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TVORIVOSŤ A INFORMAČNO-KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE 

V KONTEXTE VÝUČBY SVETOVEJ LITERATÚRY PRE DETI A MLÁDEŽ 

(STRATENÁ VEC) 
PETRÍKOVÁ MARTINA 
 
 
Abstrakt 
V príspevku uvažujeme o možnostiach využitia informačno-komunikačných technológií vo výučbe 
svetovej literatúry (nielen) pre deti a mládež v akademickom prostredí. Upozorníme na možnosti 
využitia IKT, moderných didaktických prostriedkov a web stránok v procese tvorivej interpretácie 
umeleckých textov, ktorú budeme prezentovať prostredníctvom tvorby návrhu na prácu s literárnym 
dielom od Shauna Tana Stratená vec a v nadväznosti na literárnovednú interpretáciu textu. 
Kľúčové slová: svetová literatúra (nielen) pre deti a mládež, IKT, tvorivá interpretácia, literárnovedná 
interpretácia 

 
 
Úvod 
 
„The creature exists in contrast to the world it inhabits, being whimsical, purposeless, 
out-of-scale and apparently meaningless - all things that the bureaucracy cannot 
comprehend, and so it is not worthy of any attention. Being a curiosity is only 
effective if the populace is curious, and they aren’t, being always “too busy” doing 
more important things.“ Shaun Tan 
 

Shaun Tan (1974), austrálsky spisovateľ, ilustrátor a filmár, držiteľ Oscara za 
krátky animovaný film The Lost Thing z roku 2011 i Ceny Astrid Lindgrenovej z roku 
2011, je autorom viacerých kníh určených nielen pre deti a mládež, ale aj pre 
dospelého recipienta.  
 Po Erikovi (2010, v českom preklade 2011) a po Príbehoch z konca predmestia 
(2008, v českom preklade 2011) bol v roku 2012 vydaný v českom preklade aj Tanov 
grafický román Nový svet (The Arrival, 2006). V roku 2013 zas vyšla vo 
vydavateľstve OZ Slniečkovo v slovenskom preklade Tanova Stratená vec (The Lost 
Thing, 2000). Grafická kniha bola niekoľkokrát ocenená, získala medzi iným čestné 
uznanie na Medzinárodnom knižnom veľtrhu v Bologni, či Spectrum Award za knižné 
ilustrácie v USA. Pôvodné ilustrácie z knihy boli vystavené aj v Itabashi Art Museum 
v Tokiu. Kniha sa stala predlohou pre animovaný film, ako aj pre divadelnú realizáciu. 
Shaun Tan vyštudoval výtvarné umenie a anglickú literatúru a svoj talent najplnšie 
prejavil okrem literatúry a knižných ilustrácií aj pri tvorbe a režírovaní krátkych 
animovaných filmov. Informácie o jeho živote a tvorbe (obrázkové knižky, divadelné 
a filmové adaptácie, ilustrácie a obrazy, tvorivé projekty, komentáre, názory a 
rozhovory...) možno nájsť na oficiálnej stránke spisovateľa a výtvarníka 
(http://www.shauntan.net/). 

Všestrannosť Shauna Tana a rozmanitosť jeho tvorivých aktivít si vyžiadala, 
aby tvorivá interpretácia jeho umeleckých textov nadviazala aj na poznanie 
informačno-komunikačných technológií vo výučbe literatúry pre deti a mládež 
i dospelých (nielen) vo vysokoškolskom prostredí, teda na využívanie moderných 
didaktických prostriedkov a web stránok v procese literárnej komunikácie. 
  

http://www.shauntan.net/
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Poznámky k interpretácii grafickej knihy od Shauna Tana Stratená vec 
 
