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KNIHY – HRAČKY VERZUS KNIHY – UČEBNICE 

 

Martina KASANIČOVÁ 

 

 Slovenský knižný trh sa dnes pýši rozmanitou ponukou kníh z dielne domácich i 

zahraničných autorov. Mnohé z týchto kníh ponúkajú okrem čitateľského zážitku aj ďalšie 

lákadlá. Bohužiaľ, častokrát sú len pozlátkom, ktoré má prilákať zákazníka a donútiť ho, aby 

si danú knihu kúpil. V našom príspevku sa budeme zaoberať niekoľkými knuhami – 

hračkami, ktorých primárnou funkciou je zábavná funkcia a knihami – učebnicami, ktorých 

cieľom je čitateľa poučiť a poskytnúť mu informácie o istom jave. Pomyselnú zlatú strednú 

cestu budú v našom uvažovaní predstavovať príklady tých kníh, ktorým sa podarilo funkčne 

využiť obe funkcie. 

 Prvá kategória – knihy – hračky – je v súčasnej dobe zastúpená najmä knihami s 

puzzle. Knihy s puzzle vychádzajú v rôznych vydavateľstvách a líšia sa kvalitou. Mnohí 

tvorcovia takýchto detských kníh si plne uvedomujú, kto bude ich knihu držať v rukách a 

tomu prispôsobia aj použitie materiálu na jej výrobu. Platí tu však známa rovnica: vyššia 

kvalita = vyššia cena. Aj preto sa na slovenskom knižnom trhu darí knihám, ktorých životnosť 

je veľmi nízka – puzzle sa vyrábajú z viacerých vrstiev lepeného papiera, ktorý sa rýchlo trhá 

a dieťaťu namiesto puzzle s obrázkami zostanú v knihe prázdne strany. Takýmto prípadom sú 

knihy s puzzle uvedené na nasledujúcich obrázkoch. Spracúvajú klasické rozprávky alebo 

rozprávky H. Ch. Andersena, ktoré sú pre detských čitateľov známe a stále príťažlivé. 
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 Okrem takéhoto typu kníh s puzzle vychádzajú, samozrejme, ak kvalitnejšie knihy s 

puzzle, no stále je to len reklamný „ťah“ riadiaci sa heslom: „Kúpte 2 v 1!“ Na podobnom 

princípe trhovej ekonomiky sú zostavované aj knihy zo zvukmi. Knihy vydávajúce rôzne 

zvuky napomáhajú malým deťom rozoznávať napr. zvuky zvierat, často sú však len módnym 

doplnkom knihy, jej ozvláštnením bez zjavnej snahy niečo naučiť. 

 Leporelo je špeciálnym typom knihy určeným najmenším deťom. Jeho primárnou 

funkciou je funkcia poznávacia: rozoznávanie predmetov okolitého sveta a rozvoj 

komunikačných kompetencií dieťaťa. Leporelo „sa skladá z mozaiky drobných samostatných 

textov alebo motívov jednej témy, podnetných na rozvedenie do bohatej výtvarnej panorámy 

prostredníctvom fantázie výtvarného umelca... Každá strana je tu vlastne samostatným 

výtvarným dielom. Literárny tvorca musí pracovať s predstavou výtvarnej konkretizácie a 

prepustiť dominanciu svojmu partnerovi výtvarníkovi.“1 Tvorcovia leporela zohľadňujú aj 

fakt, že ich výtvor musí byť prenosný (veľkosť leporela) samotným dieťaťom ako aj to, že 

deti majú tendenciu všetko ochutnávať (prispôsobenie materiálu použitého na výrobu 

leporela). Ján Poliak textové leporelá rozdelil: 

 1) z hľadiska témy: a) monotematické 

                                           b) polytematické 

2) z hľadiska kompozície: a) súvislý text 

                                                   b) samostatné sekvencie 

       3) z hľadiska autenticity autora: a) autorské 

                                          b) zostavovateľské 

V súčasnej ponuke knižného trhu nájdeme aj mnoho tzv. Falošných leporel, čiže lepenkových 

knižiek.2 Faktom zostáva, že leporelo zostáva pre malých (ne)čitateľov prvou knihou-

učebnicou. 

