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1 AKO PRACOVAŤ S ČITATEĽSKÝM DENNÍKOM  
Dôležitým znakom čitateľského denníka je požadovaná samostatnosť žiakov pri riešení úloh. 
Úlohy sú navrhnuté tak, aby ich žiaci zvládli vypracovať samostatne, ak je potrebné, s malou 
pomocou učiteľa/učiteľky, prípadne rodiča. 
V metodických komentároch ponúkame učiteľom, k niektorým úlohám, aj návrhy na ďalšie 
aktivity, ktoré môžu v prípade záujmu so žiakmi realizovať. 

Vypracované úlohy v čitateľskom denníku odporúčame nehodnotiť známkou, ale využiť skôr 
tvorivé resp. inovatívne formy hodnotenia. Učiteľ pri hodnotení uprednostňuje pozitívne prvky, 
vychádza z kladov žiaka, povzbudzuje ho, čiže využíva pozitívne orientované hodnotenie. 

Obálka 2 

Hneď na druhej strane obálky žiaci spoznávajú Zitu Rýmovú. Zoznamujú sa s dôležitými 
prvkami, ktoré ich budú sprevádzať celým čitateľským denníkom. Napríklad piktogram listina 
ponúka úlohy súvisiace s plánom mesta na s. 2 – 3 a piktogram zelená bublina Zity Rýmovej sa 
veršovanou rečou prihovára žiakom a sprevádza ich čitateľským denníkom.   

 Napíš, ako voláme zoznam kapitol v knihe s uvedením príslušných strán.  
Úloha upozorňuje žiakov na obsah. Nakoľko niektorí žiaci obsah nevyužívajú, namiesto toho 
v knihe zdĺhavo listujú, cieľom úlohy je žiakov oboznámiť s funkciou obsahu , 
a zautomatizovať jeho používanie.  

 Správne riešenie: OBSAH 

Strana 1  

Žiaci dopíšu do tabuľky potrebné údaje.  

Návrh na aktivitu: Učiteľ/-ka môže využiť túto tabuľku na motiváciu žiakov. Navrhne im, aby 
vyplnili občiansky preukaz obyvateľa mesta Vyšný Knižkov. Keď žiaci tabuľku vyplnia, 
prezrú si plán mesta na s. 2 – 3, zatiaľ čo im učiteľ/-ka číta o meste Vyšný Knižkov (text sa 
nachádza na s. 9 metodických komentárov). 

 
Báseň Zita Rýmová  

 

 

 

 

Starostka Zita Rýmová sa predstavuje žiakom a víta ich v meste Vyšný Knižkov.  

Návrh na aktivitu: Žiaci sa môžu Zite Rýmovej tiež predstaviť. Porozmýšľajú nad vecami 
a vlastnosťami, ktoré ich charakterizujú. Vyberú si tie, ktoré by chceli, aby o nich vedeli 
ostatní.  

  

Ahoj, štvrták/štvrtáčka! 
Vrúcne ťa vítam v našom meste. 
Usmej sa! Si na správnom mieste. 

Poď ďalej a cíť sa ako doma. 
Predstavím sa 

− som starostka Zita Rýmová. 
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ČITATEĽSKÁ MISIA 

 Starostka Zita Rýmová má pre teba významnú misiu. 
Viac informácií nájdu na strane 30. 
Učiteľ/-ka žiakov upozorní na čitateľskú misiu ešte pred začatím vypracovávania úloh. Zita 
približuje pravidlá misie na s. 30.  

Dvojstrana 2 – 3  

Plán mesta Vyšný Knižkov 
Žiaci sa s mestom Vyšný Knižkov zoznamujú v podobe pútavého plánu mesta. Učiteľ/-ka 
žiakom prezradí, že na konci práce s čitateľským denníkom bude mať každý žiak svoj plán 
špecifický, keďže v denníku nájdu rôzne úlohy na dotváranie plánu mesta podľa individuálnych 
schopností a záujmov. Plán je navrhnutý tak, aby žiakov zaujal a vtiahol do deja čitateľského 
denníka.  

Strany 4 – 29 

Strany určené na prácu s jednotlivými knihami. 
Na prvom stupni ZŠ nie je v rámci iŠVP určená povinná literatúra. Do čitateľského denníka 
sme preto na základe vekových a vedomostných špecifík žiakov štvrtého ročníka navrhli 
odporúčanú literatúru, ktorú predstavíme pri jednotlivých pracovných stranách. 
Učiteľovi/učiteľke však v prípade výhrady k ponúknutým knihám, alebo pri ich nedostatku, 
ponechávame možnosť zvoliť si na prácu iné knihy. Musí byť však dodržaný uvedený literárny 
žáner knihy. V takom prípade budú predložené metodické komentáre slúžiť učiteľovi/učiteľke 
ako námet a inšpirácia k vlastnému súboru úloh, aktivít a hier. 
Žiaci nemusia čitateľský denník riešiť postupne, môžu začať ktorýmkoľvek žánrom. 

Strany 4 – 8 

Povesť 
Úlohy na pracovných stranách sú zamerané na literárny žáner – povesť. Žiaci sa s povesťou 
stretli už v treťom ročníku, poznajú špecifiká tohto žánru. Práve preto sme vybrali tento žáner 
ako prvý, Žiaci si zopakujú špecifiká povesti, určujú hlavnú myšlienku, rozširujú si slovnú 
zásobu o slová charakteristické pre povesti.  
Kniha: 
Je pevné určená: Slovenské povesti z hradov a zámkov (Viola Jakubičková) 

Strana 9 

Encyklopédia I 
Pracovná strana je zameraná na prácu s encyklopédiou. Žiaci sa zoznamujú s pojmom heslo 
a učia sa pracovať s informáciami v encyklopédii. Pokračovanie tejto témy nájdu žiaci na strane 
28, kde sa nachádza Encyklopédia II. 
Kniha: 
Voľbu encyklopédie nechávame na voľbe žiakov.  
Odporúčame napr. Všeobecná encyklopédia pre mladých (Mladé letá), Včely (Slovart), 
Encyklopédia zvierat (Fortuna Libri), Detská encyklopédia vied (Foni book), Ľudské telo 
(Slovart)...  
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Strany 10 – 13 

Báseň 
Úlohy na týchto stranách sú určené na rozvíjanie vzťahu žiakov k poézií. Žiaci si zopakujú 
pojmy ako rým, verš, strofa, hlavná myšlienka básne. Spoznávajú slovenských básnikoch 
až nakoniec vytvoria vlastnú báseň.  
Kniha: 
Kniha nie je pevne stanovená. Učiteľ/-ka môže výber knihy prispôsobiť úrovni rozčítania 
svojich žiakov a ich záujmom.   
Odporúčame napr. tak takéto básne pre deti píše hevier (Daniel Hevier), Snehuliačik šepol 
mame (František Rojček), Lastovička vo fraku (Miroslav Válek)... 

Strany 14 – 17 

Bájka 
Žiaci sa s literárnym žánrom bájka stretávajú vo štvrtom ročníku.  
Úlohy sú zamerané na spoznanie známych bájok a bájkara Ezopa. Názvy bájok nie sú pevne 
dané, žiakov však pomocou básne či hádaniek navedú, aké bájky majú hľadať. 
Žiaci vytvárajú obrázkovú osnovu, vymýšľajú hádanku, hľadajú poučenie a za odmenu si môžu 
vyfarbiť antistresovú maľovanku líšky – hrdinky jednej z bájok.  
Kniha: 
Odporúčame pracovať s jednou z kníh:  
Ezopové bájky (Ezop), S Ezopom o zvieratkách  
(Bájky ako napr. Lev a myš, má vo svojej zásobe viacero bájkarov. Preto ak žiaci nájdu bájku 
aj od iného autora, nepovažujeme to za chybu. ) 

Strany 18 – 21 

Ľudová rozprávka 
Úlohy sa zameriavajú na literárny žáner – ľudové rozprávky.  
Žiaci pracujú s ľudovou slovesnosťou, hádajú hádanky, utvrdzujú si charakterisické znaky 
ľudových rozprávok.  
Kniha: 
Výber knihy je voľný. Na trhu je mnoho kníh, ktoré sa venujú ľudovým rozprávkam, čo 
učiteľovi/učiteľke necháva voľný priestor na výber vhodnej knihy podľa čitateľskej úrovne 
svojich žiakov.  
Odporúčame napr. Slovenské ľudové rozprávky (Dobšinský), Baba Jaga – Ruské ľudové 
rozprávky, Veľká kniha slovenských rozprávok (Feldek), Zlatá brána (Ďuríčková)... 

Strany 22 – 26 

Autorská rozprávka 
Úlohy zamerané na prácu s literárnym žánrom – autorská rozprávka.  
Kniha: 
Kniha je pevne daná.  
Kamoš obor (Roald Dahl) 

Strana 27 

Divadelná hra  
Keďže žiaci podľa iŠVP majú v štvrtom ročníku poznať pravidlá správania sa v divadle, do 
čitateľského denníka sme zaradili aj stranu, ktorá sa venuje divadelnému predstaveniu. 
Žiaci navrhnú plagát navštíveného predstavenia, naučia sa ako sa v divadle správať. 
Stranu možno použiť aj na bábkové predstavenie.  
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Strana 28 

Encyklopédia II 
Úlohy sú zmerané na porovnávanie informácií, ktoré žiaci nájdu na internete a v encyklopédií.  

Strana 29  

Slovníky 
Úlohy sú zamerané na prácu so slovníkmi. 

Strany 30 – 31 

Čitateľská misia 
Oboznámenie sa s čitateľskou misiou, vyhodnotenie, výsledková listina.  

Strana 32 

Vyhodnotenie testov  
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2 ŠTRUKTÚRNE PRVKY 

Práca s plánom mesta – piktogram LISTINA 
V čitateľskom denníku sa na jednotlivých stranách nachádzajú úlohy, ktoré sa 
viažu k plánu mesta Vyšný Knižkov (tematická dvojstrana 2 – 3).  

Úlohy sú vpísané priamo do piktogramu, ktorý má tvar pergamenu/listiny. 

Čitateľská misia – piktogram KNIHA 
Piktogram kniha je umiestnený pri úlohách na podporu samostatnosti a fantázie 
žiakov, ale aj pri úlohách, ktoré si vyžadujú väčšiu časovú dotáciu na jej splnenie 
prípadne vyriešenie. Za splnenie týchto úloh žiaci získajú bod do čitateľskej 
misie.  

Informácie o realizácii čitateľskej misie sa žiaci dozvedia na s. 30 čitateľského 
denníka. Knihy v zadaniach na s. 30, získané za správne vypracovanie úlohy, sa 
do misie nerátajú.  

Tabuľka strán, na ktorých sa nachádzajú úlohy s piktogramom knihy:  

Strana  5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 
posledná strana obálky – hra  

 

Dialógové stretnutia – piktogram BUBLINA   
Slovná bublina zelenej farby prezentuje žiakom veršovaný príhovor Zity 
Rýmovej.  

V slovnej bubline modrej farby nájdu žiaci rady a odporúčania kreslených 
postavičiek detí.   

Dialóg v rámci komunikačnej formy práce s literárnym textom má predpoklady 
vytvárať vhodné vnútorné podmienky aktívneho vyučovania. Môže prispievať 
k rozvoju osobnosti všetkých žiakov vo všetkých oblastiach – kognitívne 
schopnosti, afektívne, etické i psychomotorické. Dialóg nemusí byť iba forma 
komunikácie, ale aj vyučovacia metóda. Ide o možnosť vzájomného poznávania 
sa, spoločného hľadania, obohacovania o svoje poznatky, skúsenosti, postoje, 
názory. 

Opakovanie – piktogram TEST   
Do čitateľského denníka sme zakomponovali aj dva testy, ktoré slúžia na aktívne 
zopakovanie si pojmov a osvojených informácií. Ich cieľom je podpora foriem 
efektívneho spôsobu učenia. Absolvovanie testov a zapojenie sa do dobre 
navrhnutých aktivít pred a po testoch môže priniesť lepšie zapamätanie si faktov, 
ale aj hlbšie a komplexnejšie porozumenie. 

Vyhodnotenie testov žiaci nájdu na s. 32. 

 

 



ZITA RÝMOVÁ Čitateľský denník pre 4. ročník základných škôl: Metodické komentáre 

 8 

Uhádni literárne dielo – piktogram OTÁZNIK 
Hádanky, určené na podporu čítania s porozumením s aspektom ukrytého 
tajomstva, ponúkajú umelecké zobrazenie určitého príbehu alebo javu, pri 
ktorom sa využívajú zhodné črty medzi konkrétnym literárnym dielom a medzi 
slovným zobrazením. Úlohou žiakov je na základe porozumenia textu a dojmu 
z prečítaného určiť, o ktoré známe literárne dielo sa jedná.  
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3 METODICKÉ KOMENTÁRE K ČITATEĽSKÉMU DENNÍKU 

PLÁN MESTA VYŠNÝ KNIŽKOV (ČD, str. 2 – 3) 
 

Text je vhodný ako úvodná motivácia pred začiatkom práce s mapou mesta. E-mailová adresa 
starostky Zity Rýmovej je zároveň adresou redakcie vydavateľstva Aitec, s. r. o. Budeme rady, 
ak nám napíšte vaše postrehy a nápady pri práci s čitateľským denníkom. 

VYŠNÝ KNIŽKOV 
Mesto Vyšný Knižkov vzniklo spojením rozprávkovej a skutočnej ríše. V meste 

žije 5 001 obyvateľov rôznej národnosti a rozprávkovej príslušnosti. Okrem 

rôznorodosti obyvateľstva je mesto Vyšný Knižkov známe aj ako mesto čitateľov.  

V meste sa nachádzajú tri obytné štvrte – mestské časti, ktorých názov sa spája 

s tradíciou pomenovávania mestskej časti podľa obľúbených literárnych žánrov jej 

obyvateľov. 

Návštevníci mesta radi navštevujú Bájkové námestie, ktorého dominantou je socha 

dvoch zvierat. Socha vznikla podľa bájky známeho bájkara Ezopa, na žiadosť 

súčasnej starostky Zity Rýmovej. Počas roka sa na námestí konajú rôzne akcie, 

napr.: Maratón víl, Recitačná súťaž obrov, divadelné predstavenia a medzi 

obyvateľmi najobľúbenejší Koláčový festival. 

Najzelenšia časť mesta je jednoznačne Básňová aleja. Mestom preteká rieka 

Encyklopédia.  

Kontaktné informácie: 

Mestský úrad Vyšný Knižkov 

Bájkové námestie  

111 00 Vyšný Knižkov  

Starostka mesta:  Zita Rýmová  

E-mail:   redakcia@aitec.sk 
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Návrh na aktivitu: Učiteľom odporúčame prečítať žiakom text o Vyšnom Knižkove. Počas 
čítania textu majú žiaci otvorený Čitateľský denník na dvojstrane 2 – 3. Po prečítaní môžu 
ľubovoľne doplniť informácie, ktoré by ešte vedeli povedať o meste Vyšný Knižkov podľa 
plánu mesta. Plán mesta môže učiteľ/-ka využiť aj na rozvoj fantázie a slovnej zásoby žiakov 
pomocou doplňujúcich úloh: 
→ Povedz, ktorými jazykmi môžu hovoriť obyvatelia Vyšného Knižkova. 
→ Povedz, čo sa ti na meste Vyšný Knižkov páči/nepáči.  
→ Vymysli názvy susedných obcí. (Na hodine výtvarnej výchovy môžu žiaci vymyslieť a 

nakresliť podobný plán pre vymyslenú obec.) 
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POVESŤOVO (ČD, str. 4 – 8) 

Kniha: Slovenské povesti z hradov a zámkov – Viola Jakubičková 

Kniha Slovenské povesti z hradov a zámkov obsahuje krátke pútavé povesti. V úvode knihy sa 
nachádza mapa Slovenska, ktorá žiakov oboznamuje s polohou hradov a zámkov z povestí. 
Každá povesť má rozsah dve strany a je podporená ilustráciou. 

V literárnom žánri povesti sa objavuje dramatické ladenie príbehu, okrem iného aj témy krutosti 
a smrti. Do úloh v čitateľskom denníku sme zámerne vybrali povesti, ktoré tieto témy priamo 
neriešia.  

Kniha je vhodná pre menej zdatných ale aj skúsenejších čitateľov.  

Strana 4 

Žiaci dopĺňajú chýbajúce údaje na základe zapožičania knihy z knižnice, návštevy knižnice,  
prípadne vyhľadania na internete. 

 Správne riešenie: 

Názov knihy: Slovenské povesti z hradov a zámkov 

Rok vydania: 2015 
Vydavateľstvo: Fragment 
Literárny žáner: Povesť 

Autorka: Viola Jakubičková 
Názov ďalšej knihy, ktorú napísala: Slovenské povesti z hradov a zámkov II. 
Ilustrátor/-ka: Drahomír Trsťan 
Názvy kníh, ktoré ilustroval/-a: Zlobivé pohádky, Čertík Trapko,  

Kdo a co je ve škole... 
Nakresli obálku knihy. individuálne podľa vlastnej fantázie 

 

 Prečiarkni červenou farbičkou vety, ktoré neplatia o povesti. 