Grafická kniha The Lost Thing vyšla prvýkrát v roku 2000 a až o 13 rokov 

neskôr bola vydaná v slovenskom preklade v OZ Slniečkovo. Kniha Stratená vec 
témou a problémom reaguje na industriálnu „kultúru“, ktorá by mala zahŕňať 
technické a priemyselné objekty s umeleckou hodnotou, ako to evokuje už obálka 
knihy tobôž pri „piedestalizovaní“ betónového monumentu (s podobou muža s hlavou 
pripomínajúcou televízor a s aktovkou v ruke – obr. obálka), ktorý evokuje 
pretechnizovaný svet a úradnícky orientovaný typ spoločnosti. Umelecká hodnota 
industriálnych objektov je v mestskej krajine potlačená a presadzuje sa skôr v krajine 
Utópie, ktorá tvorí významový kontrapunkt voči „ľudskému“ svetu. Pozitívna hodnota 
sa totiž v Utópii presadzuje v podobe vytesnenej fantazijnej hodnoty zabudnutých či 
stratených vecí, teda krásy toho, čo sa vyčleňuje zo svojho okolia alebo čoho 
funkčnosť je výrazom niekdajšej ľudskej tvorivej fantázie. 

Obrázky, ako aj textové polia sú kompozične usporadúvané na ploche ako 
báze evokujúcej útržky strán, ktoré sú medzi iným, ako naznačuje „Predslov“, aj 
z učebnice Úvodu do problematiky tepelných motorov a umeleckopriemyselnej 
termodynamiky. Plocha strany, ktorá pripomína zažltnutý papier s technickými 
nákresmi, vzorcami, poučkami a podobne, sa stáva aj podkladom pre súbor 
vrchnákov z fliaš, tvoriacich mriežku a zastupujúcich nielen niekdajšiu záľubu 
chlapca, ľudského protagonistu z Tanovho príbehu, ale aj fragmenty z technickej 
dokumentácie, z matematických výpočtov či slovníkov. Chlapcova záľuba v zbieraní 
„obyčajných“ či zdanlivo zanedbateľných vecí pritom implikuje túžbu zviditeľňovať 
„stratené“ či zabudnuté alebo vyhodené veci. A predznamená rôznorodosť stratených 
vecí i inakosť „stratenej veci“, ktorú chlapec nájde. Zároveň naznačuje zložitú 
diferenciáciu súboru vrchnákov, a teda aj zložitú stratifikáciu spoločnosti, keďže 
chlapec má k dispozícii kľúč na určovanie vrchnákov (What bottle top is that?) 
a „svet“ príbehu je zaplnený značkami (príkazmi, zákazmi), šípkami, semaformi a 
pod., jednoducho kódmi ako systémami pravidiel, aj keď je otázne, či na ich základe 
sa priradzuje k znakom jednoznačný význam.  

Rozprávač príbehu a zároveň literárna postava chlapca využíva druhú osobu 
plurálu v situácii oslovenia potenciálnych adresátov nezabudnutého / 
nezabudnuteľného príbehu nájdenia stratenej veci v čase, keď už všetky svetové 
príbehy zabudol: „Hovoríte, že chcete počuť príbeh... No boli časy, keď som ich 
poznal veľa, a poviem vám, boli svetové. Z niektorých by ste od smiechu padli na 
zadok, z iných by vám od ľaku vstali vlasy dupkom. Ale všetky som už zabudol.“ 
(Tan, 2013). Kreuje partnerský dialóg a pritom upozorňuje na náhodné stretnutie so 
stratenou vecou, ale aj na bádateľský záujem o vec či na vyšetrenie takej veci.   

Shaunova Tanova metóda „objavovania“ a objasňovania funkcií stratenej veci 
je spätá s postupmi približovania sa k veci a s jej pozorovaním, o čom vypovedajú 
obrázkové polia (medzi inými aj obrázok veci so zvoncom – obr. č. 5), ako aj slovné 
konštatovanie o inakosti – „Len to na pláži sedelo, akoby by tam vôbec nepatrilo.“ 
(Tan, 2013). V animovanej filmovej verzii sa sémantika Stratenej veci rozrastá aj 
o významy sprostredkované zvukovými efektmi – zvukom zvonca ako znakom 
začiatku príbehu stratenej veci, zvukmi rozohranej zvonkohry, ktoré symbolizujú 
nielen multifunkčnosť veci, ale aj zintenzívnenie vznikajúceho vzťahu, ba i priateľstva 
medzi vecou a chlapcom (The Lost Thing Trailer – http://www.shauntan.net/film/lost-
thing-film.html). 

