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TVORIVOSŤ INTERPRETÁCIE V KONTEXTE 

VYUČOVANIA SVETOVEJ LITERATÚRY PRE DETI 

A MLÁDEŽ (To je otázka)  

Martina PETRÍKOVÁ 

 

Abstrakt: V príspevku uvažujeme o problematike tvorivej interpretácie umeleckého textu 

v kontexte vyučovania svetovej literatúry (nielen) pre deti a mládež v nižšom sekundárnom 

vzdelávaní a v nadväznosti na ISCED2. Upozorníme na možnosti využitia IKT, moderných 

didaktických prostriedkov a web stránok v procese tvorivej interpretácie umeleckých textov, 

ktorú budeme prezentovať prostredníctvom tvorby návrhu na prácu s literárnym dielom 

Josteina Gaardera a v nadväznosti na interpretáciu textu.  

Kľúčové slová: svetová literatúra pre deti a mládež, ISCED2, IKT, tvorivá interpretácia, 

literárnovedná interpretácia. 

 

CREATIVITY OF INTERPRETATION IN THE CONTEXT OF EDUCATION OF 

WORLD LITERATURE FOR CHILDREN AND YOUTH  

 

Abstract: In this paper we reflect the problem of creative interpretation of artistic text in the 

context of teaching of world  literature (not only) for children and youth in lower secondary 

education and in relation to ISCED2. In the context of teaching world literature for children 

young people we highlight of the possibilities of using ICT, modern teaching equipment web 

website, in the process of creative interpretation of literary texts, which will be presented by 

means of proposal to work with literary works written by Jostein Gaarder and building on 

interpretation of the text. 

Keywords: world literature for children and youth, ISCED2, ICT, creative interpretation, 

literary-scientific interpretation. 
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Podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre nižšie sekundárne vzdelávanie ISCED2
8
 

by mal žiak nadobudnúť a rozvíjať svoje poznávacie a čitateľské kompetencie (medzi iným 

by mal vedieť reprodukovať umelecký aj vecný text), ako aj pamäťové, klasifikačné 

a aplikačné zručnosti (mal by vedieť demonštrovať poznanie faktov i definícií, vysvetliť 

podstatu javov a vzťahov medzi nimi, usporiadať javy do tried, aplikovať jazykovedné 

poznanie na vecné a umelecké texty). Žiak by mal rozvíjať svoje analytické a syntetické 

zručnosti (medzi iným odlíšiť vecný text od umeleckého, odlíšiť medzi sebou texty aj 

z hľadiska jazykového štýlu, slohových postupov a žánrov), informačné a komunikačné 

zručnosti (mal by vedieť vyhľadávať, spracúvať a používať informácie z internetu, mal by 

vedieť prezentovať získané poznanie). Potenciálny recipient by mal prehlbovať aj svoje 

tvorivé zručnosti – vytvoriť vlastný text, prezentovať ho, napísať alebo dokončiť krátky text, 

či zdramatizovať básnický alebo prozaický text. 

Medzi kľúčové kompetencie získavané a rozvíjané vyučovaním literárnej výchovy 

zaraďuje ŠVP pre druhý stupeň ZŠ kognitívne, komunikačné, interpersonálne 

a intrapersonálne kompetencie.
9
 Učiteľ akceptuje výkonové vzdelávacie štandardy pre oblasť 

kognitívneho rozvoja žiaka v kontexte vyučovania literárnej výchovy a žiakove kľúčové 

kompetencie rozvíja v duchu cieľov, ktoré boli stanovené pre nižšie sekundárne vzdelávanie. 

V súčasnosti sa v komunikačno-zážitkovom modeli vyučovania literárnej výchovy kladie 

dôraz predovšetkým na rozvíjanie čitateľských a interpretačných zručností, pričom práve 

učiteľ ponúka podnety i pripravuje podmienky na to, aby si žiak osvojoval poznatky sám. Vo 

väzbe na sprostredkované kompetencie rozvíjané vyučovaním literárnej výchovy vyberáme 

niektoré z nich, ako aj niektoré spomedzi kľúčových literárnovedných pojmov, ktoré by si 

mal žiak v nižšom sekundárnom vzdelávaní osvojiť, prípadne rozvíjať v školskej literárnej 

komunikácii a pri analýze a interpretácii vybraného textu z autorskej dielne Josteina Gaardera. 

