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Úvod

Pedagogové, knlhovníoí a nakladateIětí pracomíol.

věnovali a věnují problenatl'cg 0tonářrtrí ratěBou po-

rornort. PřertoĚe v tdto obIaotl crlrtuJc rozráhlJ tlo.

rettckd l1tcratuna g vclló nrroĚrtví enplrtchýďt Pr0ttsu-

B0r r0ltÍvaJí natr zaalortl o ětcnářícb r ěetblr přldl.

rlín rrnělceké l1teratuqr, rtá1c rog&íátěaÓ r nrúplnó.

rÍe to předevčÍn proto, tc v toorli štenířc ae

rordÍl od přerněJBícb věd noJroa Jcdaotlt'vó výrlrdl5r

dílěÍch průrkunů ohápány Jako rouěáat budovúní oello.

róbo nodrlu proceeů probí"bajíoÍoh r přírlušnó oblaltl '

elc l0ltávaJí rÍee nónE laolora4ýn1 ooanutky.

^by bylo nořno od talov{bo rortříšt}a&o' l t.lýl

lntrnlírnílro, rLouníní poLroštt t rýrtrvbě tror{.r ttr.

nářr a ěctby JaLo vědaold roolálně plyohologl'cEé 6l..

cíplÍay, tr'6r Jcdrrotl.tlú dílěí PornatLy buóou doplňoret

a porulňort otálc .c t'"íJrJící, rlc pHton Jrduotď

onrbor poraetL0' Jc třcbc vytÝollt obronot.r atrtrLturu

trlovýďt poraatl0r l l této ltnrktuře neJít prrlq'l

Ltrrí jr nolno poralovet le proEírrnó a á01cř1tÓ'

a prrry, u nlohř Ja nutno prorídět další prtlrkrrn.

Polct průehnů a ;obroošní' tsterí nÉnr E dlrpo.

ztcl., Je gnaěně voltký. Zprocolat 'šBolrn5r poaaattsy

v lúcb obreřenó nmí praktdoky nolné neJen proto, Ěo

Jc Jrob maoho, alo přadcvšín proto' ác aobyl zítLáng

Jc&rot4ýa způlobes a jrm rět,Ěireu navláJee netrottla.

toIné.



2-

Aby vznikla jcdnotná etnrltura poznat&ů, Etsrou

je rořno průběĚně doplňovat o nové pornatky a JeJí|
pltLy a vrtahy je nošno v aouladu o novýnl pomat.ky

upravovat' Je nutno vytYořlt nodel, tteql by narl-

nál.nÍ poěet dÍ].ěíoh pornatků vyjadřovaI Jednodqďtou

Íorna}llovanou, pokud nořno ěíeehou Íoraou.

tento nodel by rrě1 unořňovat gcncrov{aí pornrtE0,

Ltoró neJlou v Joho rdirladrrín tvaru obrašeny expllolt-

Děr a roučarně by něl dovolovat rípravy oÚó}ro rÚLled-

ního tvgru (Jeho prrLů e vrtahú) v rou]"adu r aovýnt

posnetky.

Při lconocpo1 Prlní fán podglu dětlEsro štrnÍtl

ao autor opíral o clou lbdu praoí, ltorÓ vrrtlely

v prúběbu poc}odrríEb dcact1 let, e ktorá eněřova\r

L fonrlizrgl a rtatl'rtloE'dnu popíru lrrrlby t ullvr.

toIc a čtenářc ínforIneo*l/n. ÉIlaťtě těcbto a deIšíďr

prací byly gtanoveny loubgrlr otrarakterlatlk ( rorl1-

luJíeíolt ryail) a jrJlob ho{!not, ktoré re nejĚaett$1

objcvuJí r pnleEunccb e ttolrÚ te{Y ttc odvodl.t r Jl-

4ýob' blíatýcb rrlalatolů. 0baraktgríctl}ry byly fo!.

dělcny do dvou rcl$lcb ohnrhúr

cbaraktrrlat1ky dÍtěte e joho rltuacc, Ltrrí

jrou nezávl.alc na ětenářctví a ěetbé ,(tgr.

roolá].ně olobnoctní oharakteriottky) i

+/ Blbliografioké

l důvodů míats

citgce vyuřitých praeí zdr nrJrou

uváděny.
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c}rarakteriatlky ětendřckých poatoJů a čtonářr-

kr{ho ehování (tgv. ětenářaké oharakteriat1Ey).

Př1ton ovšeg nenÍ nořné v tonto nodelu raohyt1t

všcolrny oharaLterlatlEy. I{apř, te rdc negebývdrc hrp-

níni preffrrcnceui, tterd' předevšín u gonšícb dětíl

rnačně ovl1vňuJí rodióc. onorujone le pouts na rělrtýr

lÚtab dítětc Le kntzc.

rgřqý nodrl je gaiosen na fornsligaol prrl0

a vrtab0. Právě dÍky nutností forra].tzaoc Jc olbo-

lopěí rnodr]' včdy ďtuděí' néně roaoanít1t acá rkutlč.

nort, Lterou zobraluJe" Ia dnůé atreaě vĚak dobrý

oďcl vníší do poraíráaí rkutečnogtí řád a tín uo!-

ňuJe JcjÍ hIubĚí pozaáróní. Každý kraatltatlvaÍ ú0e5

totlř vychárí z předotavy o čtEnáří jako celhr a Jr

rlaataě h;tpotézou ' týtajíeí te příaluĚné ci:araltgrta-

ttlry.

Bypotéay jcou tvořoný tal' ab;r oppovídaly úcaju

sírkar1ýn onptríohýnl o*o.-,Ýffi}Jíonšně J ší fornc

Jcjtoh obcah. $}ovní vyJádření poohopitcIně nutnš vc.

do h tornu, že jeclnotlirc bypotáry gaehyoují pouac

obecnou předrtavu o tloĚn6 ahgrÍrktsriltixy půrobonfu

jlnd chsrakteríotlkyi nlkolt tortrótní před.tatu

o prsvdřpoclobnoatl prrlbšhu těchto zněn, jak Jc nolno

Jr zaolrytlt v tabulkáďr' které bud,ou vytvořery poaděJl..