Začiatok vzťahu je výtvarne vyjadrený postavením sa stratenej veci, 
zdvihnutím jej klepiet do zvislej polohy, ako aj vypustením pary. Chlapec zas 

http://www.shauntan.net/film/lost-thing-film.html
http://www.shauntan.net/film/lost-thing-film.html
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pozdraví vec zdvihnutím ruky. V textovej časti príbehu chlapec a rozprávač verbálne 
pomenúva svoj záujem o vec a eviduje jej priateľskosť, vypovedá o vzájomnej hre, 
ale aj dedukuje, že vec sa stratila. Zauzlenie príbehu sa spája nielen s týmto 
zistením, ale aj s výtvarne stvárnenou situáciou hľadania toho, kto stratil  vec, či 
presnejšie, rozhliadania sa po okolí z vyvýšeného miesta, zo stratenej veci. Využije 
sa vertikálna kompozičná os ako výtvarný prostriedok, ktorým sa navodzuje ilúzia 
výšky a umocní sa problémovosť príbehu, ale aj vyčlenenie dvoch objektov – chlapca 
a stratenej veci z pozadia oblohy s oblakmi pary, ktoré svedčia o industrializovanom 
priestore, čím sa zas podčiarkne emotívny dojem obrazu. 

Vertikála naznačuje aj nezáujem či nevšímavosť ľudí vo vzťahu k iným či 
cudzím veciam (obr. č. 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázok 1. Fragment z knihy. In: TAN, S. 2013. Posledná vec. OZ Slniečkovo. Preložil J. 
Gavura. 1. slovenské vydanie je publikované na základe dohody s Hachette Australia Pty Ltd 

a Graal Ltd. ISBN 978-80-89314-26-3. 

 
Tan v kontexte mesta kreuje také charaktery, ktoré sú sústredené na proces, 

či pracovnú činnosť, sú poznačené uniformitou, ba i slepotou.  
Relevantným príkladom môže byť kresba postáv ako charakterov 

k animovanej verzii Tanovho filmu, pretože v umocnenej podobe vyjadrujú 
zameranosť na vybranú pracovnú funkciu a jej negatívny vplyv na človeka (obr. 6). 
Hľadanie riešení v príbehu sa realizuje ako hľadanie toho, komu vec patrí, či pomoci 
od toho, kto veľa vie, teda v smere od cudzieho k známemu (cudzí ľudia → Piťo), od 
iných domov. Avšak ani domovský priestor nerieši situáciu straty a nevšímavosť i 
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zaneprázdnenosť rodičov sa stáva prekážkou toho, aby ponúkli návod či dali radu, 
ako zvládnuť kolíznu situáciu. Chlapcovo „detské“ videnie a vedenie, riešenie situácie 
stratenej veci sa prejaví špecifickými spôsobmi zvládania tenzie – ukrytím veci 
v kôlni, jej (ne)každodenným kŕmením vianočnými ozdobami, ale aj hľadaním 
a napokon aj nájdením inštrukcie, ktorú ponúka Federálny úrad harabúrd a rároh: 
„Uvažoval som, čo len teraz robiť, keď mi do oka padol nenápadný inzerátik na 
poslednej strane novín. UŽ SA VÁM STALO, ŽE KOLOBEH VÁŠHO 
DENNODENNÉHO ŽIVOTA NEOČAKÁVANE PRERUŠILI NEVYŽIADANÉ 
PREDMETY?“ (Tan, 2013).  