                                                           
8
 Pozri ISCED2. Štátny vzdelávací program. Slovenský jazyk a literatúra (Vzdelávacia oblasť: Jazyk a 

komunikácia). Príloha ISCED2. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2009. 139 s. [online]. [Popis urobený 22. 

7. 2014] Dostupné na internete: 

http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/2stzs/isced2/vzdelavacie_oblasti/slovensky_jazyk_a_literatura_isce

d2.pdf 
9 KOGNITÍVNE KOMPETENCIE: Spôsobilosť používať kognitívne operácie. Spôsobilosť učiť sa sám aj 

v skupine. Spôsobilosť kriticky myslieť. Spôsobilosť formulovať a riešiť problémy. Spôsobilosť myslieť tvorivo 

a spôsobilosť uplatniť výsledky tvorivého myslenia. KOMUNIKAČNÉ KOMPETENCIE: Spôsobilosť prijať, 

vyhľadávať, spracovať a tvoriť informácie. Spôsobilosť odovzdávať vlastné poznatky a skúsenosti. Spôsobilosť 

formulovať svoj názor a argumentovať. Spôsobilosť verbálne a neverbálne vyjadriť vôľu a city. 

INTERPERSONÁLNE KOMPETENCIE: Spôsobilosť akceptovať skupinové hodnoty a rozhodnutia. Schopnosť 

kooperovať v skupine. Schopnosť tolerovať odlišnosti jednotlivcov a skupín. Schopnosť empatie.  

INTRAPERSONÁLNA KOMPETENCIA: Schopnosť vytvárať a reflektovať vlastnú identitu. Schopnosť 

vytvárať si vlastný hodnotový systém. Schopnosť sebaregulácie a ochrany vlastného života. (Pozri ISCED2, 

2009, s. 110.) 
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V tematickom celku Všeobecné pojmy
10

 reprezentujú vecný obsah predmetu 

predovšetkým pojmy – spisovateľ, text, ilustrácia, téma textu, súvislosti medzi textom 

a ilustráciou, čítanie ako prostriedok sebarozvoja človeka: učenie sa novým poznatkom, 

komunikácia o nových poznatkoch, tvorba vlastného systému hodnôt.  

Z hľadiska získavania a upevňovania kľúčových kompetencií a napĺňania špecifických 

cieľov predmetu literárna výchova má žiak vysvetliť rozdiel medzi umeleckým a vecným 

textom, vie analyzovať ilustráciu v súvislosti s textom. 

V tematickom celku Próza
11

 zas dominujú pojmy – próza ako súčasť umeleckej 

literatúry, umelecky neviazaná reč, štylisticko-lexikálna analýza prozaického textu, analýza 

významovej roviny prozaického textu, čítanie s porozumením, pri ktorom by mal žiak dospieť 

k chápaniu umeleckého diela ako autorovho modelu sveta, ale mal by rozvíjať aj schopnosť 

vcítiť sa do vnútorného života iných. Žiak vie vysvetliť pojem próza a pri štylisticko-

lexikálnej analýze vyhľadať vybrané jazykové a tematické prvky a vie vysvetliť ich funkciu 

v rámci estetickej účinnosti umeleckého diela. Zároveň vie sformulovať subjektívne 

hodnotenie textu. 

V tematickom celku Vecná a umelecká literatúra
12

 prostredníctvom systematizácia 

získaných poznatkov žiak smeruje k rozlíšeniu vecnej a umeleckej literatúry, a to na základe 

ich funkcie. Medzi kľúčové literárnovedné pojmy, ktoré si má osvojiť a rozvíjať, patria vecná 

literatúra ako súbor písomných prejavov, ktorých cieľom je sprostredkovať poznatky 

a informácie, presnosť a jednoznačnosť informácií, umelecká literatúra, ktorá sprostredkúva 

umelecký zážitok, čítanie s porozumením (základné znaky literárneho textu, funkcia textu), 

štylistická a kompozičná analýza textu, porovnávanie kompozičných postupov a štylistických 

jazykových prostriedkov vo vecnej a umeleckej literatúre. Žiak na základe rozvíjania 

                                                           
10

 Pozri ISCED2. Štátny vzdelávací program. Slovenský jazyk a literatúra (Vzdelávacia oblasť: Jazyk a 

komunikácia). Príloha ISCED2. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2009. 139 s. [online]. [Popis urobený 22. 