Úloha je vhodná na zopakovanie pojmu povesť, ktorý žiaci poznajú z tretieho ročníka.  

Povesť je rozprávanie, ktoré sa viaže k určitému miestu, historickej udalosti alebo osobe. 
Niektoré povesti vysvetľujú, ako vznikli alebo podľa čoho sú pomenované prírodné zvláštnosti 
kraja, hrady alebo mestá. Môžu pritom obsahovať aj vymyslené prvky, ktoré sú výtvorom 
fantázie.  

 Správne riešenie: 
Je to výrok, ktorý je spojený s predpoveďou počasia alebo úrody.  
Vyjadruje túžbu človeka po dobre a spravodlivosti.  
Je to osoba, ktorá vystupuje v literárnom diele. 

Návrh na aktivitu: Žiaci porozmýšľajú a povedia, k čomu sa viažu prečiarknuté vety:  
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Je to výrok, ktorý je spojený s predpoveďou počasia alebo úrody. (Pranostika) 
Vyjadruje túžbu človeka po dobre a spravodlivosti. (Ľudová rozprávka) 
Je to osoba, ktorá vystupuje v literárnom diele. (Literárna postava) 

Báseň Zita Rýmová 

Plán mesta 

Žiaci dopíšu slovo POVESŤ najprv do básne Zity Rýmovej, potom  do ilustrácie zelenej zástavy 
hlásnika, ktorý v minulosti ohlasoval dôležité správy a nakoniec ho dopíšu do plánu mesta 
na s. 2 – 3 na čiaru mestskej časti 1. 

Vyhľadaj v slovníku alebo na internete významy slov lesť a česť. Prečítaj 
ich a napíš. 

Úloha na rozvoj slovnej zásoby. Slová česť a lesť použila Zita aj vo svojej básni. Úlohou žiakov 
je zistiť význam týchto slov a diskutovať o jeho význame v dnešnej dobe. 

Žiakov vedieme k tomu, aby zdroj, odkiaľ informáciu čerpali, zapísali, napr. na koniec 
poslednej vety do zátvorky.  

 Správne riešenie:  
lesť – predstierané konanie na oklamanie niekoho, úskok (Krátky slovník slovenského jazyka)  
česť – úcta, vážnosť, dobré meno, dobrá povesť (Slovník slovenského jazyka, 
https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/slovnik-sj/).  

Návrh na aktivitu: Žiaci vyhľadajú ďalšie slová, ktoré nepoznajú. Slová napíšu na samostatné 
papieriky a vložia ich do vrecúška (čiapky, nádoby...). Postupne si žrebujú papieriky 
s napísanými slovami a snažia sa ich použiť správne vo vete. Ostatní žiaci zhodnotia, či slovo 
použili správne.  

V tejto knihe spomína sa dávny vek, 
čakajú ťa hrady, zámky, Omar aj Bebek. 

Ukrýva sa v nej láska, česť i lesť. 
Poďme si spolu prečítať 

P O V E S Ť. 



ZITA RÝMOVÁ Čitateľský denník pre 4. ročník základných škôl: Metodické komentáre 

 13 

Strana 5 

 Vyfarbi rovnakou farbou názov hradu, mená postáv a hlavnú myšlienku, ktoré 
sa viažu k rovnakej povesti.  
Pri vypracovaní úlohy si pomôž knihou Slovenské povesti z hradov a zámkov. 

Žiaci priradia k jednotlivým hradom mená postáv a hlavnú myšlienku povesti. Vyfarbením 
vytvoria skupiny.  

Za splnenie úlohy žiaci získavajú knihu do Zitinej knižnice, ktorú nakreslia do poličky na s. 30.  

 Správne riešenie:  
Kremnický hrad – Kovovlad, Pohrončania. muž celý zo zlata 
Nitriansky hrad – Corgoň, Svätopluk, kráľ a zväzok prútov 
Spišský hrad – Juraj Thurzo, Dorka, záchrana pred hrozivým pádom 
Hrad Muráň – Mária, František Vešeléni, skúška milého pod rúškom noci 
Hrad Červený Kameň – víly, dvanásť starcov, zmiznuté hradné múry 

K povestiam vytvorila Zita popletené vety. Vety oprav a napíš ich správne.  
Úloha preveruje úroveň čítania žiakov s porozumením. Vo východiskových vetách sú mestá 
vždy uvedené správne, aby usmernili pozornosť na konkrétnu povesť danej oblasti. Úlohou 
žiakov je rozpoznať zmenu vo vete a vedieť ju opraviť.  

 Správne riešenie:  
V Kremnici žil muž menom Zlatovlad.  
Správne riešenie: V Kremnici žil muž menom Kovovlad.  

Svätopluk, knieža Nitrianskeho hradu, mal sedem dcér.  
Správne riešenie: Svätopluk, knieža Nitrianskeho hradu, mal troch synov.  

Dorku pred pádom z okien Spišského hradu zachránila kopa sena. 
Správne riešenie: Dorku pred pádom z okien Spišského hradu zachránil strom.  

Hradné múry hradu Červený Kameň odniesli čerti. 
Správne riešenie: Hradné múry hradu Červený Kameň odniesli víly. 

Návrh na aktivitu: Žiaci si môžu vytvoriť podobné popletené vety. 

 

Plán mesta  

Žiaci vyjadrujú svoj vzťah k literárnemu žánru povesť. Nakreslia slnko alebo mraky 
na ľubovoľné miesto v pláne mesta. Svoje rozhodnutie môžu zdôvodniť. 

 V povestiach sa často spomínajú hrady a zámky.  
Napíš významy týchto slov. Pomôž si slovníkom, encyklopédiou alebo internetom.  

Cieľom úlohy je oboznámiť žiakov s historickou funkciou hradov a zámkov. Žiakov vedieme 
k tomu, aby zdroj, odkiaľ informáciu čerpali, zapísali napr.: na koniec poslednej vety do 
zátvorky.  
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 Správne riešenie:  
 hrad - opevnený útvar (spravidla z kameňa) obranného a útočného charakteru budovaný 
v staroveku alebo stredoveku (Wikipédia, https://sk.wikipedia.org/wiki/Hrad) 
zámok - väčšia reprezentačná (umelecky cenná) budova, sídlo šľachticov alebo panovníkov 
(Krátky slovník slovenského jazyka). 

 Vyčiarkni v každom slove jednu zvyšnú slabiku. Dozvieš sa názov hradu alebo 
zámku. Spoj slovo so správnym obrázkom. Pomôž si knihou Slovenské povesti 
z hradov a zámkov. 

Odporúčame, aby žiaci najskôr spravili úlohu bez pomoci knihy, riešenie si potom sami 
skontrolovali pomocou mapy v knihe.  

 Správne riešenie:  
DEREVÍN (hrad), ODORAVSKÝ(hrad), BOJOJNICKÝ (zámok), LILIKAVSKÝ (hrad), 
SMOLALENICKÝ (zámok), KELOŽMARSKÝ (zámok).  
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Prečítaj povesť o Trenčianskom hrade. Zoraď a očísluj vety podľa 
postupnosti deja.  

Cieľom úlohy je zistenie porozumenia textu a čítania s porozumením. Žiaci pracujú s vopred 
vytvorenou osnovou povesti. Ich úlohou je správne zoradiť vety podľa postupnosti deja. 

Žiaci si pri riešení môžu pomôcť knihou. 

Za splnenie úlohy žiaci získavajú knihu do Zitinej knižnice, ktorú nakreslia do poličky na s. 30. 

 Správne riešenie:  
5  Omar získa Fatimu naspäť, ak dokáže vykopať takú hlbokú studňu, aby z nej vytryskol  
      prameň.   
4  Omar sa so svojou družinou pustil do roboty. 
1  Štefan Zápoľský sa vrátil z bojov ako víťaz, ale aj napriek tomu bol smutný. 
3  Čoskoro navštívil Trenčiansky hrad mladý, statný Turek Omar. 
6  Až napokon spod skaly vytryskla voda.    
7  Veru, láska je mocnejšia ako smrť...  
2  Jeho manželka si vybrala tureckú ženu Fatimu za svoju dvornú dámu. 

Vysvetli a napíš, čo znamená veta, ktorú vyslovil Omar: „Vodu už máš, ale tvoje 
srdce je tvrdšie ako tá skala.“ 

Žiaci premýšľajú nad významom vety. Ich úlohou je vyjadrenie kritického (hodnotiaceho) 
postoja. 

 Možné riešenie: Síce mal Š. Zápoľský všetko, stále nebol spokojný. Bol neoblomný. 

Báseň Zita Rýmová 

Pozorne hľadaj poklad v mestskom pláne, 
je dobre ukrytý v hlbokej jame. 

Pastier zaň až sedem hradov získal. 
V ktorej povesti drahokam stískal? 

 Napíš názov povesti, na ktorú sa Zita v básni pýta. 
Žiaci podľa kľúčových slov (poklad, pastier, sedem hradov, drahokam) hádajú, o ktorú povesť 
ide. Povesť Bebek z Krásnej Hôrky sa nachádza aj v Čítanke pre tretiakov. 

 Správne riešenie:  
Bebek z Krásnej Hôrky (Čítanka pre tretiakov), Krásna Hôrka (Slovenské povesti z hradov a 
zámkov). 

Plán mesta 

Poklad, o ktorom hovorí Zita, sa nachádza v Mestskej časti 1 – Povesťovo, na pravej strane 
pod stromami. Poklad je vedierko s peniazmi a diamant. 



ZITA RÝMOVÁ Čitateľský denník pre 4. ročník základných škôl: Metodické komentáre 

 16 

Návrh na aktivitu: Žiaci môžu napísať podobnú jednoduchú báseň na ľubovoľnú povesť. Ak 
im chce učiteľ/-ka úlohu uľahčiť, môže im poskytnúť kľúčové slová, z ktorých budú tvoriť 
vlastné básne. 

 
 Prečítaj povesť Nové Zámky. Napíš odpovede na otázky. 

Žiaci si môžu názvy povestí v zadaniach vyfarbiť. Pomôže im to lepšie sa orientovať. 

 Správne riešenie:  
Aký tvar mala pevnosť v blízkosti rieky Nitry?  
Pevnosť mala tvar šesťhrannej hviezdy. 

Ktorá myšlienka nadporučíka Hollókovyho pomohla kráľovskej armáde vyhrať vojnu? 
Myšlienka postaviť cez noc drevený most. 

Aké pocity mal nadporučík Hollókovy, keď mu vojvoda udelil hodnosť kapitána? 
Nadporučík bol nadšený. 

Porozmýšľaj a napíš, ako nahradíš inými slovami slovné spojenie „slnko vyhuplo na oblohu“. 
Napr.: Začalo svitať. Bolo skoré ráno. Prišiel nový deň...  
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 Napíš názov svojej obľúbenej povesti.  
Žiaci si môžu povesť vyberať z knihy Slovenské povesti z hradov a zámkov. Ak žiaci majú 
obľúbenú povesť z inej knihy, môžu napísať aj tú. V tomto prípade ich však učiteľ/-ka upozorní, 
aby napísali názov knihy.  

 Možné riešenie:  
Červený Kameň.  

Návrh na aktivitu: Prepojenie úlohy s Vlastivedou. Žiaci zistia, kde sa ich obľúbená povesť 
odohráva. Pomocou internetu a mapy si naplánujú, ktorými dopravnými prostriedkami by sa 
na dané miesto vedeli dostať.  

Napíš stručný obsah povesti. Pomôcka: O ktorom mieste/hrade/zámku je povesť? Ktoré 
postavy v povesti vystupujú? Čo sa medzi nimi odohralo? Ako sa to skončilo? 

Cieľom úlohy je sformulovať súvislý text o prečítanom diele, aplikovať komunikačné činnosti 
s literárnym textom, interpretovať porozumenie textu, hlbšie preniknutie do významu textu.  

 Možné riešenie:  
Povesť je o hrade pod kopcom Malých Karpát. V povesti vystupuje 12 múdrych starcov a víly. 
Starci chceli postaviť hrad na vrchu Kukla. V noci však základy hradu zmizli. Víly preniesli 
kamene na druhý vrch. Nakoniec dostavali hrad na druhom kopci. 

Napíš, prečo sa ti povesť páči.  
Úloha vedie žiakov k rozvíjaniu slovnej zásoby a vyjadreniu kritického (hodnotiaceho) postoja 
pri interpretácii vlastného názoru.  

 Možné riešenie:  
Lebo v nej vystupovali víly.  

Zmeň koniec povesti. Zmenený koniec napíš, akoby bol súčasťou povesti. Použi 
najviac päť viet. Nakresli k nim ilustráciu. 
Žiaci rozvíjajú svoju fantáziu a tvorivosť. Je dôležité, aby sa zmenený koniec odlišoval od už 
existujúceho konca povesti. Žiaci môžu pridať nové postavy alebo pridať starým postavám nové 
vlastnosti, zmeniť dej...  

 Možné riešenie:  
Starci sa nechceli poddať. Každý deň prenášali kamene na vrch Kukla. Víly ich však v noci 
prenášali naspäť. Hrad nikdy nedostavali. 

Báseň Zita Rýmová 

Na kopci v meste niečo chýba.  
Zobral to čert, víla či zlatá ryba?   

 

Plán mesta  

Žiaci nakreslia obrázok hradu na kopec v Mestskej časti 1. Ak je úloha pre niektorých žiakov 
príliš náročná, môžu obrázok vystrihnúť z časopisu, príp. vytlačiť a nalepiť na určené miesto.   
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 Navštív počas tohto školského roka hrad, zrúcaninu hradu alebo zámok. 
Vyhľadaj a napíš krátku povesť, ktorá sa k nemu/nej viaže. 

Úloha nie je priamo určená pre prečítanú knihu. Jej cieľom je podnietiť záujem žiakov 
o hľadanie povestí známych, ale aj menej známych hradov a zámkov. Žiaci si môžu úlohu 
vypracovať kedykoľvek počas školského roka. Je potrebné žiakov upozorniť na to, že cieľom 
nie je prepis celej povesti podľa predlohy alebo z knihy, ale jej voľný prepis. Pri písaní dbáme 
na dodržiavanie postupnosti deja. 

Za splnenie úlohy žiaci získavajú knihu do Zitinej knižnice, ktorú nakreslia do poličky na s. 30.  

Návrh na výlet: Počas školského roka môže učiteľ/-ka so žiakmi absolvovať spoločný výlet 
na hrad/zámok v okolí obce.  

 
TEST  

 Prečítaj povesť Bojnický zámok. Zakrúžkuj správnu odpoveď.  

Cieľom testu je zistenie úrovne porozumenia textu, rozvíjať čítanie s porozumením. Žiaci si 
najprv prečítajú povesť o Bojnickom zámku. Ak sami usúdia, že je to potrebné, môžu si povesť 
prečítať dvakrát. Po prečítaní knihu zatvoria a sústredia sa na otázky. 
Vyhodnotenie testu si môžu skontrolovať na s. 32.  
V prípade, že na niektoré otázky odpovedali žiaci nesprávne, vyhľadajú ich v texte a overia si 
správnu odpoveď. 
Čitateľská misia: Knihu do čitateľskej misie dostávajú žiaci s počtom chýb 0, alebo 1.   

 Správne riešenie: 
1c, 2a, 3b, 4c, 5a, 6a.  

Návrh na aktivitu: Žiaci môžu pripraviť podobný test pre spolužiakov. Môžu pracovať 
samostatne, prípadne v skupinkách.  
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ENCYKLOPÉDIA (ČD, str. 9) 

Pri práci s encyklopédiou odporúčame nechať výber na žiakoch a ich záujmoch. Encyklopédie 
sú v dnešnej dobe rôzne a môžu vyhovieť rôznorodým záujmom. Výberom vhodnej témy môže 
učiteľ/-ka u žiakov podnietiť zvedavosť a chuť vyhľadávať, spoznávať nové témy. 

Pred riešením úloh v tejto časti učiteľ/-ka vedie so žiakmi rozhovor. Zisťuje, či vedia čo je 
encyklopédia a na čo sa používa. Odporúčame pripraviť si niekoľko encyklopédií na ukážku, 
prípadne so žiakmi navštíviť knižnicu a vyhľadať pre žiakov zaujímavé encyklopédie.  

Názov encyklopédie:  
Všeobecná encyklopédia pre mladých  
Rok vydania: 2000 
Vydavateľstvo: Mladé letá  

 Vyber si v encyklopédii jedno heslo (slovo alebo slovné spojenie), ktoré ťa 
zaujalo, a napíš ho. 

