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Abstract 

Study is focusing on active methods and their using in the work with literary 

text in 3. and 4. grade of primary school. Nowdays school teaching despite of 

traditional methods requires new admission. We focus on using techniques of 

role plays. We introduce part of result from our research problem solving. 

This problem is from reading with understanding department. 
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Anotácia 

Štúdia je zameraná na aktivizujúce metódy a ich využitie pri práci 

s literárnym textov v 3. a 4.ročníka základnej školy. Súčasné vyučovanie si aj 

napriek tradičným metódam vyžaduje nové prístupy, my sa zameriame na 

využívanie techník rolovej hry. Predstavíme čiastkové výsledky nášho 

riešeného výskumného problému z oblasti čítania s porozumením. 
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Úvod 

Inovácie vo vyučovacom procese sa najčastejšie vzťahujú na nové metódy a 

stratégie výchovy a vzdelávania. Poznáme viacero moderných vyučovacích 
metód, ktorých spoločným menovateľom je rozvíjanie tvorivého a kritického 

myslenia. Tie sú založené na získavaní nových poznatkov vlastnou aktívnou 

a tvorivou činnosťou žiaka, pričom ich cieľom je naučiť sa s danými 

poznatkami pracovať, vyhľadávať ich a riešiť problémové úlohy v sociálnych 

situáciách. Takýmto aktivizujúcim spôsobom, resp. skúsenostným učením je 

aj prístup tvorivou dramatikou. Jeho základná metóda hra v role a jej 

techniky majú významnú úlohu v našom realizovanom výskume.  

 

1 Klasické verzus aktivizujúce metódy 

V školskej praxi môžeme vo vyučovaní ešte vždy zaznamenať väčšiu mieru 

jednotvárnosti v štruktúrovaní vyučovacích metód. To preukázala aj správa 

OECD (Innovating to learn, learning to innovate, 2008), ktorá poznamenáva, 
že školy sa radšej pridržiavajú encyklopedizmu v podobe memorovania. 

Viacerí pedagógovia (E. Petlák, M. Fasnerová, D. Kollárová, J. Doležalová, 
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R. Wildová a ďalší) upozorňujú na to, že žiaci si dokážu kvalitnejšie osvojiť 

procesy čítania a písania, ak sa ich zmocnia vlastnou aktivitou. Proces 

nadobúdania jazykovej a literárnej gramotnosti totiž nie je statickou 

záležitosťou. Ak má byť tento proces dynamický a efektívny, jednou z 

podmienok je zoznamovať žiakov s kódom písanej reči súčasne v laviciach, 

ale aj s využívaním priestoru. Ak teda chceme, aby sa žiak naučil ľahšie čítať 

a písať, musíme mu vytvárať také podmienky vyučovania, aby chcel sám 

objavovať tieto elementárne procesy. Aj z tohto dôvodu sa odporúča 

zaraďovať do vyučovania aktivizujúce vyučovacie metódy.   
Na rozdiel od klasických vyučovacích metód, kde sa od žiaka vyžaduje, aby 

si zapamätal, čo počul, pri aktivizujúcich metódach si nové vedomosti 

osvojuje vlastnou, podľa možnosti aj pohybovou činnosťou, ktorú 

sprevádzajú pozitívne emócie Aj H. Schachl (2005) odporúča učiteľom 

viaczmyslový prístup vo vyučovaní a upozorňuje na to, že by v ňom mali 

hrať úlohu emocionálne činitele. Jedným z možných prístupov je aj 

pedagogicko-didaktický prístup tvorivou dramatikou, ktorého jadrom sú 

aktivizujúce metódy - rolové hry. D. Kollárová (2011) publikovala výsledky 

celoslovenského výskumu, v ktorom skúmala, aké charakteristiky pripisujú 

učitelia primárneho stupňa vzdelávania tejto vyučovacej stratégii s dôrazom 

na vzdelávanie. Okrem porozumenia a nachádzania súvislostí medzi 
vedomosťami participanti uvádzali aj to, že zlepšuje pozornosť a 

koncentráciu iných počúvať. Uvedené kognitívne procesy sú predpokladom 

aj k čítaniu a počúvaniu s porozumením. 

