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ROBINSON CRUSOE – TVORIVÁ PRÁCA S TEXTOM NA 

HODINÁCH ANGLICKÉHO JAZYKA  

Eva SMOLÁKOVÁ  

 

Abstrakt: Cieľom tohto príspevku je poukázať na možnosti efektívneho rozvíjania čitateľskej 

gramotnosti na hodinách anglického jazyka na 2. stupni základnej školy. Príspevok sa 

zameriava nielen na efektivitu a kreatívne využitie literárnych textov, ale aj na to, aby sa žiaci 

oboznámili zaujímavou formou s literárnym dielom klasickej anglickej literatúry a jej 

autorom. Cieľom autorky je poukázať na to, že tvorivá práca s textom môže pozitívne 

ovplyvniť vzťah žiakov k danému predmetu, k literatúre, ako aj rozšíriť slovnú zásobu žiaka 

a zlepšiť používanie gramatiky daného cudzieho  jazyka.  

Kľúčové slová: čitateľská gramotnosť, anglická literatúra, literárne dielo, autor. 

 

ROBINSON CRUSOE – CREATIVE WORK WITH TEXT IN ENGLISH 

LANGUAGE  

 

Abstract: The aim of this paper is to show the effectiveness of the development of reading 

literacy in the English language at the second level of primary school. This paper focuses not 

only on efficiency and creative use of literary texts, but also to ensure that pupils are familiar 

with the interesting form of the classic literary works of English literature and its author. The 

aim of the author is to point out that creative work with a text can positively influence the 

relationship of students to the subject, to literature, as well as expand vocabulary and 

improve student using grammar of a foreign language. 

Keywords: reading literacy, English literature, literary work, the author. 

 

Úvod 

      Vyučovanie cudzieho jazyka patrí vo všeobecnosti u žiakov medzi menej obľúbené 

predmety v škole. Z tohto dôvodu pretrváva snaha rôznymi spôsobmi obohatiť vyučovanie 

cudzích jazykov a urobiť ho pre žiakov čo najviac príťažlivým a zaujímavým. Učenie sa 

cudzieho jazyka prebieha v súčasnosti zväčša memorovaním slovnej zásoby a opakovaným, 

mechanickým precvičovaním gramatiky v rôznych úlohách, poprípade automatickým 

vypĺňaním pracovného zošita. Do vyučovacieho procesu cudzích jazykov začali v nedávnych 
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rokoch prenikať rôzne inovatívne metódy, ktorých cieľom bolo obohatiť a skvalitniť 

vyučovanie cudzích jazykov. Za všetky z nich spomenieme napríklad CLIL, fonickú metódu, 

superlearning, autonómne učenie a iné. Sme toho názoru, že vyučovanie cudzieho jazyka 

u žiakov by podporilo to, ak by žiaci poznali viac kultúru krajiny, ktorej jazyk sa učia. Žiaci 

by mali viac poznávať zvyky, národné sviatky, miesta v krajine, ako aj oboznamovať sa 

s významnými osobnosťami danej krajiny. Tak by žiaci vnikli viac do podstaty jazyka, 

pochopili by ho a učenie sa slovnej zásoby, gramatiky a rozvíjanie jednotlivých 

cudzojazyčných zručností by sa stalo prirodzeným procesom. Jednou z takýchto možností by 

mohla byť aj práca s literatúrou danej krajiny. Nemusíme sa na hodinách zamerať iba na 

strohé čítanie textov, ale môžeme zaujímavou formou prezentovať život autora a zaujímavosti 

z jeho života. Nemusíme pracovať s celým literárnym dielom, môžeme vybrať literárne dielo 

od autora, ktorého žiaci nepoznajú. Alebo je vhodné vybrať krátku časť textu, ktorá je žiakom 

neznáma. Proces rozvíjania čitateľskej gramotnosti patrí ešte stále medzi menej prebádané 

oblasti. Je to však veľmi náročný proces, ktorý je rovnako ťažký v rodnom jazyku, ako aj 

v cudzom jazyku.  