Učiteľ/-ka vysvetlí žiakom, že v encyklopédií sa používa pojem heslo (Slovo v slovníku či 
encyklopédii, pod ktorým je výklad o tomto slove, synonymum: heslové slovo.). 
Ak majú niektorí žiaci problém s výberom slova, alebo sú nerozhodní, učiteľ/-ka im môže 
pomôcť a určiť heslo na základe ich záujmov, ktoré by ich mohlo upútať. 

 Možné riešenie: Inkovia. 

Návrh na aktivitu: Heslo: Žiak opíše svoju záľubu a ostatní hádajú (tvoria) správne heslo. 
Bod získava ten žiak alebo tím, ktorého heslo sa nachádza v encyklopédii. Aktivita pripraví 
žiakov na prácu s encyklopédiami a vyhľadávanie v nich.  

 
Toto heslo ma zaujalo, lebo... 
Cieľom úlohy je rozvíjať u žiakov schopnosť vyjadrovať sa a tvoriť zmysluplné vety na danú 
tému. Žiakov nabádame, aby vytvorené vety boli gramaticky správne a aby dodržiavali správny 
slovosled. Pre žiakov by mala byť úloha o to ľahšia, že píšu o svojich záujmoch a o téme, ktorú 
si sami vybrali.  

 Možné riešenie: Chcel/-a som sa  viac dozvedieť o tomto kmeni.  

Návrh na aktivitu: Hádajko 
Žiak prečíta vetu, ktorú napísal. Ostatní žiaci hádajú, aké heslo si vybral. Aktivita pripraví 
žiakov na ďalšiu úlohu, ktorá sa týka identifikovania kľúčových slov viažucich sa k heslu. 

 
Napíš kľúčové slová, ktoré sa týkajú hesla. 
Cieľom úlohy je, aby si žiaci osvojili pojem kľúčové slovo a vedeli ho správne použiť (iŠVP). 
(Kľúčové slovo: jedno- aj viacslovné výrazy a termíny charakterizujúce tému a hlavný obsah 
knihy, resp. textu, slúžiace na vyhľadávanie kníh, resp. textov s podobnými témami.) 
Žiaci píšu kľúčové slová až po dôkladnom prečítaní textu.  
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 Možné riešenie: 
Kľúčové slová: kmeň, kipu, Pachactuc Yupanqui. 

K heslu nakresli vhodnú ilustráciu. 
Cieľom úlohy je rozvíjať pozorovacie a interpretačné schopnosti žiakov. Učiteľ/-ka žiakov 
motivuje k precíznej kresbe, ktorá môže byť jednoduchá, ale musí vystihovať dané heslo.   

 Možné riešenie: lama. 

Napíš vlastnými slovami tri informácie uvedené pri hesle. 
Po prečítaní textu žiaci napíšu vlastnými slovami, čo sa z textu dozvedeli. Učiteľ/-ka žiakov 
nabáda, aby neopisovali vety z knihy, ale aby tvorili vlastné vety zo získaných informácii.  

 Možné riešenie:  
1. Inkovia organizovali veľkú slávnosť slnka. 
2. Boli to dobrí remeselníci. 
3. Nepoznali kolesové dopravné prostriedky.  

Porozmýšľaj a napíš, ako môžeš vo svojom živote využiť tieto informácie. 
Úloha nabáda žiakov, aby si uvedomili, že informácie, ktoré čerpajú, môžu využiť v bežnom 
živote. Žiaci musia premýšľať nad tým, ako tieto informácie uplatniť.  
Za splnenie úlohy žiaci získavajú knihu do Zitinej knižnice, ktorú nakreslia do poličky na s. 30. 

 Možné riešenie: Keď budem študovať históriu, dozviem sa veľa o minulosti.  

Báseň Zita Rýmová 

Vykroč smelo zo sveta fantázie,  
listuj strany múdrej encyklopédie.  

Čítaj, spoznaj, rieš a bádaj,  
nové informácie o svete hľadaj. 

 
 Napíš aspoň tri heslá, o ktorých sa chceš dozvedieť viac. 

Žiaci porozmýšľajú a napíšu, aké ďalšie témy ich zaujímajú. Opäť si precvičia výber kľúčových 
slov. Kľúčové slová sa nemusia týkať predchádzajúcich hesiel, žiaci si môžu vybrať ľubovoľné 
heslá.  

 Možné riešenie: 
1. Demokracia 
2. Lietadlá 
3. Žraloky   
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BÁSŇOVÁ ALEJA (ČD, str. 10 – 13) 

Kniha: tak takéto básne pre deti píše hevier – Daniel Hevier 

Kniha tak takéto básne pre deti píše hevier obsahuje autorove obzretie sa za svojou básnickou 
tvorbou a  výber toho najlepšieho, čo doteraz publikoval pre deti. Spisovateľ Daniel Hevier už 
niekoľko rokov kraľuje na recitačných súťažiach ako najrecitovanejší autor pre deti. Tento 
výber v uvedenej knihe zaiste poslúži ako inšpirácia pre deti, ale aj ich rodičov a učiteľov. 
Spisovateľ má za sebou obdivuhodnú, vyše štyridsaťročnú spisovateľskú kariéru s vyše sto 
knižkami pre deti aj dospelých.  

Strana 10 

 Správne riešenie: 

Názov knihy: tak takéto básne pre deti píše hevier 

Rok vydania: 2019 

Vydavateľstvo: TRIO Publishing, s.r.o. 

Literárny žáner: báseň 
Autor/-ka: Daniel Hevier 

Názvy kníh ktoré napísal/-a: S otcom v záhrade – 1976, Psí tridsiatok – 
1990, Biele horí najdlhšie – 2003, Dýchanie 
– 2013, Vnútrozem – 2014 

Ilustrátor/-ka: Autorom ilustrácií je spisovateľ Daniel 
Hevier 

Názvy kníh, ktoré ilustroval/-a: Manuál na údržbu oblakov, CHYMEROS – 
Stopy vedú do temnoty 

Nakresli obálku knihy. individuálne podľa vlastnej fantázie 

 Vypíš z knihy názvy dvoch básní, ktoré sa ti páčili. 
Úloha je zameraná na preverenie si schopnosti čítania s porozumením, či žiaci vnímali prečítané 
a zamysleli sa nad tým čo čítali, či  robili aj výber tých najkrajších básní pre nich alebo len 
automaticky básne prečítali bez subjektívneho zamyslenia sa nad nimi. Žiaci vyjadrujú svoj 
názor.  

 Možné riešenie:  
1. Andy z našej bandy 
2. Ujo Klobása 

Nájdi a napíš, čo majú básne spoločné. 
Táto úloha je zameraná na porovnanie vybratých básni z predchádzajúcej úlohy, žiaci sa 
zamýšľajú nad spoločnými prvkami básní. 
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Nájdi a napíš, v čom sa básne odlišujú. 
Cieľom úlohy je porovnanie vybraných básní a hľadanie odlišností medzi nimi. Žiaci sa 
zamýšľajú nad odlišnými prvkami básní. 

 Vyhľadaj v slovníku alebo na internete význam slova aleja a napíš ho. 
Žiaci sa so slovom aleja stretávajú v mape mesta. Cieľom tejto úlohy je oboznámenie sa s týmto 
slovom a jeho významom, rozšírenie slovnej zásoby žiakov. 
Možné riešenie:  
Aleja (nesprávne resp. zastarano alej) alebo stromoradie je botanický krajinný architekto-
nický prvok, cesta vysadená z oboch strán stromami. Vyznačuje sa radovou výsadbou drevín, 
spravidla jedného druhu, a to zvyčajne v dvoch najčastejšie priamych líniách obyčajne 
lemujúcich cestu. 

Zita vynechala v slovách básne samohlásky í/ý. Dopíš ich správne a pravopis 
slov over v slovníku. 

Úloha zameraná na precvičenie pravopisu vybraných slov. Žiak vie, ktoré slová patria medzi 
vybrané slová. Žiak si osvojuje overenie správneho pravopisu slov v slovníku. 

Za splnenie úlohy žiaci získavajú knihu do Zitinej knižnice, ktorú nakreslia do poličky na s. 30. 

Báseň Zita Rýmová 

O čarovnom meste R í m 
tvorím práve krátky r ý m. 
Tak si pritom hovor í m, 

úlohu ti vytvor í m.  
Správne mi sem vpíš, 

ktoré í/ý doplníš. 

Plán mesta 

V básni sa spomína mesto  RÍM.  V meste sa nachádza mnoho slávnych stavieb, napr. 
Koloseum. Ktorá zaujímavá stavba sa nachádza v tvojej obci alebo v jej okolí? Nakresli alebo 
nalep obrázok stavby vedľa Básňovej aleje. 

Úloha je zameraná na výber významnej stavby v meste alebo obci, kde žiaci bývajú. Žiak má 
na s. 3 v ľavej dolnej časti plánu mesta priestor pre svoju stavbu. 

 Možné riešenie: 
kostol, rodný dom zaslúžilého umelca, hrad, zámok, historický dom... 

Návrh na aktivitu: Žiaci sa môžu zahrať na turistických sprievodcov. Porozmýšľajú, čo by 
ukázali turistom v ich obci. Môžu si pripraviť aj plán trasy s krátkou osnovou svojho výkladu.  
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POZOR! Postupuj v smere šípok. Každú úlohu, ktorú splníš, označ fajkou. 
Úloha zameraná na systematickú postupnosť činností smerujúcu k dosiahnutiu cieľa, na rozvoj 
slovnej zásoby a prehĺbenie čitateľského zážitku (predvádzanie/dramatizácia, prežívanie, 
objavovanie, hodnotenie a pod.). Žiaci prejavia svoje pocity, empatiu, prezentujú svoj výtvarný 
a hudobný talent, predstavivosť. 

 1 Vyber z knihy veselú báseň. Napíš jej názov odzadu. Píš veľkými tlačenými 
písmenami.  
Vzor: PÚPAVA – AVAPÚP  

 Správne poradie úloh:  
Báseň môže byť ENTER – RETNE 
 2 Prečítaj báseň nahlas. Celý čas sa pritom usmievaj. 
 3 Zaspievaj alebo zarapuj báseň na melódiu známej piesne. 
 4 Zatvor oči a predstav si prečítanú báseň ako film alebo divadelné predstavenie. 
 5 Spočítaj a napíš, koľko veršov má báseň. Báseň má 16 veršov. 
 6 Nakresli k básni farebnú ilustráciu. 
 7 Nakresli tú istú ilustráciu čiernobielo. 
 8 Vyber z básne jedno slovo, ktoré v tebe vyvoláva radosť. Napíš ho a pokračuj podľa zadaní. 
 9 Slovo, ktoré vo mne vyvoláva radosť: žralok 
10 Slovo s podobným významom: ryba 
11 Slovo s opačným významom: vták 
12 Slovo, ktoré sa rýmuje: hák 
13 Slovo s opačným významom: tyč 

Návrh na aktivitu: Žiaci si vyberú báseň, ktorú si môžu spoločne zhudobniť, zahrať 
na hudobných nástrojoch a spoločne vytvoriť hudobnú kapelu v triede. 
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 Vyber z knihy báseň, ktorá má v názve viac ako jedno slovo. Napíš názov 
básne. 

Úloha je zameraná na výber viacslovného názvu básne. Učiteľ má možnosť špecifikovať počet 
slov v názve, prípadne vybrať názov najdlhšieho názvu básne. Vhodnou pomôckou, na ktorú 
upriamime pozornosť, je zoznam básní v obsahu knihy.   

 Správne riešenie:  
Najdlhší názov básne je: Uspávanka pre deti ktorým nikto nespieva uspávanky, s. 72. 

Vymysli a napíš básni nový názov, ktorý bude jednoslovný. 
Úloha podporuje tvorivé riešenie nastoleného problému a podporu fantázie žiakov, aby mal 
každý žiak možnosť stať sa básnikom. 

 Správne riešenie:  
Napr. Uspávanka. 

Napíš hlavnú myšlienku básne. 
Cieľom úlohy je zistenie porozumenia textu, rozvíjať čítanie s porozumením. Obsah básne je 
zložený z témy a idey.  Téma básne sú udalosti, ktoré podnietili spisovateľa napísať báseň. Idea 
básne  je hlavná myšlienka básne. 

 Správne riešenie:  
Význam pokojného a dostatočného spánku pre deti, význam rodiny. 

Vypíš z básne päť dvojíc slov, ktoré sa rýmujú. 
Úloha je zameraná na identifikáciu rýmov v básni. Žiaci si zopakujú poznatky o tom, čo je to 
rým (zvuková zhoda slabík na konci veršov). Žiaci prvého stupňa sú ešte vo veku, kedy poéziu 
a básne milujú, zaujíma ich recitácia a rým, preto je dôležité ich v tomto podporovať a rozvíjať 
ich vedomosti.  

 Správne riešenie:  
zošerí – do dverí, zošerí – príšery, tiež – vyrastieš, pilotov – životov, mamky – poznámky. 

Návrh na aktivitu: Žiaci si vymyslia svoju vlastnú báseň, stanú sa malými básnikmi. Určíme 
im počet veršov v jednej strofe a počet strof. Spoločne môžu svoje básnické  výtvory 
prezentovať pred kolektívom.  

 
Spočítaj a napíš, koľko strof má báseň.  
Riešením tejto úlohy si žiaci upevňujú pojem strofa. Zopakujú si, že sa jedná o skupinu veršov 
usporiadaných do celku. 

 Správne riešenie:  
Napr. Báseň má  6  strof. 

Spočítaj a napíš, koľko veršov má báseň. 
Riešením tejto úlohy si žiaci upevňujú pojem verš. Pripomenú si, že jeden riadok v básni 
nazývame verš.  
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 Správne riešenie:  
Napr. Báseň má  24  veršov. 

Aký pocit v tebe báseň vyvoláva? 
Úloha je zameraná na vyjadrenie pocitov, zistenie porozumenia textu a dojmu z prečítaného.  

 Správne riešenie:  
Napr. Cítim sa ako v krajine snov. Rozmýšľam, aké to je, ak vám nikto nespieva uspávanky.  
Mám pocit, že som narástla...  

Dokresli a vyfarbi strom tak, aby odzrkadľoval tvoj pocit. 

 Správne riešenie:  
Napr. Strom môže byť plný hviezd, strom môže byť zabalený v perine, strom ako hudobník 
hrajúci uspávanku... 

 O kom hovorí Zita v básni? Doplň do básne slovo, ktoré v nej chýba. 
Úloha rozvíja tvorenie rýmov na konci verša, ale taktiež na vyjadrenie hlavnej myšlienky básne. 

Keď si smutný, pritúli ťa, 
keď si vážny, poteší ťa. 

Vyhreší ťa, keď sa nevieš zmestiť do kože, 
v chorobe ti vždy jej pohladenie pomôže. 

Nebolí ťa žiadna modrina, 
keď je s tebou tvoja R O D I N A. 

 Správne riešenie:  
RODINA. 

Plán mesta  
Básňová aleja, o  ktorej hovorí Zita, sa nachádza pred Mestským úradom ako rad stojacích 
stromov. Žiaci nakreslia napr. na chodník ľudí, ktorých vystihuje slovo rodina.  

 Napíš mená a priezviská štyroch slovenských autorov/autoriek básní. Ku 
každému/každej doplň názov jednej básne, ktorú napísal/-a. Navštív 
knižnicu alebo si pomôž internetom. 

Za splnenie úlohy žiaci získavajú knihu do Zitinej knižnice, ktorú nakreslia do poličky na s. 30. 

 Správne riešenie:  
Ivona Ďuričová – Básničkový karneval  
Ľudmila Podjavorinská – Do školy 
Táňa Pastorková – Veršovaná abeceda  
Vladimír Kubovčík – Klebety z lesa  
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 Vyber z knihy báseň, ktorá má viac veršov, ako je v Básňovej aleji v pláne 
mesta stromov. Napíš názov básne. 

Žiaci sa orientujú v pláne mesta. Vyhľadajú Básňovú aleju a spočítajú, koľko stromov ju tvorí. 
Využijú matematické predstavy a pracujú s pojmom viac ako... 

 Správne riešenie:  
V pláne mesta je v aleji osem stromov. Žiaci vyberajú báseň, ktorá má viac ako osem veršov.  

 Možné riešenie:  
Šteniatko. 

Porozmýšľaj a napíš, podľa čoho vznikol názov básne. 
Úloha je zameraná na samostatné riešenie a aktivity s literárnym textom, hlbšie preniknutie 
do významu textu, konkretizáciu a identifikáciu zobrazeného, zamyslenie sa a prepojenie 
s hlavnou myšlienkou a názvom básne. 

 Možné riešenie:  
Báseň dostala názov podľa hlavného hrdinu – šteniatka.  

Vyfarbi možnosti, ktoré označujú, kde by si mohol/mohla zarecitovať túto 
báseň. Do prázdneho rámika napíš ďalšiu možnosť.  
Úloha podporuje kreativitu pri výbere možností, diskusiu a rozhovor o tom, kde by sa v danej 
situácii dala báseň recitovať. Do prázdneho rámika si žiaci dopíšu ďalšiu z navrhovaných 
možností. 