 

 

                                                 
1 STANISLAVOVÁ, Z.: Leporelo (Vstupenka do literatúry). In: Bibiana revue o umení pre deti a mládež, 

XIV., 2007, č. 4, s. 26. 
2 Termín zaviedla Lýdia Kyseľová. Vzťahuje sa na knihy, ktoré vonkajšou podobou pripomínajú leporelá, no 

ich texty tvoria nerozložiteľný celok. 



 795

  Leporelá teda tvoria akýsi prechod od kníh-hračiek s primárnou funkciou zábavnou ku 

knihám-učebniciam. Graficky by sme to mohli zobraziť nasledovne: 

 

 Typ knihy Funkcia knihy 

 

           knihy-hračky                                    zábavná funkcia > poznávacia funkcia 

 

           leporelá                                            zábavná funkcia = poznávacia funkcia 

 

           knihy-učebnice                                 zábavná funkcia < poznávacia funkcia  

 

 Medzi „klasické“ knihy-učebnice pre deti a mládež by sme mohli zaradiť knihy 

encyklopedického charakteru a populárno-náučnú literatúru, ktoré kladú dôraz na poznávaciu 

funkciu. Nezabudnuteľným a nateraz neprekonaným autorom literatúry faktu pre deti a 

mládež bol Vojtech Zamarovský. Vo svojich dielach sa sústredil na popularizáciu starovekých 

dejín. O tom, že zvolil postup zrozumiteľný a príťažlivý pre detských čitateľov, svedčia časté 

reedície jeho kníh. 

                                              

 

 

 Literatúra faktu a rôzne detské encyklopédie sú určené starším deťom, ktoré dokážu 

samostatne pracovať s textom, majú o daných javoch základné vedomosti a knihy tohto typu 

im slúžia na rozšírenie vedomostí o veciach, ktoré ich zaujímajú. 

 Za osobitnú kategóriu pri knihách-učebniciach vydeľujeme knihy, ktoré účinne skĺbili 
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poznávaciu funkciu so zábavnou, pričom ich cieľom je prostredníctvom zábavy niečo naučiť. 

Takéto knihy sú určené najmä deťom predškolského a mladšieho školského veku. Dnešný 

knižný trh je nimi priam zaplavený. 

 Kniha Počítaj s Majou. Kniha s kalkulačkou vyšla v roku 2003 v Ottovom 

nakladatelství. Je určená deťom od troch rokov a má slúžiť na osvojenie si základov 

matematiky (sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie) ako aj práce s kalkulačkou. Samotná 

kalkulačka je pevnou súčasťou knihy a je možné vymeniť v nej batériu (čo pri mnohých 

knihách-hračkách, knihách so zvukmi, nie je vždy takou samozrejmosťou). Okrem úloh a 

návodov na správne používanie knihy obsahuje aj správne odpovede. Do knihy je možné 

písať stierateľnou fixkou. Menším deťom pri správnom používaní kalkulačky pomôže jej 

obrázkové znázornenie a postup „krok za krokom.“  Na osvojenie čísel je zameraná aj kniha 

Magnetické počítanie z vydavateľstva Príroda (2007). Čísla od 1 do 10 je potrebné podľa 

obrysov vhodne doplniť.  

 Na osvojenie si abecedy pre malých čitateľov i nečitateľov slúži ako pomôcka mnoho 

kníh. Je to napríklad Veršovaná abeceda Táne Pastorkovej či Maľovaná abeceda Jána 

Smreka, ktorá aj dnes prostredníctvom krátkych básničiek pomáha deťom osvojovať si 

písmená abecedy. Troška pochybností v nás vyvoláva kniha Gabriela Filcíka Predškolská 

rozvička pre bystré očičká (Ikar, 2006), ktorá je síce snahou autora pomôcť budúcemu 

školákovi ľahšie sa zorientovať v poznatkoch z dopravnej výchovy, rozoznávať tvary, farby, 

veľkosti či pochopiť pojmy priestorovo-časovej orientácie, niektoré úlohy sú ťažko 

zrozumiteľné aj pre dospelého. 

 Vo vyratúvaní kníh a iných pomôcok (napr. pracovné zošity pre predškolákov, 

omaľovanky …) by mse mohli ešte pokračovať. Nie je však našim cieľom podať 

vyčerpávajúcu správu alebo zoznam ponúk slovenského knižného trhu v tejto oblasti. Chceli 

sme len v krátkosti poukázať na funkčné využitie a skĺbenie zábavy s poučením (poznatkami), 

ale aj na ich možné zneužitie a lacné získavanie čitateľov prostredníctvom zábavy.  
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