     Ako potvrdzuje aj Lojová, Straková (2012), v minulosti, keďže sa anglický jazyk na 

základných školách vyučoval až vo vyšších ročníkoch, príprave na čítanie v cudzom jazyku sa 

venovalo málo pozornosti. Autorky to odôvodňujú tým, že v tom čase sa predpokladalo, že 

žiaci schopní čítať v materinskom jazyku, budú schopní čítať aj v cudzom jazyku, po osvojení 

určitej slovnej zásoby. Učebnice v tom čase vychádzali z rovnakého princípu a od prvých 

lekcií boli už aj pre začiatočníkov zaradené texty na čítanie. Samozrejme takýto postup 

rozvíjania zručnosti čítania nebol veľmi efektívny a žiaci čítali viac – menej mechanicky, 

často nerozumeli textom, slová v texte prekladali doslovne a strácal sa tak správny význam 

viet.  

 

Rozvoj cudzojazyčných zručností 

      Rozvoj jednotlivých zručností (písania, čítania, hovorenia a počúvania) vo vyučovaní 

cudzieho jazyka je navzájom veľmi úzko spätý. Správne navrhnuté vyučovacie hodiny by 

v sebe mali zahŕňať rozvoj všetkých štyroch zručností. Jednou z najnáročnejších zručností je 

rozvoj písania. 

     Pri plánovaní vyučovacích hodín zameraných na rozvíjanie písania vychádza Russel 

(1983) z týchto základných otázok, ktoré si má učiteľ položiť, aby správne navrhol 

vyučovaciu hodinu: 
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a) Ako môže písanie pomôcť mojím žiakom pomôcť zlepšiť sa v cudzom jazyku? 

b) Ako môžem nájsť dostatok tém? 

c) Ako môžem docieliť to, aby daná látka vyučovacej hodiny mala význam? 

d) Komu sú určené práce žiakov? 

e) Ako budú žiaci vzájomne spolupracovať pri písaní v triede? 

f) Koľko času mám dať žiakom na písanie textu? 

g) Ako opravovať chyby v textoch? 

      My sa v našom príspevku zameriavame na tvorivú prácu s literárnym textom. Na 

vyučovacích hodinách môže byť použitá široká škála textov. Hadfield (2000) uvádza, že pri 

rozvíjaní písania môžeme použiť: opis, rozprávanie, správu, zoznam, báseň, list, 

alebo inštruktáž. V niektorých aktivitách je vhodné použiť plagáty, na ktorých je text 

napísaný veľkými písmenami. Plagáty môžu ušetriť čas na hodine, kedy učiteľ nemusí kresliť 

alebo písať text na tabuľu, ale použije vopred pripravený plagát. Myslíme si, že dané texty, 

môžu byť použité aj na rozvoj čítania. Naopak počúvanie čítaného reprodukovaného textu 

môžeme využiť na rozvoj počúvania. 

      Poprípade môže učiteľ použiť aj iné spôsoby tvorenia textu a rozvíjania písania 

u žiakov.  

Hadfield (2000) uvádza nasledovné možnosti tvorenia písaného textu: 

a) Písanie podľa obrázka, 

b) Písanie podľa vopred daného textu, 

c) Písanie prieskumu a správy, 

d) Opis vlastnej predstavy, 

e) Píš a rob – písanie inštrukcií spolužiakom, 

f) Píš a kresli – písanie inštrukcií spolužiakom, 

g) Píš a uhádni – písanie inštrukcií spolužiakom. 

      Rozvíjanie hovorenia môže prebiehať vopred pripravenými otázkami, riadeným 

dialógom, alebo slovným opisom obrázkov, textov.  

