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Niekoľko poznámok k rozvoju čitateľskej gramotnosti v primárnom
vzdelávaní
Porozumenie alebo interpretovanie významu toho, čo čítame, je hlavným cieľom čítania
s porozumením. Skúsení čitatelia to berú ako samozrejmosť a nemusia oceniť požadované
schopnosti čítania s porozumením. Niektorí sa mylne domnievajú, že čítanie je priamočiarou
úlohou, ktorú je ľahké zvládnuť. V skutočnosti sa jedná o zložitý proces, ktorý vychádza
z kombinácie mnohých zručností. Spoločne tieto zručnosti vedú ku konečnému cieľu čítania:
čítaniu s porozumením alebo porozumeniu prečítaného.
Prečo sú dôležité schopnosti čítať s porozumením?
Čítanie s porozumením zohráva dôležitú úlohu v edukácii, ale aj v bežnom živote, ktorá prináša
veľa výhod. Naučiť sa, ako porozumieť textu, môže pomôcť rozšíriť vedomosti v určitých
oblastiach a zároveň pomôcť rýchlejšie sa naučiť nové zručnosti a informácie aj v rámci iných
predmetov.
Základné stratégie čítania s porozumením
Existuje niekoľko stratégií čítania, ktorými vieme podporiť rozvoj čitateľských zručností. Čím
viac ich budeme aplikovať v praxi, tým lepší výsledok so žiakmi dosiahneme. Dôležité je, aby
sa jednotlivé stratégie stali pre žiaka hrou a zároveň aj rutinnou činnosťou, ktorá efektívnym
spôsobom docieli požadovaný výsledok.
SPRIEVODCA STRATEGICKÝM PLÁNOVANÍM
Slovná zásoba
Vedieť, čo znamenajú slová, ktoré žiaci čítajú, môže zlepšiť schopnosť porozumieť významu
textu. Zlepšenie slovnej zásoby môžeme docieliť rôznymi aktivitami:
Vytvorte si pri čítaní zoznam neznámych slov a vyhľadajte ich v slovníku.
Použite kartičky na kvíz o slovách, ktoré žiaci nepoznajú, raz alebo dvakrát týždenne.
Dajte pozor na to, aby ste novo naučené slová používali vo verbálnej a písomnej komunikácii.
Kontextové indície
Používanie kontextových indícií je vynikajúci spôsob, ako porozumieť tomu, čo čítame, aj keď
nepoznáme všetku používanú slovnú zásobu. Kontextové stopy nájdeme v slovách a vetách
okolo slova, ktoré nepoznáme. Ak chceme použiť kontextové indície, môžeme sa sústrediť na
kľúčové frázy alebo nápady vo vete a na základe týchto informácií odvodiť hlavnú myšlienku
vety alebo odseku. Môžeme tiež vyhľadať slová v okolí, ktoré sú synonymami alebo
antonymami slov, ktoré nepoznáme.
Predpovedanie
Učiteľ môže pripraviť žiakov na to, aby predpovedali, o čom bude text, pomocou rôznych
prvkov textu:
Učiteľ zvyšuje pozornosť žiakov iba na nadpis, podnadpisy, obrázky a ilustrácie sprevádzajúce
text.
Diskutujú v skupinách, aby predpovedali tému.
Skupiny prezentujú svoje predpovede.
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Kladenie otázok
Kladenie otázok o tom, čo čítame, vie efektívne podporiť zlepšenie porozumenia čítania,
pretože umožní žiakom aktívne sa zapojiť do deja. Pomôže zároveň rozšíriť celkové
pochopenie toho, čo žiaci čítajú, tým, že im umožní preskúmať témy, motívy a ďalšie súčasti
textu, o ktorých by sa inak neinformovali. Nasledujú príklady otázok, ktoré by mohli položiť
pri čítaní:
Prečo autor začal písanie príbehu práve na tomto mieste?
Aký vzťah zdieľajú tieto dve postavy?
Čo vieme o hlavnej postave v príbehu až do tejto chvíle?
Existujú nejaké témy, ktoré sa neustále objavujú v celej knihe? Ak áno, čo to znamená?
Čím konkrétnejšie budú otázky, tým pravdepodobnejšie žiaci získajú ďalší pohľad do obsahu
textu a jeho významu.
Hlavná myšlienka
Identifikácia hlavnej myšlienky určitej časti textu alebo celého príbehu môže pomôcť určiť
zámer príbehu. Pochopenie, prečo je to, čo čítame, dôležité, umožní žiakom lepšie pochopiť,
čo sa autor snaží povedať. Pri čítaní sa môžeme pozastaviť každých pár odsekov a zistiť, či
žiaci dokážu rozpoznať, čo je hlavnou myšlienkou. Potom sa pokúsime opísať hlavnú
myšlienku vlastnými slovami, aby sme ešte viac porozumeli jej významu.
Čítanie rozdelené na menšie časti
Ak čítate so žiakmi dlhší alebo náročnejší text, zvážte jeho rozdelenie na menšie časti. Môžete
si napríklad prečítať dva odseky naraz a potom krátko zosumarizovať to, čo ste si práve
prečítali. Rozdelenie na menšie časti pomôže žiakom roztriediť si myšlienky na kratšie časti,
z ktorých v závere poskladajú hlavnú myšlienku čítaného textu.
Robenie poznámok
Dovoľte žiakom, aby si počas čítania robili poznámky na samostatný papier. Je to jeden
zo spôsobov, ako zvýšiť porozumenie textu. Robenie si poznámok o každej kapitole, časti textu
alebo odseku bude slúžiť ako „barlička“ na ktorú sa môže žiak neskôr odkazovať. Poznámky
môžu obsahovať postavy, ktoré sa v texte postupne objavujú, dôležité udalosti, zvláštne detaily
a pod.
Tempo
Zrýchlenie alebo spomalenie čítania závisí od čitateľských schopností daného žiaka, alebo
zoskupenia žiakov v triede. Žiaci, ktorí nemajú dostatočne osvojenú techniku čítania potrebujú
čítanie spomaliť, aby sa okrem samotného čítania vedeli zamerať aj na obsah prečítanej časti
textu. Pomalšie čítanie im umožní lepšie absorbovať informácie, nadviazať spojenie
s poznatkami a všímať si použité literárne prostriedky.
Na druhej strane zručným čitateľom mnohokrát prospieva zrýchlenie čítania, ktoré je u nich
podporou pre lepšie porozumenie textu tým, že ich vystaví väčšiemu objemu rozmanitosti
textov. Namiesto jednotlivých slov sa sústreďujú na celé vety a bloky textu.
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Opakované čítanie, podpora porozumenia
Ak dokončíte vetu alebo odsek a uvedomíte si, že žiaci nerozumejú tomu, čo sa pokúšal autor
povedať, nájdite si čas na jej opätovné prečítanie. Skúste to druhýkrát čítať pomalšie a
vyhľadajte definície slov, ktorých význam nepoznajú.
Čítanie nahlas
Čítanie nahlas zahŕňa vizuálne aj zvukové učenie čítania s porozumením. Zároveň núti žiakov
spomaliť a dáva im viac času na spracovanie toho, čo čítajú.
Eliminovanie rozptýlenia
Ak sú žiaci rozptýlení, ich schopnosť porozumieť tomu, čo čítajú, je negatívne
ovplyvnená. Pri čítaní - aj keď ide len o jednoduchý e-mail - vylúčte vyrušovanie a upriamte
pozornosť žiakov iba na text. To im pomôže naučiť sa sústrediť pozornosť na to, čo čítajú
a zároveň im to umožní zistiť, či tomu, čo čítajú aj rozumejú.
Knihy pod úrovňou čítania
Úroveň čítania by mala byť pohodlná, ale aj mierne náročná. Namiesto toho, aby ste začali
so žiakmi čítať knihy, ktoré sú veľmi ťažké, prečítajte si najskôr knihy, ktoré im vyhovujú a
vytvorte im základňu čítania s porozumením, z ktorej budú môcť vychádzať. Pomôže im to
osvojiť si princípy práce najprv s ľahkým textom, ktorý budú môcť neskôr aplikovať
v náročnejších literárnych textoch.
OPIS ČITATEĽSKÝCH ZRUČNOSTÍ, v ktorom sa uvádza, čo dokážu žiaci dosahujúci
jednotlivé úrovne podľa teoretického rámca medzinárodného výskumu čitateľskej gramotnosti
PIRLS (Ladányiová, 2006):
Nízka úroveň (400 bodov)
Literárne texty:
• rozpoznať explicitne uvedený detail;
• vyhľadať určenú časť príbehu a tvoriť úsudok, ktorý z textu priamo vyplýva.
Informačné texty:
• vyhľadať a reprodukovať explicitne uvedené informácie, ktoré sú ľahko dostupné (napr. na
začiatku textu alebo v presne vymedzenom úseku textu);
• čiastočne tvoriť úsudok, ktorý z textu priamo vyplýva.
Priemerná úroveň (475 bodov)
Literárne texty:
• identifikovať hlavné udalosti, dejovú postupnosť a dôležité detaily príbehu;
• usudzovať o vlastnostiach, pocitoch a motivácii konania hlavných postáv, ktoré z textu
priamo vyplývajú;
• čiastočne spájať informácie medzi jednotlivými časťami textu.
Informačné texty:
• vyhľadať a zreprodukovať jednu alebo dve informácie z textu;
• tvoriť úsudky, aby poskytli informáciu zo samostatnej časti textu;
• použiť podnadpisy, text v rámčekoch a ilustrácie na vyhľadanie častí textu.
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Vysoká úroveň (550 bodov)
Literárne texty:
• vyhľadať podstatné časti textu a rozoznať dôležité detaily v celom texte;
• vysvetliť vzťah medzi úmyslami, skutkami, udalosťami a pocitmi postáv a doložiť to
dôkazom z textu;
• rozpoznať niektoré použité textové prvky (napr. obrazné vyjadrenia, hlavnú myšlienku);
• čiastočne interpretovať a spájať udalosti príbehu a skutky postáv v celom texte.
Informačné texty:
• rozpoznať a používať rôzne organizačné prvky textu na vyhľadanie a identifikáciu
relevantnej informácie;
• tvoriť úsudky na základe abstraktných alebo implicitne zahrnutých informácií;
• spájať informácie z celého textu s cieľom rozpoznať hlavné myšlienky a vysvetliť ich;
• porovnať a zhodnotiť časti textu a zdôvodniť svoj výber;
• čiastočne porozumieť textovým prvkom, ako sú napr. jednoduché metafory a postoj autora.
Najvyššia úroveň (625 bodov)
Literárne texty:
• spájať myšlienky z celého textu, aby poskytli interpretácie charakterových vlastností
postáv, úmyslov a pocitov a dokladovať to z textu;
• interpretovať obrazné vyjadrenia;
• čiastočne zhodnotiť kompozíciu príbehu.
Informačné texty:
• rozlíšiť a interpretovať komplexné informácie z rôznych častí textu a doložiť ich príkladom
z textu;
• porozumieť funkcii organizačných prvkov;
• spájať informácie z celého textu s cieľom určiť postupnosť aktivít a plne odôvodniť svoj
výber.
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Požiadavky na čitateľskú gramotnosť v obsahu inovovaného
štátneho vzdelávacieho programu pre 1. stupeň ZŠ
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Didaktické spracovanie učiva v učebnici a v pracovnom zošite
Čítanie ako jednu z komunikačných zručností chápeme ako konštruktívny proces porozumenia
obsahu prečítaného textu a schopnosť jeho interpretácie. Aby sa žiaci stali úspešnými,
vnímavými a efektívnymi čitateľmi, musia si osvojiť a rozvinúť konkrétne kompetencie
v období rozvoja čitateľskej gramotnosti. Tento zložitý proces je možné zvládnuť len za pomoci
vhodne zvolených metód a postupov v rámci edukácie.
Špecifiká vyučovania materinského jazyka spôsobujú, že štruktúra vyučovacích hodín,
prípadne skupiny vyučovacích hodín, má/majú svoje typické vlastnosti, postupy, ktoré
zabezpečujú optimálny proces dosahovania stanovených cieľov. Tieto typické vlastnosti
ovplyvňuje predovšetkým koncepcia komunikačného vyučovania materinského jazyka
a koncepcia učebnice.
Z podmienok aktívneho učenia sa žiaka, ktoré má plánovaním učiteľ vytvoriť, vyplýva, že práca
s textom je súčasťou istého systému v učení sa žiaka, v ktorom plní funkciu zdroja učenia
pri dosahovaní vzdelávacích cieľov. Práca s textom nemá byť samoúčelná, formálna. Text
môžeme použiť na motiváciu, na vyvodenie, precvičenie, overenie poznatku. Žiaci čítajú texty
pre literárny zážitok (literárne texty) a na získavanie informácií (informačné texty). Žánre
literárnych textov sú určené vo vzdelávacom štandarde predmetu slovenský jazyk a literatúra
(iŠVP, ISCED 1). Učebné texty v Čítanke sú prevažne náučné texty o pojmoch súvisiacich
s rozvojom čitateľskej gramotnosti.

Zástupné pojmy symboliky farieb v literatúre
Názov ukážky
Úlohy na rozvoj čítania s porozumením

Ilustrácia
Poučka
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Didaktické spracovanie učiva v PZ

Názov témy/literárnej ukážky
Strana na overenie získaných informácií
o danej téme
Interpretácia informácií
Úlohy o knižniciach
Strany na komunikáciu a
čítanie s porozumením
Číslo strany prislúchajúceho textu
z učebnice
Práca s ilustráciou
Práca s osnovou
Práca s tabuľkami
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Komplexná digitálna podpora aitec offline
Ponuka aitec offline:
•

•

•

•
•
•

listovanie titulmi:
- NOVÁ Čítanka pre tretiakov
- NOVÝ Pracovný zošit k Čítanke pre tretiakov
VYREZÁTOR prináša možnosť otvoriť si cvičenie vo zväčšenom výreze, ktorý sa dá ďalej
interaktívne využiť. Učiteľ alebo žiak s ním môže pracovať na interaktívnej alebo na bielej
magnetickej tabuli.
Multimediálne prezentácie v novom formáte prinášajú rozšírené možnosti využitia priamo
na vyučovaní alebo pri dištančnom vzdelávaní. Nový formát okrem prezerania prezentácie
poskytuje priestor na použitie nástrojov: Pero, Zvýrazňovač, Guma, Vymazať všetko a
Ukončiť.
Zvukové nahrávky vybraných textov z čítanky doplnené o cvičenia na prácu s textami.
Hudobné spracovanie textu Hodina čítania od Funny Fellows.
iHRiSKO

iHRiSKO
1. Pexeso
Hra rozvíja sústredenie, logické myslenie a precvičuje učivo z čítanky prostredníctvom
hľadania dvoch rovnakých obrázkov alebo hľadania obrázku a slova, či dvojice slov. Žiak si
osvojuje mená autorov detskej literatúry a najznámejšie knihy pre deti a mládež, spája obraz so
slovom.
2. Dvojice
Hra v jednotlivých témach zábavnou formou precvičuje, upevňuje a overuje vedomosti
prostredníctvom spájania slov, slovných spojení, častí viet alebo obrázkov do dvojíc.
3. Spoj
Hra zábavnou formou precvičuje, upevňuje a overuje vedomosti prostredníctvom priraďovania
názvov k obrázkom a umiestňovaním pomenovaní do obrázka.
4. Slová
Hra je zameraná na rozvoj čítania s porozumením a na precvičenie, upevnenie či overenie
vedomostí zábavnou formou prostredníctvom umiestňovania slov do textu v jednotlivých
témach.
5. Označ
Hra je zameraná na rozvoj čítania s porozumením a na overenie vedomostí zábavnou formou
prostredníctvom určovania pravdivosti výrokov v jednotlivých textoch čítanky. Hra rozvíja
rôzne úrovne čítania s porozumením.
6. Poradovník
Hra zábavnou formou rozvíja čítanie s porozumením a precvičuje zapamätanie vedomostí
prostredníctvom usporiadania viet či veršov básne do správneho poradia.
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Symbolika farieb v literatúre
Farby sa v literatúre používali už od rozprávania prvého príbehu. Symbolizovali a stále
symbolizujú vytváranie konkrétnych obrazov svojich postáv, scén a udalostí. Dodávajú slovám
hlbší význam, ktorý pomáha transformovať napísaný obsah na silnejší nástroj. Čitateľ musí
mať, samozrejme, aspoň čiastočné skúsenosti s farbou, aby mohol správne interpretovať alebo
identifikovať symboliku, ktorú má tvorca na mysli. To je aj hlavný dôvod, prečo básne a knihy
znázorňujú pre rôznych čitateľov rozličné veci. Aj keď je to tak, spisovatelia a básnici majú
poetickú licenciu na použitie rôznych farieb spôsobom, ktorý vytvára v ich diele rozmanité
významy.
Najlepším miestom v literatúre na pozorovanie farebnej symboliky sú rozprávky, ktoré farby
bohato využívajú, napríklad Červená ako krv, biela ako sneh, čierna ako vrana atď. Všetky
vyvolávajú emotívne reakcie a pomáhajú rozvíjať spojenie s príbehom.
Príbeh o Snehulienke je jedným z najlepších príkladov, ktorý zobrazuje farebnú symboliku:
používa červenú, bielu a čiernu dominantne. Biela predstavuje nebo, červená prezentuje
preliatie krvi a lákavé, ale otrávené jablko, zatiaľ čo čierna znamená zlo, zákernosť, ale aj
regeneráciu.
Autori učebnice sa rozhodli priblížiť žiakom symboliku farieb v prenesenom význame
jednoduchých vekuprimeraných zástupných slov v rôznych formách detskej literatúry.
Didakticky premyslený výber textov prináša žiakom implementáciu a prezentáciu farieb nielen
v rámci výtvarného umenia, ale aj literatúry. Žiaci môžu dopĺňať zástupné pojmy, ktorých
význam a prepojenie so symbolikou farieb zdôvodnia.
Východiská symboliky jednotlivých farieb
Žltá farba pôsobí jasne, povzbudzujúco, zahrieva a rozveseľuje. Je symbolom múdrosti,
vysokej inteligencie, myslenia, poznania a priateľstva. Je výborným prostriedkom proti zlej
nálade, nechuti a pesimizmu. Zastupuje radosť, chuť do života a vitalitu. Podporuje dobrú
komunikáciu.
Zástupné pojmy, ktoré možno použiť pri práci s textami v čítanke – škola, vedomosti,
kniha, kamaráti, jeseň, čítanie, komunikácia.
Hnedá farba predstavuje zem, krb, domov, spoľahlivosť, pohodlie, vytrvalosť, stabilitu,
jednoduchosť, pohodlie, ale aj chudobu. Často súvisí s nižším stavom alebo zlým charakterom,
kvôli stereotypom o druhoch oblečenia, vykonanej manuálnej práci a hnedej hrubosti
nerafinovanej nefarbenej látky. Hnedá môže byť buď teplá - zemitá, bohatá, príjemná ako
čerstvo daždivá pôda alebo rozpustená čokoláda - alebo mútna, niečo na pokraji čiernej, niečo
špinavé.
Zástupné pojmy, ktoré možno použiť pri práci s textami v čítanke – rodina, domov,
súrodenci, rodičia, starí rodičia,domovina.
Biela je tou najzákladnejšou farbou z celého farebného spektra. Je symbolom čistoty, jasnosti,
vznešenosti a nevinnosti, mieru, pokoja, pokory, osvietenia a neutrality. Symbolizuje aj
počiatok, prechod z jedného obdobia života do druhého alebo z jedného sveta do druhého.
Zástupné pojmy, ktoré možno použiť pri práci s textami v čítanke – zima, spravodlivosť,
čistota, sneh, nevinnosť, chlad, smrť.
Modrá farba vo všeobecnosti predstavuje pokoj, mier, uvoľnenie a vyváženosť. Je ideálnou
farbou pri meditáciách, vytvára harmonickú atmosféru. Táto farba vytvára pocit neskonalých
diaľok a absolútnej vnútornej slobody. Symbolizuje tiež zasnené a dôverné myslenie, a preto
12
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býva táto povaha často zneužívaná a hovorí sa o ľahkomyseľnej modrookosti. Modrá podporuje
sklon k vyváženosti a miernosti a stáva sa cennou pomocou pre stresovaných a nepokojných
ľudí. Z tohto dôvodu by mali čulé, nekoncentrované deti robiť úlohy pod modrým svetlom.
Zástupné pojmy, ktoré možno použiť pri práci s textami v čítanke – more, sen, fantázia,
diaľky, obloha, cesty .
Zelená je farba prírody, vegetácie, jari, symbolizuje hojnosť, rozvoj, nový začiatok, nádej,
mier a harmóniu. Pohľad do zelena upokojuje nervy, oživuje oči, zvyšuje koncentráciu, preto
sú monitory na počítačoch zelenej farby, alebo zelené steny v triedach. Často je využívaná aj
v nemocničných priestoroch, pretože je aj farbou zotavenia a regenerácie síl.
Zástupné pojmy, ktoré možno použiť pri práci s textami v čítanke – nádej, mladosť,
príroda, ekológia, jar,les .
Červená farba sa radí k teplým farbám, je symbolom chuti do života, optimizmu, životnej sily
a odvahy. Je výrazom emócií a lásky k zmyslovému životu, zážitkom a dobyvačnosti. Má
najväčšiu schopnosť preniknúť do človeka a aktivovať ho k výkonu. Zmysly pociťujú červenú
ako vzrušenie, vášeň, túžbu. Podnecuje športový výkon a zdolávanie životných ťažkostí. Deti,
ktoré majú problémy s učením, by mali písať úlohy a učiť sa pod červeným svetlom. Pomáha
prekonať nechuť k práci a lenivosť.
Zástupné pojmy, ktoré možno použiť pri práci s textami v čítanke – láska, moc, krv,
zákaz, hnev.
Pestrofarebná paleta prezentuje rozmanitosť, rôznorodosť, pestrosť a zároveň jedinečnosť
prírody a života okolo nás. Predstavuje dôležitosť každého spektra farieb a jeho symboliku
zachytenú v bežnom živote odrážajúc zákony prírody. Ponúka príbehy a nápady, ktoré
pomôžu podporiť záujem a väčšiu citlivosť voči problémom, ktoré majú vplyv na životy ľudí.
Zástupné pojmy, ktoré možno použiť pri práci s textami v čítanke – tolerancia,rozdiely,
rozmanitosť, rovnoprávnosť, prázdniny.
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Metodické komentáre k učebnici a k pracovnému zošitu
PÍSMENKÁČI (Š. Moravčík)
UČEBNICA
S textom básne priamo súvisí ilustrácia na titulnej strane. Žiaci po prečítaní textu pozorujú
a porovnávajú obsah básne so zobrazením na ilustrácii. V procese recepcie ilustrácie sa snažíme
evokovať atmosféru, ktorá by psychologicky neobmedzovala detskú fantáziu. Efektívne
pôsobenie učiteľa v oblasti recepcie ilustrácie podporuje u žiakov rozvoj vizuálnej gramotnosti
a vizuálnej komunikácie. U žiakov sa snažíme rozvíjať nielen spojitosť s textom, ale hlavne
emocionálnosť, ktorá zdôrazňuje citový zážitok. Žiaci sú úvodným textom a podporou
ilustrácie vovedení do tretieho ročníka, ktorý ich prenesie do pocitu, že vstupujú do krajiny
pirátov po mori písmen a slov. Tejto téme sa možno venovať a využiť ju aj ako celoročnú tému,
resp. sa k nej priebežne vracať vždy na začiatku každej novej kapitoly.
Text nemá cvičenia v PZ.
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Kapitola 1 – ŽLTÁ
Žltá farba pôsobí jasne, povzbudzujúco, zahrieva a rozveseľuje. Je symbolom múdrosti,
vysokej inteligencie, myslenia, poznania a priateľstva. Je výborným prostriedkom proti zlej
nálade, nechuti a pesimizmu. Zastupuje radosť, chuť do života a vitalitu. Podporuje dobrú
komunikáciu.
Zástupné pojmy, ktoré možno použiť pri práci s textami v čítanke – škola, vedomosti,
kniha, kamaráti, jeseň, čítanie, komunikácia.
V úvode kapitoly spoločne diskutujeme so žiakmi o slovách, ktoré charakterizujú žltú farbu
v literatúre.

SEPTEMBER (M. Šurinová)
UČEBNICA
3/1
Žiaci podľa zadania vyhľadajú a prečítajú dané vety. Pri vyjadrovaní pocitov nemusia pracovať
len so slovami, môžu využiť aj prvky neverbálnej komunikácie, napr. pantomimicky, pomocou
tanca, tónov alebo len zvukov. Tým sa vytvorí aj prepojenie s inými druhmi umenia
a stvárnenia. Netradičný spôsob prezentácie vlastných pocitov vždy oceníme.
3/2, 3
Žiaci porovnávajú a hľadajú prepojenie textu s ilustráciou. Pozorovaním a porovnávaním si
uvedomia, že niektoré časti textu sú na ilustrácii viditeľné zreteľne a niektoré nie. Nie každý
údaj z textu sa dá exaktne určiť. Niektoré informácie sú naznačené, preto vždy vyžadujeme
vlastné vnímanie, vysvetlenie a zdôvodnenie, napr. príroda rozdáva plody. Rovnako nie je
na prvý pohľad viditeľné babie leto (považujeme za nutné overiť si význam a pochopenie
daného slovného spojenia) alebo vlákenko pavučiny a malý pavúčik. Žiaci sa pokúsia napísať
a doplniť k ilustrácii ďalšie vety.

PRACOVNÝ ZOŠIT
Žiaci dopíšu najprv meno spisovateľky a názov knihy (oba údaje vyhľadajú v učebnici).
V úvode každej farebnej kapitoly sa žiaci v tabuľke stretnú so slovnou šifrou, kde je jedna
slabika v slove nahradená obrázkom sovy – Spi(sova)teľka.
2/1 (hore)
Žiaci aktívne pracujú s textom v učebnici, príslušné časti odpovede potvrdia čítaním
a vyhľadávaním konkrétnych ukážok z textu.
Riešenie krížovky: JESEŇ.
1.
2.
3.
4.
5.
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KDE BOLO, TAM NEBOLO, BOLO TO TAK,
ŽE NA SVETE NEBOLI UČITELIA (K. Bendová)
Text po prečítaní podrobnejšie analyzujeme, pretože sa tam nachádza mnoho rôznych
informácií.

UČEBNICA
4/1
Žiaci na základe prečítaného textu vyhľadajú a prezentujú rozdiely medzi týmito vekovými
kategóriami. Najprv vychádzame z obsahu textu, neskôr môžu žiaci doplniť aj vlastné názory.
4/2
Žiaci vysvetlia na základe vlastných skúseností, na čo slúži inzerát. Neskôr sa budú venovať
tomuto učivu podrobnejšie. Na tomto mieste má úloha propedeutickú funkciu. Ideálne je, ak sa
úloha rieši spoločne práve z dôvodu zjednodušenia vysvetlenia funkcie a podoby inzerátu
neskôr. Žiaci pracujú s prekonceptami, t.j. nedokonalými doteraz získanými predstavami.
4/3
Žiaci najprv vyhľadajú miesto v texte, kde sú tri bodky kombinované s troma výkričníkmi.
Spoločne diskutujú o tom, kedy používame tri výkričníky a kedy tri bodky. Kombináciou týchto
interpunkčných znamienok autorka vytvorila pocit absurdnosti a nemožnosti sa vyjadriť
kombinovaný so zdesením, ktorý neskôr ukončila slovom Hrôza! Žiaci následne dopĺňajú rôzne
slová alebo vety, ktorými by mohli vyjadriť stav s vyvrcholením a zvolaním Hrôza! Úloha je
divergentná. Ponúka žiakom hľadanie rôznych možností, alternatív, odpovedí a riešení
namiesto vyberania zo známych alebo dopredu určených riešení.

