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TVORIVÁ PRÁCA S LITERÁRNYM TEXTOM POVIEDKY 

OSCARA WILDA SEBECKÝ OBOR 

Barbora POPOVIČOVÁ 

 

Abstrakt: Predmetom článku je tvorivá práca žiakov s literárnym textom poviedky Oscara 

Wilda Sebecký obor. Žiaci preukazujú porozumenie textu a svoj vzťah k nemu niekoľkými 

podobami jeho transformácie, obrázkom, vyjadrením textu  vlastnými slovami 

a dramatizáciou. Cieľom je rozširovanie slovnej zásoby žiakov ich aktívnou spoluprácou  

s učiteľom a budovanie pozitívnemu vzťahu k literatúre a čítaniu, a to prostredníctvom 

kreatívneho čítania a hravej metodiky. 

Kľúčové slová: aktivita, čítanie textu nahlas, dramatizácia, etické posolstvo textu, 

kreativita, kreatívne čítanie, porozumenie textu, transformácie textu. 

 

CREATIVE WORK WITH THE LITERARY TEXT – SHORT STORY SELFISH 

GIANT BY OSCAR WILDE 

 

Abstract: The main issue of the article is students’ creative work with the literary text, 

specifically with the short story Selfish Giant by Oscar Wilde. Students show their 

understanding by several ways, namely by drawing, by paraphrasing the text and by 

dramatization. The aim of the lesson is to extend vocabulary of learners with the participation 

of the teacher and to build a positive attitude to literature and reading as such by means of 

creative reading and gamesome methodology. 

Key words: activity, reading aloud, dramatization, moral of the story, creativity, creative 

reading, text understanding, transformation of the text. 

 

1 Aktivita, komunikácia a kreativita vo vyučovaní 

       Od druhej polovice 20. storočia presadzovaná modernizácia školských vzdelávacích 

obsahov zdôrazňuje v riešení obsahov vzdelávania oproti statickému prístupu prístup 

dynamický. To znamená, že žiak spolu s určitým vymedzeným  množstvom vecných 

poznatkov musí v škole nadobúdať i schopnosť samostatne myslieť, riešiť problémy, 

osvojovať si nové vedomosti (Skalková, 2007, s. 75). Výrazom snahy učiteľov prekonávať 

stereotyp starších vyučovacích metód  má byť v súčasnosti úsilie využívať na hodinách 
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heuristické a problémové metódy práce so žiakmi, klásť dôraz na tvorbu ich vlastných 

jazykových prejavov v rôznych komunikačných situáciách,  rozvíjať interpretačno hodnotiace 

jazykové prejavy, stratégiu čítania s porozumením, kreatívne čítanie, uplatňovať v procese 

osvojovania si a upevňovania poznatkov i hravú metodiku. Najmä na základných a stredných 

školách treba v didaktickom systéme jazykových poznatkov presadzovať zážitkové 

vyučovanie, v rámci ktorého žiak usmerňovaný učiteľom sám prichádza na nové poznatky, 

ktoré systematizuje a zovšeobecňuje, no uplatňuje vlastnú aktivitu. Žiak je sám aktívnym 

účastníkom vyučovania, nielen pasívne prijíma učiteľom predkladané poznatky. Patria tu 

najmä zážitkovo-dejové prejavy, ako je vyrozprávanie udalosti, zážitku, schopnosť 

rozmanitým spôsobom interpretovať rôzne druhy súvislých i nesúvislých textov, napríklad 

pretlmočiť text vlastnými slovami, realizovať ho dramatizáciou  či vyjadriť ho výtvarne, 

napríklad  ilustráciou, tvoriť praktické prejavy v konkrétnych životných situáciách, rôzne 

podoby informácií využívaných v publicistike, v médiách, napríklad inzeráty, reklamu, plagát, 

využívať v procese osvojovania si poznatkov hry, kvízy, hádanky a pod. 

