
čítaním dochádza k posilĨovaniu Obr. 3 Aktivácia synaptických spo(na
obrázku
vyznačených) jení v mozgu počas čítania beletrie
synaptických
spojení
v oboch (Berns et all. 2013)
častiach
hemisfér
a k zhusťovaniu šedej hmoty v aktivizovaných hemisferických
oblastiachě ktoré sú zodpovedné za lingvistickéě analytickéě
emocionálne a hodnotiace procesy, ktoré človek vykonáva (Berns
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et all. ľ0Ľ3). Tým sa rozhodne posilĨujú uvedené schopnosti
a zdokonaĢujú realizované procesy.
Z hĢadiska analýzy podujatia je významnéě že medzi metódamiě
ktoré prevládali v rámci danej vzorovej lekcie (podujatia)ě boli
interaktívna beseda s predčítanímě otázky a odpovedeě čítanie
s predvídanímě diskusia v skupinách a písomná komunikácia.
Metódou otázok a odpovedí dávala lektorka priestor na
kooperatívnu komunikáciu. Rovnakou metódou dosiahla
podporu čitateĢskej zvedavosti a očakávaniaě keė stimulovala
odhadovanie a predvídanie čitateĢov. Kládla otázkyě ktoré išli
za text a podnecovali k úvahám typu: Čo Filip vymyslelř Čo sa
asi stalo?
Opakovane dávala príležitosť i na rekapitulácie a zložitejšie
implikácie na základe určitých indícií: Čo vieme o nevlastnej
sestre Monikeř Prečo ju Filip nemá rádř Čo vieme o Filipovi?
Prečo on nemá rád Monikuř
Osobitú váhu však kládla na usudzovanie – pýtala sa na
okolnostiě ktoré môžu trápiť každého chlapca alebo dievča: Je ten
druhý súrodenec dôležitejšíř Prečo ma ten alebo ten nemá rádř
Čo som to vykonal... môžem za to skutočne JAř
Formou otázok a odpovedí otvárala lektorka pred malými
čitateĢmi také závažné otázkyě ako: Čo je to svedomieř Má
svedomie každýř Čo je to čierne svedomieř Ako sa to prejavuje,
keė niekoho trápi svedomieř
Lektorka sa v diskusiách nevyhýbala ani hodnotiacim
a sebareflexívnym situáciám. Efektívne striedala živú hovorenú
diskusiu s písomnou komunikáciou. Z hĢadiska čitateĢských
kompetencií je to veĢmi užitočné a prínosnéě hoci sa to na prvý
pohĢad nezdá. V súčasnej dobe technologických vymožeností
totiž mnohé deti odmietajú písať. Mentálna pasivitaě ktorá je
dôsledkom technologických vymoženosti a moderných médiíě je
spojená s nevôĢou a nechuťou nielen čítaťě ale i písať a realizovať
akékoĢvek mentálne aktivity. Písomné aktivity v čitateĢských
podujatiach
poskytujú
účastníkom
príležitosti
precízne
a dôkladne uvažovaťě formulovať premyslenejšie a „sýtejšie“
výpovede.
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ZreteĢným pragmatickým aspektom podujatia bola sprievodná
čiastková aktivitaě ktorá prezentovala modelovú situáciu: na zemi
je zranený človek, treba zavolať záchranku. Malí účastníci mali
možnosť vyskúšať si v simulovanom telefonickom rozhovore
formuláciu oznamuě ktorý je adresovaný záchrannej službe.
Diskusia pred záverom premostila príbeh a reálny život týmě že
narážala na zásadné otázkyě či môže byť dieťa zločincom a ako sa
rieši jeho závažný priestupok.
Záverečná hrová úloha bola nielen príjemným spestrenímě ale
i malou kognitívnou hádankou s tematickým prepojením na
príbehě ktorý obsahoval závažné myšlienky a dôležité témy.
V rámci celého podujatia i samotného čítania lektorka adekvátne
pracovala s pauzou a tichomě ktorými zvýrazĨovala dramatické