PRACOVNÝ ZOŠIT
Žiaci podľa učebnice dopíšu meno spisovateľky a názov knihy.
2/1 (dole)
Žiak označí krížikom svoj názor. Zadanie ponúka možnosť výberu, označenie súhlasu alebo
nesúhlasu. V tejto úlohe môžeme so žiakmi viesť diskusiu, ako budú odpovede označovať.
Odporúčame už na tomto mieste vysvetliť a vyskúšať systém, ktorý budú využívať v dospelosti
pri vypĺňaní formulárov, keď krížikom označia nehodiace sa odpovede (*Nehodiace sa
prečiarknite). Na základe daného postupu neoznačené odpovede budú vyjadrením názoru žiaka.
2/2 (dole)
Žiaci sa riešením úlohy vracajú do reality a porovnávaním diskutujú o význame školy. Spoločne
definujú, čo nové sa dnes v škole naučili (minimálne niektoré informácie o inzeráte budú
pre žiaka nové). V prípade, že žiak trvá na tom, že sa dnes nenaučil nič, vyzveme ho k tomu,
aby si do konca vyučovania zapísal všetky nové poznatky, ktoré sa v škole naučil. Prípadne
vyzveme žiakov k spoločnému zápisu na tabuľu. Každý sám za seba dopíše nové informácie
získané na dnešnom vyučovaní. V závere zhrnieme zistené poznatky.
Úloha priamo nadväzuje na predchádzajúcu úlohu. Metódou negácie niektorí žiaci ľahšie
definujú význam školy. Niektorým žiakom je ľahšie definovať význam učenia, iným dôsledky
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neučenia. Zároveň je dôležité si uvedomiť, že najlepšia škola je tá, v ktorej sa žiaci učia
s radosťou. Je to vtedy, keď majú chuť niečo nové spoznávať, objavovať a tvoriť. Ak žiakom
vytvoríme vhodné podmienky na edukáciu, výsledkom sa stane aj vnímanie zmyslu svojho
učenia a významu školy.

O TOM, AKO MACH A ŠEBESTOVÁ ZÍSKALI
ODTRHNUTÉ SLÚCHADLO (M. Macourek)
Text je pomerne náročný najmä pre slabších čitateľov. Niektorí žiaci sa budú musieť opakovane
vrátiť k častiam textu, čo je prirodzené, alebo môžeme motiváciu žiakov udržať v činnosti
čítaním textu po častiach – Aktivita riadeného čítania s porozumením (ARČP). Žiaci
po prečítaní určitej časti textu majú predpovedať, čo bude ďalej nasledovať. Potom si prečítajú
danú časť textu, zastavia sa a buď potvrdia alebo vyvrátia svoje predpovede. Tento cyklus
zopakujeme niekoľkokrát, ich počet závisí od dĺžky textu. Aktivita riadeného čítania
s porozumením je riadená učiteľom. V podmienkach triedy môže učiteľ do vopred
pripravených textov označiť prestávky, alebo môže prestávky oznámiť počas čítania, prípadne
vopred požiadať žiakov, aby si ich v čítankovom texte označili sami.

UČEBNICA
8/1
Žiaci v spoločnej diskusii prídu k záveru, že slúchadlo dostali od pána, ktorý bol v núdzi
a za nezištnú pomoc boli obdarovaní. Úloha má viacero rovín. Môžeme sa venovať téme
pomoci ľuďom v núdzi, pomoci starším a taktiež významom daru. Nemenej významnou
rovinou je uvedomenie si hodnoty daru. Z textu vyplynie, že zdanlivo bezcenná, pokazená vec
je vlastne zázračné slúchadlo, čo naznačuje aj situácia, kedy pán, ktorý im slúchadlo daroval,
sám záhadne zmizne. Sprvu bezcenný dar sa stáva kúzelným darom. Tento aspekt vieme
prepojiť na situácie zo života, kedy ľudia často nedocenia v danej chvíli význam daru, ktorý
dostali? Túto etickú rovinu možno so žiakmi primerane veku rozvinúť.
8/2
Žiaci vychádzajú z obsahu textu. Ak niektorý zo žiakov knihu už čítal, požiadame ho, aby
ostatným žiakom o nej porozprával ale len do takej miery, aby im neprezradil všetko zaujímavé,
skôr ich motivoval siahnuť po knihe. Taktiež je možné, že niektorí žiaci poznajú obsah príbehov
zo sfilmovanej, resp. animovanej verzie. Obmedzíme sa však na daný text a prácu s ním.
8/3
V tomto type úlohy môžeme často identifikovať tajné túžby a sny detí. Nezvyčajné návrhy
môžeme rozobrať spoločne, resp. individuálnym rozhovorom. Ak sa stane, že žiak začne
hovoriť nevhodné, resp. spoločensky neprijateľné želania, usmerníme žiaka vhodným
spôsobom a diskusiou o etickosti želaní. Môže nám pritom pomôcť citátom: „Nerob druhým
to, čo nechceš, aby iní robili tebe.“
8/4
Žiaci uvažujú nad fenoménom čarovných vecí v rozprávkových príbehoch. Rôzne čarovné veci
majú v rozprávkach rozličné funkcie (premiestňovadlá, zaklínadlá, zväčšovadlá, zmenšovadlá,
premieňadlá...) a zároveň majú rozmanité podoby (prsteň, palička, prútik, kôš, obrus, jablko...).
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Cieľom úlohy je rozvíjať fantáziu žiakov, schopnosť vyjadriť súvislú myšlienku a vhodne ju
doplniť dôkazom, resp. citáciou. Ak žiak hovorí o nezvyčajnom predmete, resp. funkcii, ktorú
ostatní nepoznajú, vyzveme ho, aby priniesol knihu a prečítal úryvok. Propedeuticky pôsobíme
na žiakov v rozvoji kritického myslenia a boji proti HOAXOM.

PRACOVNÝ ZOŠIT
Žiaci podľa učebnice dopíšu meno spisovateľky, názov knihy a autora prekladu.
3/1
Žiaci označujú krížikom obrázky so slovami, ktoré sa v texte nenachádzajú. V rámci selekcie
slov rozvíjajú žiaci čitateľskú zručnosť – orientácia v texte.
Riešenie: štvorka, štekať, morča.
3/2
Žiaci ku každému ucelenému úseku textu pridelia mennú (heslovú) časť osnovy – body osnovy.
Podľa postupnosti deja dopíšu čísla k jednotlivým častiam osnovy. Priraďovaním si zároveň
overia úroveň porozumenia prečítaného textu. V prípade potreby pristúpime k postupnému
opakovanému čítaniu textu.
Riešenie: 4, 1, 6, 7, 3, 2, 5.
3/3
Úloha podporuje aktívne učenie sa. Žiaci konštruujú tabuľku so stĺpcami, ktoré vypĺňajú
po prečítaní textu. Obnovujú si doterajšie vedomosti o téme, tvoria tzv. vlastný tezaurus. Potom
zosumarizujú nové veci, ktoré sa dozvedeli (naučili sa).
Je to jedna zo základných metód kritického myslenia, ktorá sa dá použiť pri čítaní náučného
textu. Pri čítaní sa využíva systém značiek, pomocou ktorých sa žiak sústreďuje na informácie
v texte. Značky udržujú žiakovu pozornosť a pomáhajú mu pri vnímaní jednotlivých informácií.
Učia sa tak premýšľať nad textom.
Úloha je vhodná aj na aplikáciu medzipredmetových vzťahov s obsahom predmetu
Prírodoveda, prípadne Informatika.
Riešenie:
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AUTORSKÁ ROZPRÁVKA – pojmová mapa
UČEBNICA
9/1
Spoločne so žiakmi čítame pojmovú mapu a diskutujeme o vzťahoch, ktoré sú v nej znázornené
a vyjadrené.
Hlavným pojmom je autorská rozprávka. Spoločne so žiakmi diskutujeme o jednotlivých
častiach a informáciách obsiahnutých v pojmovej mape. V jednotlivých bublinách sú autori
a diela, ktoré uvádzame ako príklady pre danú časť. Pre žiakov je v tejto etape kľúčové
zapamätať si informácie obsiahnuté najmä v modrých častiach. Za pomoci pojmovej mapy by
si mali osvojiť základné informácie o autorskej rozprávke. Pojmovú mapu môžu žiaci využiť
ako učebnú pomôcku počas celého roka.
Nasledujúce texty môžeme využiť na tvorbu ďalších pojmových máp, v ktorých vyfarbíme tie
časti, ktoré platia na daný text. Pojmovú mapu zo s. 9 si vieme vyhľadať aj v aitec offline v časti
tlačiteľné prílohy.
9/2
Žiaci pomocou pojmovej mapy hľadajú hlavné znaky autorskej rozprávky. Najprv sa sústredia
na modré časti pojmovej mapy, potom aj na biele. Pojmová mapa znázorňuje štruktúru,
hierarchiu a vzájomné vzťahy medzi pojmami v texte. Je to nástroj, ktorý zvyšuje efektivitu
učenia a podporujú kreativitu.

PRACOVNÝ ZOŠIT
4/1
Úloha podporuje overenie získaných informácií o autorskej rozprávke aplikovaním odpovedí
do tabuľky. Pri čítaní s porozumením a práci s pojmovou mapou žiaci získali niekoľko nových
poznatkov. Zároveň v nich chceme vzbudiť záujem o ďalšie hľadanie nových vedomostí. Tie
môžu žiaci definovať v úlohe heslovite alebo pomocou viet.
4/2
Cieľom úlohy je podnietiť záujem žiakov o knižnice, či už v domácom alebo školskom
prostredí, resp. o verejné knižnice. Školská knižnica slúži zároveň ako učebňa, ktorú je možné
využívať počas vyučovania, ale aj v mimovyučovacom čase, na recitačné súťaže a prácu
záujmových krúžkov. Podpora založenia knižníc a porovnanie kníh domácej a školskej
knižnice poukazuje aj na výhody verejných knižníc, ktoré ponúkajú knihy bez nutnosti každú
z nich si kúpiť. V knižnici sú dostupné aj knihy, ktoré sa už nepredávajú.

HODINA ČÍTANIA (T. Janovic)
UČEBNICA

Text je zároveň aj textom piesne. Na túto skutočnosť žiakov upozorníme, že niektoré piesne
vznikli tak, že k hudbe autor napísal text piesne a niektoré básne boli zhudobnené, čo je aj
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prípad tejto básne. Básne T. Janovica boli v minulosti zhudobnené skladateľom Alim
Brezovským a v súčasnosti aj hudobnou formáciou Funny Fellows.
10/1
Žiaci by mali pochopiť zadanie presne. Zadanie sa zameriava na osoby, nie na dej. Určením
osôb Emy a Sama žiaci presne definujú hlavné postavy básne. Báseň má svoj dej a teda možno
osobám priradiť aj ich význam a definovať ich konanie. Téma je zaujímavá a plná hier
so slovami. Zároveň možno doplniť rozhovor otázkou, aby žiaci vyhľadali v texte, z koho
pohľadu je báseň rozprávaná (a ten Samo, to som ja).
10/2
Zo samotného textu žiaci môžu a nemusia dedukovať názov, no dej ich k tomu čiastočne
navedie. Žiakom môžeme prezradiť, že Tomáš Janovic napísal niekoľko básni, ktoré sa viažu
na vyučovacie predmety a obsahovo sa táto zameriava práve na čítanie, čo je aj predmet, ktorý
práve majú. Nápoveďou by im mohli byť slovné spojenia: Ema má misu, misa má múku...
10/3
Na poslednú poznámku z predchádzajúcej úlohy nadviažeme touto úlohou a spoločne so
žiakmi si vysvetlíme a názorne ukážeme princíp vzniku takýchto veršov. Pomôckou je práve
farebné zvýraznenie a pokyn obsiahnutý v zadaní úlohy. Žiaci môžu zapojiť fantáziu
a vymyslieť aj nereálne veci, napr. Ema má dážď, dážď má plášť...
10/4
Text piesne je v učebnici, notový zápis je aj v pracovnom zošite. Na danú melódiu, pokiaľ
rytmicky sedia slová, možno zaspievať aj novovytvorené piesne.

PRACOVNÝ ZOŠIT
Žiaci dopíšu meno spisovateľa a názov knihy podľa učebnice.
5/1
Z textu sa môžu vrátiť k riešeniu úlohy 1 z učebnice. Rozpornou otázkou sa stáva tretia, pri
ktorej majú hodnotiť, kto z dvojice hrdinov je bohatší. Podľa textu bez hlbšieho kontextu
odpovedia, že Ema. No niektorí žiaci môžu namietať, že sú rovnako bohatí, lebo sa navzájom
ľúbia. Ide o divergentnú úlohu. Pochopenie textu sa prejaví aj v schopnosti vytvoriť dve nové
otázky v časti b), ktorá súvisia s textom. V tomto prípade žiak píše odpoveď do cudzieho, nie
svojho zošita. Odpoveď by mala byť taká, aby bolo možné určiť, aká bola otázka.
Riešenie:
a) Samo; okolo Súče; Obaja sú bohatí, lebo sa majú radi.
b) Aké dievča je Ema? Aké povolanie má Samo?
5/2
Úloha nadväzuje na text básne. V prípade básne je vlastnícke slovo „má“, v prípade cvičenia je
slovo „dá“. Proces darovania je u väčšiny spájaný s príjemným zážitkom, ak je obdarovanou
osobou niekto, koho máme radi. Tento rozhovor by mal predchádzať samotnému riešeniu.
Pri riešení by sa malo vychádzať aspoň trochu z reálnych situácií, hoci hruška list dať nemôže,
ide o prenesený význam, že z hrušky môže list odpadnúť. Preto aj ostatné riadky by mali
obsahovať také riešenia, ktoré sú uveriteľné. Súčasťou vytvoreného textu by mala byť aj
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originálna ilustrácia. Vhodná ilustrácia môže byť vyjadrením časti textu alebo doplnkom, ktorý
v texte vyjadrený nebol, ale obsahovo s ním súvisí.
5/3
Úloha je priamo prepojená na úlohu 4 z učebnice. Samotné hudobno-rytmické cvičenia možno
realizovať aj na hodine hudobnej výchovy, resp. v školskom klube. Pre hudobne menej
nadaných žiakov ponúkneme aj možnosť deklamácie textu (tzv. rap).
Hudobnú ukážku nájdete na CD offline, notový zápis piesne nájdu žiaci aj na konci PZ, s. 49.

MALÁ VEĽKÁ ČITATEĽKA (R. Dahl)
UČEBNICA
Výnimočne sa ponúka žiakom zadanie úlohy 1 pred samotným textom.
11/1
Zadanie úlohy nabáda žiakov, aby si vyhľadali knihu v školskej knižnici a pracovali s ňou.
14/2
Žiaci z textu vydedukujú, že Matilda nepochádza z podnetného prostredia, čo sa týka čítania.
Musela si svoju túžbu a lásku ku knihám nájsť sama. Tento výchovný moment je potrebné
rozviesť v diskusii, kde upozorníme žiakov, že každý z nich má svoj osud vo vlastných rukách
a nemôže vždy čakať na podnety zvonka.
14/3
Žiaci vyhľadajú v texte názov danej knihy, ktorý je zvýraznený veľkými tlačenými písmenami
(TAJOMNÁ ZÁHRADA). Následne žiaci vyhľadajú aj ďalšie tituly a ich autorov (vedieme ich
k tomu, aby s názvom hovorili vždy aj autora a naopak). Pri zahraničných názvoch a menách
poskytuje učebnica aj výslovnosť v zátvorke.
14/4
Žiaci na základe prečítaného textu uvažujú nad odpoveďou a pokúsia sa pomenovať vhodný
dôvod. Úloha je divergentná.
14/5
Žiaci odpovedajú na základe vlastných skúseností. Odpovede nemusia pripraviť ihneď. Môžu
si ju pripraviť pomocou pojmovej mapy a danej knihy ako rozprávanie na nasledujúcu hodinu.
14/6
Úloha môže smerovať k názvom konkrétnych kníh, no slová „aké knihy“ by mali viesť skôr
k všeobecnému pomenovaniu (dobrodružné príbehy, knihy o vynálezoch, dinosauroch,
rozprávky...).
14/Poučka
Stručné zhrnutie základných pojmov z literatúry, ktoré jednoducho a prehľadne objasňuje
žiakom aspekty literárnych textov. Text poučky je nastavený tak, aby podnietil žiaka
k uvažovaniu a spoločnej diskusii, nie memorovaniu a doslovnej interpretácii. Takýto postup
považujeme za nevhodný. Pre pochopenie je väčšinou potrebný dlhší rozhovor so žiakmi,
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vysvetlenie slov a pojmov. Výsledkom by mala byť schopnosť vlastnými slovami vyjadriť
význam pojmu, ideálne pomocou vlastne vytvorenej pojmovej mapy.

PRACOVNÝ ZOŠIT
Žiaci dopíšu názov ukážky, názov knihy a aj meno prekladateľky. Spoločne si vysvetlíme,
prečo tento príbeh má prekladateľku a diskutujeme o význame a dôležitosti kvalitného prekladu
zahraničnej knihy.
6/1
Žiaci vyhľadajú informácie priamo v texte, následne označia správnu odpoveď. Úlohu
odporúčame riešiť spoločne, v prípade samostatnej práce je potrebná spoločná kontrola.
Riešenie: 1c, 2c, 3b, 4a, 5c, 6a.
6/2
Žiaci vyhľadajú správnu odpoveď v texte. Môžeme sa s nimi porozprávať, že autori často
využívajú pomenovanie postáv na označenie nejakej vlastnosti.
Riešenie:
a) Volala sa pani Milá.
b) Pani Milá bola vždy príjemná, láskavá, ochotná pomôcť a poradiť.
6/3
Úloha je zameraná na prácu na doma. Žiaci si spoločne s rodičmi spočítajú, koľko kníh majú
vo svojej detskej domácej knižnici. Úloha je vhodná aj na tvorbu triedneho projektu
a prezentáciu čitateľských záujmov u jednotlivých žiakov.
6/4
Je pravdepodobné, že žiaci nebudú vedieť odpovedať na všetky zadané otázky. Spoločnou
diskusiou by mal vzniknúť podnet navštíviť školskú knižnicu a zároveň sa dozvedieť potrebné
informácie o jej prevádzke, prípadne knižničnom a výpožičnom poriadku. Otváracie hodiny
možno nájsť na vstupe do knižnice, no možno využiť poznatky z Informatiky a vyhľadať
otváracie hodiny na webe.

O KNIHÁCH (D. Dušek)
UČEBNICA
15/1
Žiaci vyhľadajú v texte všetky činnosti, ktoré robí spisovateľ s novými knihami a zároveň si
ich sami vyskúšajú (ovoňať knihu, sadnúť si k oknu...). Vzhľadom na to, že nebudú vedieť dať
na sporák jablko, môžu uvažovať, akú funkciu má jablko na sporáku a ako možno vytvoriť
náhradu v triede (vonná sviečka, šupky z pomaranča na radiátore, osviežovač vzduchu...).
15/2
Žiaci prirovnania vyhľadajú a zopakujú. Na základe predchádzajúce rozhovoru môžu tieto
odpovede pozmeniť, napr. príbehy voňajú ako usušené pomarančové šupky. Riešenie cvičenia
by sa malo spájať s pozitívnymi emóciami. Rozhovor môžeme rozšíriť o diskusiu, čo autor
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rozumie pod označením dobrý príbeh. Aký by mal byť podľa nich príbeh, ktorý budú považovať
za dobrý.
15/3
Riešenia a odpovede budú závislé od knihy, ktorú žiak čítal a od emócií, ktoré v ňom vyvolala.
Tiež o tom, či môže mať vôňu aj kniha, ktorá už nie je nová, ale my sme ju nikdy v rukách
nedržali. Na toto nadviažeme rozhovorom o význame čítania a význame knihy. Spoločne
uvažujeme, či rovnaký pocit môže v nás vyvolať aj počúvanie audioknihy, resp. v čom môže
byť pocit silnejší a v čom slabší, ak túto skúsenosť už majú. Taktiež môžeme propedeuticky
zaviesť rozhovor k významu audiokníh pre nevidiacich (bližšie sa téme budeme venovať
na s. 95).

PRACOVNÝ ZOŠIT
Žiak dopíše názov ukážky a meno spisovateľa podľa učebnice.
7/1
Žiaci dopĺňajú chýbajúce slová na základe prečítaného textu. Uvedomia si, že v prípade tohto
textu je hlavným hrdinom sám autor textu a preto to, čo sa odohráva v príbehu sa odohráva
Dušanovi Dušekovi. Následne už budú vedieť vyhľadať odpovede v texte.
Riešenie: Dušan, hladká, voňajú, vdychuje, píše.
7/2
Žiaci aktívne pracujú s textom v učebnici, príslušné časti odpovede potvrdia čítaním
a vyhľadávaním konkrétnych ukážok z textu.
Riešenie: koláčik (niektorí môžu namietať, že pri písaní sa nepoužíva), zelený papier, kúsok
ceruzky.
7/3
Žiaci nakreslia alebo napíšu názvy kníh podľa zadania. Úloha je divergentná. Je postačujúce,
ak žiak napíše názov, no je veľmi vhodné, ak ho doplní aj menom autora. Názvy vôní by mal
žiak voliť tak, aby vedel napísať názov vône do určeného priestoru.

ROHOŽKA MAJSTRA ROZPRÁVKARA (V. Klimáček)
Text nemá priame prepojenie na slová k farebnosti.

UČEBNICA
16/1
Žiaci si pozorne prečítajú text a vyhľadávajú mená postáv. Niektoré všeobecné pomenovania
ako vodník sú napísané s veľkým začiatočným písmenom. Z tohto dôvodu bude jednoduché
vyhľadať mená postáv.
Riešenie: Baba Jaga, Vodík, Chaplin (bude nutné vysvetliť), Džin, Laurel (bude nutné
vysvetliť), Hardy (bude nutné vysvetliť), Obor, Ofélia (bude nutné vysvetliť).
Pre zjednodušenie riešenia odporúčame úlohu prepojiť na prácu s PZ 9/2.
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16/2
Žiaci odpovedajú na základe vlastných skúseností. Je vhodné, ak si spomenú aj názov knihy,
v ktorej postava vystupovala.
16/3
V prípade, že ide o ľudskú postavu, stopa bude mať podobu ľudskej stopy, zvieracie postavy
zvieraciu stopu, v prípade vymyslených postáv typu „ufóni“ si podobu stopy môže žiak
vymyslieť podľa vlastnej predstavy.
16/Poučka
Stručné zhrnutie základných pojmov z literatúry, ktoré jednoducho a prehľadne objasňuje
žiakom aspekty literárnych textov. Text poučky je nastavený tak, aby podnietil žiaka
k uvažovaniu a spoločnej diskusii, nie memorovaniu a doslovnej interpretácii. Takýto postup
považujeme za nevhodný. Pre pochopenie je väčšinou potrebný dlhší rozhovor so žiakmi,
vysvetlenie slov a pojmov. Výsledkom by mala byť schopnosť vlastnými slovami vyjadriť
význam pojmu, ideálne pomocou vlastne vytvorenej pojmovej mapy.

PRACOVNÝ ZOŠIT
Úlohy na s. 8 a 9 pokrývajú všeobecne témy učebnice strán 16 a 17.
Žiaci dopíšu meno spisovateľa a názov knihy.
8/1
Žiaci sa naučia pracovať so slovníkom, podľa abecedného poradia vyhľadať slová a heslá v
slovníkoch. Dané slovo spoločne vyhľadajú na konci učebnice v slovníku na s. 102. Zručnosť
používať rozličné druhy slovníkov, vyhľadávať a interpretovať heslá si vyžaduje schopnosť
orientovať sa v podávaných informáciách. Žiaci získavajú všeobecný prehľad o bežne
používaných slovníkoch, učia sa pracovať s heslami a vyhľadávať potrebné informácie,
osvojovať si nové pojmy. S použitím slovníka majú vedieť korigovať vlastné (i cudzie) prejavy.
Riešenie: Miešať sa do hry alebo inej činnosti, dávať rady o ktoré nik nežiadal.
8/2
Žiaci spájajú mená literárnych postáv s ich obrázkami. Svoje odpovede si môžu overiť
porovnaním a vyhľadaním v učebnici, prípadne v rámci medzipredmetových vzťahov
na hodine Informatiky v PC učebni.
8/3
Žiaci skladajú slová z písmen na jednotlivých obrázkoch. Z odpovedí zistia, kto alebo čo všetko
môže byť literárna postava. Odpovede môžu doplniť príkladmi na ďalšie literárne postavy.
Riešenie: osoba, zviera, nadprirodzená bytosť, predmet.
8/4
Žiaci vychádzajú z textu poučky. Vysvetlia, prečo okuliare z príbehu o Machovi a Šebestovej
nie sú literárnou postavou.
9/5
Pred riešením je potrebné overiť si, že žiaci bytosti, zvieratá, predmety a osoby poznajú. Ak
nie, pre úspešné riešenie je potrebné oboznámiť ich s literárnymi postavami.
Riešenie:
Nadprirodzené bytosti: strašidlo, trpaslík, ježibaba, drak.
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Zvieratá: Červenochvost, Macko Pú, pes Tuláčik, zlatá rybka.
Predmety: Pampúšik, Guľko Bombuľko.
Osoby: Klára, Hlúpy Jano, Marienka, Janko.
9/6
Krížovka je riešiteľská úloha založená na vpisovaní výrazov do obrazca. Krížovky je vhodné
zaradiť pri fixácií učiva alebo opakovaní celku, pričom je potrebné pred touto samostatnou
prácou využiť aj spoločné opakovanie so žiakmi, aby si učivo utvrdili aj slabší žiaci.
Žiaci dopĺňajú slová podľa očíslovaných definícií v legende. Cieľom krížovky je vylúštiť
tajničku, ktorá predstavuje skrytý text (heslo), ktorý sa zobrazí až po správnom vyplnení slov
podľa legendy.
Riešenie:
1. KRÁĽ
7. TRPASLÍK
2. ČARODEJNÍK
8. SNEHULIENKA
3. MESIAČIK
9. ŠEBESTOVÁ
4. MAŤKO
10. VAJCE
5. MARIENKA
11. MAŤO
6. KLÁRA
Tajnička: KAMARÁTSTVO
9/7
Úloha podporuje čítanie s porozumením a kritické myslenie. Žiaci musia vymyslieť takú
charakteristiku, aby opísali kľúčové vlastnosti postavy.

AK UHÁDNEŠ MOJE MENO
Táto časť nie je literárnym textom, ale podkladom boli námety rôznych príbehov a rozprávok.
Riešenie: Martinko Klingáč, Pipi dlhá pančucha, Budkáčik a Dubkáčik, Guľko Bombuľko.