Dôležitú úlohu nadobúda v procese vyučovania interaktívne využívanie rôznych 

komunikatívnych nástrojov. Žiaci spolupracujú s učiteľom, medzi sebou navzájom, 

v dvojici, v skupine, resp. frontálne (kooperatívne). Využívajú audiovizuálnu techniku, rôzne 

médiá, najmä internet. Účinným nástrojom komunikácie sú diskusia a heuristický rozhovor. 

Jednou z najefektívnejších ciest k trvalejším poznatkom žiakov je kreatívna činnosť 

žiakov, ktorou dospievajú k riešeniu problémov.  V odbornej literatúre je kreativita rôzne 

definovaná, no podstata ostáva rovnaká: 

Kreativita (tvorivosť) je podľa Márie Konigovej schopnosť vytvárať nové hodnoty vo 

všetkých odboroch ľudskej činnosti. Kreatívne, teda tvorivo, možno pristúpiť k akejkoľvek 

ľudskej aktivite. Tvorivo možno pristupovať i k akémukoľvek životnému problému. 

Tvorivosť je aktivita, ktorá prináša dosiaľ neznáme a súčasne spoločensky hodnotné výtvory 

(Konigová, 2007, s. 12) 

Jarmila Skalková uvádza takúto definíciu tvorivosti: 

„Tvorivá činnosť je komplexná charakteristika osobnosti. Je to taká činnosť, v ktorej 

sa uplatňuje netradičný prístup k predmetu, originalita, vynaliezavosť, schopnosť používať 

neobvyklé vzdialené asociácie, iniciatíva“ (Skalková, 2007, s. 162) 

Erich Petlák zdôrazňuje význam kreativity v uplatňovaní humanistického prístupu vo 

vyučovaní: „Kreativita významne humanizuje školu, pretože umožňuje každému 

žiakoviprejaviť svoje nápady, umožňuje mu byť samostatným. Poskytnutie priestoru pre 
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tvorivosť, najmä priestoru pre divergentné (odlišné, rozdielne, netradičné) riešenie, spätne 

pôsobí, resp. podporuje učenie, vyvoláva záujem, úsilie o prekonanie nepoznaného a pod.“ 

(Petlák, 2004, s. 102).  

Tvorivé myslenie podporuje hľadanie nového, neobvyklého postoja k objektu 

pracovnej činnosti, pracovnému materiálu, hľadanie neobvyklého pohľadu na istý predmet, na 

istú tému. 

Pri práci s literárnym textom podporuje tvorivé myslenie úsilie o vlastné videnie 

témy textu, kreatívne čítanie, kreatívne rozširovanie slovnej zásoby a iné tvorivé postupy. 

Kreatívne čítanie je aktívne čítanie, ktorého cieľom je dokázať vyťažiť z písaného 

textu čokoľvek pre svoju potrebu a vybrať z textu to najdôležitejšie.  Beletrii umožňuje vžiť 

sa do deja, predstavovať si miesta, na ktorých sa dej odohráva, predstaviť si postavy, utvoriť 

si k nim nejaký vzťah. Aktívne čítanie podporuje fantáziu, umožňuje interpretovať text na 

základe vlastných postojov k nemu, napríklad výtvarne, obrazom, resp. rôznymi slovnými 

transformáciami textu, interpretovaním textu vlastnými slovami, zhrnutím obsahu textu do 

jednej jadrovej vety, hlavnej myšlienky textu, návrhom nového nadpisu textu, vlastného 

záveru a pod. Aktívne čítanie podporuje pamäť, rozvíja slovnú zásobu, podporuje schopnosť 

lepšie sa vyjadrovať na základe prečítaného (Konigová, 2007, s. 8 – 9). 

Kreatívnou metódou rozširovania slovnej zásoby je metóda slovnej asociácie, 

schopnosti vybaviť si k istému slovu istú podobnosť vyjadrenú iným slovom,  situačnou 

identitou a pod. Asociácie možno tvoriť prostredníctvom: kontrastu:suchý – mokrý; zhody: 

utrpenie – bolesť; nadradenosti: zviera – pes; súradnosti: mačka – pes; súzvuku: vánok – 

spánok;  excentrizmu: úspech – musím; derivácie slova: hĺbka – hlboký a pod. (Konigová, 

2007, 147 – 148). 