 

2 Aktivizujúce metódy ako cesta k cieľu 

Aby sme žiaka motivovali a ukázali mu cestu k dosiahnutiu cieľa, je potrebné 

zaviesť také aktivizujúce metódy, ktoré ho budú motivovať a pomôžu mu 

napredovať. Podľa T. Kotrbu a L. Lacinu (2007) je ich podstatou také 

vyučovanie, kde k splneniu výchovno-vzdelávacieho cieľa dochádza z 

poznávacej činnosti žiakov a učiacich sa. Tiež podporujú záujem žiakov o 

učenie, intenzívne prežívanie, myslenie a konanie, využívajú už získané 
skúsenosti a vedomosti, podporujú a rozvíjajú kognitívne procesy.  Z. 

Knapíková (2002) ich definuje ako metódy, ktoré privádzajú subjekt do 

činnosti na základe vnútornej a vonkajšej motivácie, pričom podmieňujú 

činnostné učenie žiaka. Žiak je v tejto súvislosti aktívny subjekt svojho 

učenia a rozvoja. L. Pasternáková (2006) hovorí o aktivizujúcich metódach, 

ako o metódach, ktoré dokážu znázorňovať, predvádzať, aktivovať 

predstavivosť, pomáhajú objasňovať a približovať žiakom vyučovaciu tému. 

Práve tento rozmer chceme ukotviť v našom príspevku. 

Aby bol žiak aktívny, jednou zo základných činností učiteľa je neustála snaha 

povzbudzovať žiakov k túžbe získavať vedomosti. Realizátorom takéhoto 

tvorivého vyučovania je učiteľ, ktorý je pri rozvíjaní tvorivosti žiakov 

nenahraditeľný. Ich vzájomná interakcia by mala vyústiť do samostatnej 
tvorivej činnosti. Žiak, ktorý je aktívne začlenený do učiteľom riadeného 

(najlepšie) zážitkového procesu, nielen poznáva, ale poznané aj uplatňuje, 

buduje si svoje postoje k svetu a životu a uvedomuje si seba a svoje miesto v 

spoločnosti.  
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Práve v literárnych textoch treba vidieť veľký potenciál nielen pre tvorivú 

prácu s písanou rečou, ale hlavne ako motiváciu pre konfrontáciu literárnej a 

sociálnej skutočnosti. Pripomenieme, že pri čítaní na hodinách literárnej 

výchovy nie je nevyhnutné opierať sa iba o čítankové texty, i keď by mali 

byť primerané skúsenostiam a zážitkom dieťaťa. Môžeme povedať, že proces 

rozvíjania a skvalitňovania funkčnej gramotnosti s dôrazom na počúvanie a 

čítanie s porozumením by sa mal uskutočňovať takým tvorivým a 

prirodzenom prístupom, kde je pre žiaka jazyk zrozumiteľný a jasný. 

Upozorňoval na to už K. Goodman (1986). Jedným rozmerom vo vyučovaní 
je obsah, v našom prípade literárny text a druhý rozmer je výber a 

štruktúrovanie vyučovacích metód pri práci s textom vrátane položených 

otázok k textu, čo sa odvíja od myslenia učiteľa. 

 

3 Tvorivá dramatika ako aktivizujúca metóda 

Tvorivej dramatike v školskom kontexte sa venujú viacerí autori, 

spomenieme J. Valentu, R. Marušáka, D. Kollárovú Ľ Bekéniovú a iní. E. 

Machková (2007) uvádza niekoľko foriem tvorivej dramatiky. My sa budeme 

zaoberať len jednou z nich, a to tvorivá dramatika ako vyučovacia metóda. 

