
 

 

 

Zážitková hodina literatúry (metodika na zlepšenie porozumenia textu)  

Hodina literatúry nemusí byť len o prečítaní, prerozprávaní obsahu a zapísaní do 

čitateľského denníka. Existujú spôsoby, ktorými môžeme žiakom viac priblížiť obsah textu, 

tým ich motivovať k čítaniu, čím následne zvyšovať čitateľskú úroveň našich žiakov. 

Prečítajte si a inšpirujte sa nápadmi od PaedDr. Johnovej, PhD.  

Práca s rozprávkou 

 žiaci dostanú nastrihané časti z rozprávky, radia jednotlivé obrázky, priraďujú k nim 

text 

 žiakov rozdelíme do skupín po 5-7, každá skupinka dostane text, potichu si ho 

prečíta, následne je ich úlohou pripraviť si 3 živé obrazy, ktoré znázorňujú dej, 

ostatné deti musia hádať o akú rozprávku ide 

 znázornenie príbehu na papieri – každá skupinka dostane dlhý papier, ich úlohou je 

len za pomoci krčenia, trhania papiera znázorniť dej, následne tento príbeh 

prerozprávať 

 rozhlasová hra – žiaci majú za úlohu pripraviť si dej len za pomoci citosloviec 

a zvukov, ostatné deti sú otočené chrbtom a počúvajú 

 

Myšlienkové mapy 

 najmä pri menších deťoch môžeme využívať myšlienkové mapy na reprodukciu textu 

 

                                     
Práca s príbehom 

 žiaci sedia v kruhu, učiteľ číta príbeh, žiaci počúvajú 

 simultánne predvádzanie - učiteľ rozdelí žiakov na A, B skupinu, čím vytvorí 

dvojice, zadelí postavu pre všetky A, rovnako pre všetky B; učiteľ číta príbeh 

druhýkrát ale pomalšie, aby žiaci mohli vo dvojiciach pantomimicky simultánne 

predvádzať svoju postavu 

 rozprávanie po jednej vete – prvý žiak v skupine povie jednu vetu z príbehu, ďalší 

spolužiak pokračuje v príbehu takisto len jednou vetou. Podstatou tejto činnosti je, 

aby žiaci dokázali pri poslednom žiakovi dokončiť príbeh a zároveň, aby bola použitá 

skutočne len jedna veta, trénujú si tým vyčleňovanie podstatných častí 
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 živé obrazy – žiakov rozdelíme do skupín, ich úlohou je vytvoriť živý obraz, ktorým 

napodobnia náladu hlavnej postavy počas celého príbehu, každý žiak predvedie 

pomocou živého obrazu jednu z nálad.  

 

Čítanie s predvídaním  

 učiteľ povie žiakom len jedno kľúčové slovo z príbehu, ich úlohou je vymyslieť k slovu 

celý príbeh 

 práca v skupinách – každá skupina vymyslí k slovu príbeh 

 prezentácia vlastných príbehov – každá skupina prečíta svoj príbeh k danému slovu 

 následne prečíta učiteľ celý príbeh – žiaci zaznačujú koľko zhôd, podôb našli s ich 

vymyslením príbehu 

 diskusia 

 

Podnetné otázky na diskusiu nad knihou 

 Aký konflikt prežíva hlavný hrdina? 

 Pripomína ti jednanie hlavného hrdinu iný príbeh alebo tvoju vlastnú skúsenosť? 

 Ktoré vlastnosti hlavného hrdinu sa ti páčia a prečo? 

 Čo ti je sympatické na  jednaní hlavného hrdinu? 

 Ktoré postavy sú záporné a na základe čoho tak usudzuješ? 

 Aký vek odhaduješ jednotlivým postavám? 

 Čo by si robil, keby si bol na mieste hlavnej postavy?  

 Aké vzťahy sú medzi postavami? 

 Koho by si si z príbehu vybral ako kamaráta a prečo? 

 Aký problém musela určitá postava riešiť? 

 Ktoré časti príbehu sú zábavné? 

 Ktorá časť bola pre určitú postavu zábavná a prečo? 

 Ktorá časť bola pre určitú postavu nepríjemná a prečo? 

 Mala hlavná postava (iná postava) nejaký plán ako vec riešiť? 

 Čím sa kniha líši od ostatných? 

 Vyhľadaj v texte vetu, ktorá určite ostatných zaujme! 

 Napíš list hlavnej postave! 

Čítanie na domáci tréning 

 využiteľné najmä u detí, ktoré majú ťažkosti s čítaním 

 rodič číta s dieťaťom pravidelne, každý deň 5 minút – rodič presne stopuje 

 v jednom týždni sa každý deň číta tá istá časť textu 

 ak sa dieťa pomýli, slovo sa vyznačí a dieťa ho prečíta znova a správne 

 po siedmich dňoch dieťa dokáže zhodnotiť ako sa posúvalo, o koľko viac dokázalo 

prečítať za tých istých 5 minút 

 po týždni prechádzame na ďalšiu časť textu.  

 

Hor sa so žiakmi do čítania! 

 
Spracovala: Mgr. Ema Václavíková, špeciálny pedagóg, CPPPaP Námestovo 

Zdroj: PaedDr. Jana Johnová, PhD. 2015.  