napätie a umocĨovala očakávanie.
Podujatieě ktoré priniesla lektorka Jarmila Košťálováě má výrazné
plusy. Okrem vynikajúceho výberu veku primeraného textuě
ktorý má veĢkú šancu zaujať aj chlapcově sĢubuje vtiahnutie do
príbehuě silnú emocionalizáciu závažných tém a morálnych dilem
a poznávanie sebaě života a rozumové uchopenie životných právd
:o)
Modelové podujatie 3
Kto to je? Za tajomstvami Louisa Pasteura
Autor podujatia, pracovných textov a lektor: Tibor Hujdič,
propagátor čítania detí a deťom
Posledná analyzovaná modelová lekcia (podujatie) priniesla
participatívnu a kooperatívnu úlohu riešenia niekoĢkých
zásadných otázokě ktoré vedú k vyriešeniu hádanky Kto to je?
Charakteristika cieĢovej skupiny recipientov
Z hĢadiska psychických a kognitívnych (resp. rozumových)
charakteristíkě ktoré majú vplyv na procesy čítaniaě je významnéě
že vnímanie štrnásťročných sa mení na analytickéě presnejšieě
cieĢavedoméě štrnásťročný jedinec rozlišuje detaily. Jeho pamäť
sa kvalitatívne meníě prevláda logické zapamätanieě vzrastá
slovná pamäť a reč sa výrazne obohacuje. Starší žiak je schopný
učiť sa už na základe logického mysleniaě dokáže myslieť
symbolicky. Myslenie je tiež veĢmi kritické – štrnásťročný je
kritický hlavne k dospelýmě je dosť nespokojný a robí unáhlené
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závery. Z čitateĢského hĢadiska je významný faktě že jeho fantázia
je živá a bohatáě u mnohých čitateĢov (či jedincov) možno v tomto
veku veĢmi často hovoriť o rojčeníě a práve rojkovia inklinujú
k čítaniu.
Z hĢadiska citového vývinu možno badať uvoĢĨovanie od rodiny a
potrebu zaradiť sa k rovesníkom. Pubescent niekedy až
nekriticky preberá vzoryě je náladový a emocionálne nestabilný
a nepokojnýě prenasledovaný strachom z neúspechu. Medzi
základné potreby sa radí potreba byť uznávanýě akceptovanýě ale
i potreba byť konformný. Z hĢadiska vôle dokáže prekonávať
prekážkyě plniť povinnostiě ale musí byť motivovaný a musí
chcieť. Tieto špecifiká vývinového obdobia výrazne ovplyvĨujú
chuť a vôĢu čítať.
V puberte sa rodí schopnosť hĢadať varianty riešenia. ZvýrazĨujú
sa rozdiely v rozumových schopnostiach. ČitateĢské záujmy
pubescentov sú vyhranenejšie a stále viac sa v nich môže
uplatĨovať neintencionálna literatúra. Treba myslieť na toě že
efektívne pôsobenie na čitateĢov v tomto veku je vzhĢadom na
kategorické
odmietanie
akejkoĢvek
autority
pomerne
komplikované. Jediný možný prístup je snažiť sa im na základe
ich individuálnych čitateĢských potrieb odporučiť titulyě ktoré ich
zaručene zaujmú.
Výber témy
Výberom vecne a informačne orientovanej témy môže lektor
podujatia predísť neochote a nevôli zo strany účastníkově ktorí
nie sú čitateĢmi beletrie a nemajú dostatočne vyvinutý zmysel pre
recepciu
emocionálne
naladenej
beletristickej
literatúry
a absentujú u nich schopnosti literárneho prežívania. Kríza
čítania sa týka práve beletrieě kritickou je podĢa výsledkov štúdií
PISA3 práve analyzovaná kategória čitateĢov a dôsledky nečítania
(minimálneho čítania) sa odrážajú práve v nedostatočnosti či
absencii spomínaných schopností. Škola a kontakt s učivom
však zabezpečuje aspoĨ minimálnu mieru kontaktu s vecným
textom a pravidelné precvičovanie určitej oblasti čitateĢských