UČEBNICA
17/1 (hore)
Žiaci odpovedajú podľa zadania. Pri postavách môžu určiť aj názov príbehu alebo knihy,
v ktorej sa žiaci s danou postavou stretli.
17/2 (hore)
Úloha divergentného typu, žiaci odpovedajú podľa vlastných predstáv a skúseností. Je dôležité
vnímať a pozorovať odpovede žiakov, uvedenie dôvodov môže mať diagnostickú funkciu.
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KAMARÁT (J. Pavlovič)
Text patrí do kategórie vecných textov, tematicky nadväzuje na pochopenie významu slov.

UČEBNICA
17/1 (dole)
Žiaci vyhľadajú informáciu a preformulujú ju z textu do vlastnej myšlienky. Informácia bude
pravdepodobne rozsiahlejšia a „viacvetná“. Zároveň však môžeme dovoliť žiakom, ktorí majú
problém so samostatnou formuláciou myšlienok prečítať vety, ktorými zodpovedia danú úlohu.
17/2 (dole)
Úloha divergentného typu. Žiaci si môžu pred odpoveďou spísať vlastnosti, resp. sa poradiť
v menších skupinách. Pri riešení úlohy sa žiak učí umeleckým textom, ktorý má aj silný náboj
vecného textu.
17/3 (dole)
Žiaci sa v tejto úlohe zamerajú na opis vlastností svojho kamaráta/kamarátky z triedy. Je
dôležité vnímať a pozorovať odpovede žiakov, ktoré môžu mať diagnostickú funkciu z pohľadu
vzťahov v skupine triedy, a ktorú vieme uplatniť aj ako implementáciu prierezovej témy
Osobnostný a sociálny rozvoj. Jej hlavným cieľom je prispieť k tomu, aby žiak porozumel sebe
a iným, uprednostňoval priateľské vzťahy v triede i mimo nej a vedel ich správne rozvíjať.

PRACOVNÝ ZOŠIT
Úlohy na s. 8 a 9 pokrývajú všeobecne témy učebnice strán 16 a 17.

MALÝ MUK V DEVIATOM LEVELI (D. Podracká)
UČEBNICA
19/1
Vhodné je, ak žiaci vymenujú všetky postavy v príbehu a pomocou vylučovacej metódy
s využitím kritického myslenia zdôvodnia, prečo je Martin hlavná postava.
19/2
Úloha v sebe nesie aj etickú rovinu. Problematika sociálnej izolácie vyvolanej nadmerným
používaním digitálnych technológií je už v tomto veku u niektorých vážna. Preto aj na tomto
mieste odporúčame diskusiu o dôsledkoch takéhoto správania, ktoré môžu žiaci pozorovať
a kriticky hodnotiť na základe opisu deja príbehu. Zároveň diskutujeme o tom, ako ľudia
pristupujú k sľubom a predsavzatiam, ktoré si sami dajú.
19/3
Žiaci svoje návrhy prezentujú s osobným zdôvodnením. Najčastejším riešením bude, že ide
o ďalšiu úroveň počítačovej hry.
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19/4
Žiaci môžu rozprávať nielen aké hry majú radi (strategické, kreatívne, akčné, simulátory,
naháňačky, strieľacie, budovacie...), ale aj konkrétne názvy, ako napr. Minecraft, Sims, alebo
názvy edukačných softvérov. O pravidlách ich používania je vhodné rozprávať sa aj
na hodinách Informatiky, v prípade nedostatku času využijeme adekvátne medzipredmetové
prepojenie.
19/Poučka
Stručné zhrnutie základných pojmov z literatúry, ktoré jednoducho a prehľadne objasňuje
žiakom aspekty literárnych textov. Text poučky je nastavený tak, aby podnietil žiaka
k uvažovaniu a spoločnej diskusii, nie memorovaniu a doslovnej interpretácii. Takýto postup
považujeme za nevhodný. Pre pochopenie je väčšinou potrebný dlhší rozhovor so žiakmi,
vysvetlenie slov a pojmov. Výsledkom by mala byť schopnosť vlastnými slovami vyjadriť
význam pojmu, ideálne pomocou vlastne vytvorenej pojmovej mapy.

PRACOVNÝ ZOŠIT
Žiak doplní meno spisovateľky a názov knihy podľa údajov z učebnice.
10/1
Žiaci majú napísať po päť slovies o tom, čo robili postavy v príbehu. Môžu to byť činnosti
exaktne pomenované v texte, ale môžu z textu aj vyplývať. Žiaci si precvičia, že činnosti sa
dajú pomenovať a zároveň okrem prečítania slovies z textu pomenujú aj činnosti, ktoré z textu
vyplývajú, napr. priateliť sa, ale aj vymýšľať alebo učiť sa - lebo Martin bol v škole.
V prípade, že sa žiakovi nezmestí päť slov, môže ostatné slová napísať na papier, prípadne
možno znížiť počet slov. Každý žiak môže považovať iné slová za výstižné, na základe analýzy
slov si možno overiť mieru vnorenia sa do príbehu a jeho pochopenia.
Riešenie:
Otec – programoval, čítal, vytvoril hru, žartoval.
Martin – hral počítačovú hru, zachránil kamaráta.
Števo – spal tvrdo, chcel sa hrať.
10/2
Pred riešením úlohy pripomenieme žiakom, že je vhodné, ak nadpis vyjadruje kľúčový moment
deja, resp. budí záujem čitateľa o prečítanie. Úloha je divergentného typu. Divergentným
myslením označujeme proces generovania nápadov a riešení, ktoré nie sú predpísané a
zaužívané. Otvárame žiakom možnosti otvoriť myseľ do rôznych smerov, ktoré môžu objaviť
a vidieť široké spektrum tvorivých riešení.
10/3
Jedna z ilustrácií by mala predstavovať prostredie počítačovej hry, druhá záhradu pri dome
Števa.
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Kapitola 2 – HNEDÁ
Hnedá farba predstavuje zem, krb, domov, spoľahlivosť, pohodlie, vytrvalosť, stabilitu,
jednoduchosť, pohodlie, ale aj chudobu. Často súvisí s nižším stavom alebo zlým charakterom,
kvôli stereotypom o druhoch oblečenia, vykonanej manuálnej práci a hnedej hrubosti
nerafinovanej nefarbenej látky. Hnedá môže byť buď teplá - zemitá, bohatá, príjemná ako
čerstvo daždivá pôda alebo rozpustená čokoláda - alebo mútna, niečo na pokraji čiernej, niečo
špinavé.
Zástupné pojmy, ktoré možno použiť pri práci s textami v čítanke – rodina, domov,
súrodenci, rodičia, starí rodičia, domovina.
V úvode kapitoly spoločne diskutujeme so žiakmi o slovách, ktoré charakterizujú hnedú farbu
v literatúre.

ROZPRÁVKA O TOM, PREČO JE UJEC UJCOM
(Ľ. Feldek)
Pri vnímaní poézie je veľmi dôležité vnímanie obsahu a zároveň rytmiky básne a rýmov. Preto
je vhodné, aby najmä slabší čitatelia počuli obsah s vhodným prednesom.
Pre učiteľa je interpretácia umeleckého textu dôležitým cieľom, funkciou aj aktivitou. Cieľom
interpretácie v didaktickom literárnom procese je, aby boli žiaci schopní vnímať estetickú
hodnotu diela, aby vo vyučovaní literatúry bola prítomná tak kognitívna, ako aj emocionálna
zložka. Osvojovanie si nových poznatkov je spojené s estetickými a emocionálnymi zážitkami.

UČEBNICA
20/1
Žiaci by mali na základe analýzy obsahu pomenovať hlavných členov rodiny: mama, tata,
dedko, babka a hlavná postava – syn a zároveň vnuk alebo ujec. Samotný dej je zapletený najmä
tým, že autor raz vystupuje v úlohe syna, raz v úlohe vnuka a nakoniec zisťuje, že ide
pravdepodobne o dospelého človeka, ktorý môže byť už niekoho ujo. Regionálne je chápanie
významu slova ujo/ujec rozdielne, preto sa významu daného slova venujeme dostatočne.
20/2
Žiak by sa mal zamerať najmä na dvojice:
mama – má ma
tata – ta-ta-ta-ta
synka – sinka
dedko – dietko
babka – bábka
vnuka – vnuká (náročný tvar slova)
ujedz – ujec
Pri hľadaní významu jednotlivých slov si môžu pomôcť rôznymi druhmi slovníkov.
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20/3
Verše sa nachádzajú na konci básne, zruční čitatelia ich pomerne rýchlo nájdu. Podľa
etymologického slovníka Králik, Ľ: Stručný etymologický slovník slovenčiny. Veda:
Bratislava. 2015. s. 640. pochádza slovo z 18. storočia, pôvodne odvodenina od uj (uj-ko, ujo),
praslovansky patriaci k starému otcovi z matkinej strany, obdobne aj pôvodom
z indoeurópštiny.

PRACOVNÝ ZOŠIT
Žiak doplní meno spisovateľa a názov knihy podľa údajov z učebnice.
11/1
Vychádzajúc z textu básne je postáv v básni päť.
11/2
Žiaci aktívne pracujú s textom v učebnici, príslušné časti odpovede potvrdia čítaním
a vyhľadávaním konkrétnych ukážok z textu.
Riešenie:
Majú synka. Prečo synka? Nuž – stále je samá sinka.
A to som ja.
Majú vnuka. Prečo vnuka? Nuž – červík mu všetko vnuká.
A to som zase ja.
11/3
Úloha divergentného typu. Žiak môže úlohu riešiť aj v domácom prostredí s rodičmi.

ESTER A ALBATROS (H. Naglik)
Žiaci pri hľadaní údajov o autorovi narazia na paradox, že Hana Naglik je slovenský básnik,
prozaik, dramatik, scenárista a textár Silvester Lavrík. Teda muž. Je vhodné vysvetliť, že autor
používa pseudonym, nepravé umelecké meno, ktoré si vymyslel sám. Niekedy sa stáva, že si
muž zvolí meno pripomínajúce ženské meno a žena mužskú verziu, resp. úplne absurdné meno,
aké si tvoria rôzni umelci napr. v hudobnej sfére.

UČEBNICA
22/1
Úloha ponúka možnosť sociálnej empatie a venuje sa problematike adopcie. K téme
pristupujeme o to citlivejšie, ak máme v triede takéhoto žiaka, rovnako citlivo na problematiku
môžu reagovať deti z rodín, ktoré sú neúplné, resp. rodičia žijú oddelene alebo každý s iným
partnerom.
22/2
Žiaci samostatne, pomocou konkrétnych citácií z textu, opisujú vlastné pocity zo správania
spolužiačky Hamvasovej (pomenovanie hrdinu priezviskom bez mena často predurčuje
negatívny charakter postavy) a spolužiaka Martina Kopasa, ktorý je predstaviteľom empatickej
postavy.
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22/3
Odpovede žiakov budú smerovať k myšlienke ignorovania posmešníkov v zmysle hesla: „Keď
si ich nebudeš všímať, ich to prejde.“ Diskusia na danú tému môže vyústiť k podobným
situáciám v triede alebo škole. Je dôležité vypočuť si aj malé náznaky na nevhodné správanie
v kolektíve a riešiť ich prípadne aj dodatočne.
22/4
Odpovede žiakov by mali smerovať k zisteniu, že na ľuďoch, ktorí sa k nám správajú milo a sú
nám sympatický, si zvykneme všimnúť skôr pozitívne vlastnosti a naopak, u nesympatických
ľuďoch sa zameriavame skôr na tie negatívne. Zároveň rodinné prostredie u Martina, tzv.
rekonštruovaná rodina (nový vzťah rodiča po rozvode), je podporou jeho empatického
a priateľského správania.

PRACOVNÝ ZOŠIT
Žiak doplní názov textu a názov knihy podľa údajov z učebnice.
12/1
Žiaci aktívne pracujú s textom v učebnici, príslušné časti odpovede potvrdia čítaním
a vyhľadávaním konkrétnych ukážok z textu.
Riešenie:
Meno: Ester
Bydlisko: Vlčkovce
Vek: 10 rokov
Mená adoptívnych rodičov: dedo Adam a babka Evica (nie sú to jej starí rodičia)
12/2
Žiaci vyhľadajú riešenie úlohy priamo v texte. Text v bublinách bude pretavením obsahu
z učebnice do priameho rozhovoru v ilustrácii.
Riešenie:
Bublina 1: Hm, tak to sme už dvaja.
Bublina 2: Hm... Úprimnú sústrasť. Prepáč.
Bublina 3: ... krajší.
12/3
Žiaci sa zoznámia s rôznymi významami slova Albatros. Zakrúžkujú význam, ktorý je podľa
nich použitý v knihe Ester a Albatros. Na vyriešenie časti b) je potrebné prečítať knihu, pretože
odpoveď sa nenachádza v ukážke.
Riešenie:
s. 10 – v knihe sa spomína lokomotíva ALBATROS – ... Albatros 498 je najelegantnejšia
lokomotíva všetkých čias!
s. 12 – v knihe sa spomína morský vták ALBATROS – ... máte krásne perie, ukázala na grófovu
bieloskvúcu sa hruď. Gróf (Albatros) sa vypol ešte viac...
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MÔJ VEĽKÝ BRAT VÝMYSELNÍK (T. Lucká)
Špecifický text predstavujúci scenár, dramatické dialógy postáv, ale aj vykreslenie postáv
v akcii.

UČEBNICA
26/1
V rozhovore žiaci objasnia súrodenecké nezhody, ktoré skončia ustúpením staršieho, ale aj
obdivom mladšieho súrodenca k staršiemu. Predstavuje sa tu bežný súrodenecký vzťah. Žiaci
môžu poodhaliť niektoré detaily z osobného života, nikdy ich však do takejto odpovede
nenútime.
26/2
Z textu vyplýva, že ide o vnútorný hlas hlavnej postavy. Úloha je divergentného typu. Žiaci
môžu rozprávať o tom, čo by mohol Matej s Výmyselníkom ešte vymyslieť. Podľa charakteru
jeho postavy a na základe prečítaného obsahu sa pokúsia o zachytenie jeho predstáv.
26/3
Takýto moment a takáto postava je veľmi pútavá pre dramatizáciu. Pri vytváraní podobizne
môžu žiaci popustiť uzdu svojej fantázii. Zároveň môžu rozprávať o svojom vnútornom
výmyselníkovi a túžbach po vymýšľaní. Niektoré z nápadov možno ďalej navrhnúť ako
priestorovú prácu na výtvarnej výchove a tým využiť možnosti medzipredmetového prepojenia.
26/4
Po vytvorení rôznych pokračovaní možno konfrontovať vymyslený príbeh s príbehom, ktorý
vytvorila autorka.
26/5
Úlohu možno využiť ako dlhodobý projekt, v ktorom sa rozvíjajú sociálne vzťahy,
komunikačné zručnosti, kooperácia medzi žiakmi ako aj pohybovo-priestorové schopnosti.

OHŇOSTROJ PRE DEDUŠKA (J. Blažková)
UČEBNICA
28/Poučka
Stručné zhrnutie základných pojmov z literatúry, ktoré jednoducho a prehľadne objasňuje
žiakom aspekty literárnych textov. Text poučky je nastavený tak, aby podnietil žiaka
k uvažovaniu a spoločnej diskusii, nie memorovaniu a doslovnej interpretácii. Takýto postup
považujeme za nevhodný. Pre pochopenie je väčšinou potrebný dlhší rozhovor so žiakmi,
vysvetlenie slov a pojmov. Výsledkom by mala byť schopnosť vlastnými slovami vyjadriť
význam pojmu, ideálne pomocou vlastne vytvorenej pojmovej mapy.
29/1
Napriek odporu Andreja vedieme žiakov, aby sa pokúsili čo najumeleckejšie predniesť daný
vinš. Následne môžeme vyzvať žiakov, aby sa predniesť vinš tak, akoby ho predniesol Andrej,
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ak by bol prinútený povedať ho deduškovi. Nechuť k prednesu vinšu žiaci pravdepodobne opíšu
rôznymi spôsobmi.
29/2
Žiaci najprv rozprávajú, aké pocity v nich vyvolávajú dané slová. Pokiaľ v nich vyvolávajú
príjemné pocity, riešenie by nemalo byť pre nich zložité. Dané slová sa najlepšie hodia na
postavu starej mamy. Žiaci môžu doplniť slová, ktoré by ich pocitmi vyjadrovali rovnaký
význam.
29/3
Pôvod slova je v predpone ne-, ktorá znamená opačný význam, napr. ne-šikovný, ne-bezpečný.
Z jazykového hľadiska je vytvorenie opačnej vlastnosti najjednoduchšie práve použitím
predpony ne-, ktorá bola pre výmyselníka Andreja dostatočne originálnym riešením. Vhodnými
slovami (synonymami) sú napr. šikuľka, šikovník, majster.
29/4
Úlohu odporúčame riešiť skôr, ako žiaci prečítajú záver knihy J. Blažkovej. Nápady môžu
vyústiť do originálnych a netradičných.

PRACOVNÝ ZOŠIT
Žiak doplní meno spisovateľky a názov knihy podľa údajov z učebnice.
13/1
Žiaci vyhľadajú informácie priamo v texte, následne označia správnu odpoveď. Úlohu
odporúčame riešiť spoločne, v prípade samostatnej práce je potrebná spoločná kontrola.
Riešenie: 1b, 2d, 3c (v texte je použité slovo slížiky), 4c.
13/2
Žiak v prvej časti úlohy spája text a obrázok čiarou, čiary vytvoria obrazec X. V druhej časti sa
žiaci pokúsia vymyslieť vlastné vety podľa zadania. Tvorba viet môže byť pre niektorých
žiakov zložitejšia najmä v písomnej forme. V takomto prípade je vhodné vytvoriť dvojice alebo
skupiny, kde aspoň jeden vie ostatným pomôcť pri formulácii viet.
13/3
Žiaci tvoria odpovede podľa vlastných predstáv.
13/4
Učivo prepojíme na poznatky z jazykovej zložky, kde v druhom ročníku mali žiaci získať
kompetenciu tvorby blahoželania.

TOMÁŠ JANOVIC (Ľ. Kepštová)
Text je špecifický tým, že opisuje umelecky a primerane veku jednotlivých autorov detskej
literatúry. V texte sú ukryté názvy niektorých diel spisovateľa. Cieľom je podporovať záujem
žiakov o čítanie a zároveň bližšie spoznávanie slovenských spisovateľov.

32

ČÍTANKA pre tretiakov: Metodické komentáre

UČEBNICA
30/1
Žiaci pomocou vlastných skúseností, vyhľadávaním na internete, najlepšie priamo v knižnici
hľadajú názvy autorových kníh. Môžu si ich priamo v texte vyfarbiť alebo inak označiť. Úlohu
odporúčame riešiť spoločne, v prípade samostatnej práce je potrebná spoločná kontrola.
30/2
Riešenie: s. 10 Hodina čítania, s. 31 O bohatom palci, s. 84 Rozprávka o pánovi starostovi.

PRACOVNÝ ZOŠIT
Namiesto úvodnej tabuľky o mene autora a názve textu čaká žiakov náročnejšia úloha, ktorá si
z dôvodu a potreby vyhľadávania bude vyžadovať dlhší čas na riešenie. Odporúčame spoločne
sa dohodnúť na dĺžke času. Následne si žiaci riešenia porovnajú, prípadne upravia. Oceníme
snahu a aktivitu žiakov.
14/1 (hore)
Žiaci svoje pátrania zavŕšia vlastnou tvorbou obálky jednej z kníh podľa svojho výberu. Úlohu
možno ďalej navrhnúť ako samostatnú prácu na výtvarnej výchove a tým využiť možnosti
medzipredmetového prepojenia.

O BOHATOM PALCI (T. Janovic)
UČEBNICA
31/1
Ostrov Bali nemusí byť žiakom známy. Pre pochopenie obsahu stačí, ak žiakom vysvetlíme, že
ostrov je pomerne ďaleko (vzdušná vzdialenosť hlavných miest Bratislava – Denpasar je 11 323
km) a cesta lietadlom tam trvá viac ako 14 hodín priamym letom. Podstatou článku je idea, že
ani obrovské bohatstvo nemôže nahradiť blízkosť človeka, ešte viac priamych príbuzných.
Preto si musíme tieto väzby vážiť a udržiavať. Hlavnou postavou je istý palec Jozef, ktorý je
prototypom bohatého, no osamelého človeka (je sám ako palec). Zároveň si môžeme vysvetliť,
ako vznikla veta „Je sám ako palec“.
31/2
Riešenie: krásna vila s hodvábnou spálňou, zlaté hodiny s vodometom, zlatý vodomet
s hodinkami (vysvetlíme význam slova vodomet), zariadenie na ovládanie počasia, kufor plný
fotografií (toto si možno v prvom pláne žiaci neuvedomia).
31/3
Žiak môže kruhy kresliť obkreslením kruhového tvaru alebo pomocou inej pomôcky, nemusí
to byť kružidlo. Ak nemá žiak zavedený zošit na Čítanie, môže kruhy nakresliť na ľubovoľný
papier, najlepšie linajkový, aby sa mu lepšie písalo.
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31/4
Prirovnanie je častým prostriedkom umeleckého štýlu. Má tri členy: to, čo sa prirovnáva
(napr. chlapec), to, k čomu sa prirovnáva (napr. jedľa), a to, čo je pre predchádzajúce dva
členy spoločné (napr. vysoký). Napr.: Chlapec je vysoký ako jedľa.
Prirovnanie má blízko k metafore. V metafore sa používajú slová v prenesenom význame,
v prirovnaní majú priamy význam. Prirovnania zvyšujú názornosť a emocionalitu literárneho
prejavu.
V prirovnaní sa najčastejšie používa spojka ako, sťa, ani, jak, než, sťaby. Existuje aj
bezspojkové spojenie: Jeho oči, rozhnevané blesky, pozerali po prítomných.
Žiaci po spoločnom rozhovore o prirovnaniach vyhľadávajú ukážky priamo v texte.
Riešenie: žil ako prasa v žite, sám ako prst, ľahne do kúta ako mačka, hnedý ako jeseň,
zošuverený ako lístie, drobná ako gombík.

PRACOVNÝ ZOŠIT
14/1 (dole)
Je pravdepodobné, že niektorí žiaci nebudú písal len negatívne, ale aj pozitívne vlastnosti palca
Jozefa. Oceníme všetky názory a riešenia. Súpis napísaných vlastností môžeme zapísať v rámci
diskusie a tvorby slovnej zásoby na tabuľu.
14/2 (dole)
Žiaci označujú obrázky so slovami, ktoré podľa ich názoru považujú za bohatstvo. Riešenia
žiakov sa budú pravdepodobne líšiť. Je vhodné, ak pri riešení vznikne diskusia o tom, čo
považujeme za ozajstné bohatstvo a čo pominuteľné. Úloha v sebe nesie aj etickú rovinu.
14/3 (dole)
Najpravdepodobnejšou odpoveďou bude Pyšná princezná, no žiaci pri správnom zdôvodnení
môžu predložiť aj iné riešenia.
14/4 (dole)
Možné riešenie: ... sme si uvedomili, čo je pravé bohatstvo.

BEBEK Z KRÁSNEJ HÔRKY (Š. Moravčík)
UČEBNICA
35/1
Ide o diametrálne odlišné spôsoby života. Bebek a jeho život bol poznačený otvorenosťou,
chudobou, srdečnosťou a úprimnosťou. Život Jozefa je poznačený samotou a uzavretosťou,
bohatstvom, pretvárkou (príďte zajtra, budem už úplne v poriadku) a neúprimnosťou.
35/2
Žiak by sa mal sústrediť na opis celého príbehu, nielen momentu, kedy sa objavilo v kotli zlato.
Rozvíja si tým schopnosť tvoriť dej a rozprávať podľa prečítaného textu.

34

ČÍTANKA pre tretiakov: Metodické komentáre

35/3
Podstatou fígľa by podľa odpovedí žiakov mala byť najmä:
• schopnosť používať rôzne významy slov, táto schopnosť je výsadou múdrych ľudí;
• schopnosť premyslieť si veci tak, aby nikomu neublížili, je výsadou spravodlivých;
• schopnosť nebyť sebecký, lebo Bebek doprial svojim synom oveľa viac, ako dostal on od
rodičov.
35/4
Povesť sa viaže k hradu v Krásnej Hôrke. Hrad vznikol na území, ktoré bratom Bebekovcom
daroval kráľ Belo IV. a bol postavený začiatkom 14. storočia. Určite však nie tak, ako opisuje
povesť.
35/Poučka
Stručné zhrnutie základných pojmov z literatúry, ktoré jednoducho a prehľadne objasňuje
žiakom aspekty literárnych textov. Text poučky je nastavený tak, aby podnietil žiaka
k uvažovaniu a spoločnej diskusii, nie memorovaniu a doslovnej interpretácii. Takýto postup
považujeme za nevhodný. Pre pochopenie je väčšinou potrebný dlhší rozhovor so žiakmi,
vysvetlenie slov a pojmov. Výsledkom by mala byť schopnosť vlastnými slovami vyjadriť
význam pojmu, ideálne pomocou vlastne vytvorenej pojmovej mapy.

PRACOVNÝ ZOŠIT
Žiak doplní názov textu a názov knihy podľa údajov z učebnice.
15/1
Žiaci sa pokúsia, za pomoci učebnice, napísať osnovu povesti. Ku každému ucelenému úseku
textu pridelia mennú (heslovú) časť osnovy – body osnovy, ktorú podľa postupnosti deja dopíšu
k jednotlivým číslam. Priraďovaním si zároveň overia úroveň porozumenia prečítaného textu.
V prípade potreby pristúpime k postupnému opakovanému čítaniu textu.
Možné riešenie:
1. Chudobný pastier Bebek.
2. Černokňažník hľadá učeníka.
3. Černokňažník láka deti.
4. Jabloň, bohatá odmena.
5. Dar pre kráľa.
6. Sedem zámkov pre Bebeka a jeho deti.
15/2
Odpovede žiakov by mali smerovať k hodnotám, ktoré sú považované za tzv. pravé hodnoty a
bohatstvo každej rodiny (zdravie, šťastie, porozumenie a láska). Nevyhnutné je, aby sa podobné
témy realizovali prakticky, prostredníctvom vhodných cvičení, modelových situácií, diskusií,
hier a iných interaktívnych metód.
15/3
Žiaci dopĺňajú chýbajúce časti viet o povesti.
Riešenie:
• ... Gemer (územie Gemera bude potrebné žiakom opísať a vysvetliť).
• ... hrad Krásna Hôrka.
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15/4
Žiaci vyhľadávajú ďalšie informácie o hrade Krásna Hôrka z iných dostupných zdrojov, než je
učebnica. Úloha je vhodná aj na implementáciu medzipredmetových vzťahov, napr. s obsahom
predmetu Informatika.
Medzi najčastejšie údaje budú pravdepodobne patriť:
• Vznik 14. storočie.
• Nachádza sa neďaleko Rožňavy, nad obcou Krásnohorské Podhradie.
• Je to národná kultúrna pamiatka.
• Medzi unikáty patria tzv. basetové rohy vystavené v hudobnom salóniku.
• Vyhorel.
• Bol opätovne zrekonštruovaný.
• Má trojuholníkový pôdorys.
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Kapitola 3 – BIELA
Biela je tou najzákladnejšou farbou z celého farebného spektra. Je symbolom čistoty, jasnosti,
vznešenosti a nevinnosti, mieru, pokoja, pokory, osvietenia a neutrality. Symbolizuje aj
počiatok, prechod z jedného obdobia života do druhého alebo z jedného sveta do druhého.
Zástupné pojmy, ktoré možno použiť pri práci s textami v čítanke – zima, spravodlivosť,
čistota, sneh, nevinnosť, chlad, smrť.
V úvode kapitoly spoločne diskutujeme so žiakmi o slovách, ktoré charakterizujú bielu farbu
v literatúre.