-1
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!L g o { á l a ě ; o r o b a*oJ t n í

cba.a-Ltcr1.  tíLv

róa Obaraltcrlrtí'La f,odnota elrarat-
torlrtíEy

Yětl 1) {-Í lct

2) 7-8 lot

3) 9-1Q llt

4) 11-13 Lct

t) 14-11 lrt

B

c

Foblaví t

Iatrll3cao.r

&obí

úrpóěnortt

Zretswá vedat

nrtBLó

tralLJ

PonprfulrrnÍ
prfuěrná

nrdpr0něrná

v.bl dobr{

dotr{

rlabá

Polnánla

fQ r&[ nrl iO

rQ 90-1XO

IQ vÍec nel 1l'o

Pr&tr do l't

Prběr 1'6-e''

Prfuřr aad t'!

rlrbd r{něty
rpoJlrrk apod.

ponrlení r1dšaí'
rllnd záEěty

1)

r)

1)

2'

3)

1)

e)
3)

1) t.(bá

8} alebí

3} rl.lrlá

!ádlDá

rlabá

r11aá

1)

r)
r)

Yada čtlpít

dyrlcxlc rpod.

^4



Yrdělání rodíčůt

Pořadí lrli

rourortaoL t

Intrnllta

LulturnÍbo

llvotrr

lrp rídl:tttlt

Vróállnort Lc

-! l -

1) lÍtladrrí ncdoL.

e) c{Lladní

3) ltřróní

{} vyrotsolLolrl{

Jrd|.Báě.t
prroroaerré dítř

(ll1Ěí dítě

1) nelá

t) rtřrdní

r} lrmÍ.cc

t} nrloělto

t) něrto

.) Y.lLó něrto

rrla

rtttrdní

Ý.lEÍ

nrlvařtěruJr
dlvedla r./acbo
loacrrty

dlvadb r.hrbo
Loolrty
nsrltěruJr

dlvedla e./arbo
Lcorrt'y aarÚtl-
vuto ÚartlJt

do 1O OOO obyr.

do 5O O0O abyr,

ncd tO OOO ob;rr r

do 1O nla. ob0n

do U2 bod. ohůrl

nad l/8 hod. otrOst

1)

8)

3)

u
e)
r)

-1
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Ol Yc1iloet

coulron6

knihovnÉv'

o2

nn1á

rtře&tí

vcltí

ualý

etřodní

rc1$Í

amavĚtěvuJl

nopriv!dola{
nárÚtěvy
nórÍčaě

ětrnÍcttdrnaĚ

týótll

do 10 Frth

1O-3O Eatb

nrd tO rnifr

rínš art 1o Í

lÚně nr! 3o t

vÍol acř ]i9 g

o3

0{ Pravldrl.astt

ěrtbyt

o, Poěrt bod1n

ěrtbyt

o. Poěet rí''i|iť

čtrnýoh

ěaaople0t

PodÍl uněLcolo-

naučaí Lltlre-

tBrTt

0agtort ntrĚtěv

vo rrřotné/

lLolní Ln1lrovnět

1)

8)

3)

1)

e)
3)

1)

e)

rt
+)
, ' )

1)

a)

3)

r)
r)

n{ně arl 1r
něrí[nt

aoětl

ětr arprrrídllnl r&ě nr! l
Lnlhu něríěně

l Ýďhu nělíttl

3 tarhy alríěal

v{oq_agl 3 }Bl\y
něeí&rě

3Ún| ncl Va hod. órnně

L/? - L Ln bod. dlnně

víol art l 1/2 heá. ólnně

lá(hý

L-2

ríge ar! e

1)

t)

r)
1'

2 '

3)

-1



oT Poěrt ětc4ýah

nauěnýďr

čacopleů

o| 3droJr lnÍor-

necÍ o ll.te-

ratuře t

Og ZdroJe

lÍrkávání

tsníb t

r0 lolnoď dirkur 1)

torat

o pře6tcnén:

11 ProÍeroYa\ý

!áarr

-7

řádqý

T

více než l

1) r rorhlaru nebo
tclovltc

2)  gduuríboadětrkÓ-
ho tlrku

3) od kanerádů

{) od rodí.ě0
a rourollao0

,,) od uěltlt.ů
a vedouoíďr

Ó) od t.n1bovnÍLů
ncbo návšt6rou LnÍb.

T) problí{tkou Ln1h-
Eupeotrí

1) r Iníhovn5r
rodlě0

2)r vlart!Í bibovn1ě\r
r drr0

1)

2)

3)

3)

{ )

3)

{ )

1)

2)

3)

vlaetnín aíhlprn

výp0JěLrnt w
rotrlron{ kalb.

2',)

,,, pl,.0Jčtent r vcřrJ.
IntnoYan

l dolpělýl1 r lou.
rosonol r rodlnó

a dorpělýnt
nÍ.no rodlnn

a vrrtvmík5r

1nrtltuoioa{lně

pobídka

přÍbě}ry

ronánový příběh

!$i::.iíí;i.

Yo čtenářlkén
Eroutku
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4) poeziG

,) leporol'o

6) Lnlba-braěka

7) ruělrcLo-
aauěná 11t.

E} aíroáorě

12 1)

2'

3)

4)

r)
r)
7)

8)

9)

10)

xr)
12)

rt)
1{)

lt)

la)
1?)

lE)

Prcfcrorrný

obeab:

nauěnÍ }ntbt

doboodnržetví

dctrkttvuí

h1rtorlotý

roolální
příběb

r{llě4l

oltové !r{rlÍ

olrtopÍqý

rportovní

vědlcll
f,aatartlte

dírěí

l|.rot přírody

věda a obJevy

ř1Yotopts

lotdodrnní
llvot dttí

huorlrtr{ý

Llartstró půádty

nodcrnÍ pohá{tky

přÍbětty
o nÍřát.káob

antroponor-
flrovánÓ

-)



13 typ LonÍl1ktul

14 Yyanňaí

Lonfllktul

8oalální
pro.třeóí

dějrt

15 taněplrnó

proatledí

ilě jc

-9-

1) vnltřní konfllkt
Jednotllvor

2, dvou poĚtav

3) Jrdlnco lůě1
ctsupÍ.ně

{) dvou rtsupín

,,) bez zře jnéhy
tsonf liistu

1) tfartnrí

2, Ětagtnó-
nrĎfartnó

3) nešf,aatnÓ

{) otevřonÓ

l) rodlnc

g) Bkola a lpol"
organlracr

t) parta

.} rlotltó looo
YttahJr

I) příroda rn.!.

2) rmLov

3) aěeto

4} crotlolá
p!íroda

,, cxotíoLá něrto
(nenánó)

Ó) Loanrca
,|, ftLtlrní

vítěgetvÍ '
rvatlr

br{lae h3mr,
r lc j lho věó
vítórí

brdlnr bgmo,
nllonol .a
rorohálrJí apod'

např. Y 3lBr 1
nrlí' roolálnÍnl
lrltvaaL apod.

věotně ltrota
na mnot6
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1? Poblarí PottaYyt

lt Poólt po.tgll

19 obtílnort te:tul

20 Druh l.hrrtraaít

11 Přrblrdnort

1luatraoí l

Yrteb llnltraoí

ts děJtt

23 Vrtab llurtraoí

k tcrtu

1) ntrĚrló

2, lrnrLó

3) droJlor nrbo
*uptaa pďtleví

f ) Jr.ha

8) part

l} rětÚí poěrt

1) nalí

l) rtředaÍ

3) velEá

1) ládD.