Jadrom metód tvorivej dramatiky je hra, konkrétne hra v role, ktorá je 

súčasťou dramatickej hry. Hra neslúži iba na pobavenie dieťaťa, ale učitelia 
ju využívajú k učeniu. Ak vychádzame z vnímania hry, z jej filozofického 

hľadiska ako dobrovoľnej a spontánnej činnosti človeka (bližšie J. Huizinga, 

1971, In D. Kollárová 2002), mala by mať atribúty: napätie (očakávanie) – 

uvoľnenie – zážitok. Pri voľbe metód a aktivít k rozvíjaniu motívu literárneho 

textu by sme mali prihliadať na toto pravidlo. Potom môžeme očakávať, že 

čítanie a rozbor textu môže byť pre žiakov zážitkovým procesom. 

 Metódy tvorivej dramatiky podporujú učenie žiakov cez zážitky, 

umožňuje im to práve vstup do role – odborníka, imaginárnej postavy z textu, 

či techniky horúcej stoličky alebo aleje. Vedenými technikami rolovej hry sa 

nám cez aktivitu žiakov môže podariť objasniť niektoré súvislosti v texte. Už 

skúsenosti z našej  pedagogickej praxe ukazujú, že takéto učenie môže mať 
silný vzdelávací potenciál, pretože podporuje aktivitu, iniciatívnosť pri 

získavaní informácií. Aj z toho dôvodu sme sa rozhodli pre uskutočnenie 

pilotního výskumu k našej výskumnej práci.  

Ako sme uviedli, hra v role je základnou metódou tvorivej dramatiky, 

prostredníctvom ktorej sa učia žiaci vyjadrovať – mimikou, zvukom, slovom, 

pohybom, pantomímou, písomne, graficky, ale aj s predmetmi a priestorom. 

J. Valenta (1999) definuje hru v role ako výchovnú a vzdelávaciu metódu, 

ktorá vedie k plneniu osobnostno-sociálnych rozvojových cieľov 

prostredníctvom navodenia situácie. Špecifikom aktivizácie pri dramatickej – 

rolovej hre v skupine podľa E. Machkovej (2004) poskytuje možnosť učenia 

sa sebapoznania, psychosomatickým schopnostiam, sebaregulácii, kreativite, 

sociálnej percepci, sociálno – komunikačným schopnostiam, hodnotám, atď. 
Z. Kalhous (2002) pripisuje hrám v situácii význam v tom, že jej znak – 

proces rozhodovania – nie je vec nácviku a zručností, ale je to zároveň 

prínosom do životných situácií. Z hľadiska rozhodovania a následného 

konania žiaka v rolovej hre považuje D. Kollárová (2011) za cenné to, že 

učiteľka dokáže cez slovné vyjadrenie, ktoré je podporené pohybom žiaka 
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dešifrovať a porozumieť, do akej miery žiak daným pojmom, slovným 

spojeniam a kontextu rozumie. 

 

3.1 Prístup k textu a literárnímu textu 

Je dôležité vyberať pre žiakov také príbehy, ktoré obsahujú v deji 

prekonávanie prekážok, aby chceli poradiť literárnemu hrdinovi a sami 

nachádzali spôsoby riešenia a prípadne dospeli k možným dôsledkom 

navrhovaných riešení (D. Kollárová, 2013). 

Informácia ukrytá v texte musí byť integrovaná do predchádzajúceho 
systému vedomostí (R. A. Zwaan, 1994). Ak je informácia v rozpore s týmto 

systémom, môže byť pochopená, iba ak je pretvorená (E. J. Marsh, M. Meade 

a H. Roediger, 2003). Aj z tohoto dôvodu treba žiakom rozmanitými 

metódami priblížiť text, aby ho dokázali primerane interpretovať a 

porozumieť mu. Tvorivé aktivity (v našom prípade rolové hry) by mali viesť 

k vysvetleniu prostredia, postáv, vlastností, k záplatke, k príčinám 

rozhodovaia postáv a pod. Nepochybne pomôžeme žiakom aj správne 

kladenými otázkami. Tým môžeme viesť žiakov aj ku kritickému pohľadu. 

Kritickým čitateľom je ten, kto odhalí nepravdivú informáciu v texte. Takýto 

čitateľ spracováva a prehodnocuje informácie predtým, ako ich integruje do 

novej siete vedomostí. E. J. Marsh, M. Meade a H. Roediger (2003) vo 
svojich výskumoch dokázali, že čitatelia vedia rozoznať skutočnosť od fikcie 

a informácie z fikcie aj správne použiť. 

