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ROZPRÁVKA AKO PROSTRIEDOK ROZVOJA 

JAZYKOVÝCH ZRUČNOSTÍ PROSTREDNÍCTVOM 

TVORIVÉHO PÍSANIA 

Jana ŠČIGULINSKÁ 

 

Abstrakt: Text je zameraný na využitie písania ako vhodnej formy rozvoja produktívnych 

zručností u žiakov nielen v materinskom ale aj v anglickom jazyku. Zaoberá sa taktiež 

využitím rozprávky, jej štruktúry a  jej jazykového obsahu na rozvoj produktívnej zručnosti 

ako je písanie. Taktiež približuje všeobecný model práce s literárnym textom, a možností jeho 

využitia pri písaní tzv. „fractured fairy tales“ na hodinách anglického jazyka. 

Kľúčové slová: tvorivé písanie, produktívne jazykové zručnosti, rozprávka. 

 

FAIRY TALE AS THE MEANS OF IMPROVEMENT OF THE LANGUAGE SKILLS 

IN THROUGH CREATIVE WRITING 

 

Abstract: The text is focused on the use of writing as a suitable form of improvement of 

productive language skills of students in mother tongue and also in the English language. It 

also deals with fairy tale, its structure and language content for further development of 

writing as one of the productive language skills. It clarifies the universal model of the work 

with literary text, and possibilities of its application on the writing “fractured fairy tales” on 

the English language lessons.  

Keywords: creative writing, productive language  skills, fairy tale. 

 

1 Tvorivé písanie ako forma rozvoja jazykových zručností žiaka 

Pillárová predstavuje tvorivé písanie ako “súbor aktivít, ktoré menia žiaka z príjemcu na 

spoluautora textu. Aktívnou účasťou žiaka na vyučovacom procese vedie tvorivé písanie 

k originálnosti, k experimentovaniu, k iniciatíve. Na druhej strane sa žiaci môžu zbaviť 

strachu pri ústnom prejave, získavajú istotu a sebadôveru, neboja sa vyjadriť svoj názor alebo 

prezentovať svoje tvorivé výsledky pred spolužiakmi.“ (Pillárová, 2014, str. 5) Moderný 

vyučovací proces, vychádzajúci zo štátnych pedagogických dokumentov, podporuje možnosť 

využiť tvorivé písanie na hodinách materinského a taktiež anglického jazyka. Slúži na rozvoj 

jazykovej, komunikačno – slohovej a literárnej edukácie. (Klimovič, 2009). Zakladá sa na 
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praktickej aplikácii už nadobudnutých vedomostí, čo na žiakov pôsobí  motivačne. Tak ako 

v prípade vyučovania slovenského jazyka a literatúry, ktoré ako hovorí Pillárová, “sa vďaka 

tvorivému písaniu stáva pre žiakov príťažlivejším, zábavnejším. Primerané použitie techník 

podporuje nielen verbálnu tvorivosť žiakov, ale prispieva aj ku kultivovaniu jazykového 

vyjadrovania,“(Pillárová, 2014, str. 5) je možné aplikovať podobný prístup aj pri vyučovaní 

anglického jazyka na jednotlivých stupňoch. 

 

2 Prečo Rozprávka? 

Rozprávky sú neoddeliteľnou súčasťou literárnej tradície všetkých svetových literatúr. 

Aj keď v krajinách s európskou literárnou tradíciou sa jednotlivé príbehy líšia v určitých 

detailoch, ich základná obsahová štruktúra a posolstvo sa viac-menej zhodujú. Príkladom 

môžu byť rozprávky bratov Grimmovcov, pôvodne ľudové rozprávky, ktoré boli neskôr 

publikované a prekladané do rôznych jazykov a dnes patria k najznámejším. 

Podľa Brewera sú rozprávky dostatočne jednoduché, zrozumiteľné aj pre mladších 

čitateľov, ktorí sa v nich stretávajú s dobre známymi, často fantastickými postavami 

a pomerne predvídateľnými  udalosťami (Brewer, 2006).  Aj napriek tomu, že celková 

štruktúra rozprávok je jednoduchého charakteru, obsahová jazyková stránka je dostatočne 

bohatá na to, aby podporovala ďalší rozvoj obrazotvornosti. Možnosti využitia rozprávky na 

rozvoj jazykových zručností sú široké, počnúc ich samotným čítaním, dramatizáciou, či 

vytváraním vlastných verzií rozprávkových príbehov.     