Nepragmatické riešenie však sprostredkuje tajomná postava „kohosi“ 
v budove úradu a vizitka so znakom zvlnenej šípky, znakom známym aj z knihy Nový 
svet, sa stane priepustkou z „ľudského“ sveta zabudnutých vecí do sveta Utópie 
a znovu nájdených šťastných „stratených vecí“, či inak, znovu objavených 
fantastických skutočností. V prvom pláne možno uvažovať o stratených veciach aj 
ako o nevedomých mutáciách, či o vedľajšom produkte priemyselne orientovanej 
spoločnosti, keďže v spoločnosti ľudí zameraných na seba ostávajú neodhalené 
alebo nepovšimnuté aj napriek svojim výrazným znakom (farba, tvar, funkcie a pod.). 
Grafické knihy Shauna Tana ponúkajú celé spektrum otázok, na ktoré môže 
potenciálny recipient odpovedať (typy kontrastov – veľké a malé, tvrdé a mäkké, 
svetlé a tmavé, farby a ich využitie, pozadie, 3D efekt, písmo textu, detaily, 
dosahovanie nálady, čitateľovo vnímanie textu a obrazu, paralely s reálnym životom, 
zmysel artefaktu; pozri McCloud, 1993, podľa Cimermanová, 2014, s. 88 – 89), a tak 
smerovať k porozumeniu a chápaniu artefaktu, ktorý využíva kódy dvoch druhov 
umení. 

Tanovo prebývanie v dvojdomom svete výtvarného i literárneho umenia, 
tvorby pre deti a zároveň aj pre dospelých je prebývaním tvorcu grafických či 
obrázkových kníh v priestoroch, ktoré sú otvorené fantazijnému kreovaniu tém 
a problémov súčasnej spoločnosti i jej kultúry (vysťahovalectvo, byrokracia, 
industrializovaný svet uzatvárajúci sa pred ľudskými rozmermi bytia – všímavosť, 
zainteresovanosť na bytí toho druhého, priateľstvo, spolupatričnosť, zakorenenosť 
a pod.).  
 
 
Návrh na tvorivú prácu s literárnym textom s použitím IKT  
 
 Tvorivej interpretácii podrobíme príbeh Stratenej veci. V kontexte výučby 
svetovej literatúry pre deti, mládež, ale aj dospelých, teda v procese tvorivej 
interpretácie vybraného príbehu od Shauna Tana využijeme aj možnosti IKT, 
moderné didaktické prostriedky (PC, dataprojektor alebo interaktívna tabuľa) a web 
stránky – http://www.shauntan.net/, http://www.thelostthing.com/.  
 
 
Téma: Grafické knihy v kontexte svetovej literatúry (nielen) pre deti a mládež 
(Shaun Tan: Stratená vec) 
 
Cieľ:  
 
- vzdelávací:  

http://www.shauntan.net/
http://www.thelostthing.com/
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- identifikovať zmysel príbehu Shauna Tana Stratená vec, v ktorom sa okrem ľudskej 
postavy nachádza aj „neobyčajná“ personifikovaná literárna postava „stratenej veci“, 
a to prostredníctvom  tvorivej interpretácie „obrázkového“ príbehu s použitím IKT,  
- identifikovať možnosti a zmysel spolupôsobenia výtvarnej a textovej zložky 
v grafickej knihe v nadväznosti na Tanove názory na intencionalitu obrázkových 
knižiek, ktorým nemožno uprieť ani ich širší „záber“, keďže grafické knihy nie sú 
podľa Shauna Tana len intencionálne zamerané, ale sú určené aj pre dospelých 
recipientov.7 
 
- výchovný:  
- uvoľnenie a rozvíjanie tvorivosti a fantázie,  
- rozvíjanie schopnosti riešiť problém prostredníctvom tvorivého písania alebo 
kreslenia, 
- rozvíjanie schopnosti pomenovať citovú, morálnu alebo etickú hodnotu (priateľstvo, 
zodpovednosť za druhého, zainteresovanosť a pod.). 
 
Metódy: dialogické metódy, brainstorming, role-play (hranie roly), tvorivé písanie 
a kreslenie, analýza a interpretácia umeleckého textu, slovné alebo obrazové 
asociácie... 
 