PISA – čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť 15-ročných
žiakov ZŠ a SŠ
3

53

schopnostíě t. j. štrnásťroční sú zvyknutí (alebo aspoĨ čiastočne
zvyknutí) pracovať s vecným a náučným textom.
Analýza modelového podujatia (vzorovej lekcie)
Podujatie bolo špecifické v niekoĢkých aspektoch: primárne sa
zameriavalo na získanie vecných informáciíě jeho zámerom bolo
poznávanie a prioritne využívalo jednu hlavnú
metódu. Ak máme analyzovať danú lekciu (podujatie)ě musíme sa
zamerať na uvedené špecifiká.
Spomedzi metód práce s čitateĢom si lektor vhodne vybral
metódu skladačkového učeniaě ktorá sa ukazuje ako veĢmi
užitočná a efektívna v prostredí knižnice. Výber metódy vnímame
ako mimoriadne pozitívny hlavne pretoě lebo medzi hlavné
pozitíva metódy patria aktivita, interaktivita, kooperácia
a kolaborácia
účastníkov
podujatia
(žiakov).
Aktivita
a interaktivita je zabezpečená týmě že účastníci podujatia musia
prísť na niečo sami – musia vyriešiť úlohuě problém či
zodpovedať otázkuě získať informácie a pod. Vo veĢkej miere sa
týmto predchádza nude – účastníci musia byť v akcii. V rámci
prezentovaného a analyzovaného podujatia mali prísť na toě KTO
TO JE – teda identifikovať neznámeho a zistiť informácie o Ĩom.
Takáto
úloha
hádankového
typu
dokáže
podporiť
zvedavosťě záujem o riešenie a snahu participovať (prípadne
i snahu zaradiť saě ukázať sa a pod.).
Základom analýzy podujatiaě ktoré pracuje so skladačkovým
učenímě je načrtnúť jej rámcový postupě ktorý má nasledujúce
etapy:
1. rozdelenie účastníkov do štvorčlenných „domovských“ě
kooperatívnych skupíně
2. určenie čísel (Ľ-4) pre každého z domovskej skupiny,
3. zoskupovanie účastníkov na základe čísel do „expertných
skupín“ě
4. spracovanie problému (témyě otázky) expertnou skupinou
– každá expertná skupina rieši pridelený problém (témuě
otázku); jej úlohou je dôsledne naštudovať a spracovať
materiál (text) a vypracovať stratégiuě ako čo najlepšie
naučí získané poznatky ostatných svojich kolegov v
domovskej skupine,
5. prezentácie expertov v domovskej skupine – experti učia
domovskú skupinu.
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Lektor vhodne podporil zvedavosťě chuť a vôĢu účastníkov
podujatia obrázkami tajomného neznámeho a čiastkovými
otázkami o jeho osobe.
Vhodnosť výberu metódy podporujú jej zreteĢné pozitívaě
z ktorých najvýraznejšie sú: skladačkové učenie pomáha a)
hĢadať v texte podstatné informácieě vyhodnocovať ich a oddeliť
ich od vedĢajšíchě b) prebrať rôzne role v skupine (učiteĢ/študentě
žiak); c) prepájať informácieě tvoriť odpovede na otázky
a formulovať riešeniaě prezentovať výsledok; d) prijímať
zodpovednosť za učenie druhých a za spoločný výsledok (Rutová
2010-2013).
Okrem toho metóda výrazne podporuje u účastníkov podujatia:
schopnosť kolaborácie a spolupráce v expertných (učiacich sa)
skupináchě schopnosť tvorby vlastných učiacich postupov
a stratégiíě schopnosť učiť niekoho inéhoě a tak lepšie chápať
podstatu a význam učenia sa. Popri tom podporuje formovanie
vedomia zodpovednosti každého za kvalitu spoločného výsledkuě
ako aj schopnosť prehodnocovania vlastného postupu –
metakognície
(Steele
ľ00Ň).
Význam
metakognitívnych
schopností z hĢadiska čitateĢskej gramotnosti sa v poslednom
období veĢmi akcentuje: metakognitívne schopnosti – teda
schopnosti reflektovať svoje poznávanieě porozumenie textu
a postupy – je základom čítania s porozumením a efektívneho
nadobúdania informácií.
Prezentované a analyzované podujatie sa javí z hĢadiska práce
lektora menej náročnéě nakoĢko informácie si hĢadajú
i sprostredkujú účastníci podujatia samiě opak je však pravdou.
Lektor musí byť neustále nablízku a sledovať vývoj skupinovej
práceě aby včas postreholě ak by došlo k nejakému zásadnému
skresleniu pri prenose informáciíě alebo ak by interpretácia textu
nedávala zárukuě že text bude dobre osvojený. Poskytujme teda
v knižniciach veĢa príležitostí na aktivitu a interaktivita :o)
Porovnanie modelových podujatí (lekcií)
Tohtoročné
medzinárodné
podujatie
prinieslo
skutočne
reprezentatívny výber podujatí – modelových lekciíě nakoĢko tieto
zastupujú rozličné zámeryě rozličné metódy a orientujú sa na
výrazne odlišné cieĢové skupiny z hĢadiska veku i z hĢadiska
vývinovej úrovne čítania a čitateĢstva. Ich základnú konfrontáciu
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ponúka tabuĢkaě v ktorej zvýrazĨujeme aspekty čitateĢově
zámerov podujatiaě špecifík textu i funkcie a participácie lektora.
TabuĢka Ľ Porovnanie základných aspektov modelových
podujatí
Aspekt

