
Minikurz
Jak zažehnout

u malých dětí vášeň
pro čtení
3 kroky k tomu,

aby se děti kolem vás
zamilovaly do knih❤

www.mravencichuva.cz

Zaměřeno na děti
ve věku 4–9 let

Listopad 2022

ONLINE
MINIKURZ
ZDARMA

https://www.mravencichuva.cz
https://www.mravencichuva.cz
https://mravencichuva.cz/tyden-kniznich-objevu/
https://mravencichuva.cz/tyden-kniznich-objevu/
https://mravencichuva.cz/tyden-kniznich-objevu/


Hlavní část:
3 kroky k tomu,

aby se děti kolem vás
zamilovaly do knih

Motivovat a neodradit
(1. den minikurzu)

• Klíčová je vnitřní motivace a potěšení ze čtení.

• 40 % osmiletých čte rádo, 28 % devítiletých čte rádo (Scholastic, 2019).

• 65 % osmiletých považuje čtení za zábavu, 57 % devítiletých považuje čtení za zábavu
(Scholastic, 2019).

• Výzkum Nadace Annie E. Caseyové: To, jací jsou čtenáři v devíti letech, má naprosto
zásadní vliv na jejich studijní výsledky.

• E. Deci a R. Ryan Teorie sebeurčení (self-determination theory) a 3 základní potřeby:
autonomie, kompetence, dobré vztahy.

• 9 z 10 dětí tvrdí, že je pravděpodobnější, že dočtou knihu, kterou si samy vybraly,
a 8 z 10 dětí (82 %) uvádí, že mají pocit úspěchu, když knihu dočtou (Scholastic, 2019).

• Každé dítě je jiné a bude mít tedy jiný vztah ke čtení a bude si vybírat různé knihy.

• Vliv typu podle teorie typů na čtení dětí:

• Pro smyslové typy může být náročné poslouchat nebo číst o něčem, co nevidí před sebou.

• Některé děti potřebují pohyb nebo zaměstnat tělo, aby dokázaly udržet pozornost.

• Napadají i vás další situace, které mohou být závislé na tom, jaké děti jsou typově?

• Možná je to jablko – skvělá obrázková kniha, která by mohla zaujmout i starší děti; její
součástí je plakát k dotvoření, vřele doporučujeme, je to velká zábava ho tvořit.

• Špuňťa a já – další výborná obrázková kniha o ztrátě psího přítele, velmi citlivá.

• Vřele doporučujeme k poslechu rozhovor s Anežkou Kuzmičovou na DVTV.
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Akční krok:
Zamyslete se nad tím, zda má dítě nebo děti kolem vás v oblasti čtení naplněny
3 základní potřeby:

• potřebu autonomie (rozhodovat si o věcech, které se mne týkají);

• potřebu cítit se kompetentní (tedy volit si postupy k cíli podle sebe);

• potřebu dobrých vztahů.

Můžete si klást otázky jako:
• Má dítě možnost vybírat si samo knihy, které bude číst nebo které s ním budete číst?

• Má dítě možnost spolurozhodovat o tom, jaké knihy pořídíte domů nebo do knihovny?

• Může se dítě cítit kompetentní v tom, jakou knihu si ke čtení vybralo? Cítí z vaší strany
zájem a podporu?

• Může se dítě v průběhu čtení nebo po něm ptát na to, co ho zajímá?

• Cítí z vaší strany zájem a úplnou pozornost při společném čtení nebo když s vámi chce
sdílet zážitky ze čtení?

• Má dítě možnost si zvolit, jak dlouho si bude číst?

• Má dítě možnost zvolit si, s kým bude číst v případě, že je to možné?

Otázky, které jsme pro vás navrhly, nemají správné/špatné odpovědi. Mají nás vést jen
k tomu, abychom se více zamysleli nad tím, jakým způsobem dítě podporujeme. Chápeme,
že např. ne vždy si dítě může vybírat, kdy si bude číst nebo že mu ne vždy můžeme koupit
knihu, kterou si vybere.

Pokud ale někde vidíte prostor pro změnu, sepište si v bodech, co pro ni můžete udělat,
a naplánujte si kroky ke změně, které uděláte.

Tip na aktivitu s dětmi:
Vyrobte si pro místo, ve kterém máte knihy a můžete si číst, plakátky s výroky dětí o čtení.
Budou připomínat vám i dětem, co se vám na čtení líbí. Do tohoto prostoru si můžete lepit
také na síť nebo papír s nějakým ústředním motivem (např. strom) obrázky s obálkami
knih, které jste přečetli. Uvidíte, jakou budete mít radost z toho, jak to postupně přibývá.
A pokud máte kolem sebe více dětí, protože např. pracujete v dětském kolektivu, bude vás
to motivovat k tomu, aby si dítě přečetlo knihu, kterou už četlo některé jiné.
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Jak mohu právě já podpořit
zájem dětí ke čtení?
(2. den minikurzu)

• Zásadní vliv má čtenářské prostředí.

• Naučit se hlubokému čtení je velmi složité a náročné = děti potřebují naší pomoc.

• Klíčové jsou čtenářské vzory.

• Mezinárodní výzkumy prokazují, že čtenářské vzory mají vliv, a ukazují nám, že čím více
jich v životě dítěte je, tím větší je pravděpodobnost, že se dítě stane častým čtenářem.

• Vrstevnické doporučování funguje často velmi dobře, má smysl vytvářet prostředí,
ve kterém se může odehrávat.

• Zásadní pro toto období dětí je předčítání.

• Maryanne Wolfová ve svém výzkumu dospěla k závěru, že v průměru čtecí dráhy
dozrávají kolem 12. roku věku dítěte.

• S dětmi si můžeme o přečteném povídat, klíčové je, aby nešlo o zkoušení, ale náš
autentický zájem o jejich čtenářský zážitek, o který se podělíme i my s nimi.

O čem si s dětmi můžeme povídat? Na co semůžeme ptát?
• Co si myslíš o tom, jak to dopadlo?

• Kdo ti byl v té knize nejvíc sympatický a proč? Kdo se ti nelíbil a proč?

• Co tě v knize nejvíc zaujalo? Co tě nejvíc překvapilo?

• Co bys dělal/a na místě tohoto hrdiny/této hrdinky?

• Jak to podle tebe dopadlo? Mohl by být konec jiný? Jaký?

• Důležité je děti obklopovat knihami.

• Pedagog a zakladatel Kritického myšlení Ondřej Hausenblas říká: „Děti se musí
v knížkáchmacerovat. Jako když nakládáte okurky do láku. Knihy musí být okolo dětí
v nadbytečnémmnožství, opravdu v hodně nadbytečném. A různých druhů. Obrázkové,
dobrodružné, deníkové, dramatické…“

• Častí čtenáři mají doma v průměru 139 knih, zatímco u těch, kteří čtou zřídka, je to
74 knih (Scholastic, 2019).

• Knihovny:
1. Knihy jsou dostupné.

2. Knihy v ní musí být pro děti atraktivní.

3. Množství knih – ve školní knihovně je to 5 knih na dítě s ročním přírůstkem 10 %
nových knih.

4. Co nejvíce knih je vystavených obálkou.
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Akční krok:
Udělejte si revizi toho, co pro čtení dětí můžete dělat. Zaškrtněte si ta políčka, která
už pravidelně děláte, a červeně si vybarvěte ta, která ještě neděláte, ale rádi byste dělali.
Nemá to být „pranýřovací“ seznam. Chceme vás povzbudit k tomu, že některé kroky
mohou být malé, ale mohou mít velký význam.

☐ Děti nás vídají s knihou.
☐ Na čtení knihy si dovedeme najít čas, i když toho máme hodně.
☐ Povídáme si o knihách s přáteli, ale i dětmi.
☐ Dítě o důležitosti čtení nementorujeme, ale sdílíme s ním lásku ke čtení.
☐ Když s dítětem čteme, tak ho též nementorujeme větami typu: A co je

tohle? Jsme laskaví a bereme čtení jako příjemně strávený čas, a dítě to tak
také vnímá.

☐ Předčítáme dítěti.
☐ Předčítáme dítěti, i když už umí číst .
☐ Máme doma různé knihy včetně dětských.
☐ Dítě má vlastní knihovničku.
☐ Alespoň část knih určená dítěti je vystavena obálkou dopředu.
☐ Chodíme někdy do knihkupectví, kde si dítě po domluvě může vybrat knihu.
☐ Chodíme s dítětem do knihovny, kde si dítě může knihy vybírat.
☐ Zajímáme se o čtenářské preference dětí.
☐ Bereme knihy s sebou, když odjíždíme mimo domov.
☐ Knihy dáváme darem k narozeninám, Vánocům atp. (mohou to být

antikvární, brožované, které nejsou tak nákladné).
☐ Umíme si pravidelně na čtení s dětmi udělat čas.
☐ Máme knihy určené dítěti v každé místnosti bytu či domu.

Tip na aktivitu s dětmi:
Vytvořte si čtenářský stoleček. Každý týden vyzvěte jedno dítě, aby vybralo svoji oblíbenou
knihu a na stoleček na týden přineslo. Můžete doplnit cedulkou se jménem autora
či autorky, příp. přidat další knihy od něj či ní.

Obměnou pro domov může být také čtenářský stoleček, na které dítě vystaví nejoblíbenější
knihy. Budete-li mít chuť, můžete uspořádat vernisáž i s občerstvením :).
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Jak vybírat ty správné knížky
pro děti kolem sebe?
(3. den minikurzu)

• Vybrat si atraktivní knihu je klíčové.

• Čtyři z deseti dětí (42 %) souhlasí s tím, že mají problém najít knihy, které se jim líbí
(Scholastic, 2019).

• Jak při výběru knih postupovat?

• Navažte na to, co se dítěti líbilo např. skrze autora či autorku;

• Hledejte knihy s jeho oblíbeným tématem;

• Někdy může zaujmout ilustrátor či ilustrátorka, můžete pak hledat další knihy
s jejich ilustracemi.

• Jaké typy postav děti v knihách vyhledávají? Postavy, kterým se chtějí podobat,
protože jsou chytré, statečné nebo silné, které čelí výzvám a překonávají je a které jsou
„podobné mně“. (Scholastic, 2019)

• Nezapomínejte na fikční i nonfikční hrdiny.

• V knihovně dětí je třeba mít knihy různých typů a žánrů včetně časopisů.

• 89 % dětí se shoduje, že jejich oblíbené knihy jsou ty, které si samy vybraly
(Scholastic, 2019) .

• 88 % dětí tvrdí, že je pravděpodobnější, že dočtou knihu, kterou si samy vybraly
(Scholastic, 2019).

• 82 % dětí uvádí, že mají pocit úspěchu, když knihu dočtou (Scholastic, 2019).

• Kde knihy vybírat?

• Přehled knih Mravenčí chůvy;

• Knižní klub Mravenčí chůvy;

• PDF Magické knihy: 70 knih, které okouzlí děti kolem vás;

• Dětská knihkupectví: 2veverky (Praha), Dlouhá punčocha (Brno), Zlatá velryba
(Olomouc), Na poličce (Moravský Krumlov), Bullerbyn (Tišnov), Malá medvědice
(Mikulov) a další;

• Blogy;

• Semináře;

• Ocenění: Zlatá stuha, Magnesia Litera, Muriel, Czech Grand Design, Nejkrásnější
knihy, katalog Nejlepší knihy dětem a další.
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Akční krok:
Nakreslete si dítě, o kterém chcete přemýšlet (nebojte, stačí schematicky,
pouze skica:)). A kolem něj si napište hesla, která se budou týkat toho:

• Jaký je typ;

• Jaké má zájmy, co ho baví;

• Zda jste četli v poslední době nějakou knihu a líbila se mu (bez hodnocení, jestli je na ní
moc velký, moc malý, atp.).

Zamyslete se, zda vás napadá nějaká kniha, která by ho mohla oslovit a máte ji doma nebo
ji mají v knihovně (či byste do ní chtěli investovat).

Pokud vás žádná nenapadá, napište popis dítěte do skupiny do vlákna s videem ke 3. dílu
semináře, a my na všechny poptávky odpovíme a knihu vám doporučíme.

Věříme, že i pro vaše dítě existuje kniha, která ho bude bavit!

Tip na aktivitu s dětmi:
Vytvořte si obálku knihy, kterou byste si opravdu přáli číst. Možná se z této aktivity dozvíte
o čtenářských preferencích dost na to, abyste věděli, pro jakou knihu příště do knihovny
či knihkupectví jít:). Použít můžete techniku koláže, ale i kresbu, malbu.

Zdroje:
• Výzkumy Scholastic dostupné na www.scholastic.com/aboutscholastic/research-and-

reports/ (28. 10. 2022).

• GAIMAN, Neil. Postřehy z poslední řady. Praha: Argo, 2019.

• PENNAC, Daniel. Jako román. Praha: Mladá fronta, 2004.

• Experiment OZ Krajina čitatelov – článek o experimentu Ako knihy namieru menia
postoj k čítaniu dostupné na https://krajinacitatelov.sk/ako-knihy-na-mieru-menia-
postoj-k-citaniu-pozvanka-na-webinar/.

• FRIEDLAENDEROVÁ, Hana; LANDOVÁ, Hana; PRÁZOVÁ, Irena; RICHTER, Vít. České děti
a mládež jako čtenáři 2017. Brno: Host, 2018.

• TRÁVNÍČEK, Jiří. Rodina, škola, knihovna – Náš vztah ke čtení a co ho ovlivňuje.
Brno: Host, 2019.

• DECI, Edward L.; RYAN, Richard M. Self-Determination Theory: Basic Psychological Needs
in Motivation, Development and Wellness. New York: Guilford Press, 2018.

• Výzkum Reading on Grade Level in Third Grade: How Is It Related to High School
Performance and College Enrollment? dostupný na https://assets.aecf.org/m/
resourcedoc/aecf-ReadingonGradeLevelLongAnal-2010.PDF (28. 10. 2022).

• Kuzmičová: Dobrý čtenář není ten, který čte rychle. Čtení má v životě dětí jinou roli:
https://video.aktualne.cz/dvtv/kuzmicova-dobry-ctenar-neni-ten-ktery-cte-rychle-
cteni-ma-v/r~9ab815c64ede11edb1f50cc47ab5f122/ (5.11. 2022).

• Ondřej Hausenblas o macerování v knihách: https://www.kellnerfoundation.cz/
aktuality/deti-se-musi-v-knizkach-macerovat (7.11.2022).
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