V súvislosti s porozumením textu spomenieme uskutočnený výskum, o 

ktorom písala E. Obrancová (2004). Odvolávala sa na komparatívnu 

medzinárodnú štúdiu, ktorá popisovala výsledky výskumu z oblasti 

porozumenia textu žiakov na primárnom stupni vzdelávania. Jej súčasťou 

boli výsledky 150 slovenských škôl. Zistil sa nápadný rozdiel medzi počtom 

žiakov, ktorí dosiahli prvé dve nižšie úrovne porozumenia (I. nájdenie 

informácie z textu a II. vyvodenie časti textu), a počtom žiakov so 

schopnosťou integrovať myšlienky z textu alebo text hodnotiť, čo je III. a IV 

úroveň porozumenia. 65% slovenských žiakov, končiacich primárny stupeň 
ZŠ má porozumenie textu obmedzené schopnosťou reprodukovať informácie, 

ktoré sú uvedené priamo v texte a 12% slovenských detí nedosahuje ani 

porozumenie na úrovni vyhľadávania a redprodukcie údajov v texte priamo 

uvedených. Aj z toho dôvodu sme sa rozhodli pre návrh alebo projektovanie 

a aplikáciu aktivizujúcih metód tvorivej dramatiky pri práci s literárnym 

textom. 

 

4 Čítanie a integrácia rolových hier – pilotný výskum 

V príspevku prinášame niektoré výskumné zistenia, z uskutočnenej pilotáže 

nášho výskumu, ktoré dokumentujú rozdiely myslenia detí pri tradičných a 

inovatívnych didaktických prístupoch k literárnemu textu u žiakov v 3. a 4. 

ročníku ZŠ. Išlo o kvaziexperiment a pri práci s literárnym textom sme 
v experimentálnej skupine postupovali tak, že sme so žiakmi realizovali 

najskôr aktivity s využitím techník rolovej hry, následne si žiaci text prečítali 

a potom sme pristúpili k otázkam k textu. V kontrolnej skupine sme 

postupovali tradične – text sme prečítali nahlas, porozprávali sme sa o ňom, 

postupne si z učebnice žiaci premysleli odpovede na otázky a následne si ešte 
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raz text prečítali tichým čítaním. Aj táto skupina dostala identické otázky 

k jednotlivým úrovniam, ako experimentálna skupina. Zvolili sme dva texty, 

išlo o rozprávky.  

Uvedieme výsledky, ktoré vyplývajú z prístupu tvorivou dramatikou 

k literárnemu textu v súčinnosti s otázkami, ktoré sa viažu k jednotlivým 

spomínaným úrovniam porozumenia textu. V predloženom príspevku 

predstavíme výsledky III. a IV úrovne. Sú to odpovede zamerané na vyššiu 

úroveň porozumenia – interpretáciu a hodnotenie. Tu nachádzame 

v experimentálnej a kontrolnej skupine rozdiely v myslení, resp. vyjadrovaní 
žiakov. 

 

Nasledujúce odpovede sú k rozprávke Hrnček var: 

Otázka: Čo musia urobiť deti, aby hrnček prestal variť? 

Experimentálna skupina Kontrolná skupina 

poďakovať sa použiť správne slovné spojenie 

povedať: ,,Ďakujem ti hrnček." použiť zaklínadlo 

  pamätať si obidve vety 

 

Otázka: Akú vlastnosť mal Janko a nemala juAnička? 

 

Experimentálna skupina Kontrolná skupina 

vďačnosť, Janko mal dobrú pamäť.  

usilovnosť,   

dobrosrdečnosť 

  

Samozrejme, že ide iba o reprezentatívne odpovede, ale chceme tu upozorniť 
na rozdiely, ktoré sa netýkajú len správnosti, ale aj jazykovej rozmanitosti, čo 

je dôsledkom vlastnej tvorivej a aktívnej činnosti, ktorá vedie aj k vlastnému 

jazykovému vyjadrovaniu. V obidvoch tabuľkách vidíme, že v kontrolnej 

skupine dieťa pomenovalo kognitívnu schopnosť – pamäť, alebo sa 

vyjadrovali  „predpisovo školácky“, kdežto v experimentálnej skupine sme 

zaznamenali výpovede, ktoré odrážajú logické myslenie detí  

V druhej otázke vidíme opäť rozdiely vo vyjadrovaní a uvažovaní žiakov. 