MP-1: Calvin

MP-2: Filip N.

Čitatelia
/vývin.
úroveň
čitateľstva

6 rokov
Počiatočné
čítanie

10 rokov
Samostatné
čítanie

Zámer
podujatia

Hra
Zážitok
Zábava

Cit
Prežitok
Kognitivizácia
emócií
Prosociálne
formovanie
Učiť cítiť
Diskusia
Debata
Počúvanie
s porozumením
Otázky
a odpovede
Predčítanie
s
predvídaním
ZdieĢanie

Učiť vnímať
Metódy

Interaktívna hra
Tvorivá
dramatika
Prerozprávanie
príbehu
Otázky
a odpovede
Predvídanie
ZdieĢanie

Prezentuje

Model
hry
s príbehom
Hravá beletriaě
radosť z príbehu
Poznávanie

Koncept

Model riešenia
problémov
Dráma života
Poznávanie
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MP-3:
Louis
Pasteur
14 rokov
Sebarozvojovéě
kreatívne
čítanie
a
písanie
Práca
Poznávanie
a učenie sa
Učenie
sa
navzájom
Zodpovednosť
Učiť poznávať
Skladačkové
učenie
Kooperatívne
metódy:
diskusia,
debata
Čítanie
s porozumenímě
HĢadanieě
hodnotenie,
selekcia infor.
Prezentácia
informáciíě
zdieĢanie
Metakognitívne
hodnotenie
Model
poznávania
Vecné
poznávanie
Poznávanie

Text
Práca
s textom

priestoru

života a seba

Naratívny hravý
a nabitý
udalosťami
Skrytáě
neuvedomeláě
sprostredkovaná

Naratívny nabitý
emóciami
Explicitná
i neuvedomeláě
zväčša
sprostredkovaná
Navigátor citov

samo
o sebe
a poznávanie
poznávania
Vecný
a naratívny
Zámernáě
vedomáě
samostatná

