
Workshopy tvorivého písania – Krajské kultúrne stredisko Žilina 

Pracovný list 3 – 1.7.2020 

LETNÝ PRACOVNÝ LIST 

Ahojte, milí priatelia. Dielne tvorivého písania budú mať cez leto 

prázdniny. Ich pokračovanie od septembra bude závisieť aj od vašich 

názorov, ktoré môžete vyjadriť v odkaze na priložený formulár. Vyplňte 

ho prosím úprimne a pomôžete nám budúce dielne vylepšovať podľa 

vašich očakávaní.  

Tento pracovný list bude špeciálny, nenájdete v ňom mnoho priamych 

tém a zadaní, ale skôr odkazy na zaujímavé webové stránky ponúkajúce 

nové tipy a inšpirácie na písanie. Ak vás zaujme opis stránky či aplikácie, 

využite možnosť priameho kliknutia na názov.  

 

 

WEBOVÉ STRÁNKY TVORIVÉHO PÍSANIA 
 Na prešovskej univerzite prebiehal v roku 2013 kurz tvorivého písania, z ktorého 

niektoré zaujímavé úlohy i teóriu nájdete na tejto stránke– napr. biobáseň, 

palindrom, kaligram, aliterácia, lipogram, anagram. Možno vás prekvapia aj 

priame návody, ako napísať haiku alebo báseň s voľným veršom, dozviete sa, čo je 

pantun, limerik či triplet. Nejdem prezrádzať viac, navštívte stránku, ak vás 

tvorivé písanie zaujíma, ľahko sa na stránke zdržíte, kým preštudujete desiatku 

tém. 

 Meno Reného Nekudu budeme v tomto pracovnom liste spomínať viackrát. Jeho 

stránka, ktorá ponúka mnoho zaujímavých článkov, stojí za návštevu. Nájdete na 

nej okrem iného rôzne ponuky na zdarma kurzy tvorivého písania, rôzne nástroje 

a pomôcky k písaniu, projekty, rozhovory, materiály, rozcvičky, blog aj fórum. 

 Pre niekoho býva inšpiráciou tvorba ostatných – všetci predsa vieme, že správny 

autor musí veľa čítať. Nie je preto zlé, okrem čítania beletrie, zablúdiť občas na 

stránky amatérskych autorov. Na stránke vydavateľstva IKAR MámTalent 

nájdete viac ako len amatérsku tvorbu – komentáre, recenzie, rebríčky, návody 

a tipy. Vyskúšajte, napriek momentálnemu zamrznutému stavu iste nájdete 

množstvo dobrého aj inšpiratívneho čítania. 

 Spriatelený literárny klub na Morave má svoje stránky, na ktorých zverejňuje 

nielen tvorbu amatérskych autorov na voľnú tému, ale nájdete na nich aj mnoho 

námetov na tvorivé písanie vrátane ich vypracovaných verzií od návštevníkov 

stránok. Literáti na Webu. Skúste sa nejakou témou inšpirovať a môžete im svoju 

tvorbu ponúknuť aj na publikovanie. 

 Stránka Knižné červy sa vŕta v knihách, ale má aj sekciu tvorivého písania. 

Nájdete tu zaujímavé články od myšlienok Stephena Kinga po rôznorodé blogové 

príspevky o písaní, nielen literárnych útvarov. 

 Tohtoročná Noc literatúry prebehla karanténnym spôsobom. Jednotlivé úryvky 

poviedok nájdete v podobe videí na Facebookovej stránke Noc literatúry. 

 Nezabúdajme ani na aplikácie pre smartfóny. Môžete si pozrieť, v angličtine, 

zoznam najlepších aplikácií na písanie v roku 2020 alebo zablúdiť na stránku 

Pinterest, kde tiež nájdete množstvo násteniek s radami na písanie.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bld9SU-f-0OktQctbrVybGkmss9qNl5FmdhEd3-W9CJUMFFEMkNYQUtSNlk1VzEzVThUN0FYV0FNMC4u
https://moodle.pf.unipo.sk/course/view.php?id=253
https://www.renenekuda.cz/
http://www.mamtalent.sk/
https://literatinawebu.webnode.cz/
https://kniznecervy.sk/
https://www.facebook.com/events/632144937516688/642733626457819/?notif_t=admin_plan_mall_activity&notif_id=1589389314559711
https://becomeawritertoday.com/writing-apps/
https://sk.pinterest.com/elichnerov/p%C3%ADsanie-writing/
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 Mnohé aplikácie ponúkajú aj generátor postáv či nápadov príbehu, pomoc 

s rýmovaním (skôr v angličtine) alebo dokonca kaviarenský šum do ucha. 