Žiaci experimentálnej skupiny dokázali vyvodiť závery z textu a pomenovať 

viacerými správnymi slovami súvislosti. Opak však možno vidieť 

v kontrolnej skupine, dokonca sa žiaci, nevyjadrovali k vlastnostiam, ale skôr 

k činnostiam, ktoré deti v rozprávke robili. Uvádzame príklad len dvoch 

položiek, ale už tu sa ukazujú isté rozdiely v uvažovaní žiakov o texte. 
Druhým textom v pilotáži s tými istými skupinami bol text Princezná na 

hrášku: 

 

Otázka: Ak je skutočná princezná naozaj citlivá, čo jej ešte môže prekážať? 
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Experimentálna skupina Kontrolná skupina 

špina, prach, tvrdá posteľ, pavúci zrnko kukurice, zrnko maku 

presolená polievka, smutné filmy   

Otázka: Keby ste boli kráľ, vpustili alebo nevpustili by ste večer do paláca 
niekoho? Prečo? 

 

Experimentálna skupina Kontrolná skupina 

Áno, raz sa mi to možno vráti. 
Nie, lebo by to mohol byť 

zlodej. 

Áno, bolo by mi ho ľúto. Áno, mohla by byť zábava. 

Áno, lebo keby sa to stalo mne, bolo 

by mi to nepríjemné.  

  

Experimentálna skupina používa rozličné varianty syntagiem (variabilné 

slovné väzby), pričom v kontrolnej skupine sa výroky žiakov opakovali, 

prípadne obmieňali. Dôkazom toho sú aj uvedené výroky k prvej otázke, kde 

sa žiaci nebáli rozmýšľať tvorivo, vyjadrovali sa samostatne a čo je dôležité, 

ich odpovede boli logické. Učiteľ sa môže cez odpovede týmto spôsobom 

dozvedieť aj žiakoch – čo obľubujú, prípadne, čo im prekáža. Naopak, 

v kontrolnej skupine sa žiaci držali len tvaru – zrnka, neuvažovali v širších 

súvislostiach. Podobne to bolo aj pri druhej otázke, ktorá zrkadlí uvažovanie 
a do istej miery aj  hodnotové nastavenie žiakov. Opäť sa ukazuje, že 

v experimentálnej skupine môžu aktivizujúce metódy viesť nielen 

k rozmanitým, logickým a pozitívnym odpovediam, ale aj k prejavom 

empatie a bez predsudkov. V kontrolnej skupine, žiaľ vidíme aj predsudok, 

negatívny postoj bez logického vysvetlenia, prípadne odpoveď, ktorej 

výpovedná hodnota nemá veľkú váhu pri rozhodovaní a argumentácii. 

Z uvedených čiastkových výsledkov pilotáže je zrejmé, že má význam sa 

zaoberať v skúmaní účinku aktivizujúcich metód tvorivej dramatiky pri práci 

s literárnym textom s dôrazom na čítanie s porozumením.  

 

Záver 

Uvedeným príspevkom sme chceli upriamiť pozornosť na zistenie, že pri 
čítaní literárneho textu má význam uplatňovať aktivizujúce metódy, 

konkrétne techniky rolovej hry, ktoré sú súčasťou vyučovacej stratégie 

tvorivá dramatika. Môžeme potvrdiť fakt, o ktorom hovorí aj OECD, že 

v školách stále pretrváva encyklopedizmus v podobe memorovania, o čom 

svedčia výpovede kontrolnej skupiny. Pomocou aktivizujúcich metód 

pomáhame deťom rozvíjať ich sociálne zručnosti, používať variabilné slovné 

väzby, podporovať myslenie, nachádzať spôsoby riešenia a rozvíjať 

kognitívne procesy.  
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