Príklad využitia literárneho textu na hodinách cudzieho jazyka 

      My sa v našom príspevku zameriame konkrétne na vyučovanie anglického jazyka na 

sekundárnom stupni vzdelávania. Pracovali sme v 7. ročníku v základnej škole s dvoma 

skupinami žiakov (t.j. spolu 36 žiakov), ktorí plnili tie isté úlohy (s výnimkou 1. vyučovacej 

hodiny, kde dotvárali rôzne predtlačené podobizne spisovateľa). Pred samotnou realizáciou 
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hodín sme sa v daných skupinách žiakov zadali krátky dotazník, v ktorom sa žiaci mali 

vyjadriť k otázkam: 

Prvá otázka, ktorú sme sa pýtali, bola: „Máš rád anglický jazyk? Prečo áno / nie?“ Iba 

8 žiakov z 36 odpovedalo áno, ako dôvody uviedli, že mu rozumejú, že je to zábava, že by 

chceli vycestovať do anglicky hovoriacich krajín. Ako dôvody negatívneho postoja k  

anglickému jazyku uviedli žiaci, že je tento jazyk pre nich náročný, výklad učiteľa je 

nezáživný, nezaujímavý, radšej by dali prednosť inému jazyku. Druhá otázka bola, či žiaci 

radi čítajú v angličtine? Iba dvaja z celkového počtu, uviedli, že čítajú radi. Dvaja žiaci 

uvideli, že občas. Zvyšní žiaci udali jednoznačne, že nečítajú radi v angličtine. Ďalšou 

otázkou sme sa snažili zistiť, ktorých anglických spisovateľov poznajú? Štyria žiaci uviedli 

meno spisovateľky J.K. Rowling, jeden žiak Ch. Dickensa, zvyšní žiaci uviedli, že nepoznajú 

anglických spisovateľov. Štvrtá otázka bola, či žiaci poznajú nejaké diela anglickej literatúry. 

Šiesti žiaci uviedli dielo Harry Potter. Zvyšní žiaci uviedli, že nepoznajú žiadne dielo 

anglickej literatúry. V poslednej otázke nášho krátkeho dotazníka sme sa žiakov pýtali, či by 

vyučovanie anglickej literatúry mohlo byť zábavné, a ak áno, tak ako? Dvanásť žiakov 

uviedlo, že vyučovanie anglickej literatúry by nemohlo byť pre nich zaujímavé. Zvyšní žiaci 

odpovedali áno. Uviedli, že by vyučovanie literatúry bolo pre nich zaujímavé, ak by sa 

realizovalo formou hier, pomocou nejakých počítačových programov, súťažami, 

prezentáciami. Aj tieto názory žiakov boli dôležité pri našom návrhu a spracovaní našej témy.  

Našou snahou bolo pracovať s daným literárnym textom, ako aj oboznámiť sa so 

životom autora. Pre našu prácu sme si vybrali autora Daniela Deofe a pracovali sme 

s úryvkom z diela Robinson Crusoe. Snažili sme sa navrhnúť zaujímavý postup práce 

a jednotlivé aktivity sme navrhovali tak, aby sa žiaci postupne oboznámili s podobizňou 

autora, jeho životom a následne s literárnym dielom. Jednotlivé vyučovacie hodiny sme 

navrhovali tak, aby sme primeraným spôsobom a rovnomerne rozvíjali všetky cudzojazyčné 

zručnosti (čítanie, písanie, hovorenie, počúvanie). 

1. hodina – Daniel Defoe v zrkadle dejín  

Cieľom tejto hodiny bolo pracovať s upravenou podobizňou spisovateľa Daniela Defoe. Jedna 

skupina pracovala s podobizňou Daniela Defoe, kde videli len tvár bez vlasov. Druhá skupina 

žiakov pracovala s predtlačenou podobizňou autora, v ktorej bol autor bez tváre (obrázok 1). 