Navštívte vo svojom mobile aplikáciu správy aplikácií, hľadajte a skúšajte. 

 Je úžasné, čo človek všetko nevymyslí. Ďalším nápadom bude možno obsah vášho 

sci-fi príbehu. Ak vás zaujímajú tieto témy, skúste stránku Fandom. Nájdete tam 

nielen sci-fi poviedky, ale aj neustále prebiehajúcu súťaž Ohnivé pero. 

 V dnešnej dobe krátkych textov, SMSiek a statusov, je umenie napísať krátky 

príbeh a zmestiť ho do presne 50 slov alebo 100? Navštívte stránku, ktorá sa 

venuje práve takýmto krátkym príbehom. Tá druhá, volala sa bleskoviedky, asi 

medzitým zanikla. Ale možno nájdete nejakú novú alebo pohľadajte, čo je 

drabble... 

 A čo tak súťaže? Niekoho dokáže nakopnúť zaujímavá súťaž a jej deadline. V lete 

bude zbierať tvorbu množstvo zaujímavých súťaží po celom Slovensku – nebudem 

vám ich všetky vypisovať – nahliadnite to Kalendára Literárneho centra a nájdite 

si tú svoju. Poviedka 2020? O dúhovú lampu? Básne Sk/Cz? Poézia či próza, voľná 

téma, žiaci či dospeláci – nahliadnite do propozícií súťaží a rozhodnite sa. Možno 

nájdete niečo vhodné, čo ste už napísali alebo niečo na počkanie vytvoríte. Držím 

palce. 

 Ak sa chcete venovať knihám a čítaniu, nemusí byť na škodu poznať podstránku 

Denníka N venovanú knihám – Medzi knihami. Podobne ako na stránke Reného 

nájdete tu Poviedku mesiaca i recenzie a ochutnávky. Ale aj letný špeciál o tom, 

ako sa (ne)stať spisovateľom. Pred poslednými voľbami bolo napísaných viacero 

Volebných poviedok, skúste pohľadať... 

 Poznáte retrográdny slovník? Ak ste autorom veršovanej poézie, iste viete, aké vie 

byť trápenie, nájsť ten správny rým. Skúste zablúdiť sem alebo sem a pohrajte sa 

s retrográdnym slovníkom online. 

 

 

VIDEÁ O PÍSANÍ 
 Základy tvúrčího psaní – tak sa volá sada videí na Youtube autora Reného 

Nekudu, ktorého stránku som spomínal vyššie. Ak uprednostňujete videonávody 

pred písaným textom, siahnite po jeho videách, prihláste sa na odber a sledujte. 

 Niektoré videá sú určené skôr detskému publiku, ale ako to občas býva, ich obsah 

môže zaujať aj dospelého záujemcu. Ak sa chcete dozvedieť zaujímavou formou, 

ako vzniká kniha, skúste jedno z nasledujúcich videí. JAK VZNIKÁ KNIHA 

a Zrod knihy. 

 Krátka prednáška Mareka Mittaša o písaní – iste v nej nájdete pár zaujímavých 

tipov, čo robiť 

 Kto by nepoznal Daniela Heviera? Na Youtube nájdeme jeho hodinovú prednášku 

z LingvaFestu 2019 – o slovenčine, písaní a hravej tvorbe s jazykom. 

 V nasledujúcej sade videí nájdete iste mnoho teórie o tom, ako písať, ako na 

fanfiction, poviedku, román, e-book a mnohé iné. Sú to síce videá v češtine, ale 

myslím, že to nebude problém. Snáď si na ne nájdete dostatok času a snáď v nich 

nájdete dostatok inšpirácie. Spomeňme napríklad meno Markéty Dočekalovej, 

ktorá v jednom rozhovore spomína teóriu aj zo svojich kníh – Tvúrčí psaní 1-3. 