7. 2014] Dostupné na internete: 

http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/2stzs/isced2/vzdelavacie_oblasti/slovensky_jazyk_a_literatura_isce

d2.pdf 
11

 Pozri ISCED2. Štátny vzdelávací program. Slovenský jazyk a literatúra (Vzdelávacia oblasť: Jazyk a 

komunikácia). Príloha ISCED2. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2009. 139 s. [online]. [Popis urobený 22. 

7. 2014] Dostupné na internete: 

http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/2stzs/isced2/vzdelavacie_oblasti/slovensky_jazyk_a_literatura_isce

d2.pdf 
12

 Pozri ISCED2. Štátny vzdelávací program. Slovenský jazyk a literatúra (Vzdelávacia oblasť: Jazyk a 

komunikácia). Príloha ISCED2. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2009. 139 s. [online]. [Popis urobený 22. 

7. 2014] Dostupné na internete: 

http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/2stzs/isced2/vzdelavacie_oblasti/slovensky_jazyk_a_literatura_isce

d2.pdf 
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analytických zručností vie transformovať umelecký text na vecný a vecný text vie 

prepracovať na umelecký. Je samozrejmé, že žiak smeruje k chápaniu estetickej hodnoty 

literatúry, ba aj umenia, vie identifikovať aj poznávaciu hodnotu textu a vie uplatniť osvojené 

literárnovedné pojmy pri interpretácii vybraného literárneho textu.  

V nadväznosti na problematiku filozofickej literatúry, grafickej či obrázkovej knihy 

a problematiku rozhrania medzi vecnou a umeleckou literatúrou vo vybranom texte nórskeho 

spisovateľa Josteina Gaardera To je otázka budeme uvažovať aj o niektorých ďalších 

literárnovedných kategóriách, ktoré možno napojiť na pojmy literatúra – umelecká – žáner 

(príbeh s detskou postavou), téma, prostredie, postava, interpretácia a analýza textu, estetický 

zážitok; ako aj literatúra – vecná alebo umelecko-náučná literatúra, slovo a obraz. 

V nadväznosti na uvedené tematické celky a repertoár literárnovedných kategórií 

ponúkneme metodiku realizácie súboru vyučovacích hodín, v priebehu ktorých žiak získa 

prezentované kľúčové kompetencie a nadobudne poznanie o uvedenom pojmosloví. Bude si 

ich osvojovať a rozvíjať prostredníctvom súboru úloh či zadaní. Pri ich kreovaní zohľadníme 

revidovanú Bloomovu taxonómiu, teda vybrané znalostné dimenzie (faktické, konceptuálne, 

procedurálne a metakognitívne poznatky) a dimenzie vybraných kognitívnych procesov 

(zapamätať si, porozumieť, aplikovať, analyzovať, hodnotiť, tvoriť). 

 

Poznámky k interpretácii knihy Josteina Gaardera To je otázka 

 

Jostein Gaarder, známy nórsky spisovateľ, vydal v roku 2012 knihu, ktorá chce 

inšpirovať potenciálneho recipienta k premýšľaniu či filozofickému uchopovaniu problémov. 

V slovenskom a českom preklade bola kniha otázok vydaná o rok neskôr. Avšak už v roku 

1991 vydal Gaarder román o dejinách filozofie Sofiin svet (nielen) pre mladého čitateľa. Do 

tohto radu patria knihy určené predovšetkým pre deti a mládež – Deti zo Sukhayari, Žabí 

zámok, Vianočné mystérium, V jednom zrkadle, v jednej záhade, Haló! Je tu nieto?, Vita 

brevis, Dievča s pomarančmi, Mystérium pasiansu, Principálova dcéra, Hrad v Pyrenejách... 

Akin Düzakin, turecko-nórsky ilustrátor kníh pre deti, spolupracoval s Josteinom 

Gaarderom práve pri komponovaní knižky otázok. Obrázky totiž sprevádzajú Gaarderovo 

pýtanie sa na to podstatné, čo ovplyvňuje či zasahuje dieťa a núti ho premýšľať. 

Obrázkový „životný“ príbeh je zviazaný s „postavou“ chlapca. Jeho cesta vysokým 

trávnatým či obilným porastom zanecháva stopu v detskom i dorastajúcom bytí, ktoré sa 

oslobodzuje či osamostatňuje, ba i vyčleňuje v pomere k tomu, čo je mu už dôverne známe 
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(dom, domov). Naopak včleňuje sa do širších súvislostí bytia a života, Zeme i vesmíru. Učí sa 

ich vnímať a chápať, aby sa v procese individualizácie mohol definovať práve v pomere 

k inému, ba i cudziemu. Gaarder spolu s Düzakinom predostierajú základné a zásadné otázky 

dotýkajúce sa vzniku či pôvodu sveta, „stvorenstva“, „budujú“ príbeh pýtania sa na to, čo 

môže prebudiť záujem dieťaťa, aby problematickejšie vnímalo zdanlivo samozrejmé veci 

a deje, aby nazeralo na svet ako na nesamozrejmý „zázrak“. 

