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Učíme literatúru – výchova čitateľa





tematicky 

prepojené 

texty

7 farebne odlíšených kapitol



Symbolika farieb

METODICKÉ 

KOMENTÁRE



ŠKOLA

JESEŇ

KNIHY

KAMARÁTI

VEDOMOSTI



PRÍRODA

EKOLÓGIA

MLADOSŤ

NÁDEJ

JAR



Oboznámenie s literárnovednými pojmami



Oboznámenie s literárnovednými pojmami



Rozvíjanie slovnej zásoby žiakov

Menej známe slová -

slovníček



Bonusy 

Doplnkové materiály 

k titulu – pôvodná Čítanka



Bonusy 

Doplnkové materiály 

k titulu – nové doplnené 

texty aj s úlohami



Bonusy 

Návrh aktivít od 

EDUdrama



aitec offline



Slová, ktoré charakterizujú 
farbu kapitoly

Tabuľka so základnými 
informáciami o texte

Farba kapitoly

Číslo strany pracovného 
zošita

Číslo strany zodpovedajúce 
textu v učebnici

Číslo úlohy

PRACOVNÝ 

ZOŠIT



cielené vyhľadávanie 

informácií

interpretácia textu, 

vlastné posúdenie 

obsahu textu

všeobecné 

porozumenie textu 

textu

Rozvoj čitateľskej gramotnosti



Rozvoj čitateľskej gramotnosti
Otázky a úlohy zamerané na osvojovanie kľúčových čitateľských 
kompetencií na úrovni:

▪ všeobecného porozumenia textu

▪ cieleného vyhľadávania informácií

▪ interpretácie textu 

▪ vlastného posúdenia obsahu textu až po úvahy o stavbe textu,

literárnom žánre a použitých jazykových prostriedkoch v texte



Žonglovanie so slovami na hodinách 
čítania
▪ aliteračná báseň

▪ absolútna báseň

▪ kalambúr

▪ obrateň – palindrón

▪ akrostich – telestich

▪ rébusová báseň

▪ kaligrafia



Aliteračná báseň

Antilopa z Antarktídy

Antilopa z antarktídy

aranžuje arašidy.

Aranžuje ananásy,

od apríla astry asi.

Aj agáty v aspiku.

Aha, azda do augusta

asfaltuje Afriku.
Danuša Dragulová-Faktorová



Využitie na hodine

SÝTY SYN SYPAL 

SYPKÝ SYR SÝKORKE.



Absolútna báseň

Vyčítanky
Aka fuka funda luka

funda káva kevenduka

ak fuk funda luk

funda káva kevenduk.

Zo šlabikára
Šla by kára s hŕbou detí,

Šla by kára do sveta,

Cesta je však samý hrboľ,

Od prívalov vymletá.

Anča, Banča, Citrónanča,

Daj mi Ešte z pomaranča.

Štefan Moravčík (Kalam)búrske oriešky



Kalambúr – homonymia + polysémia

Kalambúry

Čin žiaka z činžiaka,

Obráteného na juh

Uprostred kvetov a trávy,

Kde svoj chlapčenský život trávi,

Je závideniahodný,

Juch!

Hoci všedných búri,

Keď im recituješ svoje k(a)lambúry,

On každého zdraví.

A pretože chce byť dlho zdravý,

Juch,

Chodí často na čerstvý vzduch.
Milan Lechan





Využitie na hodine

Vierka -

dvierka

Rudko -

prudko
Ivo - krivo

Terka -

baterka

Lenka -

čelenka

Danka -

hádanka

Pero píše – Píš perí. Mama varí – Var mamí.



Obrateň – palindrón

▪ NÁJDE MED JÁN

▪ ELZE JE ZLE

▪ MÁVA TETA VÁM

▪ JEDOL ZLODEJ

▪ LOTOR KROTOL 

▪ NA VILA ZÍZAL IVAN

▪ NAŠU DÁMU MÁ DUŠAN

▪ NA JAR KLAMAL KRAJAN

▪ IVO DAL VEŽE VLADOVI...

Jozef Pavlovič 



Úloha pre učiteľov
▪ Napíšte slová, ktoré sa dajú čítať odpredu aj odzadu.



Akrostich – telestich

Slovenčina

Slová, ktoré v ústach mamy

Láskou znejú pod Tatrami

Od tých dávnych, dávnych čias.

Vyslovené toľko ráz

Ešte chutia ako med.

Nech len vládzu zosilnieť

Čarom nehy, kúzlom činu.

Iskrou vznietia sopku činnú.

Nezničí ich, čo je nízke,

Ale stíchnu - pri kolíske.
Danuša Dragulová-Faktorová

Každučkú jar vyjde z trávy.

Vône šíri dookola.

Ej, či nám vždy radosť spraví!

Tomu nikto neodolá.

Rozohreje dom

Láskou, čo nám dáva,

Z jej úst zaznie v ňom

Vždy srdečná vrava



Hry s akrostichom na hodine

Rýchla

Úspešná

Tvorivá

Rýchlo rozpráva.

Úspešne sa vyhýba práci.

Trpezlivo čaká.

Rada pijem dobrú kávu.

Určite ma poznáte.

Tvorením si čistím hlavu. 

Isto  ma hneď zbadáte.

Krásne smiešna potvorka.

Asi sem tam bosorka.



Rébusové básničky

L    motíva
ide, kam ju koľajnice vedú.

By nikoho nezrazila,

má veľké čierne              vpredu.

Preto sa ľudia, sp jne vezte,

po celej ceste

Za vás sa dopredu díva

l       motíva.

Lebo keby ublížila

mačke, muche a či psovi Br       vi,

dostala by zo železa        vy.
Jozef Pavlovič (Kalam)búrske oriešky

s     l

č     láda

zm l

lo

stiť

vidne

sk la



La100vičky
Posadali la100vičky

pri 100dole

na 100ličky.

Ča100, ešte pred augu100m

sedávali s chrú100m Gu100m.

Rátali tam nôžky

u 100nožky Božky.

Keď tie nôžky dorátali,

hneď 100nožke zve100vali:

I100 bude niekde chyby,

lebo do tej 100vky ešte

niekoľko nôh chýba!
Valentín Šefčík (Kalam)búrske oriešky

me2ď

2re

ob1ť

o5

s5
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s3há

s3ga

3čko



Kaligrafia

Ukážky z knihy (Kalam)búrske oriešky









EDUdrama