Stratégie rozvoja osobnosti: kreativizácia, emocionalizácia, socializácia, 
axiologizácia, kognitivizácia  
 
Didaktická technika: PC, internet, dataprojektor alebo interaktívna tabuľa 
(využijeme ich ako didaktické prostriedky s motivačnou, spätnoväzbovou a 
informačnou funkciou) 
 
 V úvode hodiny si pozrite upútavku k animovanému Tanovmu filmu The Lost 
Thing – http://www.shauntan.net/film1.htm (využite PC a dataprojektor či interaktívnu 
tabuľu) alebo si pozrite obrázok na stránke Shauna Tana (obr. č. 2) 
a prostredníctvom metódy role-play (hranie roly založené na vciťovaní sa do 
postavy) vytvorte vtipné fiktívne dialógy, ktoré odznejú pri prvom stretnutí „stratenej 
veci“ a chlapca (The Boy), a tak v nadväznosti na humorný Tanov príbeh otvorte 
hodinu čo najvtipnejším spôsobom. 
 

                                                 
7
 „The idea of a picture book, as a literary art form, carries a number of tacit assumptions: picture 

books are quite large, colourful, easy to read and very simple in their storyline and structure, not very 
long and (most significantly) produced exclusively for a certain audience, namely children, especially 
of the younger variety. (…) Picture books are synonymous with Children’s Literature. But is this is a 
necessary condition of the art form itself? Or is it just a cultural convention, more to do with existing 
expectations, marketing prejudices and literary discourse? The simplicity of a picture book in terms of 
narrative structure, visual appeal and often fable-like brevity might seem to suggest that it is indeed 
ideally suited to a juvenile readership. It’s about showing and telling, a window for learning to ‚read‘ in 
a broad sense, exploring relationships between words, pictures and the world we experience every 
day. But is this an activity that ends with childhood, when at some point we are sufficiently qualified to 
graduate from one medium to another? Simplicity certainly does not exclude sophistication or 
complexity; we inherently know that the truth is otherwise. „Art,“ as Einstein reminds us, „is the 
expression of the most profound thoughts in the simplest way.“ (http://www.shauntan.net/essay1.html) 
 

http://www.shauntan.net/film1.htm
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Obrázok 2. Saying hello (Stretnutie). In: http://www.shauntan.net/books.html. 

 
Na základe informácií získaných z oficiálnej stránky spisovateľa a výtvarníka 

Shauna Tana (http://www.shauntan.net/) si v skupinách pripravte odpovede na 
vybrané otázky a zistenia prezentujte prostredníctvom interaktívnej tabule: 

1. Kde žije a pôsobí Shaun Tan? S akými udalosťami a dielami sa spájajú jeho 

autorské začiatky? 

2. Prezentujte názory Shauna Tana na písanie a kreslenie či maľovanie 

(definícia knižnej ilustrácie, príčiny využívania humoru v jeho knihách a pod.). 

3. Aké grafické či obrázkové knihy vytvoril? Aké sú ich témy a aké tvorivé 

postupy využíva? 

4. Prezentujte výtvarníkovu tvorbu a jeho tvorivé postupy. 

5. Prezentujte Tanove spôsoby roznecovania estetického zážitku 

prostredníctvom radenia výtvarných znakov, obrázkov „komiksu“, a to na 

základe získaných informácií z web stránky: 

http://www.komiksarium.cz/index.php/2011/10/lomova-rozebrala-a-zase-

slozila-komiks-the-arrival/#more-12252. Poznanie využite pri interpretácii 

vybranej obrázkovej časti knihy, napr.:  

http://www.shauntan.net/books.html
http://www.shauntan.net/
http://www.komiksarium.cz/index.php/2011/10/lomova-rozebrala-a-zase-slozila-komiks-the-arrival/#more-12252
http://www.komiksarium.cz/index.php/2011/10/lomova-rozebrala-a-zase-slozila-komiks-the-arrival/#more-12252
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Obrázok 3. Fragment z knihy. In: TAN, S. 2013. Posledná vec. OZ Slniečkovo. Preložil J. 