   Chlapcova cesta do sveta presahuje obmedzený horizont a odkazuje k hviezdnemu 

nebu, aby sa otvoril problém existencie života, aj mimo planéty Zem. Symbolika hviezdy, 

ba padajúcej hviezdy ako nádeje i zárodku života sa obnoví nielen vo výtvarnej realizácii. 

Relativizuje sa „istota“ či možnosti poznania o živote „mimo“ pozemských súvislostí. Motív 

lesa a strateného chlapca i neznámej bytosti v obrázkovom príbehu ďalej rozvíja príbeh 

„pýtania sa“ na prirodzené i nadprirodzené javy. Spochybňuje sa možnosť racionálneho 

uchopenia obsahov mysle tým druhým – „Môže niekto vedieť, čo si myslím?“ (Gaarder, 2013, 

s. 14). A nastoľujú sa i otázky vzájomného porozumenia, empatie, problematika myslenia, ale 

aj citov a pocitov – počnúc strachom, či spomienok a „bielych miest“ v pamäti. Toto „pýtanie 

sa“ sprevádzajú sekvencie obrázkového príbehu hľadania a nachádzania „škatule“ tých 

podstatných obsahov – z detstva, z obrazov pamäti, plynúceho i strateného času. Čas 

„detstva“ či otvorenosti podnetom sa zväzuje aj so zázrakmi či kúzlami, ale aj s relevantnou 

hodnotou vecí, ktoré vzbudzujú šťastie. Zdá sa totiž, že príbeh života je šťastný skôr vtedy, 

keď sme obklopení žitým živým súcnom, než pseudohodnotou vlastníctva.  

Autor problematizuje aj pravdivosť či pravdepodobnosť zapamätaného, výtvarník sa 

zas cez útržok spomienky zaznamenanej na fotografii „rozrozpráva“ o ďalšej z častí 

skladačky prázdninového príbehu chlapca. Odkrývajú problém perspektívy života (nielen) na 

Zemi, ba i otázku existencie Boha a jeho „stvorenstva“, či ľudskej predstavy o Bohu pri 

pýtaní sa na zmysel života v pomere k nekonečnu. Otázky, ktoré možno považovať za 

zásadné, sa dotýkajú ľudského bytia – „Prečo žijem? Prečo existuje svet? Prečo vôbec niečo 

existuje?“ (Gaarder, 2013, s. 44). „Škatuľa“ padajúca do mora vo výtvarníkovej interpretácii 

podnecuje jej hľadanie, ale aj pýtanie sa na podobnosť ľudí i bratstvo, priateľstvo či lásku 

medzi nimi. Filozofické uchopenie problematiky verbálneho vyjadrenia obsahov mysle 

s perspektívou vytýčenia hraníc nášho poznania jazykom, ale aj problém porozumenia 

okolitému svetu i sebe samému, ba dokonca aj podvedomým obsahom sa stáva náplňou 

ďalšieho Gaarderovho „pýtania sa“ ako stimulácie uvažovania potenciálneho detského 

recipienta. Düzakin zas navodzuje snovú hru a reaguje na problém priateľstva – „Čo je to 
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dobrý priateľ? Môže byť mojím najlepším priateľom zviera?“ (Gaarder, 2013, s. 60) – chlapca 

a psa, aby ho dopovedal a predpovedal jeho trvanie i ďalšie pýtanie sa na kvalitu i spôsob 

bytia – „Ako budem žiť? Ako so svojím životom naložím?“ (Gaarder, 2013, s. 64, s. 66). 

Výtvarníkova perspektíva sa tak zrastá so spisovateľovým filozofickým spôsobom 

uchopovania premenlivého života ako zmeny a ponúka aj inštrukciu. A tá má nielen podobu 

symbolického fúknutia do odkvitajúcej púpavy a rozptýlenia semien do sveta, ale 

predovšetkým podobu ponuky na premýšľanie a jeho zaznamenávanie – teda nadobúda 

podobu otvorených nepopísaných strán zošita, ktorými sa pripomína dieťa ako tabula rasa. 