., ěertobíló

t) berrvnÓ

{} Úrruobílj
fotograÍlr

') barcval ÍotograÍlo

Ó) na9Lyl F.íYr
rchamtr

1' dobřr přrhlrdrró

1) lpatně přrbldlnl

1) llurtrror roel.iltÍok5l
lntrrprrtujíoí trrt

l) llurlnor rrellrtlolrr
doplňuJíeí 3lrt

3} ebetrrttaí tlurtraol

1) vÍec nr! tlxtu

?, dortatrčné naotetví

]) vcl.al nálo

Ú,

,-1
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21 Íllílort pícua:

IveJtéz.J

E6aý
obaraktcrlettL

A01

a0e

l03

a0{

lo5

nn1ó

etřední

vclřó

Vellkort rorrlroné tsní.}twn1ěLy r v6tln

pravídolnE l.olto.

Podíl unllrolonauěaó ll tcratury

' rouLronó tst{bovnlóol r Yělrn pravt..

drlně rortr' přcdrrlíu p.l go drrót&

roc. žlvotr.

Pti0nltrrý poěrt nÍvštěr r lnlborn! rortr

do vlhr 1o lct, porděJi ll ndrluJr ar

lteJné úrovut' přípaóně nírně Lloró.

Pravidclnort ěctby rortl pnrdoo do lo

lct' poton rr růrt lpoorluJc' llc trtá.

Poěct hodtn ěrtby rorte prlvldolně t lÚ-

kra a vrcbolí vl rělnr !4.1! lrt.

Poěet ětc4ýoh ěaeoplr0 rortr l rěkon.

Pošot ětonýab nau!4ýoh Ucropl.rů rortr

prav1dolně r věLcn' přlčol! ts t.Lladaínu

růatu doghálí na přoIon lo. Totstr.

s věken !G zdroje lnfornaeí něnÍ taktot

podíl te}evícg a rolhlaru ro edrřuJl nn

cteJnó úrovn1 př1blthÚ do t0 let ' prÚon

u
8)

3)

loa
107

l 0B
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klctá, tiaL pravldrlně rtoupá' vlo.tup
.o ltyo}tlujs předevÚín po 10. rooc' podíl

kanarádů pravldclně etoupá, příěen|

Y období 11.I! lct rc udrlujc přlbubr
na oteJnó úrovnt., podÍl rodl1ny pravldrlnř
L1eeá' podíl uě1tr10 doaehuJr noJvltlí
lntenllty v období ?.o lrt, poton Pravl'.
dclaě klcrá' podí1 Lníhovny prav1doln!

rtoupá do 11 Lct, porděJl re udrluJo na
rtojuÚ rírovní, podíl knl}rkupcctví preY1-
dolaě rtoupí.

ZdroJc lír!áríaí Lnth rc e věkcn nění
tattot podíl b1bovny rodí'co ro níruě
ztýéí po l1. roo.; porděj1 ro udrřuJr,
podíl vlartní Lnltrovarčky lr udrluJr rt
do 1o lell Ltly docMgí L poLlrm; tra rr
pmdoc a7oh1í na přllmu 13. a 1{. rolu.
Podíl rlartaího náh'rpr reěíeá brát urÚl'-
tou rolí rt od 9 lct' anll poton výran0
rtoupí, podíl rcrrtsroltch bnthovon rtoupnr
popF}. t ?. roc.' po novýragnén vrertupu
V 9. rÍ'G. doolrdlí l výrarnónu vgrrtuPrr

'o 14. roo.. PodÍl veřcJnýeb kn1hovrn
výraraě rtoupl do t0 lct, poton jtl ne-
výraral e nrg1 tl-lD lcty rr udrluJl na
poněrně vyroLé úrornl.

Iořnoct dlrkutovet o přcětrnón lc a tĚksg
něnÍ tqktot nrrolctví dlrkucí r roólaě kll-
.á' předevĚírn Po 8. roeo, nrrožatví dtrku-
aí l dorpělýní nlno rodlnu ctoupá nÍrnš

alo
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po 9' roo.' EttoáttvÍ dÍl}nreÍ r rratwníly

trvale roatc' nrroĚatrí dlrburí or3anl'loYt-

4ýďt 1net1tuglonáln6 roltr nrpetraě od ?.

roku; po l3r rooo oPět Lt'rrí, rláy Jl všat

nc vcl.n|. níaLí ríroral.

Proflrotaný línr rl r rllrn ntaí trL' tr

úJln o pďt..llyr Ýl větsu {-Ó lrt rr DtÝní.B
nírtě' r věElu pnrdor Lllrí3 podobeó Jr toeu

a příběby. ZáJrn o ronánov5l příblh r rěkm

trval.e atoupó' nrJvótší vacrtup Jr aa PřClo-
uu věLorýah rhrptn 8 a 9 llt. oblibt porllc

klrrá' přodwšír po t. Dool' t norÚnu vrtltu.

pn dooMrí et rr l{' rooo. obllbr lrporrlr

LIclá Íhngd Po Ó. too. na nulu' obllbr

lnlb.braěck LIolá pnrdol po E. roo.1 oblíbe

unětcokoapu6nýcb r aátcdovó nauÚ4ýoh tntb

trvalr rtoupó od Br roLu' př1ěrnř vrrrtup

Jr výrarnĚJlí u rultorLmrn6qýoh t!íh.

obltbq JrdnotltvýÚb obreh0 rr r vftm něaí.

Z{Jeu o dobrodnrlrtrí rrr0rtí po 6r looo Jo
lírnór Po 8o foGl pnrdcro B dttí rtertíob to

I'rt Jc dobrodru\ý obreb obtíbrn nrJvíor lo

věeoh obaalrOo E podobrr.Eu' 1 L{'t attol|'

tak PnrdLcnu, rdltu obltby doohálí teLó

u ůctektlvnÍeh obaahů. Poměrně gíra! rortc

c věkm obllba válqĚnýob' blrtorlckýcb a cclto.

p!.aaýoh obreb0. 8áJg& o příběhy o cltovfu

ctónd, a tzl. .lívěí ronáa3r Jo rýrarařjĚí aš
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_ l{_

ve věLu l1-l3 lrt. obllbr bunot{rt1olďcb

příběhů roctr r věken orltrn rovnměrnl.