Navigátor
poznávania
Úlohy
Naviguje hru
Naviguje
city, Naviguje
lektora
organizuje
s kontroluje
priebeh
poznávanieě
stráži čas
Uvedená komparácia naznačujeě že v rámci podpory čítania
možno realizovať rozličné cieleě voliť a striedať rozličné metódy:
podujatie v knižnici nemusí byť vždy prezentáciou niekoho
významného a nemusí vždy prezentovať samotné čítanieě môže
byť prezentovať hruě zábavuě odhaĢovanie tajomstiev.
Lektor

Partner v hre

Komparácia ėalej odhaĢujeě že podujatie môže byť takéě pri
ktorom môže byť práca s textom explicitná a výraznáě ale i takéě
ktoré zreteĢne ukazuje iný zámer a iba implicitne „využíva text
v pozadí“ (predčítanie na dotvorenie atmosféryě príkladovanie
problému a pod.)ě čo však nezmenšuje význam daného typu
čítania z hĢadiska podpory čitateĢstva.
Porovnanie demonštruje i výrazne rozmanité a netradičné
funkcie lektora (knihovníka)ě ktoré môže mať. Od organizátora
besedyě exkurzie či prednášky sa jeho pozícia presúva do pozície
navigátoraě partneraě predčítača a herca – jednoducho kamaráta.
Záver
Názory odborníkov smerujú k tomuě že ku kvalitnej a funkčnej
čitateĢskej gramotnosti –k plnohodnotnej schopnosti čítať –
dospeje človek len postupným a dlhodobým nadobúdaním
čitateĢských skúseností (t.j. dlhodobým opakovaným čítaním) už
od predčitateĢského veku. Tým sa postupne zdokonaĢuje
a priberá cibrí jednotlivé schopnosti a zručnosti. Zabezpečiť
permanentné čítanie detí v tejto mediálne konkurenčnej dobe je
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však pomerne komplikované a náročné. Aktívne formovanie
čitateĢskej gramotnostiě usmerĨovanie a podpora čítania si
vyžadujú intervenciu a podporu mnohých článkov: školyě rodiny
i širšieho kultúrneho prostredia. NezastupiteĢnú úlohu v tomto
úsilí hrajú knižnice, kde sa dá čítať príjemne, hravo, zaujímavo
a s veľkou chuťou. Modelové lekcieě prednášky a workshopy
knihovníckeho seminára Motivačné aktivity s detským čitateľom
sú toho skvelým príkladom. Prajeme teda čítaniu v knižniciach:
Dobrú čitateľskú chuť!
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Prednášajúci

ġudmila Hrdináková
Pracuje ako vedecký pracovník na Katedre knižničnej a
informačnej vedy FF UK v Bratislave. Dlhodobo sa venuje
dramatizáciu literárnych textov pri práci s detskými používateĢmi
a problematike čítania, resp. nečítania mládeže. Je považovaná
za renomovanú odborníčku v uvedenej oblasti. Vydala knihu
Tajomstvo rozprávokě ktorá obsahuje súbor textov o rozprávkach
pre učiteĢově rodičov a prílohu pracovných listov a vymaĢovánok
pre deti. Na seminári pomohla s odbornou analýzou jednotlivých
odprezentovaných podujatí.

Tibor Hujdič alias pán Mrkvička
Autor relácie „Detská knižnica“ o kvalitných knihách pre deti
a mládež
vysielanej
donedávna
v Slovenskom
rozhlase, propagátor čítania detí a deťomě vedie semináre pre
knihovníkov o práci s detským čitateĢomě semináre pre učiteĢov
o čitateĢskej gramotnostiě je neúnavným čitateĢom všetkým
rodičom a deťomě ktorí chcú skvelú knihu pre deti počúvať.