 Správne riešenie:  
Napr. V prírode na lúke, v kine, na ihrisku... 

Návrh na aktivitu: Žiaci sa naučia báseň, príp. časť básne a zarecitujú ju na mieste, ktoré 
doplnili do voľného rámika.  
 
Napíš ku každému slovu tri slová, ktoré sa s ním rýmujú.  
Vyber z básne jedno... 
Cieľom úlohy je zopakovanie učiva o podstatných menách, prídavných menách a slovesách, 
vedieť ich identifikovať v texte, prelínanie obsahov a implementovanie medzipredmetových 
vzťahov, tvorivé písanie a vymýšľanie rýmov. 

 Správne riešenie: 
Napr.  
podstatné meno: báseň – pieseň – tieseň – jeseň 
prídavné meno: malá – dokonalá – ospalá – pomalá 
sloveso: nosím – skúsim – prosím – hlásim 

 Návrh na aktivitu: Žiaci si môžu zahrať hru Meno, mesto, zviera, vec s obmenou. Na každé 
zvolené písmeno vymyslia príslušné slovo spoločne so slovom, ktoré sa s ním rýmuje, napr. 
Janka – jamka, Jarovnice – dvojice, jarabica – opica, jahoda – náhoda.  

 



ZITA RÝMOVÁ Čitateľský denník pre 4. ročník základných škôl: Metodické komentáre 

 27 

Vymysli a napíš štvorveršovú báseň. Použi v nej slová z predošlej úlohy. Napíš 
názov básne. 
Úloha rozvíja komunikačné zručnosti žiakov, tvorivé písanie, zapojenie vlastnej fantázie 
s využitím slovných druhov z predošlej úlohy spolu s vytvorenými rýmami.  

Za splnenie úlohy žiaci získavajú knihu do Zitinej knižnice, ktorú nakreslia do poličky na s. 30. 

 Možné riešenie:  
Moja báseň znie ako nočná pieseň, 
pre niekoho možno malá, ale pre mňa dokonalá. 
Slová v nej vytvorili farebnú jeseň, 
jej melódia je trochu ospalá. 

Takto vzniká nová báseň. Nastala v tvojej hlave vzbura alebo to išlo ako 
po masle? Vymyslieť báseň bolo pre mňa: 
Úloha zameraná na uvedomenie si, či vymyslieť báseň bolo pre žiaka ľahké alebo ťažké. Žiaci 
sa zamýšľajú nad tým, do akej miery mali s touto úlohou problém.  

 Možné riešenie: 
ľahké/ťažké.  

 Návrh na aktivitu: Tu je dobré zamerať sa na žiakov, ktorí tvoria rýchlo, prirodzene 
a nemajú s vytváraním básne problém. U týchto žiakov je vhodné rozvíjať ich talent 
zapájaním do rôznych literárnych súťaží. 

 
Hlavná myšlienka mojej básne: 
Úlohou žiakov je vyjadrenie vlastnej myšlienky vytvorenej básne.  
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BÁJKOVÉ NÁMESTIE (ČD, str. 14 – 17) 

Kniha: Ezopove bájky 

Bájka je epický žáner, vymyslený príbeh s výchovným zacielením, v ktorom zvieratá, rastliny 
alebo neživé predmety konajú alebo hovoria ako ľudia – tento jav sa nazýva antropomorfizácia 
alebo personifikácia. Môže mať aj prozaickú formu a vždy z nej vyplýva nejaké ponaučenie. 
Prvé bájky ústne prednášal Ezop. 
Najznámejšie sú zvieracie bájky, čože alegórie zo života zvierat, ktoré sa niekedy nazývajú aj 
ezopové bájky podľa ich zakladateľa. Jednotlivé zvieratá v bájke získavajú ľudské vlastnosti, 
ktoré sa pre nich postupne stávajú typické (napr. líška je prefíkaná). V reálnom svete zvieratá 
nemusia byť nositeľmi týchto vlastností, ale ľudia im ich z nejakého dôvodu (napr. vizuálneho) 
prisúdili. 

 
Strana 14 

 Správne riešenie: 

Názov knihy: Ezopove bájky 

Rok vydania: 1993 

Vydavateľstvo: JUNIOR 

Literárny žáner: bájka 
Vyhľadaj a napíš tri informácie 
o bájkarovi  Ezopovi. 

1. Bol starogrécky autor bájok. 
2. Žil v Aténach a na ostrove Samos – 

Grécko. 
3. Veľa cestoval, bol vzdelaný ako pisár. 

Nakresli obálku knihy. individuálne podľa vlastnej fantázie 

 
 Vyber si z knihy bájku, v ktorej vystupuje aspoň jedno domáce zviera. Napíš 
názov bájky. 

Žiaci pracujú s obsahom knihy. Ich úlohou je vybrať si bájku podľa stanovených kritérií. Pred 
samotným výberom odporúčame spoločne si zopakovať učivo o živočíchoch a ich prostredí, 
v ktorom žijú. 

 Možné riešenie: 
VLK A KOZA, PES A LEV, MYŠ a BÝK, VOLY A VOZ, SOMÁR A JEHO TIEŇ, PES A ZAJAC, 
KOMÁR A BÝK, PRASA A OVCA... 

Návrh na aktivitu: Hádaj, na ktoré domáce zviera myslím. 
Pred vypracovaním úlohy sa žiaci môžu zahrať upravenú verziu hry „Hádaj na čo myslím“.  
Pravidlom bude, že sa musí jednať o domáce zviera. Keď žiak uhádne, musí k zvieraťu pridať 
pomenovanie ďalších členov zvieracej rodiny.    

https://sk.wikipedia.org/wiki/Personifik%C3%A1cia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ezop
https://sk.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1jka
https://sk.wikipedia.org/wiki/At%C3%A9ny
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ostrov
https://sk.wikipedia.org/wiki/Samos_(ostrov)
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Nakresli obrázkovú osnovu bájky. Ku každému obrázku napíš vetu, ktorá 
vystihuje, čo sa na obrázku deje.   
Úlohou žiakov je vybranú bájku z predchádzajúcej úlohy nakresliť v štyroch bodoch, vytvoriť 
sériu obrázkov podľa časovej postupnosti deja, a ku každému obrázku napísať vetu, ktorá 
vystihuje čo sa na obrázku nachádza. Zároveň by mali vedieť porozprávať dej podľa časovej 
postupnosti za pomoci vytvorenej osnovy. 

Za splnenie úlohy žiaci získavajú knihu do Zitinej knižnice, ktorú nakreslia do poličky na s. 30. 

 Možné riešenie: 
VLK A KOZA 
1. Koza na paši. 
2. Vlk sa zakráda. 
3. Vlk sa zalieča. 
4. Koza sa nedala oklamať. 

Napíš vlastnými slovami poučenie, ktoré z bájky vyplýva. 
Úloha je zameraná na kritické čítanie s porozumením – vyjadrenie kritického (hodnotiaceho) 
postoja na základe porozumenia textu, interpretácie textu a dojmu z prečítaného.  

 Možné riešenie: 
Nie každý, kto sa ti zalieča, je tvojím skutočným priateľom. 

Opíš situáciu, pri ktorej by si mohol/mohla použiť toto poučenie. 
Úlohou žiakov je opísať situáciu, ktorú reálne prežili alebo o nej počuli, pri ktorej by mohli 
alebo vedeli použiť nimi vytvorené poučenie. Cieľom úlohy je hlbšie preniknutie do významu 
textu, porovnanie so skutočnosťou, didaktická hra (dramatizácia, hranie rolí...).  
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 Vypíš z básne zvýraznené slová.   
Malý zajac hopsá veselo,  

zahrať sa mu práve zachcelo.  
„Moja milá korytnačka, poď! 

Chytaj loptu a naspäť mi ju hoď.“ 

Vyhľadaj bájku, ktorá má v názve obidve slová. Bájku prečítaj. 
Úlohou žiakov je prečítať si báseň a za pomoci zvýraznených slov identifikovať a vyhľadať 
správnu bájku, ktorá má v názve obidve slová.  

Napíš názov bájky. 
 Správne riešenie: 

ZAJAC A KORYTNAČKA.  

Zhoduje sa dej básne s dejom bájky? Ústne zdôvodni. 
Cieľom úlohy je porovnať obidva literárne útvary a zistiť, či sa dej v jednotlivých textoch 
zhoduje alebo nie. Žiaci svoje zistenia zdôvodnia najprv ústne a potom zakrúžkujú podľa 
spoločných záverov správne tvrdenie – áno alebo nie. 

Nakresli alebo nalep obrázok korytnačky. 
Žiaci si individuálne určia, či obrázok korytnačky znázornia vlastnou kresbou, alebo 
vyhľadaním vhodného obrázka na nalepenie.  

Prečítaj bájku ešte raz. Predstav si, že si korytnačka. Prepíš úvodnú časť 
bájky z pohľadu korytnačky. 
Cieľom úlohy je priviesť žiakov k zamysleniu sa nad správaním jednotlivých postáv, vcítenie 
sa do ich správania a rozvoj emocionálnej inteligencie. Žiaci si prečítajú celú bájku, rozdelia ju 
na úvod, jadro a záver. Úvodnú časť si prečítajú samostatne ešte raz a pokúsia sa o vytvorenie 
vlastnej predstavy z pohľadu korytnačky. Úvodný text prepíšu na linajky. 

Za splnenie úlohy žiaci získavajú knihu do Zitinej knižnice, ktorú nakreslia do poličky na s. 30. 

Vyhľadaj v encyklopédii alebo na internete dve zaujímavosti o korytnačkách. 
Napíš ich.  
Žiaci si opäť precvičia prácu s encyklopédiami alebo odbornými knihami zo živočíšnej ríše, 
konkrétne o korytnačkách. Môžu si pomôcť aj internetom, prípadne opísať svoju korytnačku, 
ktorú majú ako domáceho miláčika. 

 Možné riešenia: 
1. Existuje celkom 313 druhov korytnačiek. 
2. Patria medzi plazy a sú charakteristické svojím pancierom.  
3. Nie sú zvieratá vhodné na maznanie. 
4. Jazerá, rybníky a rieky na celom svete poskytujú domov vodným korytnačkám. 
5. Pravidlo pre optimálnu veľkosť terária je dĺžka a šírka panciera v centimetroch krát päť. 
6. Rady skúmajú okolie, preto potrebujú dostatok priestoru. 
7. Dôležitým bodom v chove korytnačiek je zimný spánok. 
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8. Upadajú do zimného spánku, z ktorého sa prebúdzajú, akonáhle sa vonku oteplí. 
9. Sú vegetariáni a ich strava je zložená z rôznych bylín, zeleniny a ovocia. 
10. Majú tiež rady seno, ale uprednostňujú čerstvé krmivo. 
11. Suchozemské typy sa bežne dožívajú 50 – 90 rokov. 
12. Korytnačka obrovská sa dožíva až 160 rokov...  

Napíš, ktoré vlastnosti mal zajac v bájke.  
Úloha je zameraná na zistenie porozumenia textu a dojmu z prečítaného, verbálne reakcie 
na vnímanie a prežívanie, vyjadrenie kritického (hodnotiaceho) postoja. Úlohou žiakov je 
podľa bájky identifikovať vlastnosti zajaca.  

 Správne riešenie: 
Zajac v bájke bol múdry, rýchly bežec. 

Vyhľadaj v encyklopédii alebo na internete jednu zaujímavosť o zajacoch. 
Napíš ju. 
Žiaci vyhľadávajú zaujímavosti o zajacoch z encyklopédií, odbornej literatúry, internete alebo 
iných dostupných zdrojov, prípadne môžu informácie získať z rozhovoru s chovateľom 
zajacov... 

 Možné riešenia: 
1. Zajac je rod cicavcov z čeľade zajacovité.  
2. Ide väčšinou o bylinožravce, ale pri nedostatku potravy sú známe aj prípady požierania 

mäsa.  
3. Zajac je schopný veľmi rýchleho behu. 
4. Priemerná rýchlosť zajaca je 50 km/h? Maximálna rýchlosť je pritom až 72 km/h. 
5. Zadné nohy majú zajace podstatne dlhšie ako predné.  
6. Pretože má predné nohy oproti zadným krátke, je rýchlejší pri behu do kopca, ako dole.  
7. Zajace sa vyskytujú takmer v každej krajine na celom svete. 
8. Uši zajaca majú pre neho veľký význam, pretože zabraňujú prehriatiu v lete. Slúžia totiž 

na aktívne odvádzanie tepla. 
9. Zajacom neustále rastú zuby... 

Plán mesta  
Úloha je zameraná na vyjadrenie kritického (hodnotiaceho) postoja. Úlohou žiakov je prečítať 
vety a zamyslieť sa nad ich obsahom. Zakrúžkovaním obrázka nad vetou vyjadria súhlas s jej 
obsahom, daný obrázok vyhľadajú na Bájkovom námestí a vyfarbia ho.  
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Plán mesta 

Úlohou žiakov je pozrieť si Bájkové námestie v pláne mesta na s. 2 – 3 a vyhľadať sochu 
znázorňujúcu zvieracie postavy. Po identifikácii  napíšu ich pomenovanie. 

 Správne riešenie: 
Lev a myš. 

 Nájdi a prečítaj bájku, v ktorej vystupujú tieto dve zvieratá. Napíš 
názov bájky. 

Úlohou žiakov je vyhľadať bájku, v ktorej vystupujú tieto zvieratá, napísať jej názov a prečítať 
si ju ešte raz.  

 Správne riešenie: 
Je to bájka LEV A MYŠ.  

Napíš, prečo lev nezjedol myš. 
Úloha vhodná na overenie čítania s porozumením. Žiaci musia pochopiť a vlastnými slovami 
zhodnotiť dôležitý dejový moment v bájke. 

 Možné riešenie:  
Myš prisľúbila pomoc levovi, ten sa nad myškou zľutoval a pustil ju. 

Napíš, ako by sa podľa teba bájka zmenila, keby lev zjedol myš. 
Cieľom úlohy je upriamiť pozornosť žiakov na následky a dôsledky správania sa postáv a s tým 
spojeného ovplyvnenia deja.  

Každý žiak sa pokúsi napísať svoju predstavu o tom, ako by sa bájka skončila, keby lev myšku 
zjedol.  

 Možné riešenie: 
1. Lev by bol maximálne nasýtený a ďalej by odpočíval. Chytili by ho poľovníci, nemal by silu 

utekať, tak by zahynul aj on. 
2. Lev by zrazu zistil, že mu je samému smutno, až by od žiaľu zahynul.  

Vymysli a napíš poučenie zmenenej bájky. 
Žiaci rozvíjajú svoje vyjadrovacie schopnosti a vymýšľajú nové poučenie pre zmenenú bájku. 

 Možné riešenie: 
Poučenie, napr.:  
Niekedy môžu aj malí a slabí pomôcť veľkým a silným. 
Priateľstvo a spolupráca je niekedy viac ako sila a moc.  

Napodobni a zapíš zvuky, ktoré vydáva: lev, keď reve/myš, keď piští 
Úloha je zameraná na prezentáciu zážitku z prečítaného textu a stvárnenie jednotlivých postáv 
(slovom, zvukom, pohybom...). Úlohou žiakov je napodobniť zvuk leva a myši. Môžu sa 
rozdeliť aj na dievčatá a chlapcov a postupne skúšať rôzne obmeny. Úloha je zameraná na 
uvoľnenie a pobavenie žiakov, pomaly sa zoznamujú s citoslovcami.  
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Návrh na aktivitu: Žiaci na papier napíšu pomocou písmen rôzne zvuky. Papiere zamiešajú 
a postupne vyťahujú. Pokúšajú sa napodobniť hlasom zvuk, ktorý je na papieri a hádajú, kto 
alebo čo daný zvuk vydáva.  

 Nájdi v knihe bájku, v ktorej vystupuje líška. Napíš jej názov. 
Úlohou žiakov je vyhľadať bájku podľa konkrétne určenej postavy a napísať jej názov.   

 Správne riešenie: 
LÍŠKA A ČERNICOVÝ KER, LÍŠKA A HROZNO, DIVIAK A LÍŠKA, LÍŠKA A VRANA, LÍŠKA 
A BOCIAN. 

Napíš, ako sa líška cítila na konci bájky.  
Úloha je zameraná na čítanie s porozumením, hlbšie preniknutie do významu textu a dojmu 
z prečítaného, literárnoteoretické poučenie o bájke. Žiaci opíšu pocity líšky v závere príbehu. 

 Možné riešenie: 
1. Líška bola sklamaná, že jej ker nepomohol. 
2. Vila sa od zlosti, že na hrozno nedočiahla. 
3. Bola sklamaná, že sa jej diviak nebál. 
4. Cítila sa ako víťaz, že prekabátila vranu a syr dostala. 
5. Nazlostená a namrzená, že bocian zjedol polievku sám... 