 Veľmi účinnou a súčasne pre žiakov zaujímavou metódou využitia rozprávok 

v materinskom či anglickom jazyku na rozvoj produktívnych zručností ako je písanie, sú tzv. 

fractured fairy tales, reprodukcia rozprávok s dotváraním deja, pri ktorej sa využíva pôvodná 

štruktúra rozprávok, no jej jednotlivé zložky ako postavy či dejové línie sú interpretované 

iným, často neočakávaným spôsobom. Žiak má možnosť využiť vlastnú kreativitu a 

ovplyvniť smerovanie deja, či konanie hlavných postáv s cieľom vytvoriť humornú situáciu, 

alebo zmeniť uhol pohľadu na rozprávku ako takú.  Zároveň takto nepriamo využíva svoje 

znalosti jazyka, jeho gramatiku a slovnú zásobu, keďže jeho primárnym cieľom je vytvoriť 

nový príbeh. Príklad plánu ich využitia na hodine anglického jazyka bude rozobratý nižšie. 

 

3 Prv než začneme so žiakmi písať 

Aj napriek tomu, že písanie, a najmä tvorivé písanie záleží v prípade žiakov a 

študentov do značnej miery od zvládnutia určitej úrovne slovnej zásoby a gramatiky daného 
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jazyka,  vyžaduje si taktiež  špecifický metodický postup zo strany učiteľa, keďže ako 

prezentuje Anita Pincas, žiak, respektíve študent, musí byť vedený k tomu, aby si bol jasne 

vedomý, čo je cieľom jeho práce. Samotnému procesu písania by teda mala predchádzať 

modelová ukážka, použitá na bližšie oboznámenie sa s typom písomného prejavu, ktorý 

následne poslúži žiakovi na precvičovanie aj ako vzor pre vlastný výsledný produkt. Až 

potom ako je žiak s cieľovým typom písomného prejavu oboznámený do dostatočnej miery, 

môže precvičovať všetky zručnosti potrebné pre vlastné písanie. (Pincas, 1982). Na to je však 

potrebné zvoliť správnu štruktúru hodiny. Byrne (1976) popisuje tri stupne pre vytvorenie 

dobre zorganizovanej hodiny : 

 Prezentácia – nová štruktúra textu je prezentovaná učiteľom tak, aby bola jej forma 

a význam žiakom dostatočne jasné. Opakovanie samotného textu,  jeho prepojenie 

s obrázkami, či použitie gestikulácie a mimiky môžu pomôcť pri pochopení obsahu 

a formy textu. 

 Precvičovanie – trieda má možnosť  zvyknúť si na novú štruktúru, opakovať ju po 

učiteľovi, a postupne prechádzať z fázy memorovania do fázy určitej samostatnosti. 

 Produkcia – aplikovanie novej štruktúry v rámci aktivity, v ktorej sú už jej funkcia 

a vlastnosti jasné. 

 

Homolová (2003, str. 14 ‒ 16)  vychádza zo všeobecného modelu práce s textom, ktorý sa 

podieľa okrem iných oblastí aj na rozvíjaní produktívnych jazykových zručností, pričom 

poukazuje na možnosť prispôsobiť ho na základe požiadaviek vychádzajúcich s ohľadom 

na jazykovú úroveň žiakov či typ hodiny. Rozlišuje preto tieto fázy : 

 Fáza  pred čítaním textu predstavuje oboznamovanie sa s témou a typom textu, 

s ktorým sa bude na hodine pracovať. Vhodne zvolenými úvodnými aktivitami či 

úlohami je možné žiakov motivovať  

 Fáza prvého čítania textu slúži na objasnenie cieľa čítania textu, na pochopenie 

jeho obsahu, či vyhľadanie konkrétnej odpovede na určitú otázku potrebnej pre 

ďalší postup pri práci s textom. V tejto fáze môže učiteľ predstaviť možnosti 

techník čítania textu a umožniť tak žiakovi vybrať si tú najvhodnejšiu pre daný 

text. 

 Fáza druhého čítania textu nadväzuje na predošlú,  no s dôrazom na detailnejšiu 

prácu s textom, jeho obsahovou a jazykovou zložkou.  
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 Fáza využitia obsahovej a formálnej stránky textu slúži na podporu rozvoja 

viacerých jazykových zručností a jazykových prostriedkov. V tejto fáze už žiaci 

majú možnosť vyjadriť sa samostatne či už v ústnej alebo písomnej forme, čerpať 

a opierať sa o svoje vedomosti a skúsenosti aj z iných oblastí.  

 

4  „Fractured Fairy Tales“ na hodine anglického jazyka 

Ciele: Žiaci dokážu prečítať originálny text rozprávky v anglickom jazyku, rozlíšiť jednotlivé 

postavy a ich úlohu v príbehu, vytvoriť základnú osnovu udalostí a podľa toho rozdeliť text. 

Na základe vlastnej tvorivosti vedia rozhodnúť, ktoré časti príbehu ponechať, aby sa 

zachovala určitá kontinuita deja, no zároveň ktoré časti pozmeniť s cieľom vytvoriť nový 

a originálny rozprávkový príbeh, následne ho aj napísať. 