Gavura. 1. slovenské vydanie je publikované na základe dohody s Hachette Australia Pty Ltd 
a Graal Ltd. ISBN 978-80-89314-26-3. 

 
V tomto prípade môžeme upozorniť na využitie štyroch chlapcových zápiskov 

zaznamenaných na útržkoch papiera, ako aj štyroch obrazových políčok, ktoré sú 
usporiadané pod sebou, pričom text a informáciu sprostredkovanú ilustráciami 
„čítame“ v súlade s konvenciou zhora nadol. Postupujeme pritom v „toku“ príbehu – 
pred niekoľkými letami → v týchto dňoch, teda vtedy, keď si literárna postava chlapca 
všíma málo viditeľné veci (hľadá nové kúsky do svojej zbierky vrchnákov od fliaš) → 
teraz, keď sa veci nestrácajú často, chlapec si ich pod tlakom pracovných povinností 
prestáva všímať. Aj usporiadanie obrázkových „polí“ vypovedá o situácii postavy, 
ktorá v mestskom prostredí „zneviditeľňuje“ jedinečnosť a unifikuje či anonymizuje 
(mestské) objekty i subjekty. Aj keď je jedna zo záverečných „sekvencií obrázkového 
príbehu“ skôr prirodzeným vyústením chlapcovho „životného“ príbehu, ktorý časť za 
celok vypovedá o spôsobe života v modernej spoločnosti, ako prekvapivou pointou 
jedinečného života, nadväzuje v podobe kontrapunktu na fantastické či utopické 
pointovanie príbehu – vyjadrené napr. obrázkom Utópie (obr. č. 4). 



101 

 

 
Obrázok 4. Jedna zo záverečných scén animovanej filmovej verzie – z Utópie, krajiny 

stratených vecí. In: http://www.shauntan.net/film/lost-thing-film.html. 

 
Využite metódu brainstormingu a stratenej veci priraďte jej funkcie v meste, 

ale aj v Utópii na základe jej vonkajšieho tvaru (obr. č. 5) i „odčítaných“ vnútorných 
vlastností.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obrázok 5. Fragment z knihy. In: TAN, S. 2013. Posledná vec. OZ Slniečkovo. Preložil J. 

Gavura. 1. slovenské vydanie je publikované na základe dohody s Hachette Australia Pty Ltd 
a Graal Ltd. ISBN 978-80-89314-26-3. 

 

http://www.shauntan.net/
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Vytvorte AKROSTICH, prostredníctvom ktorého sa pokúsite vyjadriť chlapcov 
niekdajší spôsob nazerania na svet „kedysi“ v lete a teraz, po čase, keď 
sprostredkúva príbeh stratenej veci. V prvom prípade postupujte zľava doprava (CH 
– L – A – P – E – C) a v druhom prípade zas naopak (C – E – P – A – L – CH). 
Prečítajte si „obrázkový“ príbeh Stratenej veci a identifikujte problém grafickej knihy, 
ktorý možno odkryť prostredníctvom interpretácie obrázkov i textu príbehu.  
Uvažujte o spôsobe Tanovho „komponovania“ príbehu, o spolupôsobení obrázkov 
a textovej časti v nadväznosti na autorove tvrdenia, podľa ktorých je obrázok 
vizuálnym spracovaním myšlienky a spolu so slovom sa vzájomne ovplyvňujú – 
roznecujú nové významy príbehu.8  

 
K súboru vybraných čiernobielych obrázkov z Tanovej výtvarníckej dielne, 

ktoré sa vzťahujú na tému a problém knihy i filmu Stratená vec (napr. obr. č. 6 a obr. 
č. 7), nakreslite ďalšie obrázky (detail tváre alebo nový objekt, iná stratená vec 
s rôznorodými funkciami) alebo napíšte krátke texty, ktorými načrtnete: 1. zmysel 
kresby charakterov vybraných postáv (byrokrati a technici) a nový alebo 
revitalizovaný význam znovu nájdených „stratených vecí“ v ľudskom svete; 2. 
„objavte“ ďalšie charaktery grafickej knihe alebo vo filme, vymyslite iné stratené veci 
z dosahu vášho sveta.  
Zároveň stanovte vhodný postup, ktorým stimulujte estetickú účinnosť kresieb alebo 
textov (napr. umelecký opis alebo charakteristika postavy, karikatúra alebo komiks 
a pod. vo vzťahu k téme a problému knihy alebo filmu).  
 
 

 
Obrázok 6. Výtvarne stvárnené charaktery niekoľkých obyvateľov mesta – technikov 
a úradníkov z animovaného filmu. In: http://www.shauntan.net/film/lost-thing-film.html 

                                                 
8
 „The word ‚illustration‘ is one I don’t actually like a lot; it suggests something derivative, a visual 

elaboration of an idea governed by text... In all of my recent work, the text and illustrations could 
operate as narratives in isolation, but happen to react in similar ways, opening new meanings from 
each other's context.“ http://www.shauntan.net/faq1.html  

http://www.shauntan.net/film/lost-thing-film.html
http://www.shauntan.net/faq1.html
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Obrázok 7. Ilustrácia niekoľkých personifikovaných postáv z Utópie – Iron Lung (Železné 

pľúca) a Inkubátor, známi ako Proud Parents (Hrdí rodičia) z animovaného filmu. In: 
http://www.shauntan.net/film/lost-thing-film.html 

 

 
 

Obrázok 8. Feeding time (Čas kŕmenia so škatuľou vianočných ozdôb). 
In: http://www.shauntan.net/books.html 

 

V závere hodiny vytvorte „mentálnu mapu“ či „pojmovú mapu“ Tanovho 
príbehu a potom fragmentu vášho života. Použite (papierové) vrchnáky z fľaše 
s nápismi z chlapcovej i vašej cesty so „stratenou vecou“ či za stratenou vecou. 
 

http://www.shauntan.net/film/lost-thing-film.html
http://www.shauntan.net/books.html
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Obrázok 9. Vrchnáky z fliaš, chlapcove „zberateľské“ kúsky. In: 
http://www.shauntan.net/books.html 

 
 
Záver 

 
V príspevku sme sa zaoberali možnosťami využitia informačno-

komunikačných technológií, moderných didaktických prostriedkov a web stránok 
v procese tvorivej interpretácie umeleckého textu v kontexte svetovej literatúry 
určenej nielen pre deti a mládež. Konkrétne sme sa venovali spolupôsobeniu 
obrazovej a textovej časti vo vybranej grafickej knihe od Shauna Tana Stratená vec, 
ako aj jej didaktickej interpretácii nielen v akademickom prostredí, ale aj 
v sekundárnom stupni vzdelávania a v nadväznosti na literárnovednú interpretáciu 
„obrázkového“ príbehu. Je zrejmé, že didaktická interpretácia grafickej knihy a jej 
príbehu je vhodným spôsobom výučby svetovej literatúry pre deti a dospelých, ale aj 
výučby anglického jazyka a literatúry anglofónnych krajín v akademickom prostredí. 
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CREATIVITY AND INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE 

CONTEXT OF EDUCATION OF WORLD LITERATURE FOR CHILDREN AND YOUTH 

(THE LOST THING) 
 
Abstract  
In this paper we reflect on the possibilities of using ICT in the teaching of world  literature (not only) for 
children and youth in the university environment. In the context of teaching world literature for children 
young people we highlight of the possibilities of using ICT, modern teaching equipment web website, 
in the process of creative interpretation of literary texts, which will be presented by means of proposal 
to work with literary works written by Shaun Tan The Lost Thing and building on literary-scientific 
interpretation of the text. 
Key words: world literature (not only) for children and youth, ICT, creative interpretation, literary-
scientific interpretation 
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