Uř od 7 lct l. ěárt dltí reJínÍ o llvot

příro(v. ťlplllt 6ětt vr rĚLrr lrl.I! lri rr

í.ntgntívněJ1 raJínaJí o roolólaÍ tmrtlhr.

od 9 let roatr po6et dětí' Ltlró rr nJínrJí

o příběhy lO rportovního prortře6í3 ríJm

o vědu a tcohnltu a rol'encc.Ílotton Jl vy-

rarněJší ař po 11o loB| a pctor ltálr roltt.

?Á,Jen o poMdlty llcaá přcórrlír pc 8. roo.t

avšak na rordÍl od příběbú o rrířítůíob

t dětatví nttdy aonllí doo|br Ěíbrhy

l LcĚdodouíbo dtt.L&o tíYotl rtríorJí r|.cr
I

portupaě na oblJ.bÚ' elr potsllr ríJn l Do.-

toucín rětsrn Jr doat1 porr' e $rltl rl v&u

l4-1' lct rá Ílda dětí tyto p!íbčhy v obllbll

ÍcJacnlí ařtt (al do E lct) príonrJí příb!!y

brr rýnrn&o LúítiLtE. PoIuó Jo v Inlrr

Euf,l1kt přítrrar Jr pro rlrdlí dttt přt!r.

trlď rpÍle luÍríLt dlou ryĎnně4ýob portrrl

irplrr pro dttí rtar{í 6 lrt rl rtóvó ltratstl,v.

rrí- í t&Íltlt Jrd1aoe rc rbplnou nrbo 0lan

rhrylru E.Jq c vnltlbÍ tmÍttlt' prrtrr rr

objrrujr rI u rteršíďr dštír

Yšochn;r ó.tl rýramě profrrují ltartrÚ vyrnlaí

konÍl1Ltn. 8ehopnoat tyto'Brt .o l arur6t|ýr

nebo obtílaýn ryraěnín roetr r věktl.

a1{
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A 1' oblíba nodlqy JrLo roolálníbo proatřodí

děJc Je neJvytěí u neJnladĚíoh čtrnář0'

l věksn kl'oú' lrJnéaa vl věku od 11 lrto

obliba ěkolrtsdbo Pno.třrdí pnrdcr vrrtrtl

věLrr 7 lrt a poton Jrn rYol.nr

? lot rott. trt. obttbe příběb0

115

r partou' ltrrd dorehuJo rrďrolu vr vÚLu

9-13 lct. !ÍJrn o roolílní prortřrdí rr

obJrvuJr at u rtaršÍcb dětÍ.

Obltbs r0zďeh dnůO rrrlp1rn&o prortř.aí

dtěJc '. rovně| r věLra uění. f neJvýralněJlí.

ltt glonrr doohórí ncrí lo. a 11. rolln (po-

nÚrnl pndor tlrrá obltbr lnfu. ptírod7;

vcalova e ÍíEtlraíbo prortlcoí, JrJrobr
obllba Llcaele Jtř v předobolÍn větsor&

období) r lrr|. I0. a 11. roEo naopal rtoupí

pnrdoc obltbr rrotloLýoh nlrt a přínod3l'

JoJtohř obltbr agueí rtoupelr J1t v přrd-

ďrglín obdobír od 9r ro&u trvrlr rteupí

lrJo o buor' tÓlm o nání llrtrEÚ PnDrtř.-
6í Jr rtáll polrnš rlllý l nrJattšfu bodo

morl 9r I lor rslrmr

Pďr1aví portrvr rí rltv na ltcnářrLorr obllbu

plcdcrĚín v nlltích věkwýob rtrupÍnío'b' potgg

ncPatrBě LlorÍ. U or1ó populaoe ětenát0
(chlapc0 1 0ívct) Jaou knrhy r tenlLou br.'dlÍ.n-

kou nérrÚ oblíbrny ngž brlhy r hr{lnor nuřaLd-

ho pohlaví nebo c hrdlny obou pohlaví.

117

u dětÍ
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Dětí do 8 lct naJí podttatně rradáJt b1\y
e jrdrrín br€inou' poldějl obllbE jodnoho

brdlny trvalc tslrlí. Iaopak obllbe Patt'
rtoupÍ prudo. od lo ToLBo

Sohopnort ralltí obtílněJtíbo tlrtu . Ýck.B
atoupú; aní u l{ lltýďr by vleL nrrllr
přrtroělt rtupd ltřldrrí obtílnoetl.

Vtootuy věkovd okrrpt4l dávaJí přodnort Inl-
bón c barcrn5hl í}uatraccg|.. obltbe Lnlh
r ěerrrobílýn1 Í'lurtraconl a ěcraobívBÍ

í barcvr1ýnl Íotografl.rní r rótlr lrolna
rtoupá.

Yloobny vtLoví rbrrplay (arJYíor cvt.! do 1o
lrt) dávaJí přrúnort LnÍM! r doblo přrblrd-
qýni ilurtreg.Bí'.

oblibe tsnth r ílurtraorn1 rnralíet1c$r'

laterpretujícítt dřJ r Yětm trrelo klod,
ratfuco obllbr btb r l.lurtraolní. rrcrllrtlolJr.

doplňujíoín1 dĚJ e větscn tlrelc ltoupí.
AbrtraktnÍ lluatreoe Jrou příJatrlné poulr
pro neněínu EtcnářO tcprvr od 11 1rt.
obl1ba kDÍ'h, v nl.eht Jc víeo tcxtu net l.lua-
traoí ' poutc rnolna atouý e věbrn3 dětt
nladšíďr věLovýeb ekupí'n ddveJí přednoct

ka1háa r přorabou llurtraoí.

Enrt1y c vclkýn pílncu, Jaou oblíbony předc-
všfu u no$nladtíob větovýoh lLupla a r věkcn

JeJtch obllba rro}na k1eeá3 nícto vclkého
pícna nactupujc píano atřrdrrÍ vollEoctl.

l?1
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B 02 Chlapcl na3í ve rvých Lnthovnt,ěkóch větÚÍ poěet

trnělecLonauěné llterrtrrry neá dívlqr.

o4r B hIeólrka ěetby jrou neg1 ehlapct n děvčaty

a, naló rozdílyl 1 Ldyž dívtry ětou něrÍóně víae

l.nlh e větóí poěet hodln denrrě.

oc Dívky čtou vícg ěaloplr0 noŽ chlapol.

q Cbbpcl vltrL ótou vÍcc nruěnýob ěrroplr0 neĚ

dív\y.

11 &ordíly nezl chlapcl a děvěaty1 poh$ jilc o !lnr'

|c \ýLají předcvĎíl /v tonto pořcdí/ r poreli

rmánovó příbě\y' příbělty a pobÍdbr ótou víec

dívty. Uněleckonsuěnou r nlvodovč Eruěnou 1ltc.

returu ětou vÍoe cblapcl.