Napíš štyri prídavné mená, ktorými môžeš opísať líšku podľa bájky. 
Cieľom úlohy je zopakovanie učiva o prídavných menách, vedieť ich identifikovať v texte, 
pýtať sa na ne otázkami (Aký? Aká? Aké?), aplikovať prelínanie obsahov a implementovanie 
medzipredmetových vzťahov, tvorivé písanie a vymýšľanie vlastností hlavnej postavy. 

 Možné riešenie: 
1. prefíkaná 
2. nazlostená 
3. sklamaná 
4. namrzená 
5. víťazoslávna 

6. klamárska 
7. falošná 
8. lichotivá 
9. chamtivá 
10. žartovná...

 
Vymysli a napíš hádanku, ktorej odpoveďou bude slovo líška. 
Úloha rozvíja komunikačné zručnosti žiakov, tvorivé písanie, zapojenie vlastnej fantázie 
a podporu vlastnej tvorby. Úlohou žiakov je vlastná, prípadne skupinová práca pri tvorbe 
hádanky o líške. Použijú kľúčové slovo: LÍŠKA 

 Možné riešenie: 
V lese bola malá chyžka, 
v ktorej žila hrdopýška. 
Chyžka, možno radšej nora, 
pre každú myš nočná mora. 

Ryšavka som veru tak, 
rozpozná ma každý vták. 
Prefíkaná veru som, 
neskryje ťa žiaden strom. 

Strana 17 

Plán mesta 

Žiaci sa oboznamujú s funkciu informačných tabúľ. Úlohou žiakov je vrátiť sa na Bájkové 
námestie, nájsť informačnú tabuľu a prečítať si na nej program. Podľa slov na tabuli žiaci určia, 
o ktorú bájku ide a vyhľadajú ju v knihe. 
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 Správne riešenie: 
Bájka: PES A KÚSOK MÄSA, s. 12. 
Poučenie: Kto sa nevie uspokojiť s málom, stratí aj to, čo má. 

 Prečítaj bájku.  
Opíš situáciu, v ktorej by sa človek správal podobne ako pes v bájke. 
Úlohou žiakov je identifikovanú bájku prečítať, opísať situáciu, podľa ktorej by sa človek 
správal podobne ako postava v príbehu. Cieľom úlohy je hlbšie preniknutie do významu textu, 
porovnanie so skutočnosťou, didaktická hra (dramatizácia, hranie rolí...), diskusia na danú 
tému, rešpektovanie názoru iných žiakov.  

Napíš, čo by si poradil/-a psovi, aby sa príbeh preňho skončil šťastne. 
Žiaci sa pokúsia samostatne alebo za pomoci učiteľa/učiteľky vymyslieť radu, aby sa príbeh 
pre neho skončil šťastne. Hľadajú správne postupy v riešení daného problému. Úloha je 
zameraná na hľadanie tvorivých riešení v rámci nastoleného problému a podporu 
fantázie žiakov.  

 Správne riešenie: 
Aby nebol chamtivý, aby sa vedel podeliť, že je to jeho obraz... 

Návrh na rozhovor: Žiaci porozmýšľajú a pomenujú najbežnejšie problémy mladej generácie. 
Skúsia navrhnúť riešenia. Nevyberáme konkrétne problémy žiakov, skôr sa zameriavame 
na skupiny.  
 
Sem nalep alebo nakresli obrázok psa. 
Čitateľský denník je tvorený tak, aby si ho žiaci dotvárali sami. Rozvíja ich estetické cítenie.  

Úlohou žiaka je nakresliť alebo nalepiť obrázok psa. Môže to byť aj jeho vlastný pes, alebo 
vysnívaný pes podľa želania. Môže teda nalepiť aj fotografiu svojho alebo susedovho psíka. 

 Prečítaj si dve ľubovoľné bájky. Napíš názvy bájok a poučenia, ktoré z nich 
vyplývajú. 

Bájky môžu byť rôzne podľa individuálneho výberu žiakov. Výber nesmie zahŕňať bájky, ktoré 
už majú prečítané. Žiaci napíšu názov bájky a ponaučenie, ktoré z nich vyplýva.  

Za splnenie úlohy žiaci získavajú knihu do Zitinej knižnice, ktorú nakreslia do poličky na s. 30. 

 Možné riešenie: 
Názov bájky: POĽOVNÍK. 
Poučenie: Zasmej sa, aj ostatní sa budú smiať. 
Názov bájky: LAMPA 
Poučenie: Pýcha predchádza pád. 
Vymysli a napíš vetu, ktorú by mohla pani učiteľka povedať namiesto vety: 
„Nehovor mi bájky!“ 

Eugen nenapísal domácu úlohu,  
radšej sa hral na mobile novú hru.  

Potom v škole nechcel štvorky,  
vymýšľal si výhovorky.  
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Pani učiteľka sa oklamať nedala.  
„Nehovor mi bájky!“ prísne povedala. 

Úlohou žiakov je zamyslieť sa nad významom vety a nahradiť vetu  „Nehovor mi bájky!“ za 
významovo podobnú, ale inak povedanú. 

 Možné riešenie: 
„Nehovor mi  rozprávky!“ 
„Táraš hlúposti!“ 
 „Nevymýšľaj si!“ 

Plán mesta 

Úloha podporuje tvorivosť a kreativitu žiakov. Žiaci sa môžu inšpirovať reálnymi mincami 
a dokresliť do nej charakteristické znaky z prečítanej bájky: hlavu zvieraťa, iniciály zvieraťa, 
vec, ktorá sa v bájke nachádza, prírodu atď...  
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ĽUDOVÉ ROZPRÁVKOVO (ČD, str. 18 – 21) 

Kniha: Slovenské rozprávky – Pavol Dobšinský 

Ľudové rozprávky sú najznámejšie ľudové rozprávania, ktoré sa zakladajú na vymyslenom 
príbehu a neviažu sa ku konkrétnemu priestoru a času. V ľudových rozprávkach sa vyskytujú 
kladné a záporné postavy, stávajú sa v nich neskutočné veci, ale nakoniec dobro víťazí nad 
zlom. Postavami môžu byť aj ľudia s nadprirodzenými schopnosťami, čarodejníci, víly, 
ľudskou rečou obdarené zvieratá. Úlohou rozprávky je čitateľa pobaviť a poučiť. Rozprávka 
môže byť písaná vo vetách (próza), ale aj vo veršoch (poézia).  
Rozprávka rozpráva o boji dobra so zlom, na konci vždy vyhráva dobro. Ľudia odpradávna 
túžili po spravodlivosti. Keďže ju v živote nezažili, chceli túžbu po nej preniesť do rozprávky. 
Ľudové rozprávky patria ku klenotom ľudovej slovesnosti. 
Strana 18 

 Správne riešenie: 

Názov knihy: Slovenské rozprávky 

Rok vydania: 2005 

Vydavateľstvo: Ikar 

Literárny žáner: ľudová rozprávka 
Spracoval/-a: Pavol Dobšinský 

Porozmýšľaj a napíš, prečo tu nie je 
priestor na dopísanie mena 
spisovateľa/spisovateľky. 

Sú to najznámejšie ľudové rozprávania. 
Pavol Dobšinský bol zberateľ, zapisovateľ 
a vydavateľ ľudových rozprávok.  

Ilustrátor/-ka Ľuba Končeková – Veselá 

Nakresli obálku knihy. individuálne podľa vlastnej fantázie 

 
 Vypíš 3 možné začiatky ľudových rozprávok. Pomôž si knihou.  

Úloha je vhodná na zopakovanie pojmu rozprávka. Žiaci si v rámci spoločnej diskusie 
pripomenú základné znaky rozprávky. Rozprávky sa spravidla začínajú formulami: Kde bolo, 
tam bolo..., Za siedmimi horami, za siedmimi dolinami..., Kde sa voda sypala a piesok sa lial..., 
Bol/-a raz jeden/jedna... 

Za splnenie úlohy žiaci získavajú knihu do Zitinej knižnice, ktorú nakreslia do poličky na s. 30. 

 Správne riešenie: 
1. Bola jedna matka a mala dve utešené deti... 
2. Kedysi žila jedna sirota, okrem otca nemala na svete nikoho... 
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3. Istý otec mal štyroch synoch a...  

 
 Vypíš 3 možné konce ľudových rozprávok. Pomôž si knihou.  

Úloha preverí porozumenie textu a dojmu z prečítaných rozprávok, literárnoteoretické poučenie 
o rozprávke, čítanie s porozumením, orientáciu v texte. Žiaci si pripomenú, ako sa najčastejšie 
rozprávky končia: Na konci zazvonil zvonec..., A žili šťastne až kým nepomreli...  

 Správne riešenie: 
1. ... kraľovali a kraľujú až dodnes, ak nezomreli. 
2. ... a mali tam zvonec, už je rozprávke koniec. 
3. ... od tých čias im bolo sveta žiť! 

 
Báseň Zita Rýmová 

Žiadna práca nie je ťažká,  
keď si ju spríjemním tancom.  
Krôčik sem a dva kroky tam,  
zaraz s prácou hotová som. 

 

 Napíš, ktoré domáce práce najčastejšie vykonávajú postavy v ľudových 
rozprávkach. Vyfarbi žltou farbičkou domáce práce, ktoré vykonávaš aj ty. 

Úloha zameraná na rozvoj slovnej zásoby o remeslách. 

 Správne riešenie: 
Domáce práce v ľudových rozprávkach – kopanie, sadenie, umývanie, varenie , zametanie, 
okopávanie, žehlenie, sušenie, pletenie, vyšívanie, maľovanie, obliekanie, hranie, plátanie, 
oranie, oberanie... 

Plán mesta  

Žiaci skrášlia ornamentmi drevenicu  v mestskej časti  Ľudové rozprávkovo v pláne mesta 
na s. 2. Inšpirovať sa môžu obrázkami z internetu, iných dostupných zdrojov, prípadne 
objavovaním a spoznávaním vlastnej ľudovej kultúry vo svojom okolí. Do rozhovorov 
zakomponujeme prierezovú tému Regionálna výchova a ľudová kultúra. Cieľom uplatňovania 
tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby (si) žiak: 
• rozširoval a rozvíjal svoje znalosti o historických, kultúrnych a prírodných hodnotách 

svojho regiónu; 
• vytváral si pozitívny vzťah k svojmu bydlisku, obci, regiónu a krajine; 
• rozvíjal svoju národnú a kultúrnu identitu. 

Návrh na aktivitu: Žiaci porozmýšľajú, ktoré rozprávky by mohli začínať Bola..., Kedysi... 
alebo navrhnú ďalšie možnosti začiatku rozprávky. 

Návrh na aktivitu: Žiaci navrhnú nový koniec rozprávok. Na samostatné papieriky si napíšu 
úvodné časti rozprávok. Na ďalšie papieriky vypíšu poslednú vetu rozprávok. Postupne tvoria 
dvojice a priraďovaním zisťujú, čo k čomu patrí – začiatok a koniec rozprávky. Vytvorené 
dvojice môžu pripevniť na nástenku. Medzi papierikmi nechajú priestor na ďalšiu aktivitu. 

Návrh na aktivitu: Kartónové makety domov vyzdob ornamentmi ľudovej kultúry, napr. 
ornament Čičmany, Nitrianske vzory, Zvolenské, Trenčianske, Hontianske vzory a pod.  
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 Pozorne si prezri obrázky princov a prečítaj texty. Porozmýšľaj a priraď 
obrázok princa k správnemu textu. 

Úloha je zameraná na čítanie s porozumením, rozvíja komunikačné formy práce s krátkymi 
literárnymi textami so zameraním na orientáciu v pojmoch a známych indíciách. 

Inzerát  
Včera sa na schodoch plesovej sály našla sklenená črievička. Ak poznáte jej majiteľku, ihneď 
to oznámte na zámku. Zn: Princ nálezca. 

 Správne riešenie: 
Princ s črievičkou v ruke, žltou korunou na hlave a zeleno-bielom oblečení. 

Interview 
Reportér: „Čo ste videli, keď ste dorazili k zámku?“  
Princ: „Všetko navôkol bolo zarastené šípovými kríkmi.“  

 Správne riešenie: 
Princ s kolovrátkom, bez koruny a s červeným plášťom. 

Rap  
Putujem hustým tmavým lesom, hľadám dievča s havraním vlasom.  
Od kráľovnej ušla k trpaslíkom, zachránim ju sladkým bozkom.  

 Správne riešenie: 
Princ s jabĺčkom v ruke, malou korunkou a žltým golierom. 

 
 Vyber si hlavnú postavu z knihy ľudových rozprávok, ktorú práve čítaš. 
Vymysli a napíš krátky vtipný inzerát alebo rap tak, ako keby ho písala  
táto postava. 

Žiaci sa pokúsia prostredníctvom rozprávkovej postavy napísať krátky vtipný inzerát alebo rap.   

 Možné riešenie: 
Inzerát 
Stratil sa vzácny dar pre kráľa. Malé zrnko soli som niekde zanechala. Ak poznáte miesto, kde 
sa nachádza, zakričte to do najbližšieho chotára. Zn: Zábudlivá Maruška 

Rap 
Na cestu som sa vydala, hľadám vzácneho soľného kráľa. 
Chcem požiadať o recept bez soli, nech nás brucho poobede nebolí.   

Uhádni a napíš názov ľudovej rozprávky. 
Umeleckým zobrazením určitého predmetu alebo javu sú aj hádanky. Žiaci si zopakujú 
základné prvky hádanky a zároveň si pripomenú známu ľudovú rozprávku na základe indícií.  

Návrh na aktivitu: Žiaci môžu podobné texty vymýšľať aj pre iných princov, alebo princezné 
z rozprávok. Precvičia si slohové postupy a slovnú zásobu. Ak radi kreslia, môžu text doplniť 
aj o ilustráciu.  



ZITA RÝMOVÁ Čitateľský denník pre 4. ročník základných škôl: Metodické komentáre 

 39 

 Správne riešenie: 
Hrnček var! 

Báseň Zita Rýmová 

Otvor knihu, kamarát,  
prečítaj si, čo máš rád.  
Z chýb iných sa pouč,  

päť ľudových rozprávok  mi odporuč. 
 
 Možné riešenie: 

1. Medovníková chalúpka 
2. Popolvár 
3. Pamodaj šťastia, lavička 
4. Kubove príhody 
5. Myšacia bundička 

Uhádni a napíš názov ľudovej rozprávky.  
Úloha je zameraná na čítanie s porozumením, komunikačné formy práce s krátkymi literárnymi 
textami so zameraním na orientáciu v pojmoch a známych indíciách.  

 Správne riešenie: 
Zlatá priadka. 

Návrh na aktivitu: Žiaci si prinesú do školy háčkovky (ihlice na háčkovanie). Cieľom úlohy 
je podpora kreativity a fantázie žiakov a schopnosť  vyrobiť niečo z vlny alebo priadze. 
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 Vyber z knihy ľudovú rozprávku, v ktorej vystupuje aspoň jedna hlavná 
ženská postava. Napíš názov ľudovej rozprávky. 

 Žiaci si zopakujú pojem literárna postava. V knihe vyhľadávajú postavu ženského rodu, 
nemusí to byť hlavná postava.  

 Správne riešenie: 
Soľ nad zlato.  

Vypíš z rozprávky tri mená postáv. Povedz, prečo boli pre príbeh dôležité. 
Cieľom úlohy sú komunikačné činnosti s literárnym textom, charakteristika literárnych postáv, 
vyjadrenie kritického (hodnotiaceho) postoja, prezentácia vlastných názorov.   

 Možné riešenie: 
Maruška, kráľ, babička. 

Uhádni a napíš názov ľudovej rozprávky.  
Úlohou žiakov je podľa kľúčových slov v hádanke uhádnuť známu ľudovú rozprávku. 

 Správne riešenie: 
Medovníková chalúpka. 

Báseň Zita Rýmová 

Je to budova, kde nájdeš rôzne svety,  
vôňu kníh, mäkký gauč a milé tety.  
Stačí ti kartička, k nej úsmev milý  
a môžeš si domov požičať tri knihy. 

 

Plán mesta  

Žiaci na základe čítania s porozumením identifikujú budovu, o ktorej hovorí Zita vo svojej 
básni. Jej názov napíšu do správnej stavby v Ľudovom rozprávkove na s. 2 – 3.  

 Správne riešenie:  
Knižnica. 

Napíš stručný obsah ľudovej rozprávky podľa pokynov. 
Úlohou žiakov je naučiť sa stručne popísať obsah rozprávky.  Žiaci rozdelia rozprávku na úvod, 
jadro, záver a pokúsia sa zhrnúť dej do jednej, maximálne dvoch viet. Cieľom úlohy je zistenie 
porozumenia textu a dojmu z prečítaného, verbálne reakcie na vnímanie a prežívanie, 
vyjadrenie kritického (hodnotiaceho) postoja, interpretácia prečítaného, zápis dôležitých 
informácií vlastnými slovami. 

Za splnenie úlohy žiaci získavajú knihu do Zitinej knižnice, ktorú nakreslia do poličky na s. 30. 