Prejavom kreativity je vlastné videnie témy textu. Patria tu rôzne formy jej 

transformovania, napríklad: vymyslenie nového názvu textu, vyjadrenie obsahu vlastnými 

slovami, vyjadrenie obsahu dramatizáciou, vyjadrenie obsahu symbolmi a pod. (Konigová, 

2007, s. 81 – 82). 

Autorka článku využila v práci žiakov s textom poviedky írskeho spisovateľa Oscara 

Wilda výber z vyššie uvedených zásad  tvorivých činností  počas vyučovania. 

 

2 Metodika vyučovacieho procesu 

Predmet: Anglický jazyk 

Ročník: Tercia osemročného gymnázia 
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Téma: Oscar Wilde: Sebecký obor 

           (Transformácia textu poviedky obrazom, slovom,dramatizáciou)  

 

Výchovno-vzdelávacie ciele: Prostredníctvom kreatívneho – aktívneho čítania textu poviedky  

a na základe jeho porozumenia rozvíjať a prehlbovať slovnú zásobu, fantáziu a uvedomovanie 

si mravného posolstva poviedky  tvorivými formami vyjadrenia jeho obsahu (obrázok, 

interpretácia  vlastnými slovami, dramatizácia). 

Čas vyučovacieho procesu: dve vyučovacie hodiny. Typ vyučovacích hodín: zmiešané – 

osvojovanie si nových vedomostí a zručností a použitie vedomostí a zručností v praktickej a 

interaktívnej činnosti. 

Metódy: Práca s textom, kreatívne čítanie, rozhovor, kooperatívna forma učenia – skladačka, 

induktívno-deduktívny postup: od poznania fragmentov textu (výstrižkov) k poznaniu celého 

textu a na základe poznania a porozumenia celého textu dospieť prostredníctvom vlastných 

asociácií – vlastného videnia obsahu – k novým poznatkom  (ilustrácia, vlastné slovné 

vyjadrenie textu, dramatizácia). 

Pomôcky: dataprojektor, slovníky, papier (rys, kartón) väčších rozmerov (A0, A1), resp. 

magnetická tabuľa, kniha Oscar Wilde: Šťastný princ (The Happy Prince), kópia textu 

poviedky Oscar Wilde: Sebecký obor (The Selfish Giant). 

 

Príprava vyučovacieho procesu 

Na prácu s textom poviedky Oscara Wilda Sebecký obor na vyučovacích hodinách sa 

žiaci pripravia už doma. Učiteľ rozstrihá kópiu textu poviedky na výstrižky. Očísluje ich, 

rozdá žiakom  (každému žiakovi po jednom výstrižku, resp. počet výstrižkov jednotlivcom je 

podmienený  počtom žiakov ) a uloží pracovné úlohy s nimi:  

Porozumieť obsahu úryvku textu. 

Porozumenie obsahu textu preukázať: 

            a) nakreslením obrázku úryvku (na formát rozmerov A5 či A6) - nie je dôležitá           

    technika  jeho výtvarného stvárnenia (nie každý je výtvarník), ale výstižnosť 

    obsahu, 

           b) vyjadrením obsahu úryvku vlastnými slovami – heslom (jedným slovom, dvoma  

troma slovami ), ktorý umiestnia pod obrázok - dôležité je  vystihnúť podstatu obsahu. 