Ich úlohou bolo v angličtine opísať všetko, čo podľa obrázka opísať vedeli. Pri opise 

používali frázy: „He had...“. Potom žiaci tvorili vlastné vety, ako by mohli vyzerať 

vystrihnuté časti jeho podobizne. Táto časť práce bola pre žiakov mimoriadne zaujímavá. 
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Mali možnosť v tejto časti prezentovať svoje poznatky, vytváraním viet, ako aj svoju fantáziu 

dotváraním viet, ako by asi zvyšok podobizne mohol vyzerať. Dokonca pri podobizni bez 

tváre žiaci používali pri opise ženský rod (a teda „she“). Žiaci produkovali veľmi zaujímavé 

myšlienky. Podľa vlasov väčšina z nich konštatovala, že ide o Mozarta. Nechali sme žiakov 

voľne pracovať na tejto hodine, ich prácu sme usmerňovali len minimálne.  

 

 

                                                                                                                         obrázok 1 

2. hodina – Daniel Defoe v mojom zrkadle  

Žiaci dostali predtlačené verzie podobizne Daniela Defoe. Ich úlohou bolo ľubovoľne 

dokresliť tieto podobizne, podľa vlastne fantázie. Žiaci tvorili poväčšine ženské podobizne, 

keďže im predtlačená podobizeň bez tváre pripomínala ženu. Tí, ktorí tvorili podobizne 

s tvárou bez vlasov, tvorili podobizeň chlapa. Vznikli veľmi zaujímavé práce (obrázok 2 – 

Práce žiakov – podobizeň). Žiakom sme ešte v tejto časti neprezradili, o podobizeň koho ide.  

 

 

                                                                                                obrázok 2 

3. hodina – Kto som?  
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V tejto časti sme ukázali žiakom nimi vytvorené rôzne podobizne Daniela Defoe, ako aj jeho 

skutočnú podobu. Stále sme však neprezradili o koho ide, ani sme o ňom nepodali žiadne 

informácie. Na tabuli mali žiaci napísaných osem otázok týkajúcich sa osobných informácií. 

Úlohou žiakov bolo prepísať si tieto otázky a napísať na ne svoje vlastné odpovede. Okrem 

rozvíjania tvorivosti sme sa snažili o rozvíjanie čítania s porozumením ako aj o upevnenie 

používania minulého času a príslušnej slovnej zásoby. Potom žiaci prezentovali svoje 

odpovede pred spolužiakmi. V zátvorkách za otázkami uvádzame niektoré z odpovedí žiakov. 

a) What was his name? (Gaga, Zidan, Allan Smith, Hans, Zidan Nadiz, Alexander 

Veľký, David, George Michelangelo...). 

b) Where was he from? (England, Slovakia, Bratislava, Germany, London, France, 

Russia...). 

c) How old was he? (39, 99, 45, 70, 47, 56, 48..). 

d) Was he married? What was his wife´s name? (No, he wasn´t. Yes, he was. His 

wife´s name was: Antoinetta, Natasha, Sufuska...). 

e) Did he have children? How many? (No, he didn´t. Yes, he had: 4, 5, 16...). 

f) Did he have any pets? (No, he didn´t. Yes, he had: a crocodile, a dog, a German 

shepherd, a guinea pig, a parrot, an ostrich, a frog, a pig...). 

g) Did he speak any languages? (No, he didn´t. He was dumb. Yes, he spoke: 

Spanish, German, Slovak, French, Russian...). 

h) What was his job? (He was: a writer, a dustman, a policeman, a president, a pilot, 

a singer, a boss...) 

4. hodina – Čo o mne vieš?  

Cieľom tejto vyučovacej hodiny bolo oboznámiť sa so životom Daniela Defoe. V tejto časti 

sme žiakom ukázali aj jeho skutočnú podobizeň. Slovne ju opísali a porovnali ju s ich 

výtvormi z predchádzajúcej hodiny. Žiakom sme pripravili text opisujúci jeho život, v ktorom 

sme vynechali niektoré slová. Najprv sme si spolu so žiakmi prečítali text, preložili sme si 

jednotlivé vety, aby sme sa uistili, že žiaci správne rozumejú  obsahu daného textu. Potom ich 