 Možné riešenia: 
Začiatok rozprávky: 
Kráľ chce zistiť, ktorá z dcér ho najviac ľúbi.  
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Hlavná zápletka: 
Maruška ho ľúbi ako soľ, všetci ju vysejú. Kráľ ju vyženie z kráľovstva. 

Koniec rozprávky: 
Maruška zachráni kráľovstvo, stáva sa kráľovnou. 

Prečítaj znaky ľudovej rozprávky. Označ zelenou farbičkou znaky, ktoré sa 
nachádzajú v ľudovej rozprávke, ktorú si si vybral/-a. K označeným znakom 
vypíš príklad z rozprávky. 
Úloha je zameraná na aktívne zopakovanie si pojmov a osvojených informácií o rozprávke. 
Cieľom je podpora foriem efektívneho spôsobu učenia. 

 Správne riešenie: 
 Rozprávka sa odohráva na bližšie neurčenom mieste. 

Neviažu sa ku konkrétnemu priestoru a času. 

 V rozprávke vystupujú nadprirodzené bytosti alebo čarovné predmety.  
Čarodejníci, víly, hovoriace zvieratá, čarovné predmety (prútik, kapsa, lampa, drak, 
ježibaba, prútik, mlynček, zrkadlo, hrnček, obrus, domček na stračej nôžke, vajce, 
mešec...). 

 V rozprávke sa vyskytujú magické čísla 3, 7 a ich násobky. 
O dvanástich mesiačikoch, Traja zhavranení bratia, Tri holúbky, Trojruža, Vlk a sedem 
kozliatok, Sedem trpaslíkov... 

 Na konci rozprávky víťazí dobro nad zlom. 
Túžba človeka po dobre a spravodlivosti, vždy zvíťazí dobro... 

  

Návrh na aktivitu: Deň zo života postavy z rozprávky. 
Žiaci sa na jeden vyučovací deň v škole oblečú ako postava z ľudovej rozprávky. Celý jeden 
deň sa budú musieť správať tak, ako by sa podľa nich správala daná literárna postava. Vžijú 
sa do role, pokúsia sa napodobniť jej reč, povahu, spôsoby.   
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 Napíš názov ľudovej rozprávky, ktorá patrí k tvojim najobľúbenejším. 
Žiaci si môžu rozprávky vyberať z knihy Slovenské rozprávky alebo zo svojej obľúbenej knihy. 
V tomto prípade ich však učiteľ/-ka upozorní, aby napísali názov knihy. 

 Správne riešenie: 
Riešenie úlohy je individuálne. 
Napr.: Princezná so zlatou hviezdou. 

Vyber si z ľudovej rozprávky akúkoľvek postavu. Predstav si, že by žila 
v súčasnosti. Nakresli, ako by mohla vyzerať. 
Úlohou žiakov je určiť výber ľubovoľnej postavy z ľudovej rozprávky, opísať situáciu, 
pri ktorej by sa človek správal podobne ako postava v príbehu. Cieľom úlohy je hlbšie 
preniknutie do významu textu a porovnanie doby, v ktorej sa dej odohráva, so súčasnosťou, 
opísanie danej postavy v súčasnej dobe, diskusia na danú tému, didaktická hra (dramatizácia, 
hranie rolí...), rešpektovanie názoru iných žiakov.  

 Správne riešenie: 
Riešenie úlohy je individuálne. 
Napr. princezná Lada  – kuchárka v školskej jedálni.  

Návrh na aktivitu: Žiaci pomocou kľúčových slov predstavia svoju postavu, ktorou by chceli 
byť. Výber postavy z prečítaných rozprávok. 

 
Napíš prídavné mená, ktoré vybratú postavu vystihujú.  
Cieľom úlohy je zopakovať učivo o  prídavných menách, vedieť tvoriť prídavné mená, pýtať 
sa na otázkami (Aký? Aká? Aké?), aplikovať prelínanie obsahov a implementovanie 
medzipredmetových vzťahov, tvorivé písanie a vymýšľanie vlastností hlavnej postavy. 

 Správne riešenie: 
pracovitá, láskavá, úprimná, milujúca, tvrdohlavá... 

Porozmýšľaj, či by ste boli kamaráti. Vysvetli a napíš prečo. 
Cieľom úlohy sú komunikačné činnosti s literárnym textom, charakteristika literárnych postáv, 
vyjadrenie kritického (hodnotiaceho) postoja, prezentácia vlastných názorov. 

 Správne riešenie: 
Riešenie úlohy je individuálne. 

 Vyber z knihy ľudovú rozprávku, v ktorej vystupuje aspoň jedna hlavná  
mužská postava. Napíš názov ľudovej rozprávky. 

Žiaci vyhľadajú ľudovú rozprávku s mužskou hlavnou postavou. Svoj výber zdôvodnia. 
Cieľom úlohy sú komunikačné činnosti s literárnym textom, rozvíjať čítanie s porozumením, 
vymenovanie jednotlivých postáv, rozlíšenie hlavnej postavy od vedľajšej, tvorivé riešenie 
nastoleného problému.  

Za splnenie úlohy žiaci získavajú knihu do Zitinej knižnice, ktorú nakreslia do poličky na s. 30.  
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 Správne riešenie: 
Popolvár, Slncový kôň, O Veternom kráľovi, Černokňažník, Prorok Rak, Čert slúži, Kubove 
príhody, Múdry Maťko a blázni, Ako Cigán čerta ošialil... 

Označ odpoveď a odpovedz na otázku. 

Chcel/-a by si byť postavou v tejto rozprávke? 

 Správne riešenie: 
Riešenie úlohy je individuálne.  

ÁNO Napíš ktorou a prečo.  
Možné riešenie: Janko Hraško, lebo mal veľkú silu a mohol sa kdekoľvek ukryť.  

NIE Napíš prečo. 
Možné riešenie: Lebo je veľmi maličký.  

Za splnenie úlohy žiaci získavajú knihu do Zitinej knižnice, ktorú nakreslia do poličky na s. 30. 

Uhádni a napíš názov ľudovej rozprávky. 
Úlohou žiakov je podľa kľúčových slov v hádanke uhádnuť názov známej ľudovej rozprávky. 

 Správne riešenie: 
Janko Hraško. 

 Predstav si, že si chytil/-a zlatú  rybku. Napíš, ktoré tri želania vyslovíš. 

Úloha rozvíja komunikačné zručnosti žiakov, tvorivé písanie, zapojenie vlastnej fantázie 
a predstavivosti, podporu vlastnej tvorby. 

 Možné riešenie: 
Riešenie úlohy je individuálne. 

1. želanie  
počítač 

2. želanie 
dobré vysvedčenie   

3. želanie 
palác celý zo zlata 

Plán mesta 

Žiaci nakreslia zlatú rybku do plánu mesta, do rieky Encyklopédia na s. 2 – 3.  

Návrh na aktivitu: V triede si žiaci vyrobia zlaté rybky z papiera. Vložia ich do klobúka alebo 
priateľskej krabičky. Žiaci ju budú môcť využiť ako pochvalu pre spolužiaka/spolužiačku. 
Úlohou žiakov bude všímať si správanie spolužiakov a ak spozorujú priateľské aktivity voči 
ich osobe, pomoc pri nejakej činnosti v škole, ocenia spolužiaka zlatou rybkou na jeho lavici. 
Svoje rozhodnutie zdôvodnia.  
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AUTORSKÉ ROZPRÁVKOVO (ČD, str. 22 – 26) 

Kniha: Kamoš obor – Roald Dahl 
Kniha Kamoš obor obsahuje fascinujúci, zábavný a dojímavý príbeh. Kamoš Obor je zábavný 
spoločník a malé dievčatko menom Sophia, ktorá je hlavnou hrdinkou príbehu ho často svojím 
správaním rozosmeje.  
Podľa knihy vznikol aj film s rovnakým názvom. Učiteľ/-ka môže prepojiť tému kniha a film. 
V literárnom žánri autorská rozprávka sú príbehy vymyslené, prelínajú sa v nich skutočné i 
fantazijné javy. Na rozdiel od ľudovej rozprávky poznáme autora. Najnovšie autorské 
rozprávky sú písané súčasným jazykom, nazývame ich aj moderné. Využívajú humor, fantáziu 
a zobrazujú niektoré javy a problémy dnešného sveta. Dahlov príbeh, sprevádzaný originálnymi 
ilustráciami Quentina Blakea je plný kúziel, snov, láskavosti a humoru. Kniha ponúka aj mnoho 
múdrosti a zamyslení o priateľstve, rešpekte k sebe a k okolitému svetu. 
Kniha je vhodná pre skúsenejších čitateľov. 

Strana 22 

 Správne riešenie: 

Názov knihy: Kamoš obor 

Rok vydania: 1997 (môže sa líšiť)  

Vydavateľstvo: ENIGMA 

Literárny žáner: autorská rozprávka  

Spisovateľ: Roald Dahl 

Ilustrátor: Quentin Blake 

Prekladateľ/-ka: Henrich Chládek  

Napíš, čo je úlohou 
prekladateľa/prekladateľky: 

Ich úlohou je prekladať text do iného jazyka.  

Nakresli obálku knihy. individuálne podľa vlastnej fantázie 

 

 Pozri si obrázky obrov. Vymysli obrom mená a napíš ich. Pozri si údaje 
o výškach obrov. Premeň všetky jednotky dĺžky na metre. Zoraď obrov od 
najmenšieho po najväčšieho. Poradie zapíš číslami od 1 do 4 (1 znamená 
najmenší). Odhadni a zapíš ich vek. 

Žiaci v tejto úlohe pracujú s viacerými údajmi a matematickými operáciami (odhad, 
premieňanie jednotiek, zoraďovanie). Mená obrov žiaci vymýšľajú samostatne, môžu sa 
inšpirovať ich vzhľadom, charakteristickými črtami alebo prevziať spôsob tvorby mien z knihy.   
Za splnenie úlohy žiaci získavajú knihu do Zitinej knižnice, ktorú nakreslia do poličky na s. 30.  
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 Možné riešenie: 

Meno: TURISTOCHRÚMAČ 
 
Výška: 60 dm = 6 m 
Vek: 35 rokov 

Meno: LÁSKAVÝ STRUNOLADIČ 
 
Výška: 9 000 mm = 9 m 
Vek: 45 rokov 

Meno: MEDVEĎOSTRAŠIČ 
 
Výška: 750 dm = 75 m 
Vek: 60 rokov 

Meno: STROMOHRYZEC 
 
Výška: 3 300 cm = 33 m 
Vek: 50 rokov 

  

1 2 

3 4 
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 KAMOŠ OBOR 
Napíš, čo sa ti páčilo na správaní Kamoša obra. 

Úloha je zameraná na rozvoj slovnej zásoby a vyjadrenie kritického (hodnotiaceho) postoja. 
Žiaci hodnotia správanie Kamoša obra v príbehu. 
 Možné riešenie:  

Na správaní Kamoša obra sa mi páčilo, že nejedol deti a bol milý k Sofii. 

Napíš dva rozdiely medzi Kamošom obrom a ostatnými obrami. 

Žiaci sa zameriavajú na hľadanie rozdielov. Porovnávajú správanie Kamoša obra a ostatných 
obrov. Úloha je vhodná na diagnostiku čítania s porozumením.  
 Možné riešenie:  

1. Namiesto ľudí je smradohorku. 
2. Je chudší a menší. 

Nahraď slová, ktoré používal obor, spisovnými slovami. Slová napíš. 

Kamoš obor používal pri rozhovore so Sofiou rôzne skomolené slová. Tieto slová žiaci nenájdu 
v žiadnom slovníku, keďže ich vymyslel autor. Táto úloha overí, či žiaci porozumeli ich 
významu. 
 Správne riešenie: 

motrýle – motýle  
hadovať – hádať 

ďalekohľadáčik – ďalekohľad  
klakomár – klamár  

 
Vymysli a napíš príklady slov, ktoré by mohol obor používať.  

Tvorivá aktivita pre žiakov. Žiaci na základe hry so slovami a pomocou svojej fantázie 
vymýšľajú nové slová. Úloha rozvíja komunikačné zručnosti žiakov, tvorivé písanie, zapojenie 
vlastnej fantázie a kreativity.  
 Možné riešenie:  

dážďovačka – dážď  
hrachovoda – hrachová polievka 

kričiakovať – kričať  
nohomenič – chôdza

 
Návrh na aktivitu: Žiaci napíšu svoje vymyslené slová na samostatné lístky a vhodia 
do vrecúška. Striedajú sa pred tabuľou a vyťahujú si lístky. Hádajú, čo vytiahnuté slovo 
znamená.  

 
 SOFIA (SOPHIE) 

Napíš 5 slov – prídavných mien, ktoré vystihujú Sofiine vlastnosti.  

Žiaci si zopakujú učivo o prídavných menách. Učiteľ/-ka žiakov upozorní, na poslednú časť 
vety. Žiaci si ju môžu farebne zvýrazniť. Je to preto, že niektorí žiaci môžu na základe 
nepozornosti napísať napr. malá, čiernovlasá... Odporúčame pred riešením úlohy viesť so 
žiakmi rozhovor o Sofiiných vlastnostiach.  
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 Možné riešenie:  
múdra, samostatná, šikovná, priateľská, zvedavá... 

Porozmýšľaj a napíš odpoveď. 
Ako by sa mohol zmeniť príbeh, keby Sofiu nepremohla v noci túžba pozrieť 
sa von oknom? 
Úloha sa viaže na prvú kapitolu knihy Hodina bosoriek. Žiakov navádza na vytvorenie 
alternatívneho príbehu. Navádza ich k zisteniu, že v príbehu všetko so všetkým súvisí. Žiaci 
môžu pridať nové postavy, pridať starým postavám nové vlastnosti, zmeniť dej...  

 Možné riešenie:  
Sofia by nikdy nespoznala Kamoša obra, ani anglickú kráľovnú. Namiesto toho by vyrastala 
v sirotinci, potom by sa zamestnala v práčovni. 

Návrh na aktivitu: Učiteľ/-ka môže viesť so žiakmi rozhovor o tom, ako by sa v danom 
prípade zmenil príbeh Kamoša obra. 

 
Nakresli Kamoša obra. 
Nakresli Sofiu.  
Žiaci na kopec nakreslia, ako si predstavujú Sofiu a Kamoša obra. Aj keď kniha obsahuje 
ilustrácie, žiakov nabádame, aby nasledovali vlastnú fantáziu a nakreslili obe postavy podľa 
seba.  

Vedel/-a si, že Sofia sa v anglickom origináli volá Sophie?  
Názov knihy v angličtine je THE BFG (Big Firendly Giant).    
Text v bubline poskytuje námet na rozhovor o práci prekladateľa/prekladateľky, o podobnosti 
a zároveň odlišnosti pojmov v origináli s prekladom do slovenčiny.  
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Obrátená krížovka. Vytvor pomocou knihy otázky k jednotlivým slovám 
v krížovke.  

Pomocou úlohy sa žiaci učia princíp tvorenia krížovky. Žiaci tvoria otázky k jednotlivým 
slovám podľa svojho uváženia. Žiakov však učiteľ/-ka upozorní na to, že slovo – odpoveď je 
v určitom tvare, a ten sa nesmie meniť. Môžu si pomôcť knihou Kamoš obor.  
 

1.    J A S K Y Ň A   

2. S T R A CH O B U B Á K  

3.  K R V O F Ľ A Š K Á R 

4. Q U E N T I N      

5. Š U M O Č A R O D E J  

 Možné riešenie: 
1. Ako sa volal obrov dom? 
2. Ako obor volal zlý sen? 
3. Ako sa volal jeden zo zlých obrov? 
4. Aké je krstné meno ilustrátora knihy? 
5. Ako obor volal dobrý sen? 

Napíš, prečo rozprávka Kamoš obor nepatrí medzi ľudové rozprávky.  

Žiaci si zopakujú svoje vedomosti o ľudovej rozprávke z tretieho ročníka. Ľudová rozprávka 
patrí k výtvorom ľudovej slovesnosti. Nepoznáme jej autorov, ale len mená tých, ktorí ju 
vyrozprávali, zapísali alebo upravili. 
 Možné riešenie: 

Rozprávka Kamoš obor nepatrí medzi ľudové rozprávky preto, lebo poznáme jej autora. 
Napísal ju Roald Dahl.  

Nakresli do nádoby príjemný sen – šumočarodej. Napíš k nemu stručný opis.  

Úloha nadväzuje na kapitolu Sny, v ktorej autor opisoval, ako Kamoš obor zaznamenáva údaje 
o chytených snoch. Žiaci majú v tejto úlohe možnosť vymyslieť alebo opísať svoj skutočný 
príjemný sen. Načrtnú ho ilustráciou – môže byť reálna, alebo abstraktná, a vypíšu štítok, 
v ktorom napíšu opis sna. 
 Možné riešenie: 

Tento sen je o tom, ako som dostala 1* z matematiky. Pani učiteľka ma pochválila pred celou 
triedou a mama ma za odmenu zobrala na zmrzlinu.  