PÁNKO SNEHULIANKO (J. Uličiansky)
UČEBNICA
37/1 (hore)
Žiaci vyhľadajú časti textu, v ktorých autor opisuje prácu pánka Snehulianka. Spoločným
rozhovorom vytvoria súvislé rozprávanie danej časti príbehu. Dbáme na dodržanie sledu
jednotlivých udalostí a postupností deja.
37/2 (hore)
Žiaci vyhľadávaním viet, ktoré opisujú, čo všetko bolo v autorskej rozprávke biele, si precvičia
komunikačnú formu práce s literárnym textom – orientáciu v texte. Úlohu môžu riešiť
samostatne alebo v skupinách. V spoločnej diskusii urobíme kontrolu vyhľadaných slovných
spojení, prípadne viet.
Riešenie: vybielená kancelária, biely stôl, biele spisy, biela stolička, biely kufrík, biele letáky,
biele snehové vločky, biele výšky.
37/3 (hore)
Riešenie je v texte zvýraznené veľkými tlačenými písmenami, preto by pre väčšinu žiakov
nemal byť problém úlohu vyriešiť. Pri tvorení nových textov je potrebné so žiakmi diskutovať
o obsahu, spísať niekoľko vhodných kľúčových slov, ktoré je vhodné použiť pri tvorbe nových
textov. Najmä jazykovo menej zruční žiaci budú potrebovať pomoc, preto je vhodné, aby
pracovali takíto žiaci vo dvojiciach alebo malých skupinách.
37/4
Medzi najčastejšie odpovede na úlohu bude pravdepodobne patriť Perinbaba a Jakub z príbehu
Ľ. Feldeka – Perinbaba, ktorá bola výrazne upravená J. Jakubiskom a sfilmovaná. Niektorí
žiaci si spomenú na animovaný príbeh Snehuliaci z produkcie ČST 1980. Snehuliacke
rozprávky boli spracované ČST aj ako večerníčkový seriál. Snehuliacke rozprávky boli
nafilmované viackrát. V rozhovore môžu spomenúť žiaci aj novodobé rozprávky, napr.:
Snehová kráľovná, Frozen – Ľadové kráľovstvo a pod. Ukážky niektorých rozprávok možno
nájsť vyhľadaním na internete, či už v PC učebni alebo na interaktívnej tabuli.
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37/5
Žiaci si na podporu riešenia tejto úlohy otvoria učebnicu na s. 9 a porovnajú jednotlivé znaky
autorskej rozprávky s prečítaným textom. Väčšina znakov je ľahko identifikovateľná. Aj pri
odpovedi je vhodné, aby mal žiak k dispozícii pojmovú mapu.

PRACOVNÝ ZOŠIT
Žiak doplní názov ukážky a meno spisovateľa podľa údajov z učebnice.
16/1 (hore)
Príbuzné slová si žiaci osvojili v učive o vybraných slovách. Prostredníctvom úlohy si môžu
zopakovať poznatky o odvodzovaní a tvorení príbuzných slov. Naučia sa rozvíjať aktívnu
slovnú zásobu v rôznych komunikačných situáciách.
Riešenie: Snehulianko, Snehovom, Snehový (úrad), snehové (vločky), sneženie, snežiť,
Snehuliacke (ostrovy).
16/2 (hore)
Pri tvorbe nového mena je dôležité, aby si žiaci uvedomili, že meno má vyjadrovať niečo
charakteristické. Pred samotnou tvorbou je vhodné vypísať si kľúčové slová a zopakovať si
odvodzovanie a tvorenie príbuzných slov.
Možné riešenie: Pán Letúšik, Pánko Letnianko, Pánko Letovianko...
Pri tvorbe letáku opäť postupujeme ako pri tvorbe mena. Spoločne si vypíšeme kľúčové
myšlienky, ktoré by sa mohli v letáku nachádzať. Následne vyzveme žiakov, aby sformulovali
krátky reklamný text. V prípade samostatnej práce je nutná spoločná kontrola.

ZIMNÉ PRANOSTIKY
Text nemá väzbu na konkrétne slovo.
37/Poučka
Stručné zhrnutie základných pojmov z literatúry, ktoré jednoducho a prehľadne objasňuje
žiakom aspekty literárnych textov. Text poučky je nastavený tak, aby podnietil žiaka
k uvažovaniu a spoločnej diskusii, nie memorovaniu a doslovnej interpretácii. Takýto postup
považujeme za nevhodný. Pre pochopenie je väčšinou potrebný dlhší rozhovor so žiakmi,
vysvetlenie slov a pojmov. Výsledkom by mala byť schopnosť vlastnými slovami vyjadriť
význam pojmu, ideálne pomocou vlastne vytvorenej pojmovej mapy.

UČEBNICA
37/1 (dole)
Biele Vianoce, zelená Veľká noc. – Ak je na Vianoce dostatok snehu, na Veľkú noc sa príroda
zafarbí dozelena.
Katarína na ľade, Vianoce na blate. – Ak sú na Katarínu silné mrazy a tvorí sa poľadovica,
na Vianoce sa opäť oteplí.
Aké veľké sú cencúle v decembri, také dlhé budú rúrky z kukurice. – Ak je dostatočne silná
zima, pôda si oddýchne a bude dobrá úroda.
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Keď je na Štedrý deň mnoho hviezd, je mnoho zemiakov. – Jasná noc znamená v zime chlad.
Ak je chladno, pôda si oddýchne a bude dobrá úroda.
Na svätého Tomáša, chop sa chlpatého rubáša. – Počasie a teploty sú už v marci pomerne
mierne a možno zhodiť kabát a zobrať si rubáš (druh ženskej košele vhodnej na teplejšie
počasie).
Keď na Vianoce pokryté sú polia snehom, môžeš na Veľkú noc sedieť pod košatým stromom. –
Ak je na Vianoce dostatok snehu, nevydrží väčšinou do Veľkej noci.
Svätá Barbora vyháňa drevo zo dvora. – Na Barboru je nutné už pomerne intenzívne kúriť
a úbytok dreva je už na Barboru viditeľný.
37/2 (dole)
Vychádzame z vysvetlení v úlohe 1.
Biele Vianoce, zelená Veľká noc. → Keď na Vianoce pokryté sú polia snehom, môžeš na Veľkú
noc sedieť pod košatým stromom.
Čiastočne: Aké veľké sú cencúle v decembri, také dlhé budú rúrky z kukurice. → Keď je na
Štedrý deň mnoho hviezd, je mnoho zemiakov.
37/3 (dole)
Žiaci môžu pracovať s webovými stránkami, knihami (napr. Čarovné zrkadlo), prípadne inými
dostupnými zdrojmi alebo médiami.

PRACOVNÝ ZOŠIT
16/1 (dole)
Možné riešenia:
4. december, Barbora
Aké je počasie na Barboru, také býva až do Vianoc.
Po svätej Baruši daj pozor na uši.
Svätá Barbora ťahá sane do dvora.
Svätá Barbora vetry rozháňa.
Svätá Barbora vyháňa drevo zo dvora.
6. december, Mikuláš
Keď je na svätého Mikuláša počasie peknô, v januári pole je bielo.
Keď na deň Mikuláša sneží, bude požehnaný rok.
Na svätého Mikuláša už je zima celá naša.
13. december, Lucia
Aké sú od Lucie do Vianoc dni, také budú aj mesiace.
Keď príde Lucia, nájde ju už zima.
Keď si Lucia na mena háby zablatí, v januári si ich prať bude.
Od Lucie do Vianoc každá noc má svoju moc.
Svätá Lucia je kráľovnou zimy.
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24. december, Štedrý deň
Aký je čas na Adama a Evy, také budú nasledujúce dni.
Biele Vianoce, zelená Veľká noc.
Do Vianoc - hoj, od Vianoc - joj!
Do Vianoc dlhá nitka, krátky deň, po Vianociach krátka nitka, dlhší deň.
Jasné Vianoce, mnoho vína a ovocie.
Keď je hus na Vianoce na blate, na Jozefa bude na ľade.
Keď je na Štedrý deň večer mnoho hviezd, bude mnoho zemiakov.
Keď je na Štedrý deň veľa hviezdičiek, na budúci rok je veľa kureniec.
Keď je na Štedrý večer mlha, bude plané počasie.
Keď je vianočná noc tmavá (nesvieti mesiac), bude tma v záčine (miesto na odkladanie
potravín, úrody).
Keď na Narodenie Krista pršať začne, za štyri týždne počasie bude mračné.
Koľko sa ukáže prvý sneh pred Vianocami, toľko bude trvať po Vianociach.
Lahodný a teplý čas na Vianoce je znamením, že zima bude dlho trvať.
Lepšie Vianoce treskúce nežli tekúce.
Na Vianoce - po gágorče (po hrdlo, dosýtosti), na Velikú noc - moc, na Ducha - do pol
brucha, Na Trojicu - len za užicu (lyžicu).
Štedrý večer jasný každému je milý, dá vraj pánboh vína, požehná v obilí.
Zdroj: https://vianoce.sk/18231-sk/pranostiky-na-mesiac-december.php

O BRATISLAVSKOM VALDHEROVI (O. Sliacky)
Ide o prerozprávaný príbeh. Pútavé pre žiakov bude najmä komiksové spracovanie príbehu.
V tomto príbehu je smutnou rovinou neľudský prístup správcu lesa, ktorý bol krutý. Dôležité
je venovať sa samotnému príbehu, pretože nesie v sebe základné znaky povesti. Vysvetľuje
dôvod, prečo sa zjavuje líška s Valdherovou hlavou. Povesť je zaujímavá aj tým, že meno
postavy obsahuje aj povolanie správcu lesa Valdher je Wald (nemecky les) a herr (správca,
pán).

UČEBNICA
39/1
Žiaci určia Bratislavu ako miesto deja. Žiakom priblížime históriu oblasti Železná studnička,
ktorá dostala názov podľa železitej vody vyvierajúcej na tunajšom území. V súčasnosti patrí
k jednej z najvyhľadávanejších a najobľúbenejších prírodných lokalít v bezprostrednom okolí
Bratislavy. Okrem prírodných hodnôt ju k tomu predurčuje dobrá dostupnosť, výborný
východiskový bod viacerých turistických a cyklistických chodníkov, ako aj obľúbená
sedačková lanovka. Železná studnička je horská časť mesta v Malých Karpatoch. Téma je
vhodná aj na aplikáciu medzipredmetových vzťahov s predmetom Vlastivedy, prípadne
Informatiky.
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39/2
Žiaci okrem opisu toho, ako bol hlavný hrdina povesti potrestaný, môžu uvažovať aj o tom, či
bol trest za krutosť dostatočný, slabý alebo príliš veľký. Taktiež možno viest rozhovor o etickej
rovine správania sa Valdhera ku chudobným a tiež apelovať na city žiakov v otázkach pomoci
slabým a chudobným v ich okolí (medzipredmetové vzťahy, prepojenie na etickú a náboženskú
výchovu).
39/3
Pri tvorbe odpovede je potrebné, aby žiaci neskĺzli k používaniu nevhodných slov, ktoré by
éterická pani Lucia nikdy nevyslovila. V tejto úlohe majú žiaci možnosť nácviku dramatického
výstupu. Pomôckou môže byť úloha 2 v pracovnom zošite.
39/4
Riešenie úlohy je viazané na oblasť, kde sa žiak nachádza. Úloha pripravuje žiakov
na zvládnutie učiva 4. ročníka v predmete Vlastiveda, kde sa budú venovať povestiam z daných
regiónov. V tejto úlohe je dôležité venovať sa nielen textu povesti, ale aj jej záveru, ktorý v sebe
nesie pútavé vysvetlenie istej historickej udalosti. Pre úspešné zvládnutie rozprávania je
vhodné, aby si žiak pripravil osnovu alebo pojmovú mapu.

PRACOVNÝ ZOŠIT
Žiak doplní meno spisovateľa a názov knihy podľa údajov z učebnice.
17/1
Žiaci vyhľadajú informácie priamo v texte, následne označia správnu odpoveď. Úlohu
odporúčame riešiť spoločne, v prípade samostatnej práce je potrebná spoločná kontrola.
Riešenie: 1c, 2a, 3c (odpoveď nie je v texte prítomná), 4d.
17/2
Žiaci očíslujú obrázky podľa postupnosti deja. Priraďovaním si zároveň overia úroveň
porozumenia prečítaného textu. V prípade potreby pristúpime k postupnému opakovanému
čítaniu textu.
Riešenie: 4, 2, 1, 5, 3.
Z povesti nevyplýva, či mimo poslednej noci v roku je Valdher človekom alebo nie, no
posledný obrázok naznačuje, že sa líškou stáva len na Silvestra.
17/3
Úloha opäť nabáda žiakov vyhľadať informácie v knižniciach. Je vhodné, ak k názvu doplní
žiak aj meno autora. Prostredníctvom kooperatívneho učenia môžeme riešenie úlohy obohatiť
o význam práce v skupine. Žiaci sa naučia kooperovať na spoločnej úlohe, spoločne
vyhľadávať informácie, triediť ich podľa zadania, navzájom si pomáhať.
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SLÁVNOSŤ U PIPI DLHEJ PANČUCHY (A. Lindgrenovej)
UČEBNICA
41/1
Pán Nilson niesol oznam, ktorý je v texte napísaný jazykovo správne, ale v ilustrácii tak, ako
ho napísala samotná Pipi. Pozvanie a priebeh oslavy bol typický pre správanie a myslenie Pipi.
Vyzýval teda deti, aby všetky nájdené cukríky zjedli.
41/2
So žiakmi vedieme spoločný rozhovor o tom, ako by mohol príbeh pokračovať a aké
prekvapenie pripravila Pipi deťom. Niektoré zaujímavé návrhy môžu žiaci napísať na tabuľu
a porovnať ich s pokračovaním príbehu. Je vhodné, aby neodpovedali žiaci, ktorí príbeh
poznajú a nepokazili prekvapenie ostatným.
43/3 (hore)
Výhodu pri riešení budú mať žiaci, ktorí poznajú animovaný alebo filmový príbeh o Pipi. Avšak
ich predstavivosť bude do veľkej miery oklieštená známym vizuálnym poznatkom. Žiakov ale
vedieme aj k tomu, že aj z ilustrácie a textu možno získať zaujímavý opis, ktorý môžeme
doplniť vlastnými kresbami žiakov, hra na ilustrátorov, napr. na hodine výtvarnej výchovy.
Svoje kresby žiaci následne podporia slovami z textu alebo ilustráciami.
43/4 (hore)
Význam slova v slovenčine je mierne nelichotivý. Predstavuje mierne nekonvenčného človeka,
ktorý málo hľadí na názory ostatných. Niekedy je synonymným pomenovaním ľudí trpiacich
miernou psychickou poruchou. Pipi tiež veľmi nekonvenčne riešila svoje problémy, ako dieťa
si neuvedomovala detinskosť niektorých situácií a dospelí jej nerozumeli. V tom je čaro daného
príbehu. Ukázať svet taký, akým by bol, keby sa ľudia nestali dospelými, ale ostali by deťmi
navždy. Zároveň je nutné viesť aj etický rozhovor o tom, do akej miery je takáto sloboda
spojená s pocitom a nesením zodpovednosti za svoje činy ako aj zasahovaním do života ľudí
vo svojom okolí.
43/5 (hore)
Postava Elofa predstavuje človeka/dieťa, ktoré je tvrdo pod područím konvencií a až pomocou
Pipi ho prekoná. Je vyzývaný Pipi, aby sa správal nekonvenčne a užíval si detský svet
radovánok ako dieťa. Žiaci si v závere uvedomia, že je dôležité nájsť určitú rovnováhu medzi
radosťami a povinnosťami.

PRACOVNÝ ZOŠIT
Žiak doplní názov príbehu, názov knihy a keďže ide o zahraničného autora aj meno
prekladateľky podľa údajov z učebnice. Zopakujeme si význam prekladu, kedy samotný
preklad je výnimočným autorským dielom, lebo musí zachytiť obsah a náladu diela a môže
využiť len prostriedky daného jazyka.
Zaujímavé je využiť prekladač textov a vysvetliť úlohu prekladateľa ako umelca.
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Napísať text diela (vhodná je najmä báseň) v originálnom jazyku a vložiť do prekladacieho
systému dostupného na internete. Následne si pozrieť kvalitu a umeleckú hodnotu prekladu
vykonaného inteligentným počítačovým systémom s prekladom umeleckým, kde je prítomný
ľudský faktor.
18/1
Žiaci si prečítaním časti príbehu pripomenú postavy a situácie, ktoré daný úryvok vystihujú.
Dovolíme žiakom, aby si počas čítania robili poznámky na samostatný papier, alebo
zvýrazňovali pojmy priamo v texte. Je to jeden zo spôsobov, ako podporiť porozumenie textu.
Robenie si poznámok v danej časti textu alebo odseku bude slúžiť ako „barlička“ na ktorú sa
môže žiak neskôr odkazovať pri riešení druhej časti úlohy – tvorbe ilustrácie. Poznámky môžu
obsahovať postavy, ktoré sa v texte postupne objavujú, dôležité udalosti, zvláštne detaily a pod.
V druhej časti úlohy sa žiaci pokúsia zachytiť vo vlastnej ilustrácii čo najpresnejšie detaily
podľa tohto úryvku.
18/2
Žiaci pracujú s textom v učebnici a vyhľadávajú mená všetkých literárnych postáv, ktoré
vystupujú v texte o Pipi Dlhej Pančuche.
Riešenie: Tomy, Anika, Pipi, pán Nilson (opička), deti, Elof.

ZIMNÁ ZÁHADA (Š. Moravčík)
UČEBNICA
43/1 (dole)
Žiaci pozorovaním zistia, že tvar básne pripomína písmeno „Z“. Jedná sa o zobrazenie grafickej
básne (KALIGRAM), ktorá nadobúda čoraz väčší význam pri prenose estetických informácií.
Dotvára obsah básne hrovým vizuálnym vnemom.
43/2 (dole)
Žiaci si po prečítaní básne uvedomia, že písmeno „Z“ je zároveň začiatočným písmenom
všetkých slov v básni.
43/3 (dole)
V úlohe si žiaci prepoja obsah básne s písmenom „Z“ a prirovnaním – Z ako zima. Prečítajú
verše, ktoré dokazujú prepojenie na dané ročné obdobie.
43/4 (dole)
Žiakov necháme diskutovať o tom, prečo je posledný verš napísaný menším písmom. V rámci
brainstormingu môže vzniknúť široká škála verbálnych reakcií a dojmov z prečítaného textu.
Všetky názory, aj tie neuniformné, hodnotíme pozitívne. Vyžadujeme k ním v rámci
komunikácie aj vlastné zdôvodnenia, napr.: odchádzajúca zima v diaľke, zaspávajúci strácajúci
sa hlas, ozvena v diaľke a pod.
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43/5 (dole)
Predpokladáme, že žiaci veľmi jednoduchým deduktívnym spôsobom prídu na prepojenie
s abecedou a usporiadaním písmen v abecednom poradí. Preto sa domnievame, že závery
a odpovede vyplynú automaticky. Úlohu môžeme ukončiť aktivitami s abecedou v rámci
medzipredmetových vzťahov.
Text nemá cvičenia v PZ.

RÝM (Ľ. Feldek)
UČEBNICA
44/1 (hore)
Riešenie: dom – snehom, snehu – nehu, domu – tomu, rým – dym.
44/2 (hore)
Prostredníctvom komunikačných činností s literárnym textom sa snažíme so žiakmi hlbšie
preniknúť do významu textu a pochopiť vyjadrenia autora – k čomu prirovnáva básnik slovo
rým. Žiaci v spoločnej diskusii dospejú k záveru, že rým prirovnal básnik k slovu dom.
Vyžadujeme od žiakov, aby prirovnanie básnika vysvetlili vlastnými slovami. Podobne preberá
rýmované slovo tvar s iným slovom, ktoré sa s ním rýmuje. Ide o krásny básnicky obraz, ktorý
vysvetľuje princíp rýmov.
44/3 (hore)
Žiaci môžu použiť ľubovoľné slovo z básne a k nemu pridať vlastné zdôvodnenie. Vzhľadom
na to, že nejde o vecnú rovinu, ale umeleckú, dovolíme žiakom obhájiť si svoj názor aj vtedy,
ak má žiak iný názor ako ostatní. Napríklad dym pomaly stúpa z komína, najprv je hustý
a tmavý, potom sa rozíde a rozplynie medzi oblakmi a stane sa súčasťou obrovského celku
a vesmíru.
44/Poučka
Stručné zhrnutie základných pojmov z literatúry, ktoré jednoducho a prehľadne objasňuje
žiakom aspekty literárnych textov. Text poučky je nastavený tak, aby podnietil žiaka
k uvažovaniu a spoločnej diskusii, nie memorovaniu a doslovnej interpretácii. Takýto postup
považujeme za nevhodný. Pre pochopenie je väčšinou potrebný dlhší rozhovor so žiakmi,
vysvetlenie slov a pojmov. Výsledkom by mala byť schopnosť vlastnými slovami vyjadriť
význam pojmu, ideálne pomocou vlastne vytvorenej pojmovej mapy.
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RÝMY ZIMY (D. Hevier)
Text má súvis so slovom ZIMA.

UČEBNICA
44/1 (dole)
Žiaci čítajú jednotlivé verše a zaraďujú ich do skupiny príjemných a nepríjemných pocitov.
Svoje zaradenie odôvodnia. Názory žiakov sa môžu líšiť. Pre niekoho bude nepríjemnou
informácia, že mesiac prechladol. Pre iného predstava, že niekto na tortu sype soľ.
44/2 (dole)
Ide o básnický obraz. Úplne inak vníma svet niekto, kto je pozitívne naladený, ako niekto so
zlou náladou. Aj človek, ktorého prácou je odpratávanie veľkého množstva snehu bude vnímať
sneh inak ako ten, kto pozerá na padajúci sneh spoza okna vyhriateho bytu. V tomto prípade
bola mačka autorovi sympatická a pohľad na pazúrik odtlačený do snehu vyvolal pocit
rozkvitnutého kvetu. Spoločne môžu žiaci hľadať inú paralelu medzi podobou odtlačku stopy
kocúra a premetmi okolo nás, napr. bubliny vo vani, bublifuk, čertíci vykukujúci spoza kopčeka
a pod.
44/3 (dole)
Žiaci prezentujú svoje verbálne reakcie na vnímanie a prežívanie porozumenia textu, ako aj
na dojmy z prečítaného. Opisujú vlastné predstavy o tom, prečo dal autor básni názov Rýmy
zimy. Na záver môžeme využiť medzipredmetové vzťahy na prespievanie textu s hudobným
podkladom od Bela Félixa Deťom – Rýmy zimy.

PRACOVNÝ ZOŠIT
Žiak doplní k názvu textu meno spisovateľa a názov knihy podľa údajov z učebnice. V druhej
tabuľke doplní názov textu s názvom knihy. Obidva texty sa nachádzajú v učebnici na s. 44.
19/1
Žiak vyfarbí rovnakou farbou plôšky so slovami, ktoré sa rýmujú. Vyhľadávaním a tvorením
dvojíc si zopakujú a zároveň precvičia rozpoznávanie a vyhľadávanie rýmov, zachytenie
zvukovej zhody dvoch alebo viacerých slabík na istých bodoch, v tomto prípade slov a slovných
spojení.
Riešenie: modré líca – metelica, prechladol – sype soľ, ako dom – pod snehom, svet – kvet, dym
– rým, z brehu – v snehu.
V druhej časti úlohy sa žiaci pokúsia o vlastnú tvorbu slov, ktoré sa rýmujú so slovom sneh.
Úlohu môžeme riešiť frontálne, ako skupinovú prácu, prácu vo dvojiciach alebo samostatnú
prácu. V každom prípade je potrebná spoločná kontrola.
Riešenie: sneh – breh, beh, výbeh, príbeh, postreh, rozbeh, priebeh, lieh, obeh, kolobeh, nech,
pelech, plech, striech...
19/2
Žiaci pracujú s textom v učebnici. Pri prepise zamenia pozície jednotlivých rýmov. Následne
zistia, do akej miery to ovplyvnilo obsah pôvodnej básne.
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V ĽADOVOM ZRKADLE (Š. Moravčík)
UČEBNICA
45/1 (hore)
Po vysvetlení jednotlivých slov by nemal byť problém báseň povedať bežným jazykom.
V potoku sa ľad ligoce,
duní metelica.
Závistlivá hus gagoce:
– Dobre je vám v posteli!
V búde starý pes šteká,
ježí sa mu zlostne srsť.
Mráz štípe a vrana kráka,
vonku husto sype sneh.

45/2 (hore)
Žiaci pravdepodobne sami prídu na to, že prekrútené slová na rozdiel od správne povedanej
básne vytvárajú pekné rýmy a rým a slová v nej vytvárajú príjemný melodicko-rytmický celok
(povedané detskou rečou).
Text nemá cvičenia v PZ.

ĽUDOVÉ HÁDANKY O ZIME
UČEBNICA
Text nemá väzbu na konkrétne slovo.
45/1 (dole)
Riešenie: rukavica, mráz na okne, stom, sánky.
45/2 (dole)
Pri tvorbe hádanie je vhodné, ak žiaci využívali rým na konci verša.
Text nemá cvičenia v PZ.
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KRÁSNE A MÚDRE SÚ ĽUDOVÉ ROZPRÁVKY
(M. Ďuríčková)
UČEBNICA
Text nemá väzbu na konkrétne slovo.
47/1
Žiaci pri tvorbe odpovede vychádzajú z prečítaného textu. Svoje tvrdenia prepájajú s textom
v učebnici. Využívajú pritom komunikačné činnosti s literárnym textom – orientácia v texte,
overenie porozumenia textu.
47/2
Otázka smeruje na druhy a charaktery postáv v ľudových rozprávkach, teda na kladné a záporné
postavy, chudobní a bohatí, zaľúbení a nezaľúbení, krásni a škaredí, múdri a hlúpi. Pri každej
postave môže žiak uviesť aj konkrétnu postavu z ľubovoľnej rozprávky.
47/3
Žiak opäť pracuje s textom v učebnici a snaží sa informácie vyhľadať a odprezentovať
vlastnými slovami. Odporúčame venovať aspoň chvíľu času rozhovorom o Matejovi
Hrebendovi, ktorý šíril knihy medzi ľuďmi.
47/4
Na predchádzajúci rozhovor možno priamo nadviazať rozprávaním o vzdelaných a nadšených
mladých ľuďoch, ktorí sa rozhodli zbierať a zapisovať ľudové rozprávky. Jedným
z najhorlivejších a najvytrvalejších zberateľov a upravovateľov bol Pavol Dobšinský.
47/5
Žiaci vyhľadajú v texte slovné spojenie mravný zákon. Pokúsia sa o vyjadrenie vlastnej
predstavy daného pojmu. Žiaci pracujú s prekonceptami, t.j. nedokonalými doteraz získanými
predstavami. Postupnými rozhovormi dospejú k zisteniu, že mravný zákon je zákon, ktorý
prikazuje mravné dobro a zakazuje zlo. Slobodné, a preto zodpovedné rozhodnutie proti nemu
je vina.
47/Poučka
Stručné zhrnutie základných pojmov z literatúry, ktoré jednoducho a prehľadne objasňuje
žiakom aspekty literárnych textov. Text poučky je nastavený tak, aby podnietil žiaka
k uvažovaniu a spoločnej diskusii, nie memorovaniu a doslovnej interpretácii. Takýto postup
považujeme za nevhodný. Pre pochopenie je väčšinou potrebný dlhší rozhovor so žiakmi,
vysvetlenie slov a pojmov. Výsledkom by mala byť schopnosť vlastnými slovami vyjadriť
význam pojmu, ideálne pomocou vlastne vytvorenej pojmovej mapy.
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PRACOVNÝ ZOŠIT
Tematická strana je zameraná na základné znaky ľudovej rozprávky.
20/1
Úloha podporuje overenie získaných informácií o ľudovej rozprávke aplikovaním odpovedí
do tabuľky. Pri čítaní s porozumením a práci s poučkou žiaci získali niekoľko nových
informácií a poznatkov. Zároveň v nich chceme podporiť záujem o ďalšie hľadanie nových
vedomostí. Tie môžu žiaci definovať v úlohe heslovite alebo pomocou viet.
20/2
Cieľom úlohy je podnietiť záujem žiakov o knižnice, či už v domácom alebo školskom
prostredí, resp. o verejné knižnice. Školská knižnica slúži zároveň ako učebňa, ktorú je možné
využívať počas vyučovania, ale aj v mimovyučovacom čase, na recitačné súťaže a prácu
záujmových krúžkov. Podpora založenia knižníc a porovnanie kníh domácej a školskej
knižnice poukazuje aj na výhody verejných knižníc, ktoré ponúkajú knihy bez nutnosti každú
z nich si kúpiť. V knižnici sú dostupné aj knihy, ktoré sa už nepredávajú.
Žiak vypracuje ľavú časť úlohy doma, ideálne s pomocou rodičov alebo starších súrodencov.
Pravú časť môže vypracovať pri individuálnej návšteve knižnice.

