
pravidla 

Kniha je vhod



Čtenářské kamenyČtenářská věž je hra, která zajímavým 
způsobem podporuje rozvoj čtenářské 
gramotnosti a zároveň prověřuje 
zručnost hráčů. 

Před zahájením hry si každý hráč zvolí knihu, 
se kterou bude v průběhu hry pracovat. Není 
nutné, aby všichni měli stejnou knihu. Naopak. 
Každý z hráčů si může zvolit knihu podle 
vlastního vkusu. Součástí hry je speciální malá 
knížka „Štěpánovy děsy“. Text tohoto příběhu, 
můžete využít, pokud budete chtít pracovat 
společně všichni s jedním textem, 
který si budete číst nahlas.

Vybrat si můžete ze tří různých variant 
hry, každá z nich rozvíjí jiné specifi cké 
aspekty čtenářské gramotnosti.

Motivační úkoly určené pro práci s dětmi 
před, v průběhu a po dočtení knihy.
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Dělení kamenů:

• Oranžové kameny – Otázky určené 
ke hře V PRŮBĚHU čtení knihy.

• Červené kameny – Otázky určené 
ke hře PŘED přečtením knihy.

• Zelené kameny – Otázky určené 
PO přečtení knihy.

Ze všech 54 herních kamenů postavte 
pravidelnou věž, jejíž patro má vždy právě 
3 náhodně zvolené kameny. Postavte ji tak, aby 
na ni každý hráč viděl, například na katedru 
učitele. Dále si určete, se kterou barvou kamenů 
budete pracovat.

V sadě se nacházejí kameny tří různých barev. 
Každá z barev je určena pro hru v konkrétní 
fázi práce s knihou – hru tak můžete hrát 
PŘED přečtením knihy, V PRŮBĚHU jejího čtení 
nebo PO dočtení knihy.

Příprava:

Kniha je vhodná pro …

Urči žánr knihy. Objevuje se v příběhu 

nějaké zvíře?



Věž postavte stejným způsobem jako v předchozí 
variantě hry. Stejným způsobem se tahají 
i jednotlivé kameny zadané barvy. V této 
variantě však pracujete s tou stranou herního 
kamene, na které je nedokončená věta. Úkolem 
hráčů je dokončit tuto větu tak, aby její druhá 
polovina byla v souladu s dějem knihy.

Podpora dětské fantazie skrze dokončování 
vět v souvislosti s knihou.

Hru začíná hráč, kterého určí los. Ten si vytáhne 
z věže jeden kámen zadané barvy. Pozor, 
kameny se mohou vytahovat jen jednou rukou, 
trénujeme šikovnost! Kámen si hráč vezme 
k sobě a jde samostatně pracovat na zadané 
otázce. Poté si stejným způsobem tahá kámen 
další hráč po kruhu či v sousední lavici. 

Pokud věž spadne, tak všichni ti, kteří si ještě 
kámen nevytáhli, plní poslední vytažený úkol. 
Hráč, kterému věž spadla, plní poslední vytažený 
úkol a jeden náhodný úkol navíc. Ten mu bude 
přidělen z úkolů, na kterých již hráči pracují.

Hra:

Dokončovací kameny2

Všechny kameny položte na stůl nepotištěnou 
stranou vzhůru, tedy úzkou stranou nahoru, 
a poté se říďte pravidly klasického pexesa. 
Rozdíl je pouze v tom, že místo dvojic hledají 
hráči trojice (autor – název díla – hlavní 
postava), které patří k sobě.

Za uznanou se považuje taková trojice, která 
byla celá správně otočena v tomtéž tahu. Vítězí 
ten hráč, který má po otočení všech kamenů 
nejvíce složených trojic.

Správnost odpovědí kontroluje 
pedagog nebo jeden z hráčů 
podle přiloženého 
seznamu.

Zábavné procvičování názvů děl, autorů 
a hlavních postav známých knih.

Znalostní kameny3
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Autor/
PŘED:

Jeff  Kinney

Jules Verne

Astrid Lindgrenová

Karel Poláček

Joanne K. Rowlingová

David Walliams

Jaroslav Foglar

J. R. R. Tolkien

Karel May

Karel Hynek Mácha

Zdeněk Svěrák

Betty MacDonaldová

Jan Werich

Iva Procházková

Antoine de Saint-Exupéry

Jack London

Eduard Štorch
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Postavy/
PO:

Kniha/
PŘI:

Deník malého poseroutky Gregory Heffl  ey

Patnáctiletý kapitán Dick a Herkules

Pipi Dlouhá punčocha Tomy a Anika

Bylo nás pět Petr Bajza

Harry Potter a Ohnivý pohár Ron a Hermiona

Babička drsňačka Ben a lupička šperků

Záhada hlavolamu Mirek Dušín a Červenáček

Pán prstenů Frodo a Gandalf

Poklad na Stříbrném jezeře Vinnetou 

Máj Vilém a Jarmila

Tatínku, ta se ti povedla Petřík a Petruška

Paní Láryfáry Dareba a Ťapka

Fimfárum Lakomá Barka

Soví zpěv Armin

Malý princ Letec a růže

Bílý tesák Kiča a Lip-Lip

Volání rodu Vlček, Luba a Špulíček

Krysáci Hodan a Hubert
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