úlohou bolo doplniť do prázdnych okienok slová podľa ich fantázie. Potom sme si spoločne 

prečítali jednotlivé texty (obrázok 3 - Práce žiakov – životopis). Vznikli zaujímavé varianty 

ich textov. Následne si farebne opravili nesprávne slová v texte. K podobizniam, ktoré 

vytvárali na predošlých hodinách sme pripojili tento životopis. Až na tejto hodine sme žiakov 

oboznámili s tým, kto je Daniel Defoe a porozprávali sa o jeho živote. Táto vyučovacia 

hodina bola pre žiakov veľmi zaujímavá. Okrem slovnej zásoby si žiaci precvičili aj tvorenie 
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viet v minulom čase. Opäť sa nám potvrdilo, že žiaci veľmi radi a kreatívne dotvárajú a 

pracujú na takýchto úlohách a bez toho, aby si to uvedomovali, prirodzene používajú dané 

gramatické časy a slovnú zásobu.  

 

 

                                                                                                                       obrázok 3 

Nižšie uvádzame možnosti, ktoré žiaci doplnili do jednotlivých okienok v texte. 

1. Tinky Winky, Wingledon, Jennels, Rates, Timko, Big... 

2. Paris, Slovakia, Germany, New York, England... 

3. a thief, a dog a walker, a dustman, an actor... 

4. 1, 9, 4, 69, 1 000 000, 21... 

5. fruit seller, selling pigs, finger seller, head seller, vegetables... 

6. 30, 36, 9, 27, 5... 

7. happy, clever... 

8. a pea, stupid, foot,...  

9. 20, 10, 7, 9, 11, 2... 

10. was brother of, robbed a bank with, danced with, sang with, stole the car with... 

11. guns, children, cars, twins... 

12. dollars, cats, rats, dogs,  

13. football, ducks, girls, dogs, theatre, life... 

5. hodina – Obrázkový slovník  

Z úryvku z Robinsona Crusoea, s ktorým budeme so žiakmi pracovať, sme vybrali sedem slov 

– podstatných mien (survivor, prisoner, chickens, seed, family, footprints, ship). Na tejto 
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vyučovacej hodine sme si so žiakmi postupne vysvetlili význam jednotlivých slov a žiaci si 

z týchto slov vytvárali obrázkový slovník  (obrázok 4 – Práce žiakov – obrázkový slovník). 

Cieľom tejto hodiny bolo teda oboznámiť sa so slovnou zásobou, s ktorou budú v danom 

úryvku pracovať. Takáto forma oboznamovania sa so slovnou zásobou bola pomerne 

efektívna. Usudzujeme, že žiaci si pomerne ľahko osvojili túto slovnú zásobu vďaka tomu, že 

sme pracovali s malým počtom slov, venovali sme sa jej celú hodinu a žiaci mali možnosť 

osvojiť si ju aj pomocou ilustrácií, ktoré si sami vytvorili. 

 

 

                                                                                                     obrázok 4 

6. hodina – Práca s textom 

Cieľom tejto vyučovacej hodiny bolo pracovať s už známou slovnou zásobou, s ktorou žiaci 

pracovali v časti „Obrázkový slovník“. Žiaci dostali text, v ktorom mali predpísané slová 

z obrázkového slovníka, ktoré majú do textu doplniť. Úlohou žiakov bolo doplniť slová do 

textu a vymyslieť meno hlavnej postave a jeho sluhovi. Potom sme si text prečítali a návrhy 

žiakov na mená hlavných postáv. Potom sme im prezradili, že ide o text z knihy Robinson 

Crusoe, autora Daniela Defoe. Pripomenuli sme si informácie o autorovi Danielovi Defoe 

a prerozprávali sme si stručne dej knihy Robinson Crusoe. Žiakom bolo toto literárne dielo 

známe, avšak sami potvrdili, že im pri práci s obrázkovým slovníkom a s textom nenapadlo, 

že ide o toto pomerne známe literárne dielo.  