BIELA AKO SNEH A ČERVENÁ AKO KRV (O. Sliacky)
Text je prerozprávaná rozprávka moderným autorom. Rozprávku možno deti poznajú v podobe
úpravy P. Dobšinského. Aj tieto úpravy však už nie sú pôvodnými textami Dobšinského,
pretože jeho vtedajší jazyk bol niekedy odlišný od slov a vetných konštrukcií súčasného
slovenského jazyka. Pre zlepšenie zrozumiteľnosti sa teda aktualizovala forma jazyka aj
v týchto rozprávkach.

UČEBNICA
49/1
Symbolika rozprávok sa naplno prejavuje aj v texte Ondreja Sliackeho. Tretí, siedmy,
sedemdesiaty siedmy, deviaty, trinásty sú najčastejšie počty v rozprávkach. Sliacky si nevybral
vetu za siedmimi horami a siedmimi dolami, ale v sedemdesiatej siedmej krajine. Chcel tým
vyjadriť, že to bolo naozaj veľmi ďaleko. Avšak nie tak ďaleko, aby sme príbehu a problémom
v ňom nerozumeli. Záver tvorí opäť typická veta – zazvonil zvonec a rozprávky je koniec. Aj
toto symbolicky uzatvára niečo, podobne ako zvonec umieračik oznamuje koniec života. Ide
o vety známe z tradičných rozprávok.
49/2
Riešenie:
V sedemdesiatej siedmej krajine...
... žila starena s tromi dievkami.
... a po tretí raz poslala mládenca na pole.
Po tretí raz, keď už dievčine od striginho plameňa...
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49/3
Riešenie: Použila tri predmety:
hrebeň – vznikla hustá a vysoká hora;
sklený črep – vytvoril hladkú sklenú horu, ktorú musela obísť;
ručník – vytvoril jazero.
49/4
Žiaci môžu pri argumentácii využiť text z učebnice a ako dôkaz citovať vety. Takéto riešenie
je najprínosnejšie pre osobnostný rozvoj žiaka, ako aj pre overenie porozumenia textu
a orientácie v texte.
49/5
Pre úspešné zvládnutie prerozprávania rozprávky je vhodné, aby si žiak pripravil osnovu deja
alebo pojmovú mapu, ktorú pri rozprávaní použije, aby sa viac sústredil na prerozprávaný
obsah so zachovaním sledu jednotlivých udalostí a postupností deja.

PRACOVNÝ ZOŠIT
Žiak doplní názov textu podľa údajov z učebnice.
21/1
Žiaci čítajú vety, ktoré opisujú, čo všetko vykonal mládenec, hlavný hrdina príbehu.
K jednotlivým vetám môžu upresniť udalosť, ktorá tomu predchádzala. Vyústením rozprávania
dospejú k druhej literárnej postave a do prázdnych obrázkov dopíšu, čo všetko vykonala
dievčina. Niektoré vety alebo slovné spojenia sa môžu zhodovať s odpoveďami pri mládencovi,
napr.: zamilovala sa, odišla z domu, premenila sa na kačku, vzala čarovné predmety, vymyslela
plán, hodila za seba hrebeň, hodila za seba ručník, hodila za seba sklený črep, vydala sa,
usmiala sa.
21/2
Riešenia žiakov sa môžu líšiť. Najvýstižnejším riešením je cieľavedomosť, pretože napriek
otcovmu odhováraniu v úvode príbehu šiel za svojím cieľom a splnil si sen. Navyše
cieľavedomosť je spojením viacerých schopností človeka dodržiavať naznačené smerovanie,
ísť za vytýčeným cieľom, mať v sebe systematickosť, ctižiadostivosť, ambicióznosť, šikovnosť,
múdrosť ale aj usilovnosť. Žiakom môžeme dovoliť vyfarbiť si viac ako jednu plôšku pokiaľ si
to budú vedieť zargumentovať.
21/3
Riešenia sa aj tu môžu líšiť. Najpravdepodobnejším riešením je neprajnosť, lebo starena
nedopriala šťastie najmladšej dievčine. Žiakov však necháme diskutovať o svojich dojmoch
z prečítaného textu, verbálne reagovať na vlastné vnímanie a prežívanie.
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Kapitola 4 – MODRÁ
Modrá farba vo všeobecnosti predstavuje pokoj, mier, uvoľnenie a vyváženosť. Je ideálnou
farbou pri meditáciách, vytvára harmonickú atmosféru. Táto farba vytvára pocit neskonalých
diaľok a absolútnej vnútornej slobody. Symbolizuje tiež zasnené a dôverné myslenie, a preto
býva táto povaha často zneužívaná a hovorí sa o ľahkomyseľnej modrookosti. Modrá podporuje
sklon k vyváženosti a miernosti a stáva sa cennou pomocou pre stresovaných a nepokojných
ľudí. Z tohto dôvodu by mali čulé, nekoncentrované deti robiť úlohy pod modrým svetlom.
Zástupné pojmy, ktoré možno použiť pri práci s textami v čítanke – more, sen, fantázia,
diaľky, obloha, cesty.
V úvode kapitoly spoločne diskutujeme so žiakmi o slovách, ktoré charakterizujú modrú
farbu v literatúre.

MODRÁ HOJDAČKA (J. Navrátil)
UČEBNICA
50/1
Žiaci svoje odpovede sformulujú na základe prečítaného textu. Farba lodiek, podobne ako
kapitoly v učebnici, predurčuje niektoré vlastnosti alebo ich schopnosti. Ak si človek sadne do
hojdačky, môže mať pocit, že pláva, lebo hojdanie na hojdačke môže pripomínať hojdanie
loďky na mori.
50/2
Žiak pracuje s textom a svoje tvrdenia dokladá citáciou z textu. Výber loďky sa môže líšiť aj
podľa toho, či odpovedá chlapec alebo dievča.
50/3
Loďky z ilustrácií môžu plávať kamkoľvek, preto budú odpovede žiakov veľmi rôznorodé.
Cieľom úlohy je rozvoj tvorivosti a fantázie u žiakov. Oceníme všetky nápady a riešenia, aj tie
netradičné alebo fantazijné. Žiaci budú aplikovať jeden zo základných princípov fantazijného
myslenia – symbolizáciu, kedy sa predmetu pripisuje zvláštny význam, objekt niečo zastupuje,
symbolizuje.

PRACOVNÝ ZOŠIT
Žiak doplní meno spisovateľa a názov knihy podľa učebnice.
22/1
Cieľom úlohy je prehĺbiť čitateľský zážitok a rozvíjať u žiakov komunikačné zručnosti –
konkretizácia, prežívanie, objavovanie a hodnotenie. Žiaci diskutujú o významoch jednotlivých
viet. Snahou je hlbšie preniknúť do významu textu a porovnať zobrazené so skutočnosťou.
Riešením môže byť výber ktorejkoľvek vety, pretože text a jeho charakter dovoľujú naplno
zapojiť žiakovu fantáziu a vnímať text z pohľadu vlastnej kreativity.
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22/2
Žiaci svoje fantazijné predstavy prenesú do kresby vlastnej ilustrácie a na chvíľu sa nechajú
„unášať“ vo víre predstáv a snov. Ilustráciu môžeme doplniť (preniesť) do tvorivej
dramatizácie.
22/3
Žiaci napíšu, aký cestovateľský sen by si chceli splniť. Podporíme u nich samostatné riešenie
literárneho problému objavovaním, tvorivým písaním, identifikáciou dojmu a zážitku
z riešenia. Úloha je vhodná aj na implementáciu medzipredmetových vzťahov, napr. s obsahom
predmetu Výtvarná výchova. Opísaný sen môžu žiaci doplniť ilustráciou.

SNÍVANIČKO (D. Hevier)
Text súvisí so slovom SEN.

UČEBNICA
51/1
Žiak pracuje s textom a svoje tvrdenie dokladá citáciou z textu. Odpovede žiakov budú
smerovať k informácii, že cestou je sen a spánok.
51/2
Pre určenie odpovede je vhodné pracovať s daným textom v učebnici, kde nájde čudesné veci,
hoci niektoré čudesné vlastne nie sú, napr. ryby môžu byť priesvitné (sumček priesvitný
predávaný aj v akvaristike), loď môže vychádzať z brány, napr. na prietokovej komore
priehrady a pod.
51/3
Februmáj vznikol spojením názvov február a máj. Riešením môžu byť ľubovoľné kombinácie
názvov mesiacov, napr. májonov, májober, marcomáj...
51/4
Žiaci môžu predstaviť ľubovoľné riešenia. Podnecujeme u žiakov produkciu myšlienok a
nápadov. Zároveň podporujeme rozvoj sebaistoty a sebavedomia, ako aj ochotu žiakov riskovať
pri riešení úloh. Žiadne z riešení nezavrhujeme. Pri tejto úlohe vieme využiť aj
medzipredmetové prepojenie. Niektoré riešenia môžu žiaci spracovať výtvarne, prípadne
zhudobniť.
Text nemá cvičenia v PZ.
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VAŇOVÉ MORIA (V. Klimáček)
UČEBNICA
53/1
Žiaci zdôvodňujú svoje rozhodnutie. Je veľmi vítané, ak by sa mu podarilo použiť jazyk autora,
buď prečítaním alebo hovorením spamäti. V tejto etape pracujeme len s druhmi morí, ktoré
vymyslel autor.
53/2
Rôzne riešenia, napr. smutné čierne more, voňavé more kvetín.
53/3
Vítaná je predovšetkým fantázia žiakov a schopnosť hrať sa so slovami a ich významami.
Ilustráciu a tvorbu textu môžeme vnímať ako možnosť prepojiť jazykové vyučovanie
a výtvarnú výchovu.
53/4
Opäť žiaka vyzývame na použitie fantázie, keďže text a práca s ním súvisí so slovom fantázia,
fantazijné myslenie.

PRACOVNÝ ZOŠIT
Žiak dopíše meno spisovateľa a názov knihy.
23/1
Pri väčšine otázok možno, s trochou fantázie žiakov, odpoveď voliť ľubovoľne. A o to v týchto
cvičeniach ide. Podpora fantázie žiaka. Žiaci môžu získať neistý pocit v tom, že väčšina úloh,
ktoré riešia, má jedno riešenie. Pri riešení úloh sa majú žiaci stretnúť s rôznymi problémovými
situáciami, mali by využívať svoje skúsenosti a zisťovať, že niektoré úlohy majú aj viac
správnych riešení a niektoré nemajú žiadne riešenie. Týmto ich pripravíme na riešenie
životných problémov. Okrem iného preto, lebo aj v praktickom živote majú rôzne situácie
viacero možných riešení, medzi ktorými si človek potrebuje vyberať. Je to príležitosť rozvíjať
aj hodnotiace myslenie s implementáciou medzipredmetových vzťahov, konkrétne predmetu
Matematika.
Riešenie: 1bc, 2c, 3c.
23/2
Žiaci sa pokúsia nakresliť ďalšie vaňové more a vymyslieť mu adekvátny názov. O každom
mori napíšu dve vety. Pri prvej vani je už názov daný a čiastočne predurčuje obsah viet.
Samozrejme, ak žiak použije fantáziu, môže kvetiny prepojiť nielen s vizuálnym vnemom na
obrázku, ale pridať k nemu aj kvetinovú vôňu, prípadne farbu, tvar a pod. Pri druhej vani je
riešenie plne v rukách žiakov.
23/3
Úloha priamo nabáda na využitie fantázie. Je však nutné usmerniť, že využitie fantázie by
nemalo najmä: nikoho zosmiešňovať, nikomu ubližovať, pred nikým neznevažujeme svoju
osobnosť (nepoužívame nevhodné a vulgárne slová).
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Možné riešenia:
• ... Antarktídu, ľadové medvede, Ľadové kráľovstvo
• ... skrýšu zbojníkov, obuvníkov, stopárov
• ... bludisko, cestovanie vláčikom, overovateľa šteklivosti nôh
• ... jaskyniarov, schovávačku, vojakov v bunkri

KAPITÁN KUKUK (J. Uličiansky)
UČEBNICA
57/1
Žiaci označia za hlavnú postavu autorskej rozprávky kapitána Kukuk, kapitánom lode. Všetky
ostatné postavy považujeme za vedľajšie. Pravdepodobný pôvod jeho mena je v tom, že
neustále pozoroval more a pevniny pred sebou, aj v ilustráciách sa objavuje s ďalekohľadom.
Pozerať sa ďalekohľadom do diaľky, niečo uvidieť: kukuk.
57/2
Slovné spojenia označujú dva rozdielne typy ľudí a ich reakcie.
Prvá veta na s. 55: Kapitán Kukuk si však zachoval chladnú myseľ. (Loď narazila na kryhu
a nemohla sa pohnúť ďalej.)
Tretia veta na s. 56: Hoci boli celí zo snehu, nesprávali sa k hosťom chladne. (Snehuliaci, hneď
po zoznámení, pozvali kapitána Kukuk do svojich príbytkov na zmrzlinu.)
57/3
Riešenie: nalákať – naľakať, obyvateľ – dobyvateľ.
57/4
Žiaci pracujú s textom. Pomocou textu a citácie z neho spomenú najmä – objavenie
Snehuliackych ostrovov, získanie receptu na zmrzlinu, zvolenie za náčelníka na Snehuliackych
ostrovoch. Niektorí žiaci si možno spomenú na pánka Snehulianka z príbehu na s. 36.
57/5
V tomto prípade žiaci opäť zapoja fantáziu. Podľa ich záujmov sa pravdepodobne budú líšiť aj
jednotlivé odpovede.

PRACOVNÝ ZOŠIT
Žiak dopíše názov textu a názov knihy podľa údajov z učebnice.
24/1
Pri riešení sa vrátime k riešeniu úlohy 1 z učebnice.
Riešenie:
a) Kapitán lode neustále pozoroval ďalekohľadom more a pevniny pred sebou.
b) kuchár Mňam – Ham, Vareška, Rybka
kormidelník Šmyk – Lodnodenník. Fajka, Vlnolam

53

ČÍTANKA pre tretiakov: Metodické komentáre

24/2
Predpokladané riešenie pre ľavý obrázok bude Snehuliacke ostrovy, pre pravý najčastejším
pomenovaním sú Opičie ostrovy. Úlohou žiakov je vymyslieť pohostenie pre návštevníkov
ostrovov.

ĽUBOMÍR FELDEK (Ľ. Kepštová)
Žiaci sa opäť stretávajú so špecifickým textom s opisom slovenského spisovateľa. V texte sú
ukryté názvy niektorých jeho diel.

UČEBNICA
58/1
Žiaci sa najprv zoznámia s obsahom textu. Počas spoločného čítania si môžeme so žiakmi
zahrať hru Pátrači: vyzveme ich, aby pri okamžitom zistení, že sa jedná o ukrytý názov knihy
Ľubomíra Feldeka, vykonali vopred dohodnutý povel. Napr. potlesk, vztyk, výskok a pod.
Riešenie: Botafogo, Zelené jelene, Stratený zverinec, Zlatúšik, Modrá a Zelená kniha
rozprávok, Veľká kniha slovenských rozprávok.
58/2
V hre môžeme pokračovať aj v riešení druhej úlohy. Tentokrát môžu žiaci pátrať samostatne,
po nájdení ďalšieho textu v Čítanke vykonajú konkrétny povel a následne nahlas prečítajú jeho
názov.
Riešenie: Rozprávka o tom, prečo je ujec ujcom (s. 20), Rým (s. 44), Hra pre tvoje modré oči
(s. 59), Komár a medveď (d. 86).

PRACOVNÝ ZOŠIT
Namiesto úvodnej tabuľky o mene autora a názve textu čaká žiakov náročnejšia úloha, ktorá si
z dôvodu a potreby vyhľadávania bude vyžadovať dlhší čas na riešenie. Odporúčame spoločne
sa dohodnúť na dĺžke času. Následne si žiaci riešenia porovnajú, prípadne upravia. Oceníme
snahu a aktivitu žiakov.
25/1
Žiaci nakreslia návrh obálky pre jednu z uvedených kníh. Svoje návrhy predstavia svojim
spolužiakom.
25/2
Cieľom úlohy je vzbudiť u žiakov záujem o ďalšie hľadanie nových informácií a získavanie
nových vedomostí. Tie môžu žiaci definovať v úlohe heslovite alebo pomocou viet. Úloha je
vhodná na implementáciu medzipredmetových vzťahov, napr. s predmetom Informatiky.
Riešenie:
1. V roku 1976 bol zapísaný na čestnú listinu Hansa Christiana Andersena za knihu Modrú
knihu rozprávok.
2. Už počas štúdií začal pracovať ako redaktor vo vydavateľstve Mladé letá.
3. V roku 2007 dostal Krištáľové krídlo v kategórii publicistika a literatúra.
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25/3
Žiaci spoločne, v skupinách alebo individuálne vyhľadávajú texty spisovateľa v učebnici
Čítanky. Postupne si ich zapisujú. Cieľom úlohy je vyhľadať texty autorov detskej literatúry,
zosumarizovať jeho tvorbu, poznať najznámejšie diela daného autora.
Riešenie:
Rozprávka o tom, prečo je ujec ujcom
Rým
Hra pre tvoje modré oči
Komár a Medveď

HRA PRE TVOJE MODRÉ OČI (Ľ. Feldek)
Text je pomerne náročný najmä pre slabších čitateľov, je možné, že sa k čítaniu budú musieť
pre pochopenie niektorých častí opätovne vrátiť.

UČEBNICA
62/1
Autor napísal hru pre niekoho osamelého, kto nemôže zaspať. Cirkusové predstavenie sa
odohráva v sne, v ktorom sme sa presunuli do veľkej záhrady (informácie nájde v úvode textu).
62/2
Žiaci opisujú a vymenovávajú druhy zeleniny, ktoré vystupujú v cirkuse. Ako rozcvičku pred
riešením tejto úlohy, môžeme zvoliť zopakovanie pojmov – zelenina, ovocie. Ku každej
zelenine pridajú aj cirkusového umelca. Vysvetlia, aké podobnosti zastupujú dvojice.
Riešenie:
• Fazuľa je tanečnica, ktorá cvičí nebezpečné cviky – fazuľa sa ovíja okolo palice, keď rastie.
• Kukurica, ktorá cerí zuby– zrná kukurice vyzerajú ako ľudské zuby.
• cibuľa, ktorá je naobliekaným šašom – vrstvy cibule sú ako vrstvy oblečenia.
• Slnečnice ako Číňanky s tanierikmi, ktoré žonglujú na paliciach. Žonglérky – overíme si, či
žiaci rozumejú významu slova.
• Žonglér, ktorý si vyhadzuje 20 paradajok – plody rajčiaka sú po kríku povešané tak, akoby
ich niekto vyhodil do vzduchu a nechceli padnúť.
• Uhorka ako hadia žena, ktorá je zaoblená ako zátvorka, podobnosť na základe ohnutia
nakladanej uhorky.
62/3
Žiaci budú vyhľadávať argumenty pre svoje tvrdenie. Je vhodné, aby počas odpovede používali
učebnicu a hľadali v nej argumenty.
62/4
Ide o nádherný básnický obraz. Tak ako ľudský tanier ponúka stranu pre žalúdok človeka, okno
ponúka pohľady a potešenie, ktorými sa nabažíme. Preto tanier s potravou vo forme vizuálnych
zážitkov.
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62/5
Pred riešením je potrebné si overiť, či rozumejú významu slova „kmín“. Ide o zlodeja, v tomto
prípade zlodeja, ktorý sa vkradol do mysle a do sna a tam spôsobil túto nezmyselnú hru (sen).
Dôvody, prečo autor upozorňuje, že pri pohľade hore mu ozelenejú oči môžu žiaci uviesť
viacero. Najpravdepodobnejšou odpoveďou bude pravdepodobne idea, že aj ak sa modrými
očami niekto pozerá na žltý mesiac, farby sa zmiešajú a vznikne zelená.

PRACOVNÝ ZOŠIT
Žiak dopíše meno spisovateľa a názov knihy podľa údajov z učebnice.
26/1
Žiaci skladajú slová z písmen na jednotlivých obrázkoch. Z odpovedí zistia, o ktorých
rastlinách sa píše v básni. Slová vpíšu na linajky v spodnej časti cirkusu.
Riešenie: rajčina, kukurica, uhorka, fazuľa, cibuľa, slnečnice.
26/2
Žiaci si vyberú jeden druh zeleniny a prepíšu časť textu, v ktorom sa o ňom píše. Uplatňujú
jazykové pravidlá v písomnom prejave, nielen pri odpise a prepise, ale tiež pri veku primeranej
jazykovej analýze textu. Dbáme na dodržiavanie základných požiadaviek na písmo –
čitateľnosť, plynulosť, jednoťažnosť, úhľadnosť, vekuprimeraná rýchlosť písania. Zároveň
využívame komunikačné činnosti s literárnym textom – orientácia v texte, overenie
porozumenia textu.
26/3
Žiaci si prečítajú vety samostatne a pokúsia sa navrhnúť k jednej z viet ilustráciu. V procese
tvorby ilustrácie sa snažíme evokovať atmosféru, ktorá by psychologicky neobmedzovala
detskú fantáziu. Efektívne pôsobenie učiteľa v oblasti recepcie a tvorby ilustrácie podporuje
u žiakov rozvoj vizuálnej gramotnosti a vizuálnej komunikácie. U žiakov sa snažíme rozvíjať
nielen spojitosť s textom, ale hlavne emocionálnosť, ktorá zdôrazňuje citový zážitok. Tejto
téme sa možno venovať a využiť ju aj ako celoročnú tému, resp. sa k nej priebežne vracať vždy
na začiatku každej novej kapitoly.
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Kapitola 5 – ZELENÁ
Zelená je farba prírody, vegetácie, jari, symbolizuje hojnosť, rozvoj, nový začiatok, nádej, mier
a harmóniu. Pohľad do zelena upokojuje nervy, oživuje oči, zvyšuje koncentráciu, preto sú
monitory na počítačoch zelenej farby, alebo zelené steny v triedach. Často je využívaná aj v
nemocničných priestoroch, pretože je aj farbou zotavenia a regenerácie síl.
Zástupné pojmy, ktoré možno použiť pri práci s textami v čítanke – nádej, mladosť,
príroda, ekológia, jar, les.
V úvode kapitoly spoločne diskutujeme so žiakmi o slovách, ktoré charakterizujú zelenú
farbu v literatúre.

JAR (J. Navrátil)
UČEBNICA
63/1
Pred riešením úlohy je potrebné vysvetliť frazeologizmus „dať niečomu zelenú“. Následne žiaci
hľadajú v texte odpovede na otázku.
Riešenie: oraniskám, záhrade, lúke, lesu, piesni, tráve, prvosienkam, zeline, divozelu,
makovému zrnku.
Ceste nedalo zelenú, lebo zelená je na tých cestách. Po úvodnom vysvetlení frazeologizmu budú
žiaci pravdepodobne bez problémov vedieť odpoveď. Odporúčame použiť tento postup, lebo
riešenie budú vedieť aj menej jazykovo zdatní žiaci.
63/2
Zelina je v jeho základnom význame myslená ako trávny porast, niekedy ako burina.
Divozel je konkrétny druh byliny, rastliny s veľkými žltými kvetmi. Divozel býva často
súčasťou trávneho porastu. (Vhodné je ukázať konkrétnu podobu divozelu a podobu zelinového
trávneho porastu.) Základom pre básnika bol tiež slovný základ zel (divo-zel, zel-ina). Preto by
mali žiaci skúšať tvoriť týmto smerom zel-enina, zel-inky, zel-er, zimo-zel, zel-eň. Ako
hádanku možno žiakom dať úlohu: Ktorému menu dáva slnko zelenú? Gi-zel-e.
63/2
Žiaci by mali vychádzať z informácií získaných v nižších ročníkoch. Jar je ročné obdobie, kedy
sa začína všetko zelenať. Spôsobuje to postavenie Slnka voči Zemi, predlžovanie dní
a otepľovanie pôdy spôsobené iným sklonom dopadania lúčov na povrch Zeme. To je
odbornejšie vyjadrenie toho, čo vyjadruje umelecky báseň.

PRACOVNÝ ZOŠIT
Žiak dopíše názov textu, meno spisovateľa a názov knihy podľa údajov z učebnice.
27/1
Pri riešení úlohy sa vrátime k úlohe 1 z učebnice. Žiaci uvažujú nad významom prvého verša
v básni. Zelenou ceruzkou vyfarbia vetu, ktorá najlepšie opisuje význam uvedeného verša.
V prípade nejasností ohľadom označenia správneho významu, odporúčame prečítať aj okolité
verše, resp. celú báseň.
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Riešenie: Slnko niečo odštartovalo.
27/2
Žiaci sa pokúsia dokončiť a vymyslieť vety pre konkrétnu farbu na semafore.
Riešenie:
Červenú dáva slnko ružiam, vlčím makom, šípkam, jablkám, paradajkám...
Oranžovú dáva slnko pomarančom, nechtíku lekárskemu, ruži, tulipánu, rakytníku...
Zelenú dáva slnko tráve, bylinkám, stromom, zelenej uhorke, špenátu, brokolici...
27/3
Žiak vypíšu z básne slová, ktoré sa rýmujú. Vyhľadávaním a tvorením dvojíc si zopakujú
a zároveň precvičia rozpoznávanie a vyhľadávanie rýmov, zachytenie zvukovej zhody dvoch
alebo viacerých slabík na istých bodoch, v tomto prípade slov a slovných spojení.
Riešenie: veži – ježí, píska – oraniskám, lesu – nesú, sienka– prvosienkam, zrnku – slnku.