Stačí položiť hrot ceruzy na papier, pritlačiť a písať a kresliť na mapkách neznámych pobreží 

nášho bytia. Stačí fúknuť do odkvitajúceho úboru púpavy a putovať nielen ponad zemské 

povrchy. 

Gaarderovo a Düzakinovo „pýtanie sa“ v knihe otázok je ojedinelým druhom 

„partnerstva“ medzi spisovateľom a ilustrátorom, je totiž nevšednou ponukou pre dieťa, aby 

sa nebálo vstupovať do okolitého i vzdialeného sveta, aby mu porozumelo, ako aj do seba 

samého, aby si porozumelo. Ba zašlo ešte ďalej prostredníctvom „katapultu“ múdrych otázok, 

múdreho pýtania sa a dialógu rozohrávaného medzi dieťaťom a jeho sprievodcom 

nesamozrejmým zázračným svetom. 

  

Metodika realizácie súboru vyučovacích hodín  

Tvorivá práca s literárnym textom s použitím IKT 

Tvorivej interpretácii podrobíme príbeh To je otázka. V kontexte výučby svetovej literatúry 

pre deti a mládež, teda v procese tvorivej interpretácie vybraného príbehu od Josteina 

Gaardera, ktorý ilustroval Akin Düzakin, využijeme aj možnosti IKT, moderné didaktické 

prostriedky (PC, dataprojektor alebo interaktívna tabuľa) a web stránky – 

http://www.akinduzakin.com/category/picture-book/.  

 

Téma: Umelecko-náučné knihy (grafické knihy – literarizované „učebnice“ filozofie) 

v kontexte svetovej literatúry (nielen) pre deti a mládež (Jostein Gaarder: To je otázka) 

Tematické celky: Všeobecné pojmy, Próza, Vecná a umelecká literatúra 

Cieľ:  

– vzdelávací:  



Tvorivosť v škole – škola tvorivosti 2 

ONLINE KONFERENCIA 29. – 30. 10. 2014 
 

57 
 

– identifikovať zmysel filozofického obrázkového príbehu či príbehu filozofického 

uchopovania jedinečného modelu sveta (prostredníctvom otázok a obrázkov) – príbehu 

Josteina Gaardera To je otázka prostredníctvom  tvorivej interpretácie a s využitím IKT,  

– identifikovať možnosti a zmysel spolupôsobenia výtvarnej a textovej zložky v grafickej 

knihe, keďže spisovateľ Gaarder formuluje 48 filozofických otázok, vzťahujúcich sa na 

existenciu sveta, života, iných bytostí, na proces myslenia i na emocionálnu stránku 

osobnosti, na zázraky, kategóriu času, vlastníctvo, zmysel a perspektívy života a pod., a tak 

rozohráva dialóg s ilustrátorom Düzakinom, ktorý vypovedá o bytí a svete prostredníctvom 

obrázkov; 

– osvojiť si a rozvíjať poznanie o vybraných literárnovedných kategóriách: spisovateľ, text, 

ilustrácia, téma textu, súvislosti medzi textom a ilustráciou, čítanie ako prostriedok 

sebarozvoja človeka: učenie sa novým poznatkom, komunikácia o nových poznatkoch, tvorba 

vlastného systému hodnôt, próza ako súčasť umeleckej literatúry, umelecky neviazaná reč, 

štylisticko-lexikálna analýza prozaického textu, analýza významovej roviny prozaického textu, 

čítanie s porozumením, vecná literatúra ako súbor písomných prejavov, ktorých cieľom je 

sprostredkovať poznatky a informácie, presnosť a jednoznačnosť informácií, umelecká 

literatúra, ktorá sprostredkúva umelecký zážitok, čítanie s porozumením (základné znaky 

literárneho textu, funkcia textu), štylistická a kompozičná analýza textu, porovnávanie 

kompozičných postupov a štylistických jazykových prostriedkov vo vecnej a umeleckej 

literatúre. 

– výchovný:  

– uvoľnenie a rozvíjanie tvorivosti a fantázie,  

– rozvíjanie schopnosti porovnávať, hodnotiť (situácie, modely sveta...) a riešiť problém 

tvorivým spôsobom (tvorivé písanie alebo kreslenie), argumentovať alebo obhajovať názor, 

– rozvíjanie schopnosti vcítiť sa do vnútorného života iných, 

– rozvíjanie schopnosti identifikovať a pomenovať citovú, morálnu alebo etickú hodnotu 

(život, cit, myslenie, priateľstvo a pod.), filozofickú a estetickú hodnotu (život – umenie ako 

model skutočnosti). 

