
Motivační program 

 Jestliže chceme, aby knihovna motivovala děti ke čtení a přilákala je, nestačí pouze 
tyto potenciální čtenáře knihovnou provést a ukázat, kde co mohou nalézt. Důležité je 
sestavení programu pro děti, který je hravou formou seznámí s knihou a nenásilnou formou 
představí možnost rozvoje čtení. 

 Na základě zjištěných výsledků dotazníkového šetření mezi žáky 6. až 9. třídy ZŠ pro 
sluchově postižené ve Valašském Meziříčí a na základě zjištěných informací od paní 
Indrákové z městské knihovny ve Valašském Meziříčí je koncipován motivační program pro 
děti se sluchovým postižením. 

 Tento motivační program předpokládá zařízení oddělení pro čtenáře se sluchovým 
postižením. To zahrnuje nákup upravených textů, odborné literatury týkající se sluchového 
postižení, speciální počítačové programy, videa, videokazety s titulky, komiksy a časopisy pro 
čtenáře se sluchovým postižením. Prostředí by mělo být klidné bez rušivých zvuků a 
knihovník, který s dětmi komunikuje orální řečí, by měl mluvit pomaleji, správně artikulovat 
a měl by mluvit více nahlas, to by mělo pomoci dětem při odezírání. Pokud je nutné s dětmi 
komunikovat znakovým jazykem, je k dispozici pedagog, který zde funguje i jako tlumočník. 
Dalším předpokladem je, aby pracovníci knihovny, kteří se v knihovně starají o čtenáře se 
sluchovým postižením, věděli, jak s těmito lidmi komunikovat, aby se seznámili s kulturou 
neslyšících, s jejich vzděláváním a s problémem četby osob se sluchovým postižením. 

 Cílem tohoto programu je ukázat dětem možnosti knihovny a motivovat děti ke čtení. 
Program v knihovně by měl být zábavný a ne příliš dlouhý. Předpokládaná délka programu je 
cca 1hodina. Je velmi obtížné udržet pozornost dětí. Děti se sluchovým postižením musí stále 
sledovat pedagoga nebo tlumočníka. Je tedy důležité činnosti střídat. 

1. Představování – Program by měl začít představování účastníků. Každý by mohl říci 
své jméno a k tomu, co rád dělá ve volném čase. 

2. Hra se slovy – Po vzájemném představování by následovala krátká hra se slovy. Např. 
hra kombinace – jde o závod, kdy knihovník předloží dětem dlouhé slovo (například 
DVACETIKORUNA) a časový limit. Úkolem dětí je sestavit z písmen slova 
DVACETIKORUNA co nejvíce jiných smysluplných slov (např. OCET, VODA, …). 
Tuto hru je možné nahradit řadou jiných her. Například hra „stupido“. Jde o relativně 
známou hru, která se podobá slovnímu fotbalu, ale těžší. Hráč, který začíná, vykopává 
slovo – např. AUTO. Další tvoří slovo, které začíná na poslední slabiku slova AUTO, 
ale už neřekne slovo, ale jen toto slovo popíše – např. „staré platidlo“. Dále hra 
pokračuje v opisné podobě. Skutečná slova zazní až tehdy, když někdo nebude vědět 
jak pokračovat (protože se ztratil, nebo nezná vhodné slovo). V takovém případě se 
rekonstruuje řetěz slov opačným směrem. 

3. Krátká exkurze po knihovně – Knihovník by žákům měl krátce ukázat, jak se 
v knihovně orientovat, naučit se vyhledávat potřebnou literaturu pomocí rejstříků, 
představit žákům, jaké možnosti jim knihovna nabízí. 



4. Práce ve skupinkách – Při zpracovávání dotazníků bylo zjištěno, že žáci mají zájem 
především o přednášky na téma sport či počítačové a komunikační techniky. 
Motivační program by se mohl odvíjet tímto směrem. Vezmeme si např. Téma sport. 
Žáci se rozdělí do skupinek po dvou až třech a každá skupinka dostane za úkol 
vyhledat v knihovně různé knihy, časopisy apod. V těchto zdrojích pak najít informace 
o nějakém druhu sportu, který jim bude přidělen. Na toto vyhledávání budou mít 
vymezený časový limit a poté představí každá skupinka ostatním, to co k tomuto 
sportu našli, co se dozvěděli. Neznámá slova, na která v textu narazili, jim budou 
objasněna během vyhledávání nebo i společně při představování svého sportu. Toto 
vyhledávání informací lze uskutečnit na jakékoliv téma. Tuto aktivitu lze oživit 
pantomimou. Neslyšící děti využívají mimiku běžně ve své konverzaci. Každá 
skupinka by mohla pantomimicky vyjádřit svůj druh sportu a poté, co ostatní uhodnou, 
o jaký sport jde, tato skupinka představí, co se o tomto sportu z knih dozvěděla. 

5. Řetězové vyprávění – Další aktivitou by mohlo být řetězové vyprávění. Cílem je 
pochopení textu a navázání na vyprávění příběhu. Knihovník si vybere nějaký známý 
text, pohádku, příběh, pověst apod., který dětem přečte. Děti pak zkouší převyprávět 
děj pohádky, příběhu, pověsti apod., postupně se ve vyprávění střídají, a proto musí 
dávat pozor, co předchozí vyprávěč povídal, aby mohl pokračovat ve vyprávění. 

6. Hra se slovy – Motivační program by mohl být opět ukončený hrou se slovy. Jeden 
hráč si vymyslí nějaké slovo, či slovní spojení (zlaté prase, otruby, traktor, schody, 
běh, skok do dálky…), které by se mělo týkat tématu, jemuž se věnovali při 
vyhledávání informací. Když si vymyslí, ostatním oznámí, že už má a kamarádi musí 
zjistit vhodnými otázkami, co si vymyslel. Hráč může na položené otázky odpovídat 
pouze ano a ne. Vyhrává ten, kdo první přijde na hledané slovo. Další hrou se slovy je 
např. hra „Na smolaře“. Jeden z hráčů vysloví nějaké písmeno. Jeho soused přidá 
další, ovšem jen takové, aby obě písmena dávala začátek nějakého slova. Následující 
hráči přidávají další písmena a to tak, že každý, přidá-li své písmeno, musí mít na 
myslí určité slovo, které z dosud vyslovených písmen může vzniknout. Kdo řekne 
písmeno, jímž je ukončeno slovo (ovšem pouze podstatné jméno v 1. pádě jednotného 
čísla), píše nebo počítá si trestné písmeno. První je S, druhé M atd. až do slova 
SMOLAŘ. Kdo se první stane smolařem, vypadává ze hry. Zvítězí ten, kdo má ve 
finálovém utkání posledních dvou hráčů nejméně trestných bodů (písmen). Trestné 
body se zapisují i v případě, že se nedá pokračovat v tvorbě slova. Třeba k písmenům 
Z, A, B, připojí Z. Ten, který po něm přichází na řadu, se jej může zeptat, jaké slovo 
měl na mysli. Pokud nedokáže ten, který navrhl Z, říci slovo na ZABZ, píše si trestný 
bod (písmeno). Jeho soused pak začíná nové kolo libovolným písmenem. Trestný bod 
dostává i ten, kdo se ptá předchozího hráče, co měl na mysli, ale dostane správnou 
odpověď. Například ptá-li se hráče, který k písmenům Ž, A, B připojil R, co tím 
myslel, a ten mu odpoví ŽÁBRY. 

 