 

Štruktúra vyučovacích  hodín 
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Vstupná motivácia – dataprojektorom premietnutý výber informácií o spisovateľovi:  

portrét, ukážky ilustrácií  k  dielam spisovateľa  (zdroj: internet) i v anglickom a slovenskom 

vydaní kníh prinesených do triedy – nadväznosť na literatúru a výtvarnú výchovu (resp. na 

poznatky z predmetu umenie a kultúra):  

„Prečítali ste si z vlastnej iniciatívy na internete niečo o spisovateľovi na internete? Máte 

doma nejakú knihu spisovateľa? Ktoré jeho dielo patrí k najznámejším? Sú ilustrácie jeho diel 

výstižné? Sú dôležité pre čitateľa? Spisovateľ najčastejšie poukazuje na dobré a zlé povahové  

vlastnosti ľudí. Presvedčí vás o tom aj dnešná práca s ukážkami jeho tvorby.“  

 

Práca s textom – individuálna i frontálna forma učenia, skladačka, slovná a výtvarná  

transformácia textu 

Učiteľ upevní na stenu  výkres ( rys, kartón) väčších rozmerov ako podklad skladačky 

z výstrižkov textu poviedky – budúceho plagátu. Do hornej časti podkladovej plochy umiestni 

meno autora a  názov jeho poviedky.  Podkladom pre prácu s výstrižkami môže byť i klasická 

tabuľa či  magnetická tabuľa. Podklad na prácu s výstrižkami môžu mať žiaci pred sebou (ako 

pri klasickom vyučovaní) alebo na stole (rys, kartón) uprostred  skupiny  žiakov, ktorí sedia 

okolo stola v kruhu. Učiteľ vyzve jedného zo žiakov, aby zopakoval znenie domácej úlohy. 

Potom požiada žiakov, aby po oznámení poradia, čísla úryvku, pristupovali po jednom pred 

spolužiakov. Nahlas  prečítajú text svojho úryvku i skrátené znenie jeho obsahu heslom a 

ukážu spolužiakom obrázok k textu ako svoje videnie jeho obsahu. Výstrižok umiestnia na 

podkladovú plochu (lepiacou páskou, pripináčikom, magnetkou) a obrázok s heslom vedľa 

neho. Vznikne  plagát - ilustrovaná skladačka textu poviedky.  Prácu jednotlivcov  s 

výstrižkami učiteľ koriguje, opravuje, upresňuje (ešte nehodnotí) v spolupráci s ostatnými 

žiakmi. Ak žiakov výber hesla (skráteného znenia)  obsahu výstrižku (fragmentu textu 

poviedky) nezodpovedá podstate obsahu, vyzve ostatných žiakov hľadať výstižnejší text, 

alebo sám navrhne možný variant vhodného hesla.  Žiakov nekritizuje, i v prípade 

neúspechov, lebo na ceste za poznaním je cenná i vynaložená  snaha. Po umiestnení všetkých 

výstrižkov i obrázkov k textu úryvkov učiteľ vyzve žiakov, aby zhodnotili, kto si pri práci 

počínal najúspešnejšie, ktorí žiaci zvolili najvýstižnejšie heslo a ktorí vytvorili 

najzaujímavejšie obrázky.  

Súčasťou prípravy učiteľa na prácu žiakov s textom poviedky na hodine sú i 

predpokladané znenia hesiel k úryvkom textu z výstrižkov, aby mohol ich prácu v prípade 

potreby korigovať. Autorka článku pracovala s dvanástimi žiakmi, ktorým rozdelila na 
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domácu prípravu dvanásť výstrižkov textu a pripravila si osnovu práce s textom na vyučovaní 

v takejto podobe: 

Predpoklad práce žiakov (varianty riešení):  

Číslo úryvku  Obsah úryvku vyjadrený heslom        Obsah úryvku vyjadrený obrázkom 

          1.           Hra detí                                              Majiteľ záhrady – obor.  Rozkvitnutá 

                                                                                    záhrada. Deti pri hre. 

          2.           Zákaz vstupu                                      Ceduľka zákazu na múre záhrady.. 

a pod.  

Podobným spôsobom si zaznamená obsah ďalších úryvkov vyjadrených heslom či 

predpokladaným obrázkom.  

