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TVORIVÉ PÍSANIE AKO PROSTRIEDOK REFLEXIE 

HODNOTOVEJ ORIENTÁCIE ŽIAKOV  

Anna TIMKOVÁ LAZUROVÁ 

 

Abstrakt: V súčasnom svete postmodernej globalizujúcej sa spoločnosti je v podmienkach 

školy obzvlášť dôležité venovať žiakom dostatočný priestor zamyslieť sa nad otázkami hodnôt 

a celkovo polarizácie dobra a zla. Keďže dnes, azda ešte viac ako v minulosti, sa dostávajú do 

vzájomnej konfrontácie interiorizované hodnoty a to, čo ako hodnotné prezentuje konzumná 

spoločnosť, môžeme i na hodinách literárnej výchovy vytvárať priestor na uvažovanie 

o týchto otázkach, smerujúc tak k upevňovaniu hodnôt založených na princípoch humanizmu a 

prosociálnosti. 

Kľúčové slová: hodnoty, hodnotová výchova, globalizácia, literárna výchova, tvorivé 

písanie. 

 

CREATIVE WRITING AS A MEANS OF REFLECTION OF PUPILS‘ VALUE 

ORIENTATION 

 

Abstract: In the current world of globalising postmodern society, it is particularly important 

to give pupils sufficient time to think about the questions of values and polarisation between 

good and evil. Since today, perhaps even more than in the past, interiorised values get into 

confrontation with those things which are presented as values by the consumer society, we 

can make room for pondering about such questions even in literary education classes in order 

to embed in pupils the values based on the principles of humanism and pro-social behaviour. 

Keywords: values, value education, globalisation, literary education, creating writing. 

 

1 Kontext výchovy k hodnotám v čase globalizácie 

Z pohľadu do histórie vidíme, že strata vedomia prirodzenej platnosti morálnych 

noriem vedie k hodnotovému relativizmu, v ktorom rôzne hodnotové postoje stoja vedľa seba 

na rovnakom stupni. V dnešnej pluralistickej spoločnosti často strácajú hodnoty svoje 

ontologické ukotvenie a stávajú sa tak funkčnými len v individuálnom bytí. Stráca sa 

povedomie existencie objektívnych, vždy platných, nemenných hodnôt a objektivita hodnoty 

začína byť určovaná spoločenskou potrebou. Bez garanta hodnôt sa ich hierarchia postupne 
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redukuje na vedľa seba existujúce rôzne hodnotové štruktúry, poriadky, ktoré môžu navzájom 

harmonizovať alebo si protirečiť – jednotlivec sa môže v súkromnej rovine riadiť inými 

hodnotovými princípmi ako v rovine pