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Text jako hra a motivace

Vanda Vaníčková

Teorie a praxe, dvě strany jedné mince, dvě nedílné součásti každé činnosti. I v knihovnickém prostředí je důležitá 

nejen práce se čtenáři, ale také její teoretické východisko – pestrá metodická příprava.

28. května 2013 se v Krajské knihovně v Pardubicích uskutečnil seminář „Čtení není jenom čtení…“, který 

všechny přítomné knihovníky obohatil o tipy, jak pracovat s textem při informačních lekcích. Lektorka Mgr. Jarmila 

Sulovská, didaktička na Katedře českého jazyka a literatury Přírodovědně-humanitní a pedagogické fakulty 

Technické univerzity v Liberci, připravila seminář, jehož cílem bylo ukázat, že text není určen pouze ke čtení. Lze 

ho zároveň pojmout jako hru s jazykem, fantazií, literaturou. Setkání bylo ryze pracovní – v roli čtenářů jsme 

pracovali s texty, v týmech plnili úkoly, kreativně přemýšleli a tvořili.

Jako konkrétní ukázku a přiblížení programu uvádím vybrané aktivity a organizačně nenáročné metody práce 

uplatnitelné v každé knihovně, které vládne šikovný a hravý knihovník. Představené přístupy v sobě kombinují 

prvek zábavnosti, jenž motivuje ke čtení, spolu s činnostmi podporujícími rozvoj čtenářské gramotnosti. Čtenář si 

víceméně hraje, ale stále je nucen nad textem přemýšlet.

Mezerový text – základem práce je úryvek textu, v němž jsou vynechaná některá slova. Úkolem je prázdná místa 

správně doplnit, aby slova zapadla do textu nejen významově, ale odpovídala i mluvnické stránce (pád, čas 

apod.).

Příklad: „Zámek krále Domanína ………… na samotě a jen …………… sem zabloudil. Proto si také princ Domanín 

mladší marně sháněl ………….“[1]

Filtr – aktivita je založená na identifikaci klíčových informací v textu (jako motivační rozhovor lze použít, že se 

jedná o úkol pro novinovou redakci, která potřebuje do krátkého článku o knize jenom zásadní informace). Úkolem 

je z textové ukázky vyfiltrovat podstatné informace. Optimální délka úryvku je normostrana.

Příklad k vyfiltrování: „Toho dne, 16. září roku 921, pršelo. Ludmila vyhlížela ven z paláce úzkým okénkem. 

Milovala výhled z tetínského hradu daleko do kraje. Na řeku, která se v zákrutách plazila širokým údolím.“[2]

Předvídání děje podle ilustrace – klasické čtení s předvídáním je založeno na četbě jednotlivých úseků příběhu 

a konfrontaci odhadů čtenářů, jak se bude příběh vyvíjet, s autorovým popisem. Inovace pracující s ilustrací také 

cílí na představivost čtenářů. S vybranou ilustrací nejprve pracujeme mimo kontext knihy (Kdo je asi na obrázku? 

K čemu se chystá? Jak to asi dopadne?…). Ve druhé fázi seznámíme čtenáře s příběhem, práce a diskuze pak 

dostává konkrétnější směr.

Rozstříhaná básnička/komiks – práce jednoduchá na přípravu, záludná jako úkol. Smyslem je nejen posilovat 

kritickou práci s textem a schopnost chronologického řazení, ale v případě poezie zároveň procvičit druhy rýmů a 

rýmová schémata.

Nomen omen – aktivita vycházející ze jmen postav. Úkolem je vymyslet vlastní postavu s mluvícím jménem 

(vypovídá důležité informace o svém nositeli – například král Dobromil, skřítek Štístko) a zasadit ji podle 

odpovídající charakteristiky do smyšleného příběhu.



Rébusy – kratší aktivity pro vyplnění času. Například kvízové otázky ke knihám či autorům – Mohli se spolu 

setkat?, přiřazování ilustrací apod.

Příklad - Najděte ukryté literární pojmy: „Umýt, ustrojit a rychle ven! Vezmi hadr a marš to uklidit! V úterý musím 

odevzdat práci. Pověs to rovně, prosím! Shrabal a dal vše na své místo. Petře, postav to znovu.“

Tvůrčí a zároveň pohodovou atmosféru semináře do značné míry vytvořil i otevřený přístup lektorky, bývalé 

dlouholeté knihovnice. Na přítomných bylo vidět, že školení „z vlastních řad“ je příjemnější (a troufnu si tvrdit i 

přínosnější) než vzdělávání „jenom“ od didaktika či odborníka na práci s literaturou.
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