 

Metódy: dialogické metódy, brainstorming, role-play (hranie roly), tvorivé písanie 

a kreslenie, analýza a interpretácia umeleckého textu, slovné alebo obrazové asociácie... 

Stratégie rozvoja osobnosti: kreativizácia, emocionalizácia, socializácia, axiologizácia, 

kognitivizácia  
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Didaktická technika: PC, internet, dataprojektor alebo interaktívna tabuľa (využijeme ich 

ako didaktické prostriedky s motivačnou, spätnoväzbovou a informačnou funkciou) 

 

 Prečítajte si ukážky a pozrite si obrázky z knihy Josteina Gaardera To je otázka, ako aj 

ukážky a obrázky z ďalších vybraných kníh či web stránok (KSSJ, Slová z dovozu, Filozofia 

pre každého, Michael Leunig [online]). 

 

To je otázka: 

„Odkiaľ sa vzal svet? Bolo tu niečo odjakživa? Alebo všetko vzniklo z ničoho?  

Existuje život len na našej planéte? Alebo vesmír kypí životom? 

Mohli tu všetky hviezdy a planéty byť a nikto by o nich nevedel? 

Žijú na iných miestach vesmíru rovnako múdre bytosti, ako sme my? Je tam niekto, kto 

rozumie vesmíru lepšie ako my?“ (Gaarder, 2013, s. 4 – 10). 

 

Úlohy:  

Pomenujte autora prozaického diela a vedca, ktorý sa zaujíma o zákony bytia, myslenia a 

procesu poznania. V ukážke „objavte“ znaky umeleckej literatúry a znaky odbornej literatúry 

a zapíšte ich do dvoch stĺpcov (rečnícka otázka, opakovanie, obrazné jazykové 

pomenovania... – odborné pomenovania, základné filozofické otázky...). 

Pokúste sa interpretovať text ukážky a pomenovať motívy a tému textu (svet, vznik sveta, 

život, planéta, vesmír, bytosť, porozumenie... – hľadanie zmyslu bytia a prebývania vo 

svete...). 

Text ukážky podrobte štylisticko-lexikálnej analýze. Ktoré slovné druhy dominujú v ukážke? 

Aké vety podľa obsahu a zložitosti prevládajú v ukážke? Ktoré z umeleckých jazykových 

prostriedkov sa nachádzajú v texte?  

Po prečítaní textu sprostredkujte tie z informácií, ktoré považujete za nové a prostredníctvom 

metódy brainstormingu vytvorte „zásobáreň“ hodnôt, ktoré považujete za dôležité pre svoj 

život. Nakreslite „strom osobných hodnôt“ alebo „rodostrom hodnôt vašich blízkych“, resp. 

„neviazanou rečou“ napíšte príbeh, ako ste prijali či „našli“ niektorú z pozitívnych hodnôt 

(súcit, priateľstvo, nádej...).  

 

„Môžem mať rád niekoho iného rovnako ako seba?“ (Gaarder, 2013, s. 48 – 49). 
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Obr. č. 1. In: http://www.akinduzakin.com/det-spors-3/ 

 

„Čo je v živote najlepšie a najdôležitejšie?“ (Gaarder, 2013, s. 62 – 63). 

 

Obr. č. 2. In: http://www.akinduzakin.com/det-spors-3/ 

 

„Ako si môžem pamätať, čo sa stalo už dávno? Čím to je, že niečo zabudnem? A čím to je, že 

si na to zrazu spomeniem?“ (Gaarder, 2013, s. 24 – 25). 

http://www.akinduzakin.com/det-spors-3/
http://www.akinduzakin.com/det-spors-3/
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Obr. č. 3. In: http://www.akinduzakin.com/det-spors-3/ 

 

„Potrebujem mať na to, aby som bol šťastný, veľa vecí?“ (Gaarder, 2013, s. 30 – 31). 

 

Obr. č. 4. In: http://www.akinduzakin.com/det-spors-3/ 

 

Úlohy:  

Vysvetlite pojem umelecko-náučná próza. Aký je zámer textu? Prečo vznikol takýto text?  