Báseň Zita Rýmová 

 
V paláci je veľké haló. 
Pýtate sa, čo sa stalo? 

Milí moji, je to tak, 
z obra sa stal kamarát. 
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 Napíš názov kapitoly, ktorú opisuje Zita v básni. 

Žiaci si prečítajú Zitinu báseň a podľa deja básne hádajú o ktorú kapitolu sa jedná. 
Pre uhádnutie hádanky je dôležitý prvý a štvrtý verš, ktorý odkazuje na dej kapitoly.   
 Správne riešenie:  

Kráľovské raňajky.  

Plán mesta 

Žiaci si otvoria plán mesta na s. 2 – 3 a pozorne ho celý preskúmajú. Z doterajšej práce 
s čitateľským denníkom by už mali vedieť, že úloha bude spätá s časťou Autorské rozprávkovo. 
Žapobľaša sa ukrýva medzi modrým domom a domom so žltou strechou v druhom rade medzi 
stromami.  
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Strana 25 

Napíš, do ktorého mesta sa Kamoš obor a Sofia vybrali hľadať kráľovnú.  

Úloha je zameraná na kontrolu sústredenosti žiakov pri čítaní. Žiaci by mali vedieť odpovedať 
bez pomoci knihy. V prípade, že sa jedná o slabších čitateľov, dovolíme im nahliadnuť do knihy 
a odpoveď si vyhľadať. Odpoveď sa ukrýva v kapitole Cesta do Londýna. 
 Správne riešenie:  

Londýn. 
 
Návrh na aktivitu: Prepojenie úlohy s informatikou. Žiaci sa môžu vybrať na virtuálnu 
prechádzku Londýnom pomocou Google Maps. Pomocou Google prehliadača si môžu 
prezrieť obrázky mesta (do vyhľadávača môžu zadať názvy ako London Eye, Tower Bridge, 
Madame Tussauds...). Internetová databáza videí YouTube ponúka prezentáciu videí s témou 
prehliadky Londýna s anglickými titulkami English - London sightseeing (A1-A2 - with 
subtitles), (https://www.youtube.com/watch?v=WFRR0zC70-0 ). 

 

Zisti a napíš, ako sa volá súčasný kráľ/súčasná kráľovná Anglicka. 

Žiaci môžu informáciu nájsť vyhľadaním na internete alebo v inej odbornej literatúre. Ilustrácia 
Zity na tejto strane sa nápadne podobná na súčasnú Anglickú kráľovnú, žiaci môžu na internete 
nájsť jej fotku v modrom kostýme a porovnať ju.  
 Správne riešenie:  

Súčasná kráľovná sa volá Elizabeth Alexandra Mary Windsor (Alžbeta II., Elizabeth II., 
október 2021).  

Za záchranu krajín dostal Kamoš obor veľa poďakovaní a darov, napr.: 

Žiaci sa túto informáciu dozvedia v posladenej kapitole s názvom Autor. 
 Správne riešenie: 

ťavu z Arábie  
slona z Indie  

sladkokyslý kvások zo Švédska 
mnoho párov topánok z Wellington

 
Napíš, aký dar by si Kamošovi obrovi poslal/-a ty? 

Úloha je vhodná na implementáciu prierezovej témy: rozvoj regionálnej výchovy a tradičná 
ľudová kultúra. Učiteľ/-ka so žiakmi vedie rozhovor o regióne, z ktorého žiaci pochádzajú. 
Žiaci zisťujú, ktoré výrobky a jedlo sú pre ich región tradičné a na základe tohto zistenia napíšu, 
aký dar by venovali Kamošovi obrovi. 
 Možné riešenie:  

Hrnček z modranskej keramiky.  

Návrh na exkurziu: V prípade, že má možnosť, môže učiteľ/-ka môže so žiakmi absolvovať 
exkurziu do najbližšieho múzea, ktoré vysvetľuje tradície v ich obci. 

Dom, v ktorom vyrastala Sofia, sa nazýval sirotinec. Vysvetli a napíš, akú 
úlohu mal sirotinec v minulosti.  

Pojem sirotinec sa v knihách a filmoch objavuje často. Úloha je zameraná na vysvetlenie tohto 
pojmu. Učiteľ/-ka môže úlohu doplniť otázkou, ako sa sirotinec nazýva dnes (detský domov). 
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Žiakov vedieme k tomu, aby zdroj, odkiaľ informáciu čerpali zapísali, napr.: na koniec 
poslednej vety do zátvorky. 

Možné riešenie:  
Sirotinec bol náhradným domovom pre siroty, pre deti, ktoré prišli o obidvoch rodičov.  

Napíš krátku báseň o Kamošovi obrovi.  

Žiaci si môžu pomôcť rýmovacím slovníkom, ktorý sa nachádza na internete 
(https://sk.azrhymes.com/, https://www.kvizy.eu/slovencina/rymy-slovo). V prípade, že je 
tvorba básne pre žiakov náročná, môžu si najskôr s učiteľom/učiteľkou vypísať slová, ktoré sa 
rýmujú na tabuľu a potom podľa nich napísať báseň.  
 Možné riešenie:  

Najprv som ho nemal rád,  
teraz je môj kamarát. 
Veľké uši má, 
Sofiu rád má.  

Film verzus kniha  
Vedel/-a si, že kniha Kamoš obor bola sfilmovaná? Napíš názvy iných kníh, 
podľa ktorých bol natočený film. 

Prepojenie literatúry s filmovou tvorbou. Žiaci určite poznajú veľa filmov, ale nevedia, že sú 
sfilmované podľa kníh. Táto úloha je zameraná na rozšírenie vedomostí žiakov o tejto 
problematike.  
 Možné riešenie: 

Harry Potter, Matilda, Tajomná záhrada, Kniha džunglí... 

Označ x tvrdenie o tebe, ktoré je pravdivé. Zdôvodni. 

Úloha zameraná na sebahodnotenie žiakov. Z uvedených tvrdení neodporúčame robiť žiadne 
závery. V prípade, že žiak zaškrtne políčko, že si radšej pozrie film, neodporúčame žiaka 
presviedčať, alebo akokoľvek ho napomínať.  
Za splnenie úlohy žiaci získavajú knihu do Zitinej knižnice, ktorú nakreslia do poličky na s. 30.  

 Možné riešenie:  
□ Radšej si pozriem film, ako prečítam knihu. 
□ Radšej si prečítam knihu, ako pozriem film.  

Keď čítam knihu, musím sa sústrediť, ale keď pozerám film, oddychujem. 

Návrh na aktivitu: Krátky triedny film. V triednom kolektíve sa zvolí jedna kniha, ktorú čítali 
všetci žiaci. Učiteľ/-ka spolu so žiakmi pripraví scenár a dialógy. Každý žiak dostane úlohu 
– herci, režiséri, kameramani, našepkávači, zvukári, kostyméri... Učiteľ/-ka vysvetlí žiakom, 
že každá úloha je rovnako dôležitá. Triedny kolektív nacvičí a nahrá film, ktorý môže 
premietnuť spolužiakom, rodičom a učiteľom napr. na podujatí Noc v knižnici.   
(Realizácia aktivity je možná aj v rámci mimoškolskej aktivity, napr. záujmový útvar.) 

 

Báseň Zita Rýmová 

   
Sofia už sladko spí, 

vie, že jej nič nehrozí. 
Veľký obor vonku stráži, 
krásne sny jej zadováži.  
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Vymysli a napíš krátke interview s ľubovoľnou postavou z knihy Kamoš obor.   

Úlohu odporúčame vypracovať až po prebratí témy interview v učebnici Slovenského jazyka 
pre 4. ročník ZŠ.  Žiaci vymyslia otázky a predpokladané odpovede postavy.  
Odporúčame, aby žiaci do prvého riadka napísali meno postavy, s ktorou plánujú robiť 
interview.  
So slabšími žiakmi učiteľ/-ka pripraví otázky. 
Za splnenie úlohy žiaci získavajú knihu do Zitinej knižnice, ktorú nakreslia do poličky na s. 30.  

 Návrhy na otázky: 
Sofia 
Ako si sa spoznala s Kamošom obrom? 
Čo sa ti páčilo v krajine snov?  
Čoho si sa bála v krajine obrov? 
Aké je tvoje obľúbené jedlo? 
Kamoš obor 
Aké je tvoje obľúbené jedlo?  
Páčilo sa ti u kráľovnej?  
Máte v krajine obrov školu? 
Pokračuješ v chytaní snov? 
 
TEST  
Prečítaj kapitolu Chytanie snov. Zakrúžkuj správnu možnosť.  

Cieľom testu je preveriť schopnosť čítania s porozumením. Žiaci si najprv prečítajú danú 
kapitolu. Ak sami usúdia, že je to potrebné, môžu si kapitolu prečítať dvakrát. Po prečítaní 
knihu zatvoria a sústredia sa na otázky. 
Vyhodnotenie testu si môžu skontrolovať na s. 32.  
V prípade, že na niektoré otázky odpovedali žiaci nesprávne, vyhľadajú ich v texte a overia si 
správnu odpoveď. 

 Správne riešenie: 
1b, 2b, 3b, 4b, 5b, 6a.  

Návrh na aktivitu: Žiaci môžu pripraviť podobný test na inú kapitolu pre spolužiakov. Môžu 
pracovať samostatne, prípadne v skupinkách.  
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DIVADELNÉ PREDSTAVENIE (ČD, str. 27) 

Dramatické umenie – dráma je ďalším literárnym druhom, ktoré sa realizuje v divadle.  

Divadlo má nesmiernu hodnotu pre rozvíjajúce sa myslenie detí. Je to mocný nástroj 
na uľahčenie vlastnej činnosti žiakov, na podporu pozitívnych sociálnych zmien, ako aj 
na zlepšenie schopnosti preložiť zložité problémy a situácie na hru, ktorú vie žiak ovplyvňovať, 
usmerňovať a skúšobne realizovať. Divadlo dokáže zlepšiť sociálne väzby, umožniť 
preskúmanie emócií v bezpečnom priestore, rozvinúť emočné a kognitívne schopnosti 
pri riešení komplikovaného sveta a naštartovať rozhovory o dôležitých otázkach. 

Dramatizáciu môže učiteľ/-ka realizovať v triede, zahrať si divadelné predstavenie, prípadne ju 
posunúť do priestorov a akcií školy alebo obce. Viesť žiakov k tomu, aby si vedeli vytvoriť 
sami divadelnú hru s jednoduchým námetom a pokúsili sa ju aj prezentovať je veľkou devízou 
v ďalšom vzdelávaní. 

Škola alebo trieda sa môže zúčastniť detského divadelného predstavenia, výchovne využiť 
pravidlá správania žiakov v divadle, prepojiť medzipredmetové vzťahy s výtvarnou výchovou, 
pracovným vyučovaním a zostrojiť si kostýmy k divadelnej hre. Získané zručnosti môžu využiť 
pri prezentácii v rámci školskej slávnosti. 

Názov divadelného predstavenia, ktoré si videl/-a: 
Žiaci napíšu názov divadelného predstavenia, ktoré videli.  

 Možné riešenie: 
Perinbaba. 

Názov divadla:  
 Možné riešenie: 

Spišské divadlo, Spišská Nová Ves. 

 Navrhni plagát divadelného predstavenia. Na plagát doplň informácie 
o tomto predstavení (miesto, čas, cena lístka atď.). 

Riešenie je individuálne. Návrh plagátu a jeho vizuálna stránka je na vlastnej fantázii žiaka. 
Pred samotnou realizáciou úlohy učiteľ/-ka v spoločnej diskusii zopakuje so žiakmi, na aké 
účely sa plagát používa, ktoré informácie by mal plagát obsahovať.  

Za splnenie úlohy žiaci získavajú knihu do Zitinej knižnice, ktorú nakreslia do poličky na s. 30. 

 Vyber tri postavy, ktoré v predstavení vystupovali. Napíš mená postáv. Zisti 
a napíš mená hercov/herečiek, ktorí/ktoré ich stvárnili.  

 Možné riešenie: 
Postava: Jakub Herec/herečka: Adam Herich 

Postava: Alžbetka Herec/herečka: Veronika Kleščová 
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Postava: Perinbaba Herec/herečka: Mária Brozmanová 

Napíš stručný obsah divadelného predstavenia. 
Cieľom úlohy je sformulovať súvislý text o obsahu divadelného predstavenia, aplikovať 
komunikačné činnosti s literárnym dielom, interpretovať porozumenie textu, hlbšie preniknutie 
do významu textu. Dôraz sa kladie na stručnosť a výstižnosť.  

 Možné riešenie: 
Perinbaba zachráni malého Jakuba pred Zubatou a vychováva ho vo svojom svete. Jakuba to 
však čoraz viac láka dolu, medzi bežných smrteľníkov. Zaľúbi sa do Alžbetky. V ceste za 
spoločným šťastím im stojí aj jej hlúpa dcéra Dora. Kmotra Zubatá si po celý čas na Jakuba 
brúsi kosu.  

Napíš, čo sa ti na divadelnom predstavení páčilo. 
Úloha vedie žiakov k rozvíjaniu slovnej zásoby a vyjadreniu kritického (hodnotiaceho) postoja 
pri interpretácii vlastného názoru.  

 Možné riešenie: 
Krásne javisko (scéna) a kulisy, úžasné kostýmy, výborná hudba, vynikajúci herci. 

 

Báseň Zita Rýmová 

   
 

 

 

Návrh na aktivitu: Žiaci zistia, kto všetko sa podieľa na tvorbe divadelného predstavenia 
(kostymérka, osvetľovač, komparzisti, kulisári, maskéri...). Žiak si vyberie jedno povolanie, 
o ktorom zistí čo najviac informácií. Žiaci postupne pred tabuľou predstavia svoje povolanie, 
povedia o ňom čo najviac, ostatní im môžu klásť otázky. Žiaci takto zistia, že nie len herci sú 
pre fungovanie divadla dôležití.   

Vypni mobil, tíško seď, 
predstavenie začne hneď. 
Vzorný divák dobre vie, 
že na konci potlesk znie. 
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ENCYKLOPÉDIA (ČD, str. 28) 

 Vyber si jedno heslo z tých, ktoré si uviedol/uviedla na strane 9 dole, a 
napíš ho. 

Žiaci si pripomenú a vyhľadajú, ktoré heslá si zapísali na s. 9. Vyberú si jedno z nich, ktorému 
sa budú v nasledujúcich úlohách venovať. Pred riešením úloh v tejto časti učiteľ/-ka vedie so 
žiakmi rozhovor. Zisťuje, čo si zapamätali o encyklopédiách, na čo sa používajú. Odporúčame 
pripraviť si niekoľko encyklopédií na ukážku, prípadne so žiakmi navštíviť knižnicu a vyhľadať 
pre žiakov zaujímavé encyklopédie.  

Cieľom úlohy je, aby si žiaci utvrdili pojem kľúčové slovo – heslo a vedeli ho správne použiť. 

 Možné riešenie:  
Lietadlá. 

Toto heslo ma zaujalo, lebo... 
Žiaci ďalej rozvíjajú rozhovor a opis výberu hesla.  

 Možné riešenie: 
... ma fascinuje letecká doprava. 
... by som sa chcel/-a stať pilotom. 
... sú to stroje, ktoré splnili ľuďom túžbu lietať.  

Napíš kľúčové slová, ktoré sa týkajú hesla. 
Cieľom úlohy je rozvoj komunikačných zručností, rozšírenie slovnej zásoby, práca 
so slovníkmi a ich význam, tvorivé písanie a riešenie nastoleného problému.   

 Možné riešenie:  
Lietadlá – vták, aeroplán, obloha, vesmír, zemeguľa, pilot... 

Vyhľadaj heslo na internete. Napíš vlastnými slovami tri informácie uvedené 
pri hesle.  
Žiaci pracujú s internetom. Vyhľadávajú dostupné informácie ku konkrétnemu heslu.  

 Možné riešenie:  
1.  vzdušný dopravný prostriedok 
2.  niektoré lietadlá sú vybavené spálňami 
3.  lietadlo nepotrebuje oba motory 

Vyhľadaj to isté heslo v encyklopédii. Porovnaj informácie uvedené pri hesle. 
Zhodujú sa s tými, čo si napísal/-a?          
Cieľom úlohy je porovnať informácie z internetu s informáciami z odbornej literatúry. 
Rozdiely žiaci vysvetlia a opíšu v spoločnej diskusii na danú tému.  
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 Možné riešenie: 
Riešenie úlohy je individuálne. Je dôležité, aby sme si uvedomili, že na internete môžeme nájsť 
veľa informácií. Nie všetky sú však pravdivé. Dôveruj, ale preveruj platí na internete 
dvojnásobne. 

 Porozmýšľaj a napíš, ako vznikajú nepravdivé informácie na internete. 