12 Cblapcl proferují víoc neř dÍv\y obrrhy /v g,y

todí/ s váleěnó příběhyl detcltlvLy' p!íbčby rr.

aportovnÍn obrabor' dobrodrulnÓ pÍíbóh/. příbě}ry

r oblsatl. vědy e tcohnl\y r trpatraě 1 ro1ence-

-flotlon. Dívky naprotl torn greÍenrjí předevĎín

dÍvěí příběby' příbě\r o cltovll rrÍní, Ělvoto-

plonl, rooiálnÍ r hlrtoriabÓ příbč!y; LlaelolÓ

1 noderní pohádlq7| nepatrně t.t. btnortctloká

přÍb6by e obrál\y rc řlvota příro6y.

IJ Dív\y ve grovnóní o o}rlaPol gnoforu$í víae plíbě-

t\y bcg konfllůtu ncbo r vnltř*rÍl Lonfl|,Ltea

poatav, chlapcl naopak Eonflllt dvou rlupla

a nepetrně 1 octetní ďrut\y konÍltHtl.

16 Dív\y ve erovnónÍ r chlapol nají ve větóÍ obllbě

g druhů zeněplsnótro prostředÍ poutc mánou pří.

-/
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rodu; vonkovgkó progtředí nají dívky 1 ehlapel

přlbl1řně ve etejnÓ obllbě, oatatnÍ druf\y naJí

ahIapel Ys rětÚí obllbě.

Chl'epol preferují výrarně brdtqy nužrLého pohlavÍ'

dÍv\y 3tou naopat oahotqy psltínet 1 lnlby o 6h1r

peekýnl brdlny.

Yeltloat eoutroaá kn1boYny rolte r latellgrncí

dětelÓho ětcnářc.

'oóí1 rrnělccLomuěn{ lltrraturlr Y loutroné bnlbov-

ně rogtc r 1ntl118cngí dčtlkého čtenúřo.

ěaltort nóvltěv tnlhomgr rolte e lntolt6rnoÍ3

rnl veln! lnterr8entaÍ děttr ovógn ncrurí Inlbovau

navštčvovet čarto. .
Pravldclnost a poěrt hooln ěctby rogtou r latrIl.

gencí | .enl vclal l'ntell5ontní dttl nrótou obqyLlr

vÍcr ncá 3 bl\Y lěeíěně a nevřnu$í četbě. vÍoe nct

L v2 boělqy dcnnl.

Poěct ětených ěaroplr0 a přeóoÝlín poěct ětcných

odborných ěaropllů roate trvrlr ! lntcllteací.

0rn qyššÍ je lnteusonoe dčtrtýoh ětonlřt, tí.r

vÍcg ríotóvají lnforraoo o l''teratrrře l knlhorrqr,

lnlhkupeetvÍ s t1rku' naopet tír ntlně lnfornací

rírkávejí od uěltelú r vcdougÍcb.

čín vyčrÍ je lntel.lgcnco dčtrkýcb ětenářO' tÍn

více }ntb tírlávaJÍ vtartníu nóIuPeEr výp$óěbrnt

8e coubron;Íclr' rodlrurýeh a veřeJných Ln1bovcn.

DĚtl s nílkou lntellgeací ětou většlnou pouga

blhýt Lteré nají vo vlagtní tnlhovnlěcee

I
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S vyšší lntellgencÍ roste zójen dětrkýeb ětcnárt

o tyto žánryt ronárrový příběb' poeule' rrnělcoko-

nauěná a návgdově nauěná llteratrrrca nÍrně rogte

1 zájen o knl[y-hraě\y. S roatoucí 1nte118cncí

DnopaL Lleaá rájen o pohádlqy a pÍíběfur.

s rostouoí lnte11gencí čtonáÍ0 ro8te trvele je-

jlctt lc$en o tyto obeel5r /v pořgdí podle ltrnot-

tl růstďt hlgtortckÓ' aoclální' dcteLtlvní

e bulorrlatlekó příbětry. Icnóí lá$cn nel oatstn.í

ětenářt nají ětenářl t podprůněrnou lntclltoneí

o tyto obra$rr dobrodružnó' váleěnl; ccctoptrnó

l dívěí p!íběhgr.

rÚcr{ pĎíbětv o oltovón rrlrrí' vědcatoflrtar

t1ckl' vědcokÓ a Žtvotoplsn{ příbě\y ncjrou pro

ětenářg ! podprůlěrnou 1ntel16encí v rácadě laP

jíoavl' mzt nlrt, e ěteaóřt' r vyóĚí 1ntellgenoí

je auaěný rordÍl r lú5ea o ně paE Bírně roEte

a výšÍ 1nte118enc3o laProtl tonr }lelá le ltoupa-

jíeí lntcllgencÍ dětí Jejlch ráJen o tyto obse-

tryt llallckó poMil$r /u roóerních pohódek to

platí ěústeěně aI u nejvyšěího rtupně lntellgcn-

ce/ l přÍbětv o rvířótLúcb e LařdodennÍn llvotě

dětí. o lportovaí pÍÍbě\y u.jí největĚÍ zájra

dětl c prúněrnou lntrll6enoÍ.

S rogtouoí lnteltgeneí to rryšuje rájcn ilětrkýcb

čtenářú pÍedevšín o přÍběl\y t vnltřním korrÍllh-

ten poatav a óále e konťlltsten jedlnce ae ekupt-

ttouo čtenářl r podprůněrnou lnteugencÍ eóně

c13

'4
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neĚ ostatní čtenářl přljíuají příbrhy s konflll-

ten dvou rLupln. $ roatoueí lntellgcnoí klcrÓ

zájen o příběhy beg Eoníllktur

1' s roctoueÍ lnteltgcnoí rostg rójcn o rložltó to-

olálnÍ proatředír ctenářt 8 podprůněrngu lntcll-

geací najÍ podrtatně aenší rájcn o Prostřgdí ĚLg-

try a party. ÍaoprL láJco o rodlnnÓ prortřcdí

l roatouaÍ 1ntclÍecncÍ klerú.

19 Sehopnoat dětí gvlódlout jaaykově obtížněJ|í tcrt

rorte ! jrJlctt 1nte118encÍ.

21' sehopnort dětí rvládnout rá1o přchlednó e abrtreLt.

?2 nÍ llurtreoe rogtc l jgjloh lntcll8enoí.

23 dtcnárr r polpnúněrnou lntclt8raeÍ pref*uJí přcór

vlín tnlhy l převďrou lluetrecí 1 r{irn o Inlly

e větóíE BrrožBtvín tertu rortc l vyĚlí lntollgrar

cÍ vcelku lYolnr.