Po prečítaní otázok a pozretí obrázkov z grafickej knihy uvažujte o symbióze slova a obrazu, 

pokúste sa analyzovať ilustráciu v súvislosti s textom.  

http://www.akinduzakin.com/det-spors-3/
http://www.akinduzakin.com/det-spors-3/
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Vyhľadajte kľúčové tematické prvky a vypíšte ich. Zároveň kreujte „príbeh (vybraného) 

obrázku“. Odpovedajte na otázky: Kto? Kedy? Kde? Ako? Prečo? Zapísané motívy využite 

pri pomenovaní „príbehu obrázku“. 

Vety podrobte štylisticko-lexikálnej analýze a vyhľadajte tie jazykové a tematické prvky, 

ktoré svedčia o umelecko-náučnej povahe textu. Pokúste sa vysvetliť funkciu jazykových 

(opytovacie zámená, slovesá) a tematických (motívy: láska, hodnota, spomienka, vlastníctvo) 

prvkov v kontexte uvažovania o estetickej účinnosti literárneho diela. Vysvetlite symboliku 

vybraných motívov (škatuľa, psíča, skok do neznáma...). Zároveň sa pokúste sformulovať 

subjektívne hodnotenie textu. 

 

Heslo filozofia: 

filozofia -ie ž. 

1. veda o najvšeobecnejších zákonoch bytia, myslenia a procesu poznania: antická, 

kresťanská f., materialistická, idealistická f. 

2. názory na život a na svet: životná, optimistická f. 

3. spoločenskovedný odbor štúdia na univerzite, najmä na filoz. fakulte: doktor f-ie; 

študovať f-iu; 

na f-ii na filozofickej fakulte 

4. vhodnejšie koncepcia, chápanie: f. podnikania; 

filozof -a m. 

1. mysliteľ; odborník vo filozofii; poslucháč filozofie: starovekí f-i 

2. expr. mudrc; mudrlant; 

filozofka -y -fiek ž.; 

filozofický príd.: f. smer; 

f-á fakulta; 

filozoficky prísl. (KSSJ [online]). 

 

Heslo filozofický, filozof, filozofia (...): 

„Čím sa zaoberajú filozofi a filozofia? Čo to filozofia je? Rímsky štátnik a spisovateľ Marcus 

Tullius Cicero [markus] asi sto rokov pred n. l. povedal, že filozofia je lekárkou duše 

a vodkyňou života. Je to skutočne tak, alebo sa Cicero mýlil? Meno má filozofia z gréckych 

slov filos – priateľ a sofia – múdrosť (preto tí „priatelia múdrosti“). Je to najstaršia zo 

všetkých vied a starovekí učenci filozofi učili o všetkom: o prírode, o vesmíre, o človeku, 

http://slovniky.juls.savba.sk/?w=veda&c=Z933&d=kssj4
http://slovniky.juls.savba.sk/?w=%C5%BEivot&c=Z933&d=kssj4
http://slovniky.juls.savba.sk/?w=svet&c=Z933&d=kssj4
http://slovniky.juls.savba.sk/?w=spolo%C4%8Denskovedn%C3%BD&c=Z933&d=kssj4
http://slovniky.juls.savba.sk/?w=odbor&c=Z933&d=kssj4
http://slovniky.juls.savba.sk/?w=%C5%A1t%C3%BAdia&c=Z933&d=kssj4
http://slovniky.juls.savba.sk/?w=najm%C3%A4&c=Z933&d=kssj4
http://slovniky.juls.savba.sk/?w=%C5%A1tudova%C5%A5&c=Z933&d=kssj4
http://slovniky.juls.savba.sk/?w=koncepcia&c=Z933&d=kssj4
http://slovniky.juls.savba.sk/?w=ch%C3%A1panie&c=Z933&d=kssj4
http://slovniky.juls.savba.sk/?w=myslite%C4%BE&c=Z933&d=kssj4
http://slovniky.juls.savba.sk/?w=odborn%C3%ADk&c=Z933&d=kssj4
http://slovniky.juls.savba.sk/?w=posluch%C3%A1%C4%8D&c=Z933&d=kssj4
http://slovniky.juls.savba.sk/?w=mudrc&c=Z933&d=kssj4
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o dobre, zle i kráse, iba → matematika bola oddávna samostatná veda. Až časom, keď sa 

poznatky znásobovali, odlietali jedna veda za druhou z rodného filozofického hniezda 

a osamostatňovali sa. Prvý filozofiu filozofiou pomenoval matematik a filozof Pythagoras. 