 Niekto potrebuje k písaniu úplné ticho, niekomu vyhovuje kaviarenský ruch 

a niekto si možno vyhľadá druh hudby, ktorá patrí medzi relaxačné resp. 

pracovné hudby. Majú pri sebe opis, že pomáhajú sústredeniu a nemali by 

vyrušovať váš mozog pri práci. Ak to chcete skúsiť s hudbou, iste nájdete na 

https://www.fandom.sk/
http://pribehynapadesatslov.cz/
https://www.litcentrum.sk/kalendar
https://medziknihami.dennikn.sk/strana-1/
https://medziknihami.dennikn.sk/clanky/letny-special-o-tom-ako-sa-stat-alebo-aj-nie-spisovatelom/
https://www.juls.savba.sk/latroporter.html
http://www.retrogradnyslovnik.sk/?go=search&hladaneslovo=online
https://www.youtube.com/watch?v=gv5_g-4OadQ&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=PCbqokP69no
https://www.youtube.com/watch?v=pvJ9ms5Jf6s
https://www.youtube.com/watch?v=HbVz2VKfRu8
https://www.youtube.com/watch?v=pI-AVng8LnE&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=pI-AVng8LnE&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=3hCi-8rv9yg&list=PL8Kl-xx14gFy7qjJdSV337bT8SVN0v8v_
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Youtube viacero zdrojov niekoľkohodinových zvukov či melódií. Skúste napr.: 

Pracovná hudba, Koncentračná hudba,  Relaxačný jazz, Elektronická hudba... 

Keď sme pri hudbe – jednoduchá tvorivá úloha – písanie na hudbu. V podstate 

ľubovoľná skladba môže byť pre vás inšpiratívnou. 

 A čo tak angličtina? Stephen King a jeho rady a jeho ďalšie kreatívne 

odporúčania.  

 Máte pocit, že všetky príbehy sú v podstate rovnaké? Ďalšie anglické video vás 

v tom len utvrdí – Every story is the same. 

 Angličtina nie je problém a zároveň máte dostatok času? Pozrite si aj dlhšie videá 

či masterclasses of creative writing. Inside creative writing, alebo 

KarachiLitFestival.  

 

 

...a nezabúdajte, v neposlednom rade, mnohé zo stránok a videí v tomto 

pracovnom liste vás dovedú k ďalším a ďalším odkazom, stránkam a videám. Stačí 

byť dostatočne zvedavý a položiť si pred seba tie správne ciele... a nové diela budú 

na svete. Držím vám palce pri tvorbe. 

 

LETNÉ DOMÁCE ÚLOHY 
 Nájdite vo svojom okolí alebo v mieste, kde budete tráviť dovolenku, nejakú 

pozoruhodnú budovu, miesto alebo prírodný úkaz a vytvorte k nej vlastnú 

legendu či povesť – pokúste sa vymyslieť a opísať spôsob, ako daný úkaz 

vznikol, čo sa v danej budove udialo. Môžete si svoje príbehy zdieľať v skupine 

ľudí, s ktorými budete tráviť dovolenku, navzájom si ich čítať, vylepšovať, súťažiť, 

strašiť či prekvapovať sa navzájom. 

 Ak máte takú možnosť, pustite si obľúbené skladby v programe WinAmp a zapnite si 

vizualizáciu a zapozerajte sa do tých kreatívnych obrazcov. Samozrejme, papier 

majte pri sebe a uvidíte, čo sa zhmotní... automatizované písanie alebo jednoducho 

písanie na vizuálny podnet. 

 Poeti – skúste napísať a vytvoriť nejaký pesničkový text – možno na nový letný 

hit. 

 Alebo len jednoducho oddychujte a ako píše Stephen King, nápady môžu preletieť 

okolo vás hocikedy, bude potrebné ich len uchopiť, premiešať a tak ďalej... Moja 

skúsenosť hovorí – oddýchnutá myseľ je tvorivá myseľ. 

 Prajem vám príjemné tvorivé leto a teším sa na stretnutia v septembri. Dúfam, že 

s tou vydarenou sa radi podelíte. Napr. v našom online denníku alebo mi ju 

zašlite mailom. (mrak.emnadruhu@gmail.com, Online denník) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tR1IoeRw-kc
https://www.youtube.com/watch?v=WPni755-Krg
https://www.youtube.com/watch?v=PErqizZqLjI
https://www.youtube.com/watch?v=j-upZX8BsSk
https://www.youtube.com/watch?v=lwhOd65gGoY
https://www.youtube.com/watch?v=CxgiV-NtQvQ
https://www.youtube.com/watch?v=CxgiV-NtQvQ
https://www.youtube.com/watch?v=LuD2Aa0zFiA
https://www.youtube.com/watch?v=vIcnmiT0Mc8
https://www.youtube.com/watch?v=NQ3o8c-R4UU&t=1s
mailto:mrak.emnadruhu@gmail.com
https://docs.google.com/document/d/13T9KegYmQ2FTHsZ2i3a5HYvvmdCvZDj3i4pYrDr7ZaQ/edit?usp=sharing