Informácia sa dá chápať ako správa posielaná odosielateľom príjemcovi. Je to správa, ktorá 
vyjadruje istý stav, slúži nejakému cieľu, alebo vyvoláva nejakú akciu. Správa sa stáva 
informáciou buď v dôsledku ľudskej interpretácie alebo tým, že ju spracujú algoritmy, alebo že 
je uložená v súboroch. Informácia je správa o tom, že nastal jeden z možných javov z množiny 
existujúcich javov, čo u prijímateľa zníži neznalosť o tomto jave. Je to myšlienka vyjadrená 
v danom jazyku (pomocou symbolov) vyjadrujúca stav určitého objektu, jeho správanie sa. 

Žiak na konci 4. ročníka základnej školy vie/dokáže:  
• vyhľadať a získať informáciu na zadaných stránkach internetu,  
• diskutovať o výsledkoch vyhľadávania,  
• posúdiť správnosť výsledku. 

Návrh na aktivitu: Hra Tichá pošta. Učiteľ/-ka prostredníctvom tejto hry predstaví žiakom, 
ako vznikajú nepravdivé informácie.  

 

Porozmýšľaj a napíš, prečo ľudia začali zostavovať encyklopédie. 
Žiaci opíšu vlastnými slovami, prečo ľudia zostavovali encyklopédie. Úloha vedie žiakov 
k rozvíjaniu slovnej zásoby a vyjadreniu kritického (hodnotiaceho) postoja pri interpretácii 
vlastného názoru.  

 Správne riešenie: 
Ukladanie informácií na jednom mieste, v jednom celku, umožňovalo lepšie a rýchlejšie 
vyhľadávanie údajov alebo informácií o danom kľúčovom slove atď...  

https://sk.wikipedia.org/wiki/Spr%C3%A1va
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SLOVNÍKY (ČD, str. 29) 

Na túto úlohu potrebuješ prekladový slovník. Slovník pohľadaj na internete. 
 
 Pomenuj postavy, predmety a zvieratá na obrázku. Prelož ich do cudzieho 
jazyka, ktorý sa učíš alebo by si sa chcel/-a učiť. 

 Možné riešenie: 
Preložím ich do anglického jazyka. 

Slová prelož podľa vzoru: okno – the window 
 Správne riešenie: 

dom – the House                                           mačka – the cat 
pes – the dog                                                dievča – the girl 
chlapec – the boy                                         lopta – the ball 
kvet – the flower                                           slnko – the sun 
strom – a tree                                               čiapka – the hat 

 Prečítaj text. Podčiarknuté slová  nahraď slovami s podobným významom.  
Použi synonymický slovník. 

Žiaci si prečítajú text. Podčiarknuté slová nahradia slovami s podobným významom za pomoci 
synonymického slovníka. Je dôležité naučiť žiakov, aby uvádzali slová v správnom tvare, 
napríklad ovládol – ovládnuť. Nový text napíšu.  

 Správne riešenie: 
Mesto Vyšný Knižkov nadobudol/zmocnil sa/zachvátil/premohol vírus! Posedáva/hačká/čupí 
v počítači a dokazuje/presviedča/ubezpečuje, že slušné správanie je mýtus. Vypisuje 
komické/žartovné/humorné mená. Opomenul/pustil to z hlavy/nespomenul si na to, čo slušnosť 
znamená. 

 Pomôž Zite a deťom vybrať správny slovník z ponuky. Názvy slovníkov doplň 
do viet. 

Kamil potrebuje zistiť, ako sa pravopisne správne píše slovo cykloturistika. Mal by si v knižnici 
požičať Príručku slovenského pravopisu. 

Eliška v škole dostala úlohu zistiť, či spojenie jedna lastovička nerobí leto je porekadlo alebo 
príslovie. Mala by si z police vziať Slovenské porekadlá a príslovia. 

Zita odpovedá na list španielskemu kamarátovi.  Nie je si istá, ako má preložiť slovo utorok  
do španielčiny. Mala by si kúpiť Španielsko-slovenský slovník alebo Slovensko-španielsky 
slovník.  
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ČITATEĽSKÁ MISIA (ČD, str. 30 – 31) 

Starostka Zita Rýmová má pre teba významnú čitateľskú misiu. Za jej splnenie 
získaš titul, ktorý bude vyjadrovať tvoju snahu a šikovnosť.  
Podpora čitateľských zručností, rozvoj čítania s porozumením, radosť z objavovania 
prostredníctvom spoznávania kníh je podporený projektom Čitateľská misia. 

Strana je zameraná na aktívne osvojovanie vedomostí. Žiakom ponúka priestor na vlastné 
zaznamenávanie si správne vypracovaných úloh, zakresľovanie získaných kníh do poličky, 
získavanie nových čitateľských poznatkov a nových informácií počas celého šk. roka. Tu sa 
môžu prejaviť individuality žiakov, ktorí skúmajú, objavujú, ale aj informujú ostatných 
o výsledkoch svojej práce. Vedieme ich k motivácii, vzájomnej tolerancii a kooperácii v rámci 
kolektívu. 

Stratégiu a postup práce môže učiteľ/-ka viac či menej usmerňovať. Pri tejto úlohe sa výrazne 
mení jeho pozícia prezentujúceho do pozície facilitátora (sprievodcu), obmedzuje sa jeho 
aktivita na poradcu a konzultanta. 

Výhodou tejto strany je celostný (holistický) pohľad na obsah čítania ako program aktivity 
žiakov, ktorý je koncipovaný tak, aby vytváral možnosti na tie kognitívne činnosti žiakov, ktoré 
operujú s pojmami, akými sú hľadanie, pátranie, skúmanie, objavovanie, lebo práve v nich 
spočíva základný predpoklad aktívneho poznávania a porozumenia. V tomto zmysle sa žiaci 
stávajú aktívnymi aktérmi vlastnej výučby. 

Piktogram knihy je umiestnený pri úlohách na podporu samostatnosti a fantázie žiakov, ale aj 
pri úlohách, ktoré si vyžadujú väčšiu časovú dotáciu na jej splnenie prípadne vyriešenie. 
Za splnenie týchto úloh žiaci získajú bod do čitateľskej misie. Postupne si počas celého roka 
zapĺňajú Zitinu knižnicu, čím získavajú body do finálneho hodnotenia, udelenia titulu kráľa 
Čitateľskej misie. 

Rozpis jednotlivých titulov a zároveň vyhodnotenie nájdu žiaci na s. 31: 

 NEOHROZENÝ KNIHOVLÁDCA/NEOHROZENÁ KNIHOVLÁDKYŇA 
(18 – 20 kníh) 
 UDATNÝ SČÍTANÝ PRINC/UDATNÝ SČÍTANÁ PRINCEZNÁ 
(13 – 17 kníh) 
 BYSTRÝ KNIHORYTIER/BYSTRÁ KNIHORYTIERKA 
(8 – 12) 
 ODHODLANÝ UČEŇ/ODHODLANÁ UČNICA 
(3 – 7 kníh) 
 ČITATEĽSKÝ PECIVÁL/ ČITATEĽSKÁ PECIVÁLKA 
(0 – 2 KNIHY) 

Informácie o realizácii čitateľskej misie sa žiaci dozvedia na s. 30 čitateľského denníka. 
Knihy ako symboly v zadaniach a v básni na s. 30 sa do misie nerátajú. Plný počet piktogramov 
kníh, ktoré žiaci môžu získať je 20. 

Tabuľka strán, na ktorých sa nachádzajú úlohy s piktogramom kniha: 
Strana  5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 

posledná strana obálky – hra  
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	 Vyber si z knihy bájku, v ktorej vystupuje aspoň jedno domáce zviera. Napíš názov bájky.
	Nakresli obrázkovú osnovu bájky. Ku každému obrázku napíš vetu, ktorá vystihuje, čo sa na obrázku deje.
	Napíš vlastnými slovami poučenie, ktoré z bájky vyplýva.
	Opíš situáciu, pri ktorej by si mohol/mohla použiť toto poučenie.

	Strana 15
	 Vypíš z básne zvýraznené slová.
	Vyhľadaj bájku, ktorá má v názve obidve slová. Bájku prečítaj.
	Napíš názov bájky.
	Zhoduje sa dej básne s dejom bájky? Ústne zdôvodni.
	Nakresli alebo nalep obrázok korytnačky.
	Prečítaj bájku ešte raz. Predstav si, že si korytnačka. Prepíš úvodnú časť bájky z pohľadu korytnačky.
	Vyhľadaj v encyklopédii alebo na internete dve zaujímavosti o korytnačkách. Napíš ich.
	Napíš, ktoré vlastnosti mal zajac v bájke.
	Vyhľadaj v encyklopédii alebo na internete jednu zaujímavosť o zajacoch. Napíš ju.
	Plán mesta
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	Plán mesta
	 Nájdi a prečítaj bájku, v ktorej vystupujú tieto dve zvieratá. Napíš názov bájky.
	Napíš, prečo lev nezjedol myš.
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	Napíš, ako sa líška cítila na konci bájky.
	Napíš štyri prídavné mená, ktorými môžeš opísať líšku podľa bájky.
	Vymysli a napíš hádanku, ktorej odpoveďou bude slovo líška.

	Strana 17
	Plán mesta
	 Prečítaj bájku.
	Opíš situáciu, v ktorej by sa človek správal podobne ako pes v bájke.
	Napíš, čo by si poradil/-a psovi, aby sa príbeh preňho skončil šťastne.
	Sem nalep alebo nakresli obrázok psa.
	 Prečítaj si dve ľubovoľné bájky. Napíš názvy bájok a poučenia, ktoré z nich vyplývajú.
	Vymysli a napíš vetu, ktorú by mohla pani učiteľka povedať namiesto vety: „Nehovor mi bájky!“

	Plán mesta
	ĽUDOVÉ ROZPRÁVKOVO (ČD, str. 18 – 21)


	Kniha: Slovenské rozprávky – Pavol Dobšinský
	Strana 18
	 Vypíš 3 možné konce ľudových rozprávok. Pomôž si knihou.

	Báseň Zita Rýmová
	 Napíš, ktoré domáce práce najčastejšie vykonávajú postavy v ľudových rozprávkach. Vyfarbi žltou farbičkou domáce práce, ktoré vykonávaš aj ty.

	Strana 19
	 Vyber si hlavnú postavu z knihy ľudových rozprávok, ktorú práve čítaš. Vymysli a napíš krátky vtipný inzerát alebo rap tak, ako keby ho písala  táto postava.

	Báseň Zita Rýmová
	Uhádni a napíš názov ľudovej rozprávky.

	Strana 20
	 Vyber z knihy ľudovú rozprávku, v ktorej vystupuje aspoň jedna hlavná ženská postava. Napíš názov ľudovej rozprávky.
	Vypíš z rozprávky tri mená postáv. Povedz, prečo boli pre príbeh dôležité.
	Uhádni a napíš názov ľudovej rozprávky.

	Báseň Zita Rýmová
	Plán mesta
	Napíš stručný obsah ľudovej rozprávky podľa pokynov.
	Prečítaj znaky ľudovej rozprávky. Označ zelenou farbičkou znaky, ktoré sa nachádzajú v ľudovej rozprávke, ktorú si si vybral/-a. K označeným znakom vypíš príklad z rozprávky.

	Strana 21
	 Napíš názov ľudovej rozprávky, ktorá patrí k tvojim najobľúbenejším.
	Vyber si z ľudovej rozprávky akúkoľvek postavu. Predstav si, že by žila v súčasnosti. Nakresli, ako by mohla vyzerať.
	Napíš prídavné mená, ktoré vybratú postavu vystihujú.
	Porozmýšľaj, či by ste boli kamaráti. Vysvetli a napíš prečo.
	Označ odpoveď a odpovedz na otázku.
	Uhádni a napíš názov ľudovej rozprávky.
	 Predstav si, že si chytil/-a zlatú  rybku. Napíš, ktoré tri želania vyslovíš.

	Plán mesta
	AUTORSKÉ ROZPRÁVKOVO (ČD, str. 22 – 26)


	Kniha: Kamoš obor – Roald Dahl
	Strana 22
	 Pozri si obrázky obrov. Vymysli obrom mená a napíš ich. Pozri si údaje o výškach obrov. Premeň všetky jednotky dĺžky na metre. Zoraď obrov od najmenšieho po najväčšieho. Poradie zapíš číslami od 1 do 4 (1 znamená najmenší). Odhadni a zapíš ich vek.

	Strana 23
	 KAMOŠ OBOR
	Napíš, čo sa ti páčilo na správaní Kamoša obra.
	Napíš dva rozdiely medzi Kamošom obrom a ostatnými obrami.
	Nahraď slová, ktoré používal obor, spisovnými slovami. Slová napíš.
	Vymysli a napíš príklady slov, ktoré by mohol obor používať.
	 SOFIA (SOPHIE)
	Napíš 5 slov – prídavných mien, ktoré vystihujú Sofiine vlastnosti.
	Porozmýšľaj a napíš odpoveď.
	Ako by sa mohol zmeniť príbeh, keby Sofiu nepremohla v noci túžba pozrieť sa von oknom?
	Nakresli Kamoša obra.
	Nakresli Sofiu.
	Vedel/-a si, že Sofia sa v anglickom origináli volá Sophie?
	Názov knihy v angličtine je THE BFG (Big Firendly Giant).

	Strana 24
	Obrátená krížovka. Vytvor pomocou knihy otázky k jednotlivým slovám v krížovke.
	Napíš, prečo rozprávka Kamoš obor nepatrí medzi ľudové rozprávky.
	Nakresli do nádoby príjemný sen – šumočarodej. Napíš k nemu stručný opis.

	Báseň Zita Rýmová
	 Napíš názov kapitoly, ktorú opisuje Zita v básni.

	Plán mesta
	Strana 25
	Napíš, do ktorého mesta sa Kamoš obor a Sofia vybrali hľadať kráľovnú.
	Zisti a napíš, ako sa volá súčasný kráľ/súčasná kráľovná Anglicka.
	Za záchranu krajín dostal Kamoš obor veľa poďakovaní a darov, napr.:
	Napíš, aký dar by si Kamošovi obrovi poslal/-a ty?
	Dom, v ktorom vyrastala Sofia, sa nazýval sirotinec. Vysvetli a napíš, akú úlohu mal sirotinec v minulosti.
	Napíš krátku báseň o Kamošovi obrovi.
	Film verzus kniha
	Vedel/-a si, že kniha Kamoš obor bola sfilmovaná? Napíš názvy iných kníh, podľa ktorých bol natočený film.
	Označ x tvrdenie o tebe, ktoré je pravdivé. Zdôvodni.

	Báseň Zita Rýmová
	Strana 26
	Vymysli a napíš krátke interview s ľubovoľnou postavou z knihy Kamoš obor.
	TEST
	Prečítaj kapitolu Chytanie snov. Zakrúžkuj správnu možnosť.

	Strana 27
	DIVADELNÉ PREDSTAVENIE (ČD, str. 27)
	Názov divadelného predstavenia, ktoré si videl/-a:
	Názov divadla:
	 Navrhni plagát divadelného predstavenia. Na plagát doplň informácie o tomto predstavení (miesto, čas, cena lístka atď.).
	 Vyber tri postavy, ktoré v predstavení vystupovali. Napíš mená postáv. Zisti a napíš mená hercov/herečiek, ktorí/ktoré ich stvárnili.
	Napíš stručný obsah divadelného predstavenia.
	Napíš, čo sa ti na divadelnom predstavení páčilo.

	Báseň Zita Rýmová
	Strana 28
	ENCYKLOPÉDIA (ČD, str. 28)
	 Vyber si jedno heslo z tých, ktoré si uviedol/uviedla na strane 9 dole, a napíš ho.
	Toto heslo ma zaujalo, lebo...
	Napíš kľúčové slová, ktoré sa týkajú hesla.
	Vyhľadaj heslo na internete. Napíš vlastnými slovami tri informácie uvedené pri hesle.
	Vyhľadaj to isté heslo v encyklopédii. Porovnaj informácie uvedené pri hesle. Zhodujú sa s tými, čo si napísal/-a?
	 Porozmýšľaj a napíš, ako vznikajú nepravdivé informácie na internete.
	Porozmýšľaj a napíš, prečo ľudia začali zostavovať encyklopédie.

	Strana 29
	SLOVNÍKY (ČD, str. 29)
	Na túto úlohu potrebuješ prekladový slovník. Slovník pohľadaj na internete.
	 Pomenuj postavy, predmety a zvieratá na obrázku. Prelož ich do cudzieho jazyka, ktorý sa učíš alebo by si sa chcel/-a učiť.
	Slová prelož podľa vzoru: okno – the window
	 Prečítaj text. Podčiarknuté slová  nahraď slovami s podobným významom.  Použi synonymický slovník.
	 Pomôž Zite a deťom vybrať správny slovník z ponuky. Názvy slovníkov doplň do viet.
	ČITATEĽSKÁ MISIA (ČD, str. 30 – 31)

	Starostka Zita Rýmová má pre teba významnú čitateľskú misiu. Za jej splnenie získaš titul, ktorý bude vyjadrovať tvoju snahu a šikovnosť.
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