Prvý, kto ju chápal ako samostatnú vedu, bol najznámejší filozof staroveku Platón (v tom 

istom čase, ba i skôr, existovala filozofia nezávisle od Grécka aj  Číne a Indii). A čo ostalo 

pre „zúženú“ vedu? To najťažšie, najzložitejšie: Hľadala totiž a stále hľadá odpoveď na 

najzákladnejšie otázky, ktoré si človek kladie: Čo je svet, život a bytie a aký je ich zmysel? 

Aké miesto má človek vo svete a spoločnosti? Nakoľko je svet poznateľný? Nakoľko človek 

závisí od rozličných javov a okolností...“ (Dašková, 2002, s. 195). 

 

Úlohy: 

Na základe prečítaných ukážok sa pokúste rozlíšiť vecnú a umeleckú literatúru. Pomenujte 

niektoré žánre vecnej a umeleckej literatúry a na základe ich analýzy pomenujte aj funkcie 

umeleckej a vecnej literatúry. Texty podrobte štylistickej a kompozičnej analýze, porovnajte 

kompozičné postupy a štylistické jazykové prostriedky v ukážkach z vecnej a umeleckej 

literatúry. 

Aké poznatky sprostredkovali vybrané texty zo slovníkov? Čo ste sa dozvedeli? Čím sa líšia 

texty z KSSJ a z knihy Slová z dovozu?  

Informáciu, získanú z vecných textov (slovníkov), transformujte a vyjadrite ju umeleckou 

formou. Skúste vysvetliť, z čoho plynie estetická hodnota literatúry alebo pomenujte, ako 

postupujete pri tvorbe vlastného textu s umeleckou hodnotou. 

 

Myšlienka Karla Rahnera: 

„Keď povieme: „Sú Vianoce,“ myslíme tým, že Boh povedal svetu svoje posledné, najhlbšie 

a najkrajšie slovo vo vtelenom Slove, slovo, ktoré už nemožno vziať späť, lebo je to konečný 

Boží čin, lebo je to sám Boh vo svete. A to slovo znamená: Milujem vás, teba, svet, a celé 

ľudstvo.“ (Rahner – Leunig, 1992, s. 84). 

 

Obrázky Michaela Leuniga
13

: 

                                                           
13

 Michael Leunig [online]. [Popis urobený 24. 7. 2014] Dostupné na internete:   

http://www.leunig.com.au/ 
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Obr. č. 5. Garden Gate (Záhradná bránka).  

In: http://www.leunig.com.au/index.php/works/cartoons 

 

Obr. č. 6. Graphs (Grafy). In: http://www.leunig.com.au/index.php/works/cartoons 
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Obr. č. 7. School (Škola). In: http://www.leunig.com.au/index.php/works/cartoons 

 

Úlohy: 

Pracujte v skupinách: 

1. Po prečítaní myšlienky Karla Rahnera vypíšte kľúčové tematické prvky (motívy) 

a vysvetlite ich význam. Ktoré slovné druhy prevládajú v texte? Aké typy viet z hľadiska 

obsahu a zložitosti prevládajú v texte? Je Rahnerova myšlienka vyjadrená aj umeleckým 

spôsobom? Pomenujte umelecké jazykové alebo jazykovo-štylistické prostriedky.  

Prečo možno Rahnerovu myšlienku zaradiť k filozofickým myšlienkam? Vysvetlite zmysel 

myšlienky, Rahnerovho vianočného posolstva, ktoré sa viaže na kategóriu Boha. 

Nakreslite motívy alebo asociácie, ktoré vo vás myšlienka vyvolala. Vhodné asociácie využite 

na nakreslenie „príbehu myšlienky“. 

2. Vyberte si niektorý spomedzi Leunigových obrázkov a vytvorte jeho „príbeh“. Využite 

umelecký jazykový štýl, resp. odborný či publicistický štýl a ich vhodné žánre (príbeh 

filozofie, ľudského poznania či vzdelávania, správu, recenziu, fejtón a pod.). 

 

  V príspevku sme uvažovali o problematike tvorivej interpretácie umeleckého textu 

v kontexte vyučovania svetovej literatúry (nielen) pre deti a mládež v nižšom sekundárnom 

vzdelávaní, v nadväznosti na ISCED2. Upozornili sme na možnosti využitia IKT v procese 

tvorivej interpretácie vybraných textov a sprostredkovali sme metodiku realizácie súboru 

vyučovacích hodín, ktoré boli pripravené na tému – Umelecko-náučné knihy (grafické knihy – 

literarizované „učebnice“ filozofie) v kontexte svetovej literatúry (nielen) pre deti a mládež. 
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