Text: 

Missing words: survivor, prisoner, chickens, seed, family, footprints, ship. 
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He lived with his fami   ly in York, and went to sea in 1659 even though his family doesn’t 

want him to. When he was 27, he was the only survivo r of a shipwreck. He discovered that 

see      d he used to feed his chickens grew. When he was 42 he saw man´s footprints in the 

sand which weren´t his. When he was 50 he saw the cannibals. He rescued one of their 

prisoners and took him home. This prisoner became his servant. He gave his servant a name. 

When he wa 54 an English shi       p arrived and he and his servant went back to England. 

Name of survivor: _____________________________________ 

Servant´s name (a day of the week):_________________________ 

7. hodina – Kto bol Daniel Defoe?  

Cieľom tejto poslednej vyučovacej hodiny bolo, aby si žiaci sami skúsili sami, na základe 

práce, ktoré sme robili na jednotlivých hodinách,  prerozprávať, čo všetko sa naučili 

o autorovi a o danom literárnom diele. Pri svojich výstupoch používali svoje výtvarné práce 

a pracovné listy, ktoré vytvorili. Začali opisom podobizne autora, ktorú opisovali v angličtine. 

Prečítali svoje návrhy v angličtine, čo si mysleli o danej osobe (viď 3 . hodina). Následne 

prečítali životopis autora, so svojimi návrhmi, ako aj s pravdivými informáciami (viď hodina 

4). Potom opísali svoj obrázkový slovník (opísali farby použité na obrázkoch, predmety, 

činnosti a ľudí). Pri opise používali prítomné a minulé časy. Snažili sme sa ich viesť k tomu, 

aby len nečítali text zo svojich pracovných listov, ale aby sa snažili o vlastné tvorenie viet 

s použitím časov a slovnej zásoby, ktorú majú osvojenú. Tu sme zaznamenali pokrok 

v zdokonalení sa v používaní minulých časov ako aj rozšírení slovnej zásoby.  

Žiaci z hodiny na hodinu s oveľa väčším záujmom reagovali na daný obsah a pýtali sa, 

čo ich čaká nabudúce. Rozhovorom počas poslednej hodiny sme sa snažili zistiť, či sa zmenili 

odpovede na otázky, na ktoré sme sa ich pýtali v krátkom dotazníku pred realizáciou hodín. 

A reakcie žiakov boli veľmi pozitívne. Zaujala ich práca s literárnym textom ako aj forma 

oboznámenia sa s autorom. Myslíme si, že ciele jednotlivých vyučovacích hodín, ako aj 

celkový cieľ boli splnené. Veľký prínos týchto vyučovacích hodín spočíval aj v tom, že sme 

u žiakov rozvíjali aj všetky štyri cudzojazyčné zručnosti (čítanie, písanie, hovorenie, 

počúvanie). Žiaci jednoznačne potvrdili, že takáto forma práce je pre nich príťažlivá, osvojili 

si slovnú zásobu, precvičili si vybrané gramatické javy a zároveň sa oboznámili s literárnym 

dielom, ako aj jej autorom. Nenásilnou a im primeranou formou sme tak urobili vyučovacie 

hodiny anglického jazyka atraktívnymi.  
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Záver 

Takéto alebo podobné spracovanie vyučovacích hodín, ktorých cieľom by bolo oboznámenie 

sa s anglickou literatúrou (poprípade s literatúrou a jazykom iných krajín) môžeme len 

odporúčať.  Pre žiakov sa tak hodiny cudzieho jazyka môžu stať zaujímavými, budú mať 

možnosť nenásilným a prirodzeným spôsobom oboznámiť sa s novou slovnou zásobou 

a upevniť si rôzne gramatické javy. Naše návrhy hodín je možné doplniť mnohými 

zaujímavými úlohami, z časových dôvodov sme však zvolili návrh so siedmimi vyučovacími 

hodinami. Vrelo odporúčame nami navrhovanú formu vyučovania aj na hodinách slovenského 

jazyka a takto zatraktívniť tento predmet u žiakov. 
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