KTO DO VEĽKEJ NOCI VYČISTÍ ASPOŇ JEDNU
STUDNIČKU, BUDE CELÝ ROK ZDRAVÝ (M. Šurinová)
UČEBNICA
64/1
Žiakov možno zarazí, že názov textu akoby nesúvisel s textom nižšie. Zároveň sa zelená
objavuje až dvakrát, raz ako názov dňa „Zelený štvrtok“ a raz ako názov knihy, z ktorej
pochádza text „Deti v zelenom“. Obsahom textu je v skratke žiakom priblížiť hlavné momenty
obdobia veľkonočných sviatkov. Je veľmi vhodné, aby žiaci tento text vnímali v kontexte učiva
Vlastivedy pre tretiakov, kde sa nachádza podobný text. Môžu porovnať, ktoré informácie sa
nachádzajú v oboch textoch a zároveň, ktoré informácie sú unikátne pre Vlastivedný text
a ktoré pre text v učebnici Čítanky. Autorka sa venuje zvykom predkresťanského i novovekého
obdobia. Je zaujímavé, a v texte sa to aj spomína, že na Slovensku sú regióny, kde sa dievčatá
len šibú a nekúpu, kde sa len kúpu a nešibú a aj také, kde obe tradície bežia súbežne. Odpovede
žiakov sa budú líšiť najmä v tom, či sú založené na filozofii svätenia Veľkej noci, alebo sú
vnímané ako sviatky jari bez pozadia najväčšieho cirkevného sviatku. Cieľom textu a aj úlohy
nie je opis a porovnanie rozdielov, ale len výpoveď rôznych zvykov. Taktiež treba mať
na pamäti, ak sa nachádzajú v triede žiaci, ktorí pochádzajú z úplne inej kultúrnej oblasti, môže
to byť pre nich len obyčajný deň, resp. obdobie. V takom prípade im dáme možnosť oboznámiť
spolužiakov s vlastnými tradíciami, ktoré sa viažu k nejakému obdobiu roka.
64/2
Pri tvorbe kalendára môže veľmi pomôcť, ak si žiak vopred pripraví pojmovú mapu. Utriedi si
tak pojmy, ktoré bude ilustrovať do kalendára. Pri ilustrovaní jednotlivých dní, resp. udalostí,
si pomáhajú najmä opísanými situáciami v texte a ich symbolikou. Podporíme žiakov v tvorbe
kreatívnych a netradičných kalendárov, či už v tvare rôznych veľkonočných symbolov (napr.
kraslica) alebo rôznych podôb pojmových máp, alebo len jednoduchých zoznamov.
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PRACOVNÝ ZOŠIT
Žiak dopíše meno spisovateľky a názov knihy podľa údajov z učebnice.
28/1
Žiak pracuje s textom v učebnici. Vpisuje do tabuľky informácie podľa zadania.
Úloha podporuje aktívne učenie sa. Žiaci konštruujú tabuľku so stĺpcami, ktoré vypĺňajú
po prečítaní textu. Obnovujú si doterajšie vedomosti o téme, tvoria tzv. vlastný tezaurus. Potom
zosumarizujú nové veci, ktoré sa dozvedeli (naučili sa) alebo doplnili.
Úloha je vhodná aj na aplikáciu medzipredmetových vzťahov s obsahom predmetu
Informatiky.
Riešenie:
• Na Veľký piatok sa nič nesialo ani nesadilo, pretože sa v ten deň nesmelo hýbať so zemou.
• Niekde krasliciam hovoria písanky, lebo dievča na vajíčko napísalo: Koho milujem, tomu
kraslicu darujem.
• Chcela by som vedieť postup pletenia korbáča.
• Gazdovia verili, že na Veľký piatok ovce zárezy do uší nebudú bolieť a rany sa im rýchlo
zahoja.
• Na Zelený štvrtok sa podľa tradície majú jesť jedlá zelenej farby, aby sa ľudia po celý rok
tešili dobrému zdraviu.
8/2
Ak žiaci riešia úlohu až po sviatkoch, spíšu údaje naraz, ak pred sviatkami, môžu to brať ako
denník a každý deň doplniť údaje.
Na nasledujúcich troch stranách sa budeme venovať trom dôležitým súčastiam ľudovej
slovesnosti. Strana 65 je zameraná na pranostiky.

ČO VEDELI UŽ NAŠI PRARODIČIA (ľudová slovesnosť)
Text súvisí so slovom PRÍRODA.

UČEBNICA
65/1
Žiak odpovie na základe skúseností z predchádzajúcich strán (od s. 37). Výroky označí ako
pranostiky, ktoré sa viažu na každoročné striedanie dejov a charakteru počasia.
65/2
Gregor prináša oteplenie, topenie snehu a ľadu (12.3.).
Jozef prináša taktiež oteplenie, pranostika má podobný význam ako na Gregora (19.3.).
Na Juraja je už zem pomerne ohriata a preto je viditeľný rast trávy, takže slovo „raší“ je
nahradené slovom beží, rýchlo vylieza (24.4.).
Žofia prináša krátkodobé ochladenie v rámci obdobia štyroch dní Pankrác, Servác, Bonifác
a Žofia (15.5.). Žofia je nasledujúci deň, pri ktorom často udrú mrazy, ktoré môžu zničiť úrodu.
Hovorí sa jej aj „uplakaná Žofia“, táto pranostika upozorňuje na daždivé a chladné obdobie.
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Studený máj s májovými dažďami väčšinou pôsobí veľmi dobre pre budúcu úrodu. Rastliny
majú dostatok vlahy pre svoj rast a môžu vyrásť mocné rastliny, vyhnať konáre, listy majú
dostatok živín, ktoré sú rozvádzané vodou do celého tela. Pri týchto pranostikách odporúčame
využiť poznatky z druhého ročníka v predmete prvouka.
Strana nemá pokračovanie v PZ.

SLOVENSKÉ PRÍSLOVIA A POREKADLÁ
Autorom zbierky prísloví je Adolf Peter Záturecký. Táto monumentálna zbierka obsahujúca
približne 13 000 položiek je výsledkom autorovho viac ako tridsaťročného bádateľského úsilia
v oblasti „príslovníctva“. V dobovom medzinárodnom kontexte prevýšila všetky obdobné
zbierky a jej vedecká úroveň (triedenie a usporiadanie materiálu, odkazy na inonárodné zbierky
prísloví, jazykové spracovanie) bola vysoko vyzdvihovaná.

UČEBNICA
66/1
1. Huby jedz, ale meno im vedz!
– je príslovie, ktoré poučuje o nutnosti poznať huby, ktoré zbierame.
2. Akoby hrach na stenu hádzal.
– je porekadlo, pretože nič nepoučuje, len konštatuje zúfalosť rečníka.
3. Dobrá studňa v suchu vodu dáva: dobrý priateľ v núdzi sa poznáva.
– je príslovie, ktoré poučuje, že priatelia sa poznajú vtedy, keď od nich niečo potrebujeme.
4. Nemá na ružiach postlané.
– predstavuje porekadlo, lebo nepoučuje, len konštatuje o niekom jeho neutešenú situáciu.
5. Vtáka poznať po perí, vlka po srsti, človeka po reči.
– predstavuje príslovie, ktoré upozorňuje, že reč a prejav človeka môže veľa prezradiť
o jeho osobnosti.
6. Ja o voze a on o koze.
– je príkladom porekadla, lebo tiež nepoučuje, len konštatuje, že dvaja hovoriaci si vôbec
nerozumejú. Akoby každý hovoril o inom.
66/2
Riešenie:
• prinášajú ponaučenie (príslovia) – 1., 3., 5.;
• neprinášajú ponaučenie (porekadlá) – 2., 4. a 6.
Niektorí žiaci môžu namietať, že aj z porekadla máme ponaučenie. Dôležité je upozorniť ich
na to, že síce majú pravdu, no nie je to prvotná úloha porekadla.
66/3
Žiak postupne priraďuje výroky k skupine prísloví alebo porekadiel. Odporúčame riešiť úlohu
spoločne, pretože aj v dospelosti majú niektorí problém s rozlíšením príslovia od porekadla.
66/Poučka
Stručné zhrnutie základných pojmov z literatúry, ktoré jednoducho a prehľadne objasňuje
žiakom aspekty literárnych textov. Text poučky je nastavený tak, aby podnietil žiaka
k uvažovaniu a spoločnej diskusii, nie memorovaniu a doslovnej interpretácii. Takýto postup
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považujeme za nevhodný. Pre pochopenie je väčšinou potrebný dlhší rozhovor so žiakmi,
vysvetlenie slov a pojmov. Výsledkom by mala byť schopnosť vlastnými slovami vyjadriť
význam pojmu, ideálne pomocou vlastne vytvorenej pojmovej mapy.

PRACOVNÝ ZOŠIT
Tematická strana je zameraná na príslovia.
29/1
Žiaci spájajú časti prísloví čiarami. Príslovia sú vyberané tak, aby ich žiak vedel spojiť, ak aj
všetky z nich nepozná.
Riešenie: Trikrát meraj a raz strihaj. Kde zdravie chýba, všetko chýba. Iný kraj, iný mrav.
Práca odkladaná nebýva dokonaná.
29/2
Žiaci vyberú k obrázku vhodné príslovie. Ide o príslovia z prostredia školy a vzdelávania.
V spoločnej diskusii si vysvetlíme ich význam.
Riešenie: Huby jedz, ale meno im vedz. Dobrá studňa v suchu vodu dáva, dobrý priateľ v núdzi
sa poznáva.
29/3
Žiaci uvažujú nad významom daného príslovia. Spoločne význam príslovia opíšu.
Nezameriavam sa na kvalitatívne prevedenie ilustrácie, ale jej obsahový význam zachytený
obrázkom.
Riešenie: Čím vyššie vyjdeš, tým ďalej dovidíš. – Čím viac úsilia vložíš do svojej práce, tým
väčšie obzory sa ti otvoria.
29/4
Žiaci vyhľadávajú ľubovoľné príslovia v dostupných zdrojoch. Vyberú si jedno z nich
a vysvetlia jeho význam. Riešenie úlohy je individuálne.

BÚDA NA PSA (D. Hevier)
UČEBNICA
67/1 (hore)
Žiaci si v úvode zopakujú, čo je porekadlo. V texte sú dve porekadlá, ktoré možno ľahko
identifikovať: „ušiť na niekoho búdu“ a „mať život pod psa“. Význam prvého spočíva v tom,
že niekoho oklamali, tu konkrétne urobili psovi búdu. Žiaci rozmýšľajú, ako asi žil Dunčo, ak
je život v búde pre neho zhoršením situácie (báseň sa zámerne volá Búda na psa a nie Búda pre
psa), možno mu sľubovali vlastné bývanie a vyhnali ho z domu do búdy. Prídu na to, že
pravdepodobne žil ako šteňa s ľuďmi v dome. Mať život pod psa je vyjadrením neutešenej
situácie, kedy predložka pod vyjadruje „na rebríčku ešte nižšie“ psa, inak povedané horšie ako
pes.
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67/2 (hore)
Žiaci sa zoznámia s podobnými prísloviami a porekadlami o psoch. Pes sa často objavuje
v prísloviach a porekadlách preto, lebo žije v blízkosti ľudí a niekedy mu pripisujú vlastnosti
pána a potom je už len krôčik od toho, aby ho brali ako zástupcu.
Riešenie:
Vyšiel na psí tridsiatok. – stratil majetok, všetky (hmotné) prostriedky, dostal sa na mizinu.
Tridsiatok bol druh mýta, ktoré bolo vyberané na hraniciach bývalého Uhorska. Ak niekto
mýto nechcel zaplatiť a mýtnik na to prišiel, pustil naňho psa. Viac sa dočítate tu:
https://lnk.sk/cvs6
Pes, ktorý najviac breše, najmenej hryzie. – nie vždy je zlý ten, kto zastrašuje. Opisuje tých,
ktorí vedia o niečom veľa rozprávať, ale neuskutočnia to, prípadne aj to, že niekto sa veľmi
zastrája, ale ak sa má za niečo postaviť, nakoniec ustúpi. Viac sa dočítate tu:
https://lnk.sk/zjnv
Nebude zo psa slanina, ani z vlka baranina. – zlé sa nezmení na dobré, každý má svoje limity
a každá vec má svoje určenie, hlúpy človek ťažko bude múdro konať, dobrosrdečný bude
pomáhať vždy, keď to pôjde... Viac sa dočítate (aj jazykové verzie) tu:
https://lnk.sk/fxit
Znášajú sa ako pes s mačkou. – opisuje nevraživosť dvoch ľudí, väčšinou vo vzťahu dvoch
súrodencov, manželov, susedov a podobne. Niektorí žiaci budú namietať, že u nich doma pes
s mačkou žijú v symbióze. V takom prípade im vysvetlíme, že je to tým, že sú vedení k tomu,
ale pes s neznámou mačkou nebude žiť v takom súlade ako keď ide o zvieratá z jednej
domácnosti. Vyjadruje opačnú situáciu ako priateľstvo, dokonca môže označovať až vzájomnú
nevraživosť.

PRACOVNÝ ZOŠIT
Tematická strana je zameraná na porekadlá.
30/1
Žiak spája správne časti. Výber je urobený tak, aby žiak vedel úlohy urobiť aj bez podrobného
pochopenia. Následne si každé porekadlo vysvetlíme v diskusii.
Riešenie: Nevidí horu pre stromy. Na rukách by ho nosil. Pleskol sa po vačku. Má hlavu na
svojom mieste.
30/2
So žiakmi najprv diskutujeme o význame jednotlivých porekadiel. Každému porekadlu
spoločne priradíme charakteristickú ľudskú vlastnosť alebo situáciu. Následne žiaci pristúpia
k tvorbe ilustrácií na základe danej vlastnosti.
Riešenie:
Rozdáva niečo plným priehrštím. – štedrosť
Ani čerta sa nebojí. – nebojácnosť
30/3
Riešenie úlohy odporúčame realizovať v skupinách. Žiaci vytvoria tri skupiny, podľa počtu
pojmov. Cieľom úlohy je vysvetliť význam jednotlivých porekadiel a priradiť ich ku
správnemu slovu.
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Riešenie:
samotárstvo – Len vždy doma pod pecou sedí.
Ani nohy z domu nevytiahne.
radosť – Nevie, kde mu je hlava od radosti.
Srdiečko by z neho vyletelo od radosti.
Len tak rástol od radosti.
bojazlivosť – Bojí sa vlastného tieňa.
Bojí sa, aby ho zajac nezjedol.

ZELENÁ (J. Navrátil)
UČEBNICA
67/1 (dole)
Riešenie: príslovie: Komu sa nelení, tomu sa zelení.
pranostika: Studený máj, v stodole raj.
67/2 (dole)
Žiaci premýšľajú nad tvorbou druhej časti príslovia. Pri prísloví Komu sa nelení,... môže byť
množstvo rôznych riešení. Vhodné je, aby použili pri tvorbe rým na konci verša alebo použili
slovo zelený. Napr.: Komu sa nelení, tvár sa mu zelení. Komu sa nelení, má paroh jelení.
Text nemá pokračovanie úloh v PZ.

O DIVOTVORNOM ROZPRÁVANÍ (J. Pavlovič)
UČEBNICA
68/1
V texte sa nachádza mnoho slov a viet, ktoré sú bežnými slovenskými frazeologizmami alebo
porekadlami. Žiacke odpovede budú vedené pravdepodobne týmto smerom:
• nechať na niečom oči – oči nemôžu byť mimo hlavy
• vziať nohy na plecia – nohy na plecia si vie dať len malé množstvo ľudí na svete a ak aj
dá, nemôže potom kráčať
• neunesiem hlavu – ľudské telo a svaly na krku sú stavané niesť primeranú záťaž,
hmotnosť zdravej hlavy v bežných polohách je primeraná
• oká v polievke – polievka nemôže vidieť a mať oči
• ruky idú odpadnúť – išlo by o devastačné poranenia s trvalými následkami väčšinou ako
príčina vážneho úrazu
• vŕtať v hlave – nie je možné bez poškodenia zdravia niečo také zažiť, ak nejde
o chirurgický zákrok
• v žalúdku hudci húdli – v žalúdku je prostredie, kde nemôže byť taký organizmus ako je
hudec
• mať zlaté ruky – zlato je príliš mäkké, aj keby malo ísť o implantát
• hlava strieborná – hlava a pokožka má telovú a nie striebornú hlavu
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•
•
•
•
•

nejde mi do hlavy – priamo do hlavy nemôže ísť nič bez poškodenia organizmu
husacia koža – taký druh transplantácie nie je možný
železné nervy – nervy sú biologické vlákna a nie sú kovové
železné zdravie – ide o všeobecný pojem, nie o konkrétny orgán z nejakého materiálu alebo
tkaniva
drevo píliť – počas spánku nie je možné takúto manuálnu činnosť vykonávať

68/2
Riešenia žiakov budú závislé od ich jazykových schopností.
Text nemá pokračovanie úloh v PZ.

AKO SA DO LESA VOLÁ... (Š. Moravčík)
UČEBNICA
69/1
Riešenie: Ako sa do lesa volá, tak sa z lesa ozýva. Niekde sa používa aj v podobe
Ako sa do hory volá, tak sa z nej ozýva.
69/2
Žiaci budú pravdepodobne diskutovať nad správnou odpoveďou. Ak hubár oznámi niekomu,
že našiel huby, podľa správnosti by sa ostatní s ním mali podeliť rovnako, ak nájdu huby aj oni.
V tomto prípade turisti huby našli, upozornili na ne, ale zbojník ich pozbieral a neupozornil na
ne.
69/3
Žiaci budú pracovať s internetom. Odporúčame toto riešenie realizovať v PC učebni, alebo
v miestnosti, kde majú všetci žiaci k dispozícii počítač s prístupom na internet. Úlohu
neodporúčame zadať ako domácu úlohu. Riešenia žiakov budú závisieť od rôznych okolností,
napr. od čitateľských schopností a schopnosti čítania s porozumením, taktiež od osobných
skúseností.
Text nemá pokračovanie v PZ.

KAČACIA DOLINA (A. Marec)
UČEBNICA
71/1
Riešenie: Otázka nesmeruje na letopočet, ale na časť roka, ktorá je definovaná na začiatku
príbehu. Ide o obdobie Veľkej noci. Oblasť, na ktorú sa viaže povesť je ľadovcové jazero
Kačacie pliesko v Kačacej doline.
71/2
Žiaci v spoločnej diskusii prídu k nasledujúcemu riešeniu: Stašek bol chamtivý človek a chcel
vyskúšať zbojnícke fígle, ktoré sa naučil a tiež chcel získať bohatstvo bez práce.
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71/3
Riešenie: Príbeh opisuje vznik skalného masívu na okraji Kačacieho plesa. Tatranské končiare
a skalné masívy vždy učarovali ľuďom a prišli im také magické, že o nich vznikali rôzne povesti.
71/4
Odporúčame, aby si žiaci, pred samotným riešením úlohy, zopakovali hlavné znaky rozprávky
a povesti. Môžu si spoločne na tabuli vytvoriť pojmové mapy k daným pojmom a následne
premýšľať nad správnym riešením úlohy.
Riešenie: Keďže vysvetľuje vznik istého miesta, ide o povesť. Od žiakov budeme vyžadovať
argumentáciu, môžu si zopakovať a pracovať s poučkou na s. 35 a podľa nej opisovať
jednotlivé časti.
71/5
Žiaci budú porovnávať skutočné a neskutočné udalosti povesti. Žiacke odpovede budú
pravdepodobne smerovať k nasledujúcim tvrdeniam:
• pravdivé: kačky sa vracajú na to isté miesto v Tatrách; Stašek bol človek, zbojník
mohol bývať v Jurgove;
• nepravdivé: skalný masív vznikol premenou človeka na skalu; kačka znášala zlaté vajce.
Dôležité je prečítať si aj text za úlohami. Ide o logický a vecný pohľad na povesť a jej pozadie.
Táto časť učí žiakov kritickému mysleniu a pomôže využívať uvažovanie na odhaľovanie
nepravdivých správ a hoaxov.

PRACOVNÝ ZOŠIT
Žiak doplní názov textu a názov knihy podľa údajov z učebnice.
31/1
Žiaci najprv pomenujú postavy v úlohe. Zopakujú pojem prídavné mená. Pripomenú si otázky,
ktorými sa na ne pýtame. Postupne priradením čiarou spájajú postavy s prídavnými menami
podľa toho, ktoré ich vystihujú.
Riešenie:
• Slová spojené s postavou vľavo – Stašek Chovanec: lenivý, prefíkaný, nenásytný, chamtivý,
lakomý.
• Slová spojené s postavou vpravo – mládenec: pracovitý, dobrý, čestný, statočný, usilovný.
31/2
Text môže zavádzať na označenie Muránskej planiny, no správne riešenie je Muráň v Tatrách
(označené pri vrchu Široká zelenou farbou). Úloha je vhodná aj na aplikáciu
medzipredmetových vzťahov s obsahom predmetu Vlastivedy, prípadne Informatiky. So
žiakmi si informáciu vyhľadáme najprv na vlastivednej mape, následne vyznačíme dané miesto
v PZ.
31/3
Žiaci budú musieť pracovať s encyklopédiou alebo internetom. Pri bádaní objavia informáciu,
ktorá ich asi prekvapí, že povesť sa vlastne viaže ku Kačaciemu plesu.
Hĺbka: 4,1 m
Nadmorská výška: 1576 m n. m.
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Pohorie, v ktorom sa nachádza: Tatry
Zaujímavosť: Nazýva sa aj Zelené pleso. Vyteká z neho Zelený alebo tiež Kačací potok.
Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Ka%C4%8Dacie_pliesko
31/4
Údaj je závislý od toho, na ktorý deň školského roka pripadá Veľkonočné obdobie. Veľká noc
sa všeobecne udáva ako noc medzi Bielou sobotou a Veľkonočnou nedeľou (slávenie vigílie
v predvečer Veľkej noci sa koná v sobotu po zotmení). Takže žiaci uvedú buď dátum Bielej
soboty alebo Veľkonočnej nedele.

KRISTA BENDOVÁ (Ľ. Kepštová)
Text je špecifický tým, že opisuje umelecky a primerane veku jednotlivých autorov detskej
literatúry. V texte sú ukryté názvy niektorých diel spisovateľky.

UČEBNICA
72/1
Riešenie: Opice z našej police, Knihy a príbehy o Osmijankovi, Čačky-hračky, Jožko Pletko
72/2
Riešenie: s. 4 Kde bolo, tam nebolo..., s. 73 O zelenom vodníkovi, s. 80 Prekážka

PRACOVNÝ ZOŠIT
Namiesto úvodnej tabuľky o mene autora a názve textu čaká žiakov náročnejšia úloha, ktorá si
z dôvodu a potreby vyhľadávania bude vyžadovať dlhší čas na riešenie. Odporúčame spoločne
sa dohodnúť na dĺžke času. Následne si žiaci riešenia porovnajú, prípadne upravia. Oceníme
snahu a aktivitu žiakov.
32/1
Žiaci kreslia návrh obálky pre jednu z uvedených kníh. Svoje návrhy predstavia svojim
spolužiakom.
32/2
Úloha je vhodná na implementáciu medzipredmetových vzťahov, napr. s predmetom Výtvarná
výchova. Žiaci nakreslia známu literárnu postavu z dielne spisovateľky Kristy Bendovej –
Osmijanko. Jeho podobizeň bola stvárnená viacerými ilustrátormi, preto aj žiaci môžu vytvoriť
a nakresliť svoju predstavu o tom, ako podľa nich vyzerá. Podoba Osmijanka bude u väčšiny
spojená s číslicou 8.
32/3
Riešenia budú závislé od čitateľských skúseností žiakov. Cieľom úlohy je vyhľadať knihy
detskej literatúry, zosumarizovať tvorbu Kristy Bendovej a podnietiť záujem ostatných žiakov
na zapožičanie a prečítanie si viacerých diel od tejto autorky.
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O ZELENOM VODNÍKOVI (K. Bendová)
UČEBNICA
75/1
Žiaci premýšľajú a spoločne diskutujú o pojme zelenáči. Pri hľadaní významu slova si môžu
pomôcť rôznymi druhmi slovníkov. Vysvetlia, o kom sa zvykne hovoriť, že je zelenáč –
neskúsené dieťa alebo dospelá osoba, nováčik, začiatočník, ucháň.
Riešenie: Zelenáčmi nazývali troch synov vodníka Mokrofúza – Mokronos, Mokrovlas,
Mokráčik.
75/2
Žiaci rozprávajú o tom, ako sa správali vodníkovi synovia k rybke Belici. V rámci rozhovoru
porovnávajú a hodnotia jednotlivé správania.
75/3
Žiaci vymenujú a vyhľadajú v texte drahocennosti, ktoré priniesli synovia starému vodníkovi.
Zároveň diskutujú o tom, čo považujeme za „drahocennosť“. Odpovede žiakov sa môžu líšiť.
V rámci rozhovoru možno zistia, že pre každého z nás je drahocennosťou niečo iné. V závere
dospejú k poznaniu, prečo vymenoval vodník za svojho nástupcu práve svojho najmladšieho
syna Mokráčika.
Riešenie: Mokronos – deravý trojlitrový hrniec, Mokrovlas – prsteň z čistého zlata, Mokráčik
– obnosená ale zachovaná papuča.
75/4
Žiaci si pred riešením úlohy zopakujú základné znaky autorskej rozprávky (učebnica, s. 9)
a porovnajú ich s ľudovou rozprávkou.
75/5
Žiaci rozprávajú o tom, či niekedy videli v rieke, jazere alebo inom vodnom zdroji plávať niečo,
čo tam nepatrí. Do rozhovorov zakomponujeme environmentálnu výchovu a význam ochrany
prírody. Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby (si) žiak:
• osvojil základné pravidlá a zručnosti pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy a
ich životné prostredie;
• rozpoznal hlavné zmeny vo svojom okolí na základe pozorovania prírody;
• rozpoznal hlavné charakteristiky rôznych druhov životného prostredia;
• poznal a vyberal konkrétne možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu svojho životného
• prostredia;
• podieľal sa aktívne na zveľaďovaní životného prostredia školy a jej okolia;
• správal sa šetrne k prírodným zdrojom, uskromnil sa v spotrebe, ktorá zaťažuje životné
prostredie (iŠVP).
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PRACOVNÝ ZOŠIT
Žiak doplní názov textu a meno spisovateľky podľa údajov z učebnice.
33/1
Žiaci očíslujú vety podľa postupnosti deja. Priraďovaním si zároveň overia úroveň porozumenia
prečítaného textu. V prípade potreby pristúpime k postupnému opakovanému čítaniu textu.
Riešenie: 8, 9, 3, 2, 5, 12, 1, 11, 6, 4, 7, 10.
33/2
Žiaci vymýšľajú mená imaginárnym deťom vodníka. Mená môžu vystihovať ukážkové
ilustrácie, alebo môžu prezentovať kreatívne fantazijné predstavy žiakov. Pri písaní vlastných
mien literárnych postáv nezabúdame na uplatňovanie pravidiel slovenského pravopisu.
33/3
Ilustrácia jednej z postáv príbehu, rybky Belice, symbolizuje dar, ktorý dostal Mokráčik ako
poďakovanie za jej záchranu. So žiakmi vedieme diskusiu o význame daru. Úloha má viacero
rovín. Môžeme sa venovať téme pomoci priateľom v núdzi, pomoci starším a taktiež
významom daru. Nemenej významnou rovinou je uvedomenie si hodnoty daru. Z textu
vyplynie, že zdanlivo bezcenná, obnosená vec, na prvý pohľad skromný darček, je vlastne
pre niekoho najväčšou vzácnosťou na svete. Sprvu bezcenný dar sa v okamihu stáva kúzelným
darom. Tento aspekt vieme prepojiť na situácie zo života, kedy ľudia často nedocenia v danej
chvíli význam daru, ktorý dostali? Túto etickú rovinu možno so žiakmi primerane veku
rozvinúť. Po tomto rozhovore žiaci napíšu do šupiniek rybky, čo by chceli darovať svojim
najbližším, čo by ich podľa nich potešilo.
33/4
Zachytenie a vyjadrenie hlavnej myšlienky textu O zelenom vodníkovi je výsledným procesom
čítania s porozumením.
Riešenie: Najcennejšia vec v živote človeka.