Oboznámenie sa so základným textom. Po úvodných aktivitách týkajúcich sa témy si žiaci 

vyberú konkrétny rozprávkový príbeh, ktorého dej  poznajú dostatočne dobre, a jeho text 

v anglickom jazyku je nenáročný aj pre menej skúsených čitateľov, no zároveň ponúka 

možnosti kreatívne s ním pracovať. napr. Little Red Ridding Hood. Postupujúc podľa fáz 

vyššie spomenutého všeobecného modelu pre prácu s textom, text je viackrát prečítaný.  

Diskusia a rozdelenie rozprávkového textu na východiskové body. Za asistencie učiteľa a 

pomocou metódy brainstormingu prichádzajú žiaci s nápadmi týkajúcimi sa rozdelenia a  

zmien v príbehu či u jednotlivých postáv. Pre menej jazykovo skúsených žiakov môžeme 

v tejto fáze pripraviť ukážkový text s možnosťami, ako by mohla rozprávka pokračovať.   

Samotné písanie vlastnej verzie textu. Na základe predchádzajúcich fáz, žiaci pristupujú ku 

samotnému písaniu vlastnej verzie využívajúc svoju fantáziu a kreativitu spolu s informáciami 

nazhromaždenými počas diskusie a brainstormingu. 

 Prezentácia vlastného textu. Predstavuje záverečnú fázu, kedy žiaci prezentujú svoje 

výtvory. Táto fáza opäť umožňuje využiť kreativitu žiakov, ktorí môžu aj prostredníctvom 

počítačovej techniky obohatiť svoje prezentácie o obrázky, animácie a aj takto pridať na 

hodnote svojich výtvorov. 

 

5. Fractured Fairy Tales a interaktívne webstránky 

S cieľom urobiť celý proces písania pre žiakov ešte zaujímavejší, je možné využiť 

interaktívne webové stránky, ako napríklad Fractured Fairy Tales, kde je možné nájsť 

pôvodné texty rozprávok, príklady upravených rozprávok, a aj tipy ako postupovať pri písaní 

takýchto rozprávok v angličtine: 
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Obr. 1. Žiak má možnosť vybrať si 

jeden z dobre známych rozprávkových 

príbehov – Jack a zázračná fazuľa. 

(Jack and the Beanstalk), Červená 

čiapočka (Little red Riding Hood) 

alebo Princezná na hrášku (The 

Princess and the Pea) 

Obr.  2.  Žiak sa zoznámi s pôvodným 

textom rozprávkového príbehu 

v angličtine. Text je jednoduchý a pre 

žiaka zrozumiteľný. Je rozdelený do 

odstavcov podľa toho, ako sa odvíja 

dej, ktoré môže žiak potom upravovať 

podľa svojej predstavivosti.   

Obr. 3. – Žiakovi sú ponúknuté 

možnosti ako pozmeniť príbeh 

v rozprávke. Napríklad zmeniť hlavnú 

postavu, zmeniť miesto deja, 

umiestniť dej do inej doby, a podobne. 
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Obr. 4. – Žiak uvedie svoje meno ako 

autor; vytvorí si podklad pre novú 

osnovu: hlavné postavy vo svojom 

príbehu- Červená Čiapočka, stará 

mama, zlý vlk, atď.; miesto kde sa 

odohráva dej rozprávky – napr. 

džungľa; 

Obr. 5. – Žiak uvedie zmeny 

v štruktúre svojej upravenej 

rozprávky- vytvorí si novú osnovu – 

rozprávačom príbehu je napr. vlk, 

ktorý je navyše vegetarián; Koniec 

príbehu nastane, keď vysvitne- napr. 

že drevorubač je Yety. 

Obr. 7. –  Žiak má možnosť prečítať si 

a vytlačiť svoju verziu upravenej 

rozprávky. V prípade záujmu môže 

celý postup zopakovať, no použiť inú 

rozprávku. 

Obr. 6. – Žiak uvedie názov svojej 

verzie rozprávky, a napíše text na 

základe pripravenej jednoduchej 

osnovy, ktorú si môže podľa potreby 

skontrolovať. 
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Záver 

Tvorivé písanie je veľmi vhodným súborom aktivít na rozvoj jazykových zručností 

u žiakov rôzneho veku a jazykovej úrovne, keďže je možné modifikovať jeho jednotlivé fázy 

podľa potrieb žiakov. Rozprávka ako východiskový text pre tvorivé písanie, najmä v prípade 

využívania aktivít ako sú tzv. fractured fairy tales, je veľmi vhodný text, vzhľadom na jej 

jednoduchú štruktúru, známy obsah, a možnosť počas práce s ňou zapojiť fantáziu žiakov. 

Moderná doba nám ako učiteľom umožňuje využívať rôzne webové aplikácie a stránky, 

prostredníctvom ktorých môžeme spojiť aktivitu ako napríklad tvorivé písanie s formátom 

rozprávky, a dať vyučovaciemu procesu trochu iný, pre žiakov opäť o niečo zaujímavejší 

rozmer. 
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