V tvorivej práci s textom poviedky možno pokračovať  (podľa počtu žiakov 

jednotlivo, v skupinách či frontálne, podľa veku a úrovne jazykových poznatkov i podľa 

časových možností) aj  riešením ďalších úloh (v zátvorke sú očakávané odpovede), a to i 

s využitím slovníkov, napríklad: 

a) Aké môže byť iné znenie názvu poviedky? ( Odmena za pomoc. Zo sebca dobrák. Ako sa 

sebecký obor stal dobrým človekom.) 

b) Aké ponaučenie do života vyplýva  z textu poviedky? (Sebec nemá priateľov. Pomoc iným 

je pomocou sebe. Pomocou iným získavaš priateľov.) 

c) Ktoré myšlienky textu boli najkrajšie? („Deti sú zo všetkých kvetov tie najkrajšie.“ „...sú to 

rany lásky.“) 

d ) Uveďte slová opačného významu k nasledujúcim slovám: sebectvo (ochota), zlo (dobro), 

láska (nenávisť), krása (ohyzdnosť), pomoc (neochota), priateľstvo (neznášanlivosť) a pod. 

Žiakov možno vyzvať i k riešeniu ďalších úloh, napríklad vyjadriť text celej poviedky jednou 

vetou, stručným vyrozprávaním obsahu vlastnými slovami a pod. 

Dramatizácia textu poviedky 

Učiteľ pracuje s  kolektívom jednej pracovnej skupiny alebo rozdelí žiakov na dve či 

viac skupín. Rôzne situácie z obsahu poviedky na ich dramatické stvárnenie žiakmi buď 

navrhne sám alebo vyzve žiakov, aby si vybrali ľubovoľnú epizódu a inscenovali ju podľa 

svojich predstáv. Učiteľ môže navrhnúť, koho budú predstavovať žiaci:  obra, skupinu detí, 

trpiaceho chlapčeka, prírodné živly: sneh, mráz, severák, krupobitie, ročné obdobia: jar, leto, 

jeseň, zimu, stromy. Stačí napríklad, keď  žiaci  inscenujú  dve situácie z deja poviedky: Deti 

sa hrajú v záhrade, stromy, celá príroda sa s nimi tešia, no obor s ceduľkou zákazu vstupu do 

záhrady vyháňa z nej deti,  deti protestujú, svoj nesúhlas vyjadrujú i stromy a celá  príroda, 
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vlády v záhrade sa ujíma zima.Obor dovolí deťom opäť sa hrať v záhrade, pripája sa k ich 

hrám, v záhrade sa striedajú ročné obdobia, príroda sa teší s deťmi. Po skončení  dramatizácie 

textu poviedky učiteľ v spolupráci so žiakmi zhodnotí najlepšie zvládnuté úlohy ( herecké 

prejavy ) či najvýstižnejšie stvárnené  situácie. 

Záver vyučovania 

V závere vyučovacieho procesu učiteľ jednak zdôrazní cieľ a efekt vyučovacieho 

procesu (rozvíjanie a upevňovanie slovnej zásoby prostredníctvom vlastnej práce s textom 

poviedky a ponaučenie do života na základe pochopenia zmyslu jej obsahu), jednak zadá 

novú domácu úlohu: Prečítať pozorne celý text poviedky a pripraviť si z jej obsahu dve 

otázky pre spolužiakov. V ďalšej práci s textom možno využiť hravú metodiku: Výzvou na 

odpoveď na otázku položenú spolužiakom bude hod loptičkou odpovedajúcemu. Kto dokáže 

otázku zodpovedať, pokračuje hádzaním loptičky a kladením svojich otázok. Žiaci sú 

hodnotení podľa počtu správnych odpovedí. 

Záver 

Základným znakom efektívnosti vyučovania je realizácia nielen vzdelávacieho  

(poznávacieho), ale aj výchovného (etického, estetického) rozvoja žiaka. Tvorivá práca 

žiakov s poviedkou Oscara Wilda Sebecký obor umožňuje  učiteľovi uplatniť vo vyučovacom 

procese obidva aspekty jeho efektivity. Žiaci si rozvíjajú a upevňujú slovnú zásobu na základe 

vlastného videnia textu (výtvarne, vlastnými slovami i dramatizáciou) a na základe poznania 

obsahu celého textu si uvedomujú, aké je dôležité v živote preukazovať pomoc, súcit a  

priateľstvo.  
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