ZÁTOKA ZÁTOK (Š. Moravčík)
Pred čítaním riešime úlohy 1 a 2.

UČEBNICA
76/1
Riešenie: Farba veršov pripomína zelenú, špinavú vodu, tvar veršov kruhy vody, ktoré vytvorí,
keď niekto niečo hodí do vody, v tomto prípade zátky.
76/2
Cieľom úlohy je vytvoriť si vlastnú predstavu o texte pred samotným čítaním vychádzajúc
z jeho názvu alebo ilustrácie, motivovať žiakov a zaktivizovať ich. Vybavujú si vlastné
vedomosti, známe informácie, čo si myslia, že vedia a aké otázky a myšlienky im k nim
napadajú. Žiaci tak neskôr môžu porovnať vlastné predstavy s prečítaným textom a tým lepšie
porozumejú novým informáciám. Jazykovo zruční žiaci prídu podľa ilustrácie na to, že zátok
nebude tvar slova zátoka ale zátka. Znamená teda zátoka plná zátok (nespisovne štupľov).
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76/3
Zuzka vyzýva na ekologické správanie a nabáda na vyčistenie prírodného prostredia od
odpadkov, ktoré zanechali neslušní ľudia. V rozhovoroch uplatňujeme environmentálnu
výchovu a význam ochrany prírody.
76/4
Žiaci odpovedajú podľa vlastných skúseností. Každého účastníka takejto akcie oceníme ako
hrdinu a dáme za vzor. Ostatných nabádame na účasť rovnaké činnosti. V triede si môžeme
urobiť dlhodobý projekt s touto tematikou.

PRACOVNÝ ZOŠIT
Žiak doplní meno spisovateľa a názov knihy podľa informácií z učebnice.
34/1
Žiak prepisuje báseň bez nadpisu. Počet riadkov je rovnaký v básni aj v ilustrácii, žiak by mal
prepisovať báseň po veršoch. Dbáme na dodržiavanie základných požiadaviek na písmo –
čitateľnosť, plynulosť, jednoťažnosť, úhľadnosť, vekuprimeraná rýchlosť písania. Zároveň
využívame komunikačné činnosti s literárnym textom – orientácia v texte, overenie
porozumenia textu.
34/2
Pred prácou odporúčame so žiakmi zopakovať informácie o plagáte. Žiak by mal vedieť
vlastnými slovami charakterizovať plagát, rozlíšiť, na aké účely sa plagát používa, vytvoriť
jednoduchý plagát k aktuálnej udalosti poľa zadania.

KÚZELNÍK (J. E. Groch)
UČEBNICA
78/1
Žiaci pri tvorbe odpovede vychádzajú z prečítaného textu. Svoje tvrdenia prepájajú s textom
v učebnici. Využívajú pritom komunikačné činnosti s literárnym textom – orientácia v texte,
overenie porozumenia textu.
Riešenie: Kúzelník je každý, kto robí kúzla.
78/2
Žiaci pracujú s textom a pri odpovedi si textom pomáhajú, môžu ho dokonca citovať.
78/3
Žiaci môžu pri opise využiť text z učebnice a ako dôkaz citovať vety. Takéto riešenie je
najprínosnejšie pre osobnostný rozvoj žiaka, ako aj pre overenie porozumenia textu a orientácie
v texte.
Riešenie: tráva rastie sama od seba; kvety nevedno prečo voňajú; potok bez poháňania tečie;
slnko nespadne, hoci ho nik nepridržiava; noc, ktorá pohltí všetko.
78/4
Kúzla sú nacvičené triky a optické klamy a dajú sa naučiť, veci pozorované pred domom sú
prírodné javy a nedajú sa vytvoriť, dokáže to len príroda.
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78/5
Každý žiak môže vnímať hlavnú myšlienku inak, to je výhoda umenia. Najčastejšie sa bude
spájať so slovom nádej, vždy je ešte možnosť, že sa niečo stane, zlepší, napraví. Tiež sa často
môže objaviť aj myšlienka, že svet je krásny aj bez kúziel. Lebo je sám kúzelný.

PRACOVNÝ ZOŠIT
35/1
Žiak pozoruje postup, ide vlastne o pracovný postup, ako urobiť kúzlo. Žiaci si vyskúšajú
pracovať podľa daného jednoduchého návodu, ako aj prezentovať návod verejne. Žiakov,
ktorým sa podarí zvládnuť kúzlo pomocou zvládnutia čítania postupu oceníme.
35/2
Žiaci pracujú s textom v učebnici. Využívajú pritom komunikačné činnosti pri práci
s literárnym textom – orientácia v texte, overenie porozumenia textu.
Riešenie: ... „Svet je plný čarovných vecí. Len sa pozri!“
35/3
Úloha má rôzne riešenia, podľa toho, čo považujeme za kúzlo. So žiakmi rozvíjame
komunikačné zručnosti s literárnym textom: hlbšie preniknutie do významu textu, porovnanie
zobrazeného so skutočnosťou, brainwriting, tvorivé písanie, tvorba nastoleného problému,
vyjadrenie kritického (hodnotiaceho) postoja.
Riešenie: Riešenie úlohy je individuálne (úsmevy spolužiakov, priateľstvo, príroda za oknom).
35/4
Žiaci priradia k názvom textov správnu hlavnú myšlienku.
Riešenie:
O bratislavskom Valdherovi – Krutosť a bezcitnosť bývajú potrestané.
Malý Muk v deviatom leveli – Počítačová hra nesmie mať väčšiu silu ako ty alebo ja.
Bebek z Krásnej Hôrky – Usilovnosť a skromnosť bývajú odmenené.
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Kapitola 6 – ČERVENÁ
Červená farba sa radí k teplým farbám, je symbolom chuti do života, optimizmu, životnej sily
a odvahy. Je výrazom emócií a lásky k zmyslovému životu, zážitkom a dobyvačnosti. Má
najväčšiu schopnosť preniknúť do človeka a aktivovať ho k výkonu. Zmysly pociťujú červenú
ako vzrušenie, vášeň, túžbu. Podnecuje športový výkon a zdolávanie životných ťažkostí. Deti,
ktoré majú problémy s učením, by mali písať úlohy a učiť sa pod červeným svetlom. Pomáha
prekonať nechuť k práci a lenivosť.
Zástupné pojmy, ktoré možno použiť pri práci s textami v čítanke – láska, moc, krv,
zákaz, hnev.
V úvode kapitoly spoločne diskutujeme so žiakmi o slovách, ktoré charakterizujú červenú
farbu v literatúre.

ZAĽÚBENÁ BÁSEŇ (F. Rojček)
UČEBNICA
79/1
Žiaci vyhľadajú údaj v texte. Nemal by to byť pre nich problém, je to informácia priamo
uvedená v texte. Spoločne so žiakmi diskutujeme o tom, čo bolo obsahom rozhovoru. Žiaci
vymenujú jednotlivé druhy časopisov a ak nepoznajú, nabádame ich na návštevu knižnice, kde
sa určite niekoľko výtlačkov časopisov pre deti bude nachádzať.
79/2
Nadviažeme na riešenie úlohy 1. Spoločne diskutujeme so žiakmi o edičnom pláne redakcie,
čo to znamená. Zároveň deti navedieme, či bol v tom autor vinne alebo nevinne. Z textu totiž
vyplýva, že časopis autorovi vyčítal, že doň ešte nenapísal žiadnu básničku. V texte sa zároveň
hovorí aj o tom, že sa autor potešil, keď takú ponuku dostal. Žiaci vymenujú aj iné situácie,
kedy bývajú ľudia rozohnení a ako pritom vyzerajú. Nasleduje rozhovor o vhodnosti takéhoto
správania a možnostiach, čo robiť, keď človek má daný stav a nechce sa rozohniť. Tiež je
vhodné hrať sa so slovami a vyjadriť, ako by vyzeral človek rozvodnený, rozvetrený,
rozpečený... Nakoniec sa vrátime k významu predpony „roz-„ a žiaci vymenujú bežné slová
s touto predponou, napr. rozstrapatený, rozšantený, rozľútostený.
79/3
Samotné riešenie môže byť problematické, pretože veršostrojček budú väčšinou žiaci
označovať ako písací stroj. Čo by mohli argumentovať poslednou vetou príbehu. Môžu však
uvažovať aj o tom, že veršostrojček je jeho hlava, ktorá tie verše vymýšľa a on sa rozpráva so
svojím básnickým JA. A písací stroj je v tomto prípade len rekvizita. Obe riešenia sú prijateľné
a môžeme s nimi pracovať. Pri tvorbe nových mien vychádzajú z podstaty povolania, noty,
kresby, maľby, napr. čaroplátno, čaroštetec, čaronota, čaroklavír.
79/4
Jedna z odpovedí bude, že ide predsa o červenú kapitolu. Je však dobré si pripomenúť, aký
význam majú farby v literatúre, priradiť k textu slová a vlastne využiť význam a symboliku
farieb v literatúre.
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PRACOVNÝ ZOŠIT
Žiak dopíše meno spisovateľa a názov knihy podľa údajov v učebnici.
36/1
Úloha je zameraná na komunikáciu a čítanie s porozumením. Žiaci napíšu odpovede na otázky.
Odpovede môžu byť priamo prečítané z učebnice:
• Aby napísal báseň pre deti do Slniečka. – Celé rozohnené mi vyčítalo, že som doň ešte
nenapísal žiadnu básničku.
• Časopis nemôže volať, ale mohli to byť čitatelia časopisu alebo redaktor, šéfredaktor.
Necháme žiakov opísať svoju predstavu.
• Zaľúbila sa. – Veď básnička od tej lásky na papieri sčervenela. – Symbolika farieb
v literatúre dodávajú slovám hlbší význam, ktorý pomáha transformovať napísaný obsah na
silnejší nástroj. Červená farba je výrazom emócií a lásky k zmyslovému životu, zážitkom
a dobyvačnosti. Má najväčšiu schopnosť preniknúť do človeka a aktivovať ho k výkonu.
Zmysly pociťujú červenú ako vzrušenie, vášeň, túžbu. Pravdepodobne tá červeň bola
spôsobená premiérou gýču a klišé, ktoré sa v takýchto básňach vie objaviť.
• Inú báseň o deťoch. – Nakoniec sme sa s veršostrojčekom dohodli, že do Slniečka pošleme
celkom obyčajné verše o deťoch.
36/2
Žiaci nahradia sloveso začarvenať sa použitím vybraného slova po obojakej spoluhláske „p“ –
pýriť sa, zapýriť sa.
36/3
Básnik si vymyslel slovo veršostrojček – verš a strojček. Žiaci môžu uvažovať nad inými
slovami s rovnakým významom, napr. básňostrojček, veršovar. Žiaci pracujú s textom
v učebnici. Využívajú pritom komunikačné činnosti pri práci s literárnym textom – orientácia
v texte, overenie porozumenia textu.
36/4
Riešenie úlohy sa môže spojiť s riešením úlohy 1 v učebnici. Žiaci spoločne diskutujú
o detských časopisoch, ktoré poznajú. Tu odpovede, na rozdiel od učebnice, aj zapisujeme.
Možné riešenia:
a) Slniečko, Včielka, Adamko, Zornička, Vrabček, Bublina, Bobík, Fifík, Kamarát, Maxík...
b) tlačostrojček (ako proces tlače korektúr), opravostrojček (ako proces korekcie diela),
slovníkostrojček (ako proces jazykovej korekcie), zalamostrojček (zalamovanie ako proces
prípravy pre tlač) atď.
c) Odpovede žiakov budú závisieť od danej školy.
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PREKÁŽKA (K. Bendová)
UČEBNICA
80/1
V tejto úlohe uplatňujeme prierezovú tému Osobnostný a sociálny rozvoj - jej hlavným cieľom
je rozvíjať osobnosť žiakov predovšetkým v oblasti postojov a hodnôt. Uplatňovaním tejto
prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak:
• porozumel sebe a iným;
• optimálne usmerňoval vlastné správanie a prejavovanie emócií;
• uprednostňoval priateľské vzťahy v triede i mimo nej;
• osvojil si, využíval a ďalej rozvíjal zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce;
• nadobudol základné prezentačné zručnosti osvojené na základe postupného spoznania
svojich predpokladov a uplatňoval ich pri prezentácii seba a svojej práce;
• získal a uplatňoval základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií;
• rešpektoval rôzne typy ľudí, ich názory a prístupy k riešeniu problémov;
• uprednostňoval základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania vo
svojom živote (iŠVP).
Riešenie: Tóno prejavoval lásku Eve úplne nevhodným spôsobom. Skákal jej na nohu, kvákal
ju za vrkoče, buchnátoval ju do chrbta, napísal list. Na to posledné nesmú žiaci zabudnúť. Prídu
na to najmä dobrí čitatelia, lebo informácia vychádza z kontextu celej básne.
80/2
Tono vôbec nezvládal základné gramatické pravidlá. To usilovnú a múdru Evu nahnevalo,
pretože ho posudzovala podľa správania, ktoré bolo nevhodné a jeho školské výsledky, ktoré
boli podobnej kvality ako to správanie.
80/3
Možné riešenie prepísaním textu správne:
Milá Evička!
Ja som do Teba zaľúbený.
Chcem sa s Tebou oženiť.
Napíš mi, prosím, či sa chceš tiež za mňa vydať.
Pozdravuje Ťa Tvoj spolužiak Anton Kaleráb
Vzhľadom na to, že žiaci nemusia vedieť, že priezvisko Kaleráb sa na Slovensku neobjavuje
(Zdroj: https://lnk.sk/otgv), malo by byť opravené aj priezvisko Antona. Ku cti mu slúžil len
to, že v rodnom mene neurobil chybu.
Možné riešenie s väčšími zmenami:
Milá Evička!
Som veľmi rád, keď môžem byť v Tvojej blízkosti. Robí mi radosť, keď Ti môžem pomôcť a aj
Tvoja pomoc mne je veľmi príjemná. Rád by som s Tebou trávil čo najviac času. Budem rád,
keď si na mňa nájdeš čas a môžeme byť niekde spolu. Tvoj spolužiak Anton (Priezvisko alebo
prvé písmeno len vtedy, ak by mal viacero spolužiakov s rovnakým rodným menom).
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PRACOVNÝ ZOŠIT
Žiak dopíše meno básne a meno spisovateľky podľa údajov v učebnici.
37/1
Riešenia žiakov sa budú líšiť. Žiak môže dokonca nájsť podobu Evky a Tóna v ľubovoľnom
časopise a urobiť koláž.
37/2
Text by mal byť totožný s ilustráciou v úlohe 1. Cieľom úlohy je precvičiť kompetenciu opísať
podobu v nadväznosti na jazykové učivo.
37/3
Úloha podporuje samostatné riešenie nastoleného problému objavovaním, tvorivým písaním,
identifikáciou dojmu, zážitkami z riešenia problému.
Možné riešenie:
Milá Evka!
Keďže mi na Tebe záleží, veľmi usilovne som sa doučil pravopis. Verím, že moje texty Ťa už
teraz potešia a aj ja sa už budem pred Tebou menej hanbiť. Dúfam, že budeme dobrí kamaráti.
Pozdravuje Ťa Tvoj spolužiak
Anton Kaleráb
37/4
Podobne ako v živote, aj v tejto úlohe sa riešenia budú líšiť. Jedna skupina sa prikloní
k sympatiám k Tónovi a uzná, že zmena správania prinesie náklonnosť Evky. Niektorí však
budú namietať, že správanie Tóna je vypočítavé a Evka by sa nemala za ním obzerať. Môžeme
nechať dokonca hlasovať, ako by sa mala Evka zachovať a podľa toho si pripraviť napr. dve
verzie rolových hier, ktoré by znázornili dva možné závery príbehu. Je dôležité v diskusii
akceptovať názory a postoje všetkých žiakov a ponechať im možnosť vyjadrenia vlastného
kritického (hodnotiaceho) postoja.

JAROSLAVA BLAŽKOVÁ (Ľ. Kepštová)
Pracujeme obdobne ako so s. 30.

UČEBNICA
81/1
Žiaci pracujú s textom, precvičia si orientáciu v texte. Vyhľadávajú názvy kníh od Jaroslavy
Blažkovej. Môžu si ich priamo v texte vyfarbiť alebo inak označiť. Úlohu odporúčame riešiť
spoločne, v prípade samostatnej práce je potrebná spoločná kontrola.
Riešenie: Tóno, ja a mravce; Ostrov kapitána Hašašara; Mačky vo vreci; Rozprávky z červenej
ponožky; Minka a Pyžaminka
81/2
Riešenie: s. 27 Ohňostroj pre deduška, s. 82 Zelené ríbezle, s. 90 Mačky vo vreci
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PRACOVNÝ ZOŠIT
Namiesto úvodnej tabuľky o mene autora a názve textu čaká žiakov náročnejšia úloha, ktorá si
z dôvodu a potreby vyhľadávania bude vyžadovať dlhší čas na riešenie. Odporúčame spoločne
sa dohodnúť na dĺžke času. Následne si žiaci riešenia porovnajú, prípadne upravia. Oceníme
snahu a aktivitu žiakov. Vyplnenie tabuľky bude závislé od podmienok domácej, školskej alebo
obecnej knižnice.
38/1
Žiaci kreslia návrh obálky pre jednu z uvedených kníh. Svoje návrhy predstavia svojim
spolužiakom.
38/2
Žiaci dopisujú odpovede vyhľadávaním adekvátnych textov v učebnici.
Riešenie:
• v Česku (na Morave) – Spisovateľka sa narodila na Morave v Česku.
• na Slovensku – Žila na Slovensku.
• vo Francúzsku (v Paríži) – Preslávila sa knihou Ohňostroj pre deduška.
• v Kanade - Odišla so svojou rodinou žiť až do ďalekej Kanady.
38/3
Úloha je vhodná na implementáciu medzipredmetových vzťahov, napr. s obsahom predmetu
Informatika. Pri riešení úlohy si môžu žiaci pomáhať zdrojmi z knižnice a internetu.
Riešenie: Jaroslava Blažková je známa spisovateľka, ktorá písala knihy pre deti a mládež.
Získala niekoľko ocenení. Napríklad za tvorbu pre deti dostala cenu UNESCO H. Ch.
Andersena. Za celoživotnú tvorbu pre deti jej udelili v roku 1999 Cenu Bibiany Trojruža a iné.
Študovala v Prahe a v Bratislave. Napísala aj moju obľúbenú knižku...

ZELENÉ RÍBEZLE (J. Blažková)
UČEBNICA
83/1
Žiaci po prečítaná textu a spoločnom rozhovore zistia, že autorka píše o sebe samej. Je to z textu
jasné a dá sa to dokázať prečítaním konkrétnych viet z textu.
83/2
Ak fantázia spôsobuje nezhody v škole a v rodine, väčšinou ide o nepríjemné skúsenosti. Pre
povolanie autora a iného kreatívneho človeka je však veľmi vítané mať „bujnú“ fantáziu.
Nemusí ísť na výlet a môže tam byť, nemusí vyvádzať huncútstva a môže to zažiť. Môže byť
nesústredený a roztržitý, lebo sa zasníva. Riešení je veľmi veľa. Slovo fantázia môžeme
vysvetliť aj pomocou pojmovej mapy.
83/3
Ide o ustálený frazeologizmus. Opisuje a vyjadruje situáciu, kedy dotyčný vie, že je niečo
zakázané a vedome porušuje zákazy a príkazy, aby danú vec vyskúšal. Skúsenosti detí zvlášť
nekomentujeme, skôr sa treba sústrediť na opatrnú nápravu, aby nestratili žiaci dôveru voči
inštitúcii školy a učiteľa. V kritických prípadoch treba diskrétne hovoriť s rodičmi žiaka.
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83/4
Žiaci majú možnosť prejaviť mieru svojej fantázie. Je vhodné, ak bude táto úloha dlhodobejšia
a na jej odpoveď sa budú môcť dostatočne dlho pripraviť.

PRACOVNÝ ZOŠIT
Keďže ide o text, ktorý napísala autorka špeciálne pre túto čítanku, žiak nedopĺňa názov knihy.
39/1
Odpovede sa môžu líšiť. Je dôležité vypočuť si argumentáciu žiakov, najlepšie podloženú
konkrétnymi ukážkami z čítanky. Toto je aj cieľ úlohy, prinútiť žiakov odpovedať tak, aby mali
odpovede podložené vecným dôkazom.
Možné riešenia: záhrada pri veľkom dome, mužík Smrečok Mydlo, chuť ríbezlí, povolanie
spisovateľky, zapisovanie luhárstiev.
39/2
Žiaci premýšľajú nad pomenovaním jednotlivých období života spisovateľky, ktoré opisuje
v príbehu. Opíšu udalosti, ktoré sa v daných častiach jej života udiali.
Možné riešenie:
narodenie – predškoláčka – žiačka - spisovateľka
narodenie – sťahovanie – škola – spomienky
39/3
Žiaci spájajú slová podľa textu a následne napíšu na linajky, koho dievčatko na záhrade
zdravilo.
Riešenie:
a) hriadky kvitnúcich kvetov, trávnik plný drobnej ďatelinky, usmievavé sedmokrásky
b) Riešenia v tejto časti sa budú líšiť.
c) Úloha divergentného typu. Nejde o zostavenie opisu, stačí heslovite alebo krátkymi vetami.

ROZPRÁVKA O PÁNOVI STAROSTOVI (T. Janovic)
UČEBNICA
85/1
Žiaci vyhľadajú informáciu priamo v texte. Nachádza sa hneď na začiatku príbehu. So žiakmi
však je potrebné vysvetliť si frazeologizmus mesto je hore nohami. Nie každý žiak úplne chápe
prenesený význam.
85/2
Riešenie: Policajt zistil, že chýba koberec a preto natrel bradu trpaslíka na červeno. Text
obrane znázorňuje situáciu, keď sa ľudia v zúfalej situácii uchyľujú k zúfalým činom. A tie
často nedopadnú dobre, resp. nedopadnú podľa predstáv.
85/3
S odpoveďou by väčšina žiakov nemala mať problém. Žiaci vyhľadajú informáciu, čo bolo
dôvodom zavretia do trezoru. Zo začiatku sa javí dôvod opodstatnený, aj keď si už naň policajt
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nevie spomenúť. No na konci uzavretie do trezoru ukazuje, že policajt konal v afekte
a nespravodlivo.
85/4
Pravdepodobne z predchádzajúcej úlohy už žiaci budú vedieť odpoveď, že jeho konanie pred
príchodom a počas návštevy pána starostu nebolo spravodlivé.
85/5
Žiaci budú pravdepodobne vo všeobecnosti považovať situáciu v meste za nevhodnú a nebudú
zdieľať sympatie s bývaním v ňom. Je vhodné, aby svoje rozhodnutie dokladovali konkrétnymi
príkladmi toho, s čím nesúhlasia. Ak sa nájdu žiaci, ktorí majú iný názor, pozorne ich
vypočujeme a požiadame o argumentáciu, najlepšie podloženú textom.

PRACOVNÝ ZOŠIT
Žiaci doplnia názov textu a meno spisovateľa podľa údajov v učebnici.
40/1
Pri riešení vychádzame z diskusie, ktorá vznikla pri riešení úloh v učebnici, resp. prepojíme
riešenie tejto úlohy s riešením úlohy 3 v učebnici. Žiaci nahlas uvažujú o tom, prečo policajt
zavrel trpaslíka do trezoru. Svoje tvrdenia zapíšu do PZ.
Riešenie:
a) Pretože ho vinil zo všetkého zlého, čo sa stalo.
b) Kvôli dlhej brade, špinavej čiapke, malým topánkam, nízkemu vzrastu, úsmevu, úškrnu...
40/2
Žiaci vyhľadajú riešenie úlohy priamo v texte. Text v bublinách bude pretavením obsahu
z učebnice.
Riešenie:
• Načo je ten trpaslík s dlhou bielou bradou?
• Načo je tá červená farba?
40/3
Riešení môže byť niekoľko. So žiakmi diskutujeme o možných dôvodoch jeho správania.
• Starostu si vážil: nerobil by to v strese a nemal by potom také reakcie, pretože trpaslík to
nespôsobil naschvál.
• Vítal tak každého hosťa: z textu to nevyplýva a ani to nie je pravdepodobná odpoveď. Žiaci
však môžu prísť s vysvetľujúcim argumentom.
• Mal rád červenú farbu: odpoveď je ako jedna z možných, červená sa považuje aj
za slávnostnú a používa sa napr. červený koberec ako symbol úcty a honoru.
• Starostu sa bál: jedna z pravdepodobných odpovedí. Symbolizuje to aj jeho upäté správanie.
• Bola to jeho povinnosť: Tiež možné riešenie, ak bola tak nastavená tradícia. Z textu to však
nevyplýva.
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KOMÁR A MEDVEĎ (Ľ. Feldek)
Text má priamy súvis s textom na nasledujúcej dvojstrane. Tu je spracovaný ako próza, na
nasledujúcej dvojstrane ako poézia.

UČEBNICA
87/1
Žiaci diskutujú o tom, čo poradil komár medveďovi. Opíšu, či jeho rada bola pre medveďa
prospešná. Svoje odpovede opierajú vyhľadaním a prečítaním konkrétnej vety z textu.
Riešenie: Komár odporučil medveďovi, aby prešiel na inú stravu, konkrétne, aby začal piť krv
ľuďom ako on.
87/2
Riešenie: Medveď najprv stretol chlapca, potom starca, potom husára. Až husár sa mu
predstavil ako človek, ktorého hľadal.
87/3
Chlapec bol dostatočne rozumný a vedel, že nie je dospelý a tiež pochopil, že ak hľadá človeka,
nesmie to chlapec prezradiť. Konal intuitívne. Starec konal rovnako, avšak určite zavážili
celoživotné skúsenosti a tiež neprezradil príslušnosť k človeku. Husár, pripravený na osobnú
konfrontáciu s medveďom bol pripravený a podľa toho aj konal. Napriek tomu vedieme
diskusiu o tom, či aj starí ľudia a deti sa považujú za ľudí. Je vhodné, aby táto diskusia odznela,
pretože nám dobre pripraví pôdu na nasledujúcu kapitolu, ktorá hovorí o tolerancii a úcta
k deťom a starším patrí tiež k tolerancii.
87/4
Úloha pracuje s unikátnosťou jazyka, jazyk ako orgán chuti a jazyk ako rôznorodosť významu.
Človek často túži po inom, hoci má svoje isté. Keď ti ide o život, zistíš, že vlastná krv je
najsladšia. Rovnako jazyk ako nástroj vie pohladiť i ublížiť.
Žiak so stranou 41 pracuje až po prečítaní textu v učebnici na s. 88 – 89.