Veronika Nouzová
Žije v Pezinku a už 5 rokov patrí k stáliciam Malokarpatskej
knižnice v Pezinku. Jej život je nevyhnutne spätý s knihami a
svoju lásku ku knihám odovzdáva čitateĢom v oddelení pre deti a
mládež. Je to mladáě talentovaná knihovníčkaě ktorá sa začína
angažovať ako nádejná pisateĢka – aktuálne v časopise
Fragment.
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Júlia Štefeková
Žije v Pezinku a od septembra sa stala súčasťou kolektívu
Malokarpatskej knižnice v Pezinku s predchádzajúcimi
dlhoročnými skúsenosťami s prácou s deťmi. V oddelení pre deti
a mládež realizuje aktivity, ktoré sú zamerané na slovenskú
literatúru pre deti a mládež v projektoch V kolotoči kníh a
Hrdina vo mne. Pôsobila aj ako recenzentka pre stránku
dobrecitanie.sk.

Marcin Skrabka
MajiteĢ Good books consultingě profesionálny produkt Ď
marketing managerě nezávislý lektorě obchodný konzultant pre
vydávanie a vzdelávanie v telekomunikáciách a bankovníctve.
Absolvent právnickej fakulty Vroclavskej univerzity so
zameraním na práva duševného vlastníctvaě najmä autorského
práva. VeĢa rokov bol vydavateĢom vo Wolters Kluwer PoĢskaě kde
publikoval stovky kníh. Má vedomosti s Go-to-market trhovými
stratégiami (s využívaním vnútorných a vonkajších zdrojov
obchodu so zameraním na zákazníkov).
Jarmila Košťálová
Pracuje v KnihovnĜ mĜsta Ostravy od r. ľ005. Deväť rokov
pracovala na pobočke v Ostrave -Vítkoviciachě ktorá je zameraná
na rómske obyvateĢstvoě predovšetkým na prácu s deťmi a
mládežou. Vedie semináre pre knihovníkov v rámci SKIP
(Združenie knihovníkov a informačných pracovníkov) a je aktívne
zapojená
do
projektu
Celé
Česko
číta
deťom.
V roku ľ004 vydala básnickú zbierku Zatoulané souhlásky.

Sabine Schumann
Od roku Ľ99Ľ pracovala ako detská a mládežnícka knihovníčka.
V roku ľ0ĽĽ prešla na pracovnú pozíciu v oddelení pre školy
Mestskej knižnice v Mníchove. PodieĢa sa na rozvoji konceptov,
vedenie tried a pri výbere a nákupe mediapaketov. Organizuje
projekt TýždeĨ školského projektuě ktorý prezentuje knihy pre
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vyučujúcich a študentov Mníchovskej univerzity Ludwig
Maximilian Unverzity. Je kontaktnou osobou pre Ministerstvo
kultúryě referát vzdelávania a športu mesta Mníchově členkou
Komisie pre podporu čítaného a hovoreného slova a
koordinátorkou projektu podpory čítania v Mníchove - Netzwerk
Leseförderung Munchen.

Friederike Schmidhuber
Od roku Ľ9ň4 pracuje ako knihovníčka pre detskú a
mládežnícku literatúru v Mestskej knižnici v Mníchove a jej
rôznych pobočkách. Spolupracuje pri rozvoji konceptov vedenia
triedě pri reorganizácii akvizície kníh podĢa okruhu záujmově pri
organizácii rôznych podujatí. Je členkou Komisie pre podporu
čítaného a hovoreného slova v Mestskej knižnici v Mníchove. Od
roku ľ00Ň zastáva funkciu zástupkyne v Mníchovskej detskej a
mládežníckej knižnice Am Gasteig a zodpovedá za programovú
prácu a prácu s verejnosťouě ako aj komunikáciu s detskými a
mládežníckymi knihovníčkami z rôznych pobočiek mestskej
knižnice.
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Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých
Fondom na podporu umenia. Publikácia reprezentuje výlučne názor
autora a fond nezodpovedá za obsah publikácie.
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