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Jak na akce podporující čtenářství

Vanda Vaníčková

Poslední dobou se knihovníci kromě klasického půjčování knih snaží uplatnit i jako pomocníci. Provázejí světem knih a 

pomáhají vytvářet čtenářský návyk u dětí. Pasování čtenářů, besedy s knihou, nocování v knihovně. Kromě správného 

manažerského organizačního přístupu je při práci s dětmi klíčová také cesta. Cesta, kterou se rozhodnete vydat k cíli. 

Výběrem vhodné, tedy hlavně účinné, zábavné, ale i promyšlené výukové metody můžete děti daleko více aktivizovat a 

motivovat. Na základě didaktických poznatků a učení v souladu s kritickým myšlením bych ráda představila některé metody 

využitelné v knihovnách.

Čtení s předvídáním: metoda založená na práci s konkrétní ukázkou. Děti si přečtou (nebo se jim přečte nahlas) určitou část 

textu a jejich úkolem je domyslet, jak se bude děj dále vyvíjet. Šikovné je pracovat s názornou tabulkou:

Co se bude dít? Proč? Co se skutečně stalo?

Metoda je vhodná pro kratší texty nebo při rozdělení knihy na jednotlivé úseky. Co se skutečně stalo, je možné dětem 

prozradit, nebo naopak využít situaci jako nalákání k domácímu čtení.

Volné psaní: metoda psaní slohového útvaru nebo například dopisu autorovi či postavě z knihy. Smyslem volného psaní je 

nutnost stále psát. Během určeného času je zakázáno na delší dobu odlepit tužku od papíru. Díky tomu je pro děti zábavná 

reflexe aktivity, kdy si navzájem dopisy čtou. Často se objevují pasáže typu: „Milá paní Němcová, už nevím, co bych Vám 

napsal... třeba by Vás mohlo zajímat, že tady hrozně fouká vítr...“

Práce na stanovištích: tato metoda je velmi atraktivní pro svou různorodost. Náročnější je časová příprava spočívající 

v přípravě úkolů, které se rozmístí na stěny knihovny, chodbu apod. Děti v libovolném pořadí obcházejí jednotlivá stanoviště a 

do cestovního pasu (prázdný či tematicky graficky zpracovaný list, který dostanou při startu) zaznamenávají řešení. Variabilita 

úkolů je velmi důležitá, základem je kombinace více činností – napiš, nakresli, vymysli, najdi, zeptej se kamaráda, představ si, 

... Pro usnadnění „závěreční administrativy“ a vyhodnocování lze některé úkoly opatřit poznámkou „zhodnotí kamarád“. 

Například zkontrolovat, zda má Ferda Mravenec opravdu červený šátek s černými puntíky, zvládne každé dítě.

Skládankové učení: metoda vhodná pro seznámení s konkrétním textem. Základem přípravy je rozdělit text na části, 

rozstříhat ho a nakopírovat podle konkrétního počtu dětí. Například 16 dětí rozdělíme do čtyř domovských skupin (po čtyřech), 

přičemž všichni v jedné skupině čtou během určitého času potichu stejný úsek. Potřebujeme tedy text rozdělený na čtyři části. 

Poté se děti přeskupí do expertních skupin. V každé expertní skupině musí být čtenář každé části textu. V tomto případě 

vzniknou čtyři expertní skupiny tvořené čtyřmi dětmi, z nichž každé ve své domovské skupině četlo jiný úsek. Opět je vymezen 

čas, během kterého (podle pořadí textu) jednotlivec vypráví o své části. Děti si samy sestaví obraz celého příběhu. Smyslem 

závěrečné společné reflexe je zhodnotit text, ale také zjistit, jak příběh zaujal, co se líbilo na částech ostatních apod.

Inscenace: jedna z nejosvědčenějších metod, při které se děti uvolní a projeví. Důležité je vybrat správný text k předvádění 

(hodně postav, zajímavá zápletka). Důležité je, aby měl každý svou roli s jasným úkolem. Při inscenování spolu musí děti 

spolupracovat, naučit se domluvit. Pokud nezbylo místo v příběhu, bude potřeba ještě také uvaděč, nápověda, tiskový mluvčí 

herců, ale také třeba nadšený fanoušek.
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