21 ětenóřl a vyĎóí lntelt'gencí dlvrjí přednort píeru

rtřední vellloltt' 1 tdyř jrou v ilrtá nÍře reho.1>

nl bea potíáÍ ěírt tcrt r nalýn píllcn. obllba

btb e vellýn pírnen s růgtcl latcl!5cnee ětcn{řl

Llclú.

o1' Voltůort aorr}ronó knlhovlv a poóíl uněleokonauónl

02 llteratury v ní rogte r růctcr llolnÍ ůrpěĚnortl

ětcnářú.

03 čartort návštěv v Lntbovně rosto rc ĚLolnÍ úgpěr.

nortÍ; předevóín nejtrorší Ěáct Lolbovnu obvyklr

nenavótěvujÍ.

0,l' havldelnoat ěetby l poěet bodln věnovar1ých donně

o, ěetbě rogte 8a školnÍ úspěĚností čtenářů.
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Poěet ěter1ých ěaaop1oů a předevóíl ěter1ýoh nguěqýeb

čaaopl,rů roste 86 itkolnÍ úspěĎností ětenářúr

tepĚí Eácl získóvají lnforaaec o llteretuřr vígr

než lrorší žáel le vilech druhů tdrojůl Prrlbětal

roate Ee lkolní úgpěšnortÍ podíl lÍrLóvrqýob laf,or-

naoí } tlrku' tsnlboqy' lmlbkupectví, rodtqy i od

uě1tc10 e'vcdoucíoh.

lppší řúcl nrjÍ obqyLlc větÍÍ nořnostt dllkrrtovrt

o přeětcnÓn neĚ !{c1 borĎÍ' přlěcn! ncJvěttí ror-

dílJ ncst horáÍnl a lcpóínl láIy jrou v notaortl

dlakutovat v rodlně a s dorpěťn1 alno rodlnu.

*ou 
úrpěĎnogt ětonářů ovlt,vňuJe obl1hr někter$otr

obrah0. I.pĚÍ !áo1 nají ve grovn.Dí r borlÍr! v!6y

včtěí rtier o tJÉo obraby /v uvcdcnól potldU t

věde a obJe1y' loct.lní' btuorlatl.otl' ĚlvotoplenÓ'

blatorloLí' vědcokofrntart1chl a cetoplrnó příbt\r.

rcJolabtí tlc1 Eejí poórtatně neatí lójcn nlt oatat-

ní řúcl o přÍbě\y o c1tovóu rrání, o žlvotě příro.

.tyl n{ně vJrcznč$l rr njínrJí 1 o aoderní potrád$r.

lrprotl tolu nÍrntr větĚí sájcn mjí o válcěnÚ e

.portov7rí pÍíbč$l' p!Íbělry o wífdt.tíob a rlar1oLl

pohád$lr Dctcktlvní přÍbětty Jrou ncpatraě více

prcferovótry pr6něrqýnL ŽÁ$ he arovaání l lrplí.rl

r borěírl. tú\r/.

Úíll jcou E{al leptí, tín vÍoe přlJínají dĎJ odehráF.

vajícÍ tC Ý rooíátnÍn proatředí nobo /v lcrrgí atřc/

ve šlcole a cpoleěens{ých organtzaoíclr. hoatřcdí

Dlt

--l
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rod1ny je trochu néně preferováno nejhorĚínl

řá\y.

črn 3sou žác1 lepĚír tÍn obtíž,ně$óí text jrou

cohopní přljílat.

čín ;lsou ž6cL lepšíl tín vÍce chlpou aÓnó přeblcd-

ná a abstraktnójÚí l}uatracc, gouvlalort nrrl

ctrápánín Ílugtrroí a ĚLolní úspěóností vĚak není

příllĚ rllnd.

5tn je Ékotní úopěónoat žúL0 nenĚÍ' tíu vícc dávjjí

předaoat bllbán' v nlehĚ je převrba lluatracÍ.

čín 3e ětolnÍ úrpěilnort áán větllÍ 1 tín více díver

jí přednost kllhár a píenen ctřeáaí nebo 1 nalí

vellkogtL /u 6égtt nejlepšíotr táLV.

ěín výramějĚí lrsLovou vaóon řáel trpí, tíl jr

obvyklo uenšÍ je$loh aorrtsroná knlbovnlěka.

čtn 3e ara}ová vada výraanějóí, tín nóně ěarto

nevĚtěvuJí Ěáot vrřejnou lrrlhovnu.

čín 3e rraková vada výrazaějěíl tín. néně pravldcl-

ně žácl čtou e tín nenÚí poěct bodln ěetbě věnuJí.

Poěet ětcnýoh ěaroplrů Llecá r výraznoetí grolovó

vady.

?ÁcL 8e crrLovou vedou rÍekávají na rozdÍl od túLo

ccela zdravých vÍcc trrforaaeí o lÍteratuÍe r rozblr

!u a televlre /úně více/ 1 r lodlqyr od uěltct0

a vedoucÍeb lvády vzertupně s ve11ko8tÍ vady/ a

naopak néně r tlrku' knlbovny a blhkupeetvÍ /vždgr

llestupně s velí'tostí vady/.
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19 čín většÍ zrakovou vadou t,áeL trpí 1 tÍn větĚÍ

pÍano preferujÍ.

20 čín větší je graková Yada, tím néně ovl1vžnujc JrLý-

koll druh 1lustrace lntenzÍtu ěetby.

21 I,eet 8e arakovou vadou nírně preferuJí přehledné

llustrace.

23 Žacj- ge zrakovou vadou, přcdevšíu rýrramějšír PtC.

ferují knl}v' v nlchž je víec llultrgoÍ neř tc:tu.

24 Žact a větší zrakovou vadou rýrarnrě prsferují vždy

větší pícno.

01 čín vetší vadu ětenÍ žáeÍ uajÍ, tím nenóí nají

toutronou ktrlhívnu.

03 Ža* s vedou ětenÍ nenevštěnrJí vořejnou blhovau

podotatně vÍos než Ž6oL bor této ved3r.

04' čín většÍ je u 'ák0 vadg ětení' tín aóně pravldelnt

g, !'ác1 čtou a tía nenáí poěet bodln ěetbě věnují.

06 čín větší jc u !áL0 Yade ětenÍ, tín nóně ěesop!.a0

Ěáct ětou.

o8 Dětl a vadou ětení ns ro'óí1 od dští bes táto vady

rÍskávajÍ infornsce o llteratuřo vícc , těchto

zdroj0t z rodlqrr od uěltllů a ve{oucích, nírně u,c,e

1 z rozhlasu a televlag. ![aopat gáně 2 tleku, k'rt-

bomy a knlhkupeotvÍ.

19 čín většÍ vadou ětení řáct trpÍ9 tín nóně obtíŽrý

tert jsou schopnt avlddnout.

20 Dětl s vadou ětenÍ ttávají nepatrně vÍee než dětt

bez této vady přettnoat černobítsn 1 barevr1ýn

llustracÍn /nlkou všek fotogratLtn/, naopak nají

horšÍ vztah k napkán, gref,ún a rclrenatůB.
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r 21 Dětl 9 vadou čtení vel"ul obtížně vníuají nepřebled-

né i luetrace.

r 22 obtÍže přl vnínání absttaktních 1luEtreaÍ 'e 3vy-
ěují a rootoucÍ vedou ětenÍ.

r 4 Dět1 g vadou ětenÍ najÍ zájen o knltry, v nl.obl
pře;alují 1lustracc ned textcn.

F 21 Dět1 g vadou ětení dávajÍ podle vellrostl t{to vrdy
přednoďt píanu vclseb rozněrú.

o 01 čÍn vyoší je vzdělání rodlÍěO, tín větilí orobní

brlbovn1ěku dět1 na$í.

o 02 čÍn vyěití je vadčlórrí rodÍěů, tía větší jo podí!

uněleokonauěnó llteratrrry v orobní tntbovatěor

dě tÍo

o 03 s výší vzdělárrí rod1č0 roltc óartoat nÓvltlv dětí
ve vořeJn{ lrn1hovně.

o o4' s výóÍ vgdě1ání rod1ó0 rocte.u dětÍ jaL pravldcl-
o o' nort ěetby, tak poěct hodln ěctb;r.
o 06' s v}íĚí vzdělání rod1ó6 rogto $al poěct ěaqoplr0
o o7 obeeaě1 tak poěot nauěr1ých ěarople0, Ltcró dítě

ěte.

o ffi VýĎe vzdělání.rodlčů ovllvňuje vlrtr'ÍvánÍ ldroJ0,
g nlchž !áo1 získávají 1nfonacc o lltoratuřoo
S růstcn vadělárrÍ rodlěů rorto u dětí trvalg Přodc-
vĚín vyuáívúní tlcLu, rod1r5r1 talbormJr a knltrp
kupectvÍr U oat8tních adrojo neJrou tyto roadíý
příllš výrazná.

} 09 $ růEteu rýše vzdělání rodlěo zílkávejí ŽáeL víeg
b^lh re všech zdrojů. R0st podílu zíekanýeh knth
g kalboven rod1ě0 a vlaatnÍ!il nékupea je trvgUl
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nellĚí ge podíl kni$ ríoka4ých s vlagtní knlboÝny'

Ee soukroqých 1 veřejnýeh knltroÝon u dětí ' jcjÍ,cM

rodlěe nají střcání e vyrokoňkolgkí vadělcní.

Výác vzdělárrí rod1š0 nú g h1ed18La nořnoatl dítěte

dlrkutovat o přeětenór vl:lv předcvěín ns dlekrrrc

v rodlnět a výáí vsděl'ÓÍtí prudcc rortc. 8tfedo.

ško1rké a vyrololkollló vrdělání rod1ě0 rú'rr

petrně hladný vllv í na lnatltuolonální d1rhrrc

o přrětcnln.

Yýšs vgdělárrí rodlěů ovllvňuJc vrt.h dětí L Ěánru

taltot L trvelÓl růctu z{jnu v rouv1rlortl l norp

tea vldělání rod1ě0 doohárí u rněleokonauónÓ llte-

ratury e rrorúrrovýcb příběh0j k lpouelovanÓur r0ltu

doc}rárí u nÓvodově neuěnýab Entbr }nl^bpbreěrt

a pocrlr1 L poltcau doohárí u pobádcL a .příb|bor

TýÚo vrdělérrí rodlěú ovrlvňu$c vrtah aětÍ l prr

fcrovarrýn obrebfu nÓně nel pobleví, věb nebo late

llgcnol. Roldílgr rcll jednotllvrbl rLuplnrrl nejrou

obvyllc vrlllÓ. f trvllóau e paněruó romoněraónu

vzertupu láJnu lc rtoupajíoí výšÍ vadělání rodtě0

dochálí u vědeckó fantagtl$rl vědy n objevil| cetto-

p1r0 g llvotople0. DĚtl, jejlchž rodlěe nají rtředo-

školrLó a vycotsotlolrkó vgdělání, na$í rírně větlÍ

rájcn aeř dětl rod!.ě0 r nlř|ín vrdólárrín o tyto

obra\rt dotckttvní1 lr1etorlcLé a roo1ální přÍběly1

nodorní pohádlr a btrnorlstlck{ Príbět\y ./u eoolál-

nÍch příběhů aáJea dá1e roste přt vyaokoškolol{r

vzdělárrí/' u hrrrorlctlo{ých přÍběhů láJen rortl

př1 pochodu od základnÍho nedokoněenóhb t dokoněr
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nénu vsdělárrí. Ieal děta1 rodtěů r neóoLoněcnýr

róklednín vzdělánÍn a dětn1 ostatníeh rod1ěú j lou

rozdí\r ./růsL/ v tómateeht cltové arání' dÍvěí

příbě}ry' žlvot přírody a baždoderraí řlvot dětí.

Naprotl tonu dětl rodlěů s vytokořkolrLýn vgdllánín

ětou trochu nóně neŽ ostatní úótl vúleěnó a spor-

tovní příbětry.

19 ÍJclropnost dětí číst obtíánějšÍ tarty rolto ac vrdě-

lánÍn ;ej1eh roó1ě0.

01 Dalěí dÍtě v rodlně ná čagtějl než jedtnÁěck ncbo

První dítě větší aoukronou knlhoVlltlr

os Irrforuace o l1toratufe zíakóveíí dalěí dětl v rod!-

ně víoo než jedlnáěbovó nebo prvaí dětl'

09 Del.íí dítě zíakévd o troctru ěartlJl art JeiltnÓěrl

ngbo Prvaí dítě knll'y g vlastní knlhovn!.ěky.

10 Dalěí dÍtě rná o trocbu větilí noĚnost d1ekutovat

o přcětonén ve vl"estní rodtnt naá jed1n{Ěsk nebo

prvaí dítě.

o1' Yetlkoet goukrorá knlhovnrěky 1 podíl rrrě}ccko.

02 nauěné lÍtoratury v ní ro|tou | intanzltou kul-

trrrního ž1vota dítěte.

03 Dětll která žlJí adlo lntenlívníu kultrrrnín řlvo-

tea nEvátěvuiií knlhovnu podstatně néně neĚ ostlt-

ní. Boldíly v návštěvnogtl knlhovca aer1 žáky re

rtřední E vysoLou 1ntensltou Lrrlttrrního Ělvota

jaou pa1é.

o4' Dětl e tsÁ].o lntengívnín kuItrrrnía álvoten' ětou

o' podatatně rnéně a nenší počet hod1g než ostatrrí.

Dětl s ve1nl lntenzÍvnín kulturnÍm ř1vgten ětou

nírně více a větěÍ poěet hodln než dětt s néně

lntEnsímín kultrrrnín životen.

I

I

-,t
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o5, Poěet vĚech obecr1ých a nauěqýďr ěaropie0, ktrró

aT dítě ěte, rogte l Íntenzltou Jebo kulturníbo

života.

08 Intenzlta ku].tunrího žlvota wllvňuJe prrlběřně

tsladně rrllt využívání tlatsu' rodtny a Ln1bovny

Jako rdroJů infortaoí. Roablalr' trlevíre

a &nlhkupcctví lyužívaJí nepatrtrě rícr ncř

ortatní pouao tl' Ldo Ej'lt nrJlatrnrívnějĎín

LulturnÍn řlvoten.

09 Pří větĚí lntenlltě tsulturnÍbo livota óítětr

rortc podíI lníb líakanýcb re všceh zdroJ0,

nrJr1rohloJí !e rouLrongÍoh lnlboÚca přútcl

. r vrřcJq5loh knihovln.

10 Přl větší lnter1tě Lu]'turníbo |lvot'g lgJÍ dlštští

ětcná!í větĎí nolnoct dirErrtgrrt o přoětrnÚa.

E ncJrenlín něnán docháaí r rolnoatí dlekutovat

r trrtevaíky' ls neJvětšín r todlně.

lt. Přl větěí lntsnrltě hu],turníbo ll.vota rocte

průběřně aáJcn dětí o tyto |í3ry /v pořadí Po-
dle vgIlkoatí rrlatu/t roárrový příbĚh, poct1c,

aávodově uauěrú g uněleoLmrutná lltcraturl.

le 8l světšuJící oc lntenlltorr lnrlturníbo života

ro!t. trva].e záJen dětí o tyto obm\y /podlc

latcns1ty r0otu./t věda a obJery' roolá].ní příbĚ-
.býl 

bictor1e, eectopicy, nodcrní pobádLyl vědcoLá

fantaat1ka ' Ílvotopisy' oltovó !ilní, b,unor.

líaopalr pr0běžně klecá záJen o drtgktlvní řánr.

Dětt a ncJvyšší lntengltou }acltunního ř1vota

uaJí trochu neaší tájen o válcčnÁ o cportotní

térratg ^ -4
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Sc zryšujíoí to lntcng'.tou tsrrlturzího tlvrte

doeháaí u dětí k průběžnónu poklc.B Pnrf.raoí

rodiny a školy JaLo cociálníeb proatř.dí dlJe'

neopal k růatu újnu o loolální vltahy.

8o avyšuJící t. intengitou kultrrrníbo llvote dltí

LIerá význqn rcalÍat1ckýeb 1lurtrroí pro JlJrob

vn{rpánÍ a roate colropnort přtJÍnat t .b.trrakt!í

lluctraco o

DětĚtÍ čtenář1 na vsanícÍ laJí obvyklr rmtí

kn1hovnu aež děti na naloaěrtě r tt rar rraší

Lu1bornu ngř dětÍ, ve něctgďt.

0agtort návĚtěv dětí ve vrhJn. Ltrrbovnř re rírr.

ně nyšuJc o vcllkogtí lírtr' v aIď |1Jí.

Intenglta l po6ct hodln ěctby lo lírlš nyluJí

g volÍLootí níatar Y něpt dětt tlJí.

Počet čaloPlců' Lteró dótl ětou' ltoupá tÚolur

g vcl1koetí níata' kdl l|.Jí.

Podíl lnfornací o llteratulb' ktrró !ácl rí&ÓveJí

z rorhlr.u a trlevírc Jo vyšěÍ na velnl.c1 llt '.

něatloh. Poáíl 1nfornaoí aílla4ýob od.uÚltll0

a vgdoucíc}t Jc u !áE0 r rrrnloo e ng]'onllte

troahu ntl!í no! u ř{ts0 l něrtr TyrrÉívlaí rlgdr

ortatníob rdroJ0 lnforneoí Jc rragpař vc lěrtroh

1ntenaívněJší.

Využívábí loulroných knlbov.n př{trl JaLo zdroJ0

tn1b e vellkogtí níata rovnouěrně atoupál tl.

řejdctt knihoven naopak klred' la vranlol /nr

rozdíl od větěíďr něet/ braJe trochu větlí úronn

než oEtatní zdroJo v}astní knl}rovní.ěLa3 aírlóváaí

J09
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knih r brthoven rodÍ.čů Je ve něrtcch nírně věttÍ

než na vcÍ g naloněrtě, kdeřto nákup vlaltníob

lmih jc čaltěJší aa nalměrtě a Yo gěrtrcb /ll l-

té t{ee/ neř na vganl ď.

16 Dětt ELjící v nrnšÍctr městecb naJí aóaě net

dětí řijící ve něstectr záJenn o tato zcněpírná

prostřeťlí ťlěJe: mánrá příroda. tsnLov e oxot1oL{

něrto. l{aopal větší zájcn EáJí o měoto.

01 Vc]'ikoat gouIromé kníhovny nÍrně roato rc vrdálr-

noatÍ bydl1ště dítěte od veřojaó knthovBy.

03 Caatoat návštěv dítěte Ye vcřcjn{ blbovně rorte

r bl.íEkgatí bydllótě dÍtěte L vcřrJaó Lnlbornf.

o4' pŤavtdrlnoct 1 poěot boótn ěctby lírně rortqr

o' c btízLoctí bydliět} dítěts L rcltjnó Inl.bova5.

oÓ Poěet ěacoplrů' ttcré dítě čtc' níně roetl

c bl.ítLortí bydll.ště dítětr L vcřcjné knihotnl.

oE 8c rlraoováaín rldéIenoatl nrll. bydl1Ěth dítětr

a rrřeJaou kniboraou výraraě rtoupá vyrrřívání ,

tn1hovny JeIo edroJe Ínforaaoí o literatuřeo

09 8g zlrecovánín vrdálcnogtí. ncal bydItštěn dítĚtc

a vcřcJnou blůovnou rýruraě atoupÍ vyutíváaí

Ln1hovny Jako ldlroJe vypůJěcnýcb knth.

10 8c rvyIovánín vrdÁlGno.tí. nerÍ. byd].tĚtěp dítÚte

a veřcjaou knlhovnou klccá nolnort dětÍ dlcku-

tovat c přcětenén c dorpě\ýn1 n'íno vlaatní

E{bovnrr/ reúthca .