MEDVEĎ A KOMÁR (M. Rúfus)
UČEBNICA
89/Poučka
Stručné zhrnutie základných pojmov z literatúry, ktoré jednoducho a prehľadne objasňuje
žiakom aspekty literárnych textov. Text poučky je nastavený tak, aby podnietil žiaka
k uvažovaniu a spoločnej diskusii, nie memorovaniu a doslovnej interpretácii. Takýto postup
považujeme za nevhodný. Pre pochopenie je väčšinou potrebný dlhší rozhovor so žiakmi,
vysvetlenie slov a pojmov. Výsledkom by mala byť schopnosť vlastnými slovami vyjadriť
význam pojmu, ideálne pomocou vlastne vytvorenej pojmovej mapy.
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89/1
Žiaci porovnávaním zisťujú rozdiel v jazykových výrazových prostriedkoch pri poézii a pri
próze. Spoločne v diskusii hodnotia, ktoré informácie na nich pôsobia priamočiarejšie a ktoré
poetickejšie. Porovnávajú, či ide o dva totožné obsahy, ale námet každý z autorov spracoval
a prispôsobil podľa seba. Porovnávajú to najmä hľadaním rozdielov.
89/2
Na základe poučky žiaci pozorujú a analyzujú texty. Nemal by byť problém pre žiakov na úlohu
odpovedať.
89/3
Žiaci si pri riešení môžu pomáhať poučkou a jednotlivé časti analyzovať. V prípade Prekážky
ide o text akoby písaný rukou a v prípade Zaľúbenej básne ide o farebne zvýraznený text.
89/4
Riešenia budú rôzne.

PRACOVNÝ ZOŠIT
Žiaci doplnia názov textu podľa údajov v učebnici.
41
Žiaci pracujú s literárnym textom. Porovnávajú obidva príbehy z učebnice a hľadajú dve
identické slová, slovné spojenia. Nájdené riešenia napíšu na linajky. Upozorníme ich, že autori
sú aj napriek zhodným častiam v príbehu v mnohom však rozdielni.
Riešenie:
V texte sa o niektorých miestach a veciach píše dva razy. Napíš, ktoré to sú.
človek, krv, medveď, komár

človek, krv, medveď, komár

Napíš otázku, ktorú sa opýtal medveď komára.
Som zvyknutý na sladký med – je
sladká aj krv?“
„A ktorý tvor ju má najsladšiu?
A v ktorej časti tela?“

Krvou sa živíš – povedz, bratku,
ktorý tvor ju má takú sladkú?

Napíš, ktorých ľudí medveď stretol.
chlapca, starca, husára

chlapca, starca, husára

Napíš, ako posledný človek potrestal medveďa.
začal rúbať šabľou hlava-nehlava

puškou zamieril a vystrelil pár
brokov

Prečiarkni slovo, ktoré do vety nepatrí.
Rozprávka Komár a medveď je
poézia - próza

Rozprávka Medveď a komár je
poézia - próza

79

ČÍTANKA pre tretiakov: Metodické komentáre

Pestrofarebná paleta prezentuje rozmanitosť, rôznorodosť, pestrosť a zároveň jedinečnosť
prírody a života okolo nás. Predstavuje dôležitosť každého spektra farieb a jeho symboliku
zachytenú v bežnom živote odrážajúc zákony prírody. Ponúka príbehy a nápady, ktoré pomôžu
podporiť záujem a väčšiu citlivosť voči problémom, ktoré majú vplyv na životy ľudí.
Zástupné pojmy, ktoré možno použiť pri práci s textami v čítanke – tolerancia,
rozmanitosť, rozdiely, rovnoprávnosť, prázdniny.
V úvode kapitolyspoločne diskutujeme so žiakmi o slovách, ktoré charakterizujú pestrofarebnosť v literatúre.

MAČKY VO VRECI (J. Blažková)
UČEBNICA
91/1
Žiaci spoločne diskutujú o tom, prečo sa mačky hádali a ako ich Ivan rozsúdil. Úloha podporuje
čítanie s porozumením a kritické myslenie.
Riešenie: Každá považovala tú svoju farbu za najkrajšiu. Ivan im vnukol myšlienku, že je úplne
jedno, ktorá farba je, lebo všetky sú pekné. Potvrdila to aj mačka, ktorá vyliezla z vreca ako
posledná.
91/2
Žiaci pracujú s textom, využívajú pritom komunikačné činnosti s literárnym textom – orientácia
v texte, overenie porozumenia textu.
Riešenie: Sedemnásta mačka sa volala Tolerancia. Hrala všetkými farbami, aby žiadna farba
nemala pocit, že je dôležitejšia, než tie ostatné. Samotný výber mena nabáda priamo na to, aby
si deti uvedomili, že aj medzi ľuďmi nie je dôležité, akú farbu pleti a oblečenia má človek, keď
má dobré srdce a žiadna farba mu nepomôže, ak je človek zlý.
91/3
Riešenia žiakov by sa mali uberať predovšetkým smerom k tolerancii, rasovej znášanlivosti
a akceptácii. V rozhovoroch sa opierame o princípy multikultúrnej výchovy, ktorej cieľom je
prispieť k tomu, aby žiak:
• rešpektoval prirodzenú rozmanitosť spoločnosti;
• spoznával rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry;
• akceptoval kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu;
• uplatňoval svoje práva a rešpektoval práva iných ľudí (iŠVP).
91/4
Žiaci budú opisovať svoje myšlienky a skúsenosti. Ak pôjde o ich vlastné zážitky a reakcie,
všetky pozitívne vzory vyzdvihneme.
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PRACOVNÝ ZOŠIT
Žiak dopíše názov textu, meno spisovateľky.
42/1
Rôzne otázky, úlohy, doplňovačky, rébusy a tajničky poskytujú žiakom široký priestor
na nacvičovanie čitateľských zručností. Úlohy zároveň rozvíjajú kreativitu a schopnosti žiakov
dopĺňať správne informácie, triediť, porovnávať a selektovať.
Žiak pomocou nápovedných písmen v slove, porovnaním ilustrácií v učebnici a v PZ
a postupnou vylučovacou metódou, dospeje k riešeniu a vpísaniu správnych mien mačacích
postáv do doplňovačky. Cieľom úlohy je predstaviť žiakom aj náročnejšie typy úloh. Preto sme
ich zaradili až na koniec školského roka. Nemusia ju však žiaci vyriešiť naraz. Slovo v tajničke
zdôvodnia v spoločnej diskusii.
Riešenie:
1. OTÍLIA
6. ANIČKA
2. VIOLA
7. ZUZANA
3. LOJZIČKA
8. CECÍLIA
4. BLAŽENA
9. MILUŠKA
5. PERLIČKA
10. GABIKA
Tajnička: TOLERANCIA
42/2
Riešenia žiakov sa môžu líšiť. Žiaci pri čítaní textu zistia, že mačky sa snažili všetkých okolo
presvedčiť o tom, že ich farba je tá najlepšia. Každá z mačiek preukázala veľkú dávku
sebeckosti a netolerantnosti. Nechceli pripustiť, aby iná farba mohla byť krajšia a dôležitejšia
ako farba svoja. Žiaci do textu vyberú a vpíšu dve komunikačné situácie. Svoj výber zdôvodnia.
Možné riešenia:
Moja farba je najkrajšia! Moja farba je najteplejšia! Moja farba je ako chutné mlieko! Moja
farba je ako puding!...
42/3
Žiaci vyhľadajú odpoveď v texte v učebnici. Prečítajú časť príbehu, v ktorej sa tento údaj
spomína.
Riešenie: Ivan mal 20 mačiek.
42/4
Žiaci napíšu meno tolerantného človeka zo svojho okolia. Je pravdepodobné, že sa medzi
menami objaví aj meno učiteľa.

OTCOVSKÁ RADA (M. Ďuríčková)
UČEBNICA
94/1
Synovi prišlo nespravodlivé a nesprávne, aby ľudia, ktorí sú už starí, boli odstránení a vyhnaní
len preto, lebo z nich nie je osoh. Toto je veľmi silný moment, ktorý samotná učebnica ponúka.
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Tejto téme a tolerancii k starším sa venujeme priebežne a opakovane. Urobil tak najmä preto,
lebo si vážil otca, ktorý ho vychoval. Žiaci hovoria svoje myšlienky o tom, ako by sa zachovali
sami.
94/2
Názov vyplýva z kľúčového momentu príbehu, kedy syna poučí otec, kde má zobrať semienka
na vysiatie, aby sa zachránil pred hladom. Žiaci rozprávajú o skúsenostiach s radami od starších
a dospelých. Opisujú konkrétne situácie z ich okolia.
Pred riešením Ú3 je potrebné pracovať s poučkou.
94/Poučka
Stručné zhrnutie základných pojmov z literatúry, ktoré jednoducho a prehľadne objasňuje
žiakom aspekty literárnych textov. Text poučky je nastavený tak, aby podnietil žiaka
k uvažovaniu a spoločnej diskusii, nie memorovaniu a doslovnej interpretácii. Takýto postup
považujeme za nevhodný. Pre pochopenie je väčšinou potrebný dlhší rozhovor so žiakmi,
vysvetlenie slov a pojmov. Výsledkom by mala byť schopnosť vlastnými slovami vyjadriť
význam pojmu, ideálne pomocou vlastne vytvorenej pojmovej mapy.
94/3
Žiaci si upevnia pochopenie významu slova odsek. Je to príklad hodný sledovania. Knieža
na základe informácií zrušil svoj krutý príkaz a vydal príkaz, ktorý bol presne opačný ako
dovtedajší.

PRACOVNÝ ZOŠIT
Žiak doplní názov textu, meno spisovateľky a názov knihy podľa údajov v učebnici.
43/1
Žiaci ku každej ilustrácii napíšu mennú (heslovú) časť osnovy – body osnovy. Priraďovaním si
zároveň overia úroveň porozumenia prečítaného textu. V prípade potreby pristúpime
k postupnému opakovanému čítaniu textu.
Vzhľadom na jedinečnosť každej osnovy uvádzame len ukážku riešenia.
Možné riešenie:
1. Úkryt – Syn ukryl otca pred krutým príkazom.
2. Rada nad zlato – Otec dal synovi dobrú otcovskú radu.
3. Klepot cepov – Syn vymlátil posledné zrnká z klasov na streche.
4. Sadenie – Semienka zasial do zeme.
5. Krásna ozimina – Na ďalší rok vyrástla krásna raž.
Hlavná myšlienka diela: Tolerancia voči starším.
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MOJA MAMA VIDÍ NEBO (D. Hevier)
UČEBNICA
95/1
Žiaci pri čítaní textu majú pochopiť, že báseň je napísaná z pohľadu dievčaťa, ktorého mama
je nevidiaca. Píše sa v nej o tom, ako milo a bezhranične ľúbi dievčatko svoju (postihnutú)
mamu.
95/2
Pri riešení úlohy žiaci aktívne pracujú s textom a príslušné časti odpovede potvrdia čítaním
a vyhľadávaním konkrétnych ukážok z textu.
Riešenie: Vidí nebo, vidí dobrého a zlého človeka, piesne, šum, ticho, smiech a žiaľ.
95/3
Autor ponúka myšlienku, kedy nebo predstavuje šíru diaľku fantázie, ktorú musí použiť, aby si
vedela predstaviť niektoré veci. Jej postihnutie je však pre ňu zanedbateľné, lebo má dcéru,
ktorá sa o ňu stará, stará sa o to, aby ju nič netrápilo a všetko jej trpezlivo vysvetlí a opíše tak,
aby si to vedela predstaviť.
95/4
Rozhovor môžeme doplniť besedou alebo návštevou webových stránok jednotlivých
organizácií.
Únia nevidiacich a slabozrakých: https://unss.sk/
Slovenská únia sluchovo postihnutých https://lnk.sk/mqd4
Slovenský zväz telesne postihnutých http://www.sztp.sk/
Liga za duševné zdravie https://dusevnezdravie.sk/

PRACOVNÝ ZOŠIT
Žiak doplní meno spisovateľa a názov knihy podľa údajov z učebnice.
44/1
Úlohou žiakov je identifikovať v básni verš, zopakovať si informácie o tom, čo je to verš
a následne spočítať, z koľkých veršov sa skladá báseň.
Riešenie: Báseň má 32 veršov.
44/2
Žiaci prepisujú verše, ktoré najviac vystihujú jednotlivé zadania.
Riešenie:
Moja mama nevidí akú známku v žiackej mám
a tak najmä kvôli nej len jednotky nosievam.
Moja mama vidí piesne šum i ticho smiech aj žiaľ.
Vidí všetko veľmi presne aj to čo nik nezbadal.
Moja mama nevidí lúku stromy žiaden kvet.
Čiernym plášťom z hustej tmy má zakrytý celý svet.
Moja mama vidí veci ktoré iba ona vie.
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Ľúbime ju doma všetci pre jej dlane voňavé.
Moja mama vidí nebo ktoré iní neviadia.
Nie je vôbec smutná lebo tie jej oči to som ja.
44/3
Žiaci uvažujú nad tým, či sa už s písmom pre nevidiacich stretli. Ak nie, pomocou stránky Únie
nevidiacich a slabozrakých Slovenska môžeme predstaviť činnosť organizácie. Taktiež im
môžeme ukázať stránku slovenskej školy pre nevidiace a slabozraké deti v Levoči.
https://www.skola.nevidiaci.sk/
Riešenie:
Braillovo písmo dnes nájdeme na škatuľkách liekov, v dopravných prostriedkoch, ale i vo
výťahoch verejnosti prístupných budov, v knihách.
Hlavná myšlienka textu: Tolerancia voči zrakovo alebo inak postihnutým.

ROVNOPRÁVNOSŤ (K. Jarunková)
UČEBNICA
97/1
Úloha je zameraná na oslovenia, ktoré sa už v súčasnej dobe nepoužívajú. Pre žiakov sú tieto
druhy oslovení neznáme. Je potrebné oboznámiť ich s dobou, v ktorej sa používali a zároveň
im vekuprimeranou formou vysvetliť ich význam.
Riešenie: súdruh pioniersky vedúci, súdružka učiteľka/súdruh učiteľ, súdruh riaditeľ, oddielový
predseda, iskrička Soňa, pionierka Lenka, zväzák Maroš..
Ide o ustálené oslovenie, ktoré bolo spojené s režimom socialistického zriadenia, ktoré sa
rozpadlo v roku 1989.
97/2
Je dôležité vnímať a pozorovať odpovede žiakov, uvedenie dôvodov môže mať diagnostickú
funkciu.
Riešenie: Žiaci pravdepodobne označia za nevhodné nasledujúce výroky:
• to vidieť, keď sa postaví dievča pri futbale do bránky;
• ani na strom nevylezie a ak vylezie, tak z neho spadne;
• dievča za predsedníčku nevolím;
• dievčence sú hlúpe husi;
• vedia sa len bifľovať;
• žalujú na všetko;
• plačú a sú nešikovné...
97/3
Hrdina pochopil, že šikovnosť nie je viazaná na pohlavie. Anča bola lepšia v ručných prácach.
Na konci môžu žiaci prečítať vety, v ktorých hrdinovia uvažujú, že by im nevadilo byť v koži
opačného pohlavia kvôli rovnoprávnosti.
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97/4
Žiaci opíšu vlastné skúsenosti zo vzťahov v triede. Postupne odkrývajú problémy, ktoré v triede
sú a ktorým v dennodenne čelia. Snažíme sa oceniť vhodné správania a postoje v rámci
vzťahov v triede. V prípade potreby si môžu žiaci vytvoriť plagát s vlastnými pravidlami triedy.
97/5
Žiaci sa pokúsia vyrozprávať tento príbeh z pohľadu dievčaťa Anče Paríkovej. Môžeme
aplikovať spoločné rozprávanie, pri ktorom žiaci vstupujú do rozprávania postupne. Žiaci
musia byť v rámci rozprávania aktívni, sledovať priebeh deja a vedieť sa na vyzvanie zapojiť
a pokračovať v rozprávaní.
Hlavnými bodmi sú:
• sklamanie z voľby predsedu;
• podlosti, ktoré sa mi stali zo strany chlapcov;
• úspech na ručných prácach;
• smútok z výsmechu pre Miša.

PRACOVNÝ ZOŠIT
Žiak dopíše názov textu a meno spisovateľky podľa údajov v učebnici.
45/1
Riešenie úlohy je vhodné prepojiť s riešením úlohy 1 v učebnici. Žiaci svoje zistenia napíšu do
PZ.
45/2
Žiaci pracujú s textom v učebnici. Vyhľadávajú vety, ktoré opisujú z čoho dostala Anča v škole
jednotku.
Riešenie:
1. z pílenia
2. z vyšívania
45/3
Úloha podporuje komunikačné zručnosti žiakov a možnosť vyjadrenia vlastného kritického
(hodnotiaceho) postoja. Je dôležité v diskusii akceptovať názory a postoje všetkých žiakov
a ponechať im možnosť argumentácie.
Predpokladáme, že riešenia a odpovede žiakov budú v zmysle tolerancie a sociálnych hodnôt
spoločnosti. Ak by sa niektoré odpovede vymykali z tohto rámca, citlivo usmerníme diskusiu
k správnemu akceptovateľnému riešeniu. V prípade protichodných názorov prichádza do hry
pedagogické majstrovstvo každého učiteľa a schopnosť usmerniť názory správnym smerom.
Hlavná myšlienka textu: Tolerancia voči inému pohlaviu.
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SCHOVÁVAČKA (V. Klimáček)
UČEBNICA
99/1
Žiaci porovnajú text s ilustráciou, jednotlivé zvieratá z textu si vypíšu a postupným
vyraďovaním zistia, ktoré zviera nebolo v texte pomenované.
Riešenie: Na obrázku je delfín, ktorý nebol v texte spomínaný.
99/2
Žiaci odpovedia na posledné dve otázky. Spoločným rozhovorom dospejú k záveru, že všetky
zvieratá majú spoločnú časť, ktorá by mohla naznačovať, kde majú srdce. Samozrejme ide
o symbolickú odpoveď, ktorá má vyvolať diskusiu o tom, že aj zvieratá majú srdce, rovnako
ako my cítia bolesť a mali by sme byť k nim tolerantní. Zbližuje nás to, že všetci žijeme
na Zemi, tvoríme spoločenstvo, kde jeden je závislý na druhom. Ak by vyhynul jeden druh,
možno neprežije ďalší a takáto reťazová reakcia môže spôsobiť záhubu života na Zemi. Aj preto
je potrebné myslieť environmentálne. Rozdeľovať by ich mohol priestor, v ktorom žijú, taktiež
spôsob potravy a aj to, či žije v blízkosti človeka, alebo sa mu skôr vyhýba.
99/3
Otázka je jasne smerovaná na environmentálnu tému. Všetkých ľudí by mala zbližovať snaha
zachovať si svoje prostredie života, neničiť svoj životný priestor, nájsť rovnováhu medzi
potrebami človeka a potrebami prírody.
99/4
Žiaci sa pokúsia napísať svoje myšlienky z dnešnej témy do zošita. Mali by vyjadriť svoj názor
na dianie okolo seba a ponúknuť riešenia a návrhy na zmenu. Tému by sme mali zakončiť
jednou múdrou myšlienkou: Človek nemôže fungovať bez prírody, ale príroda bez človeka áno.
Zároveň by mala všetkých zbližovať úcta, láska, dobro a vzájomné porozumenie.

PRACOVNÝ ZOŠIT
Žiak dopíše meno spisovateľa a názov knihy podľa informácií v učebnici.
46/1
Cieľom interpretácie ilustrácie v škole je prostredníctvom rôznych metód a druhov interpretácie
ponúknuť čo najviac podnetov pre tvorivú aktivitu žiakov, nestačí totiž zadať a vysvetliť
výtvarnú úlohu. Praktická výtvarná tvorivosť formou voľného napodobňovania existujúcej
ilustrácie, jej dotvárania, ozvláštňovania a parafrázy, ale i rôzne dramatické a animačné hry
ponúkajú veľa príležitostí ako interpretovať ilustráciu. Interpretácia ilustrácie sa tak stáva
pozitívnym stimulom pre rozvoj fantázie, predstavivosti, obrazotvornosti, výtvarného a
intelektuálneho myslenia dieťaťa.
Úlohou žiakov je po úvodnej interpretácii ilustrácie vymyslieť adekvátny názov Otisovho
obrazu. Uprednostníme samostatnú prácu žiakov s následnou spoločnou prezentáciou
jednotlivých nadpisov.

86

ČÍTANKA pre tretiakov: Metodické komentáre

46/2
Žiaci pokračujú v interpretácii ilustrácie z úlohy 1. Vyhľadávajú obrazce zvierat nakreslené
v jednotlivých vrstvách. Spracované zoznamy porovnajú s ostatnými žiakmi v triede, zistia, či
ich zoznam obsahuje potrebné množstvo stvárnených zvierat.
Riešenie: žirafa, slon, pštros, ťava, klokan, bocian, had, krokodíl, delfín.
46/3
Úlohu možno implementovať ako samostatnú prácu na výtvarnej výchove a tým využiť
možnosti medzipredmetového prepojenia.
Obrázky žiakov sa budú líšiť podľa záujmov žiakov, nemusia byť o zvieratách.
46/4
Riešenie úlohy je vhodné vyhľadať v učebnici Čítanky.
Riešenie: Vaňové moria, Rohožka majstra rozprávkara.
Hlavná myšlienka textu: Tolerancia je pre všetkých veľmi dôležitá.
Danou úlohou sme ukončili rozprávanie o pojme TOLERANCIA v rôznych životných
situáciách. Spoločne si zopakujeme zástupné texty a hlavné myšlienky jednotlivých príbehov.

ŽIRAFA (M. Macourek)
UČEBNICA
100/1
Odpoveď je priamo vpísaná v texte, takže by ju mali vedieť nájsť všetci žiaci. Je vhodné
na tomto mieste viesť rozhovor o tom, ako sú športové a pohybové schopnosti individuálne
a nie sú na smiech, no moderná škola prihliada aj na takéto prípady. Tiež môžu žiaci uvažovať
nad tým, či aj s nimi sa niekto takýmto spôsobom v škole rozpráva.
100/2
Rodičia v texte prejavili obrovskú mieru empatie a treba to vyzdvihnúť. Tému možno preniesť
do rozhovoru o tom, ako rodičia chcú svojim deťom len to najlepšie. Téma je citlivá najmä pre
žiakov z neúplných rodín.
100/3
Žiaci pracujú so schémou na s. 9 a poučkou na s. 47. Vypisujú si jednotlivé znaky a priraďujú
ich k obom poučkám. Postupne zistia, že prevažujú znaky autorskej rozprávky a na záver
zosumarizujú zistenia.
100/4
Žiaci odpovedajú podľa seba a je vhodné, aby definovali, čo musia urobiť pre zlepšenie
v danom predmete.
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PRACOVNÝ ZOŠIT
Žiak dopíše názov textu, názov knihy a meno prekladateľa podľa informácií v učebnici.
47/1 (hore)
Žiaci si opäť všímajú meno prekladateľa a nahlas uvažujú o tom, čo je jeho úlohou. Porovnajú
povolanie spisovateľa a prekladateľa v umeleckej literatúre.
47/2 (hore)
Žiaci si čiastočne vyskúšajú prácu prekladateľa. Dedukciou a hľadaním slov v učebnici prídu
na správne slovo. Zámerne je výber slov taký, aby bola úloha jednoduchá a nevyžadovala hlbšiu
znalosť českého jazyka.
Riešenie: vysvedčenie, päťka, ešte, otecko, urobiť.

KOZMONAUTI (M. Válek)
Úlohu 1 je vhodné urobiť pred prečítaním celého textu podľa daných pokynov.

UČEBNICA
101/1
Ak žiaci nedočítajú báseň do konca, pravdepodobné sa zasnívajú do sveta, v ktorom je škola
a vzdelanie na poslednom mieste. Nie je nutné žiakom vysvetľovať a vyvracať im toto
presvedčenie.
101/2
Žiaci dočítajú báseň, v ktorej sa dozvedia, že išlo o slovnú hračku a tiež, že príbeh je vlastne
reálny, pretože sa odohráva počas prázdnin. Žiaci uvažujú o tom, čo znamená P.S. (Post
Scriptum, po napísanom). Pôvodne išlo o text dopísaný na záver, dovetok, apendix.
V súčasnosti nemáva až taký význam v pôvodnej funkcii. Skôr sa využíva na doplnenie
niečoho, čo s hlavnou témou nesúvisí a pri čítaní by pôsobilo rušivo. V prípade tejto básne však
súvisí a dokonca má P.S. vysvetľujúci význam.
101/3
Žiaci dopisujú ďalšie správy z Mesiaca. Nemusia byť veršované.

PRACOVNÝ ZOŠIT
Žiak dopíše názov textu a meno spisovateľa podľa informácií v učebnici.
47/1 (dole)
Žiaci na základe analýzy textu navrhnú iný nadpis. Svoje návrhy zdôvodnia.
47/2 (dole)
Prázdniny sú už predo dvermi a s nimi prichádza aj obdobie výletov a dovoleniek. Niektorí
rodičia sa snažia, aby ich deti prežili čas zmysluplne a kvalitne, iní plánujú len pokoj a pohodu.
Ako si však vysnívané prázdniny predstavujú žiaci? Ako veľmi sa ich predstavy líšia

88

ČÍTANKA pre tretiakov: Metodické komentáre

od predstáv dospelých? Na to sa opýtame žiakov a požiadame ich, aby nakreslili, čo by chceli
zažiť cez prázdniny.
48/1
Záverečná strana ponúka aktivity na retrospektívne pohľady čitateľských zážitkov v učebnici.
Nabáda žiakov k opätovnému prelistovaniu si čítanky, pripomenutie si symboliky farieb
v literatúre a rozčlenenie textov do farebných kapitol.
Žiaci vpíšu do každej časti obrázka názvy najobľúbenejších alebo najzaujímavejších textov.
Vytvoria si tzv. rebríček obľúbenosti titulov, autorov a ilustrátorov. Zároveň si pripomenú
osvojené čitateľské zážitky, ktoré v nich vytvoria trvalú predstavu nových vedomostí, zručností
a návykov v oblasti čitateľskej gramotnosti.
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SLOVNÍK
Slovník predstavuje jednu z najdôležitejších učebných pomôcok vo vyučovaní jazykov. Ponúka
stručné vysvetlenie pojmov a výrazov, s ktorými sa môžu žiaci stretnúť pri práci s literárnym
textom v učebnici. Výhodou integrovaného slovníka v didaktickom prostriedku ponúka priamu
aplikáciu v edukácii ako aj pomoc pri rozširovaní slovnej zásoby, aktívnom osvojovaní si
nových pojmov, objasňovaní neznámych alebo menej známych pojmov. Žiaci sa zároveň
zoznámia s jednoduchou funkciou slovníkov, naučia sa vyhľadávať podľa abecedného poradia
slová a heslá v slovníkoch. Túto skúsenosť z učebnice by mali ďalej rozvíjať v rámci
spoznávania rôznych druhov slovníkov a ich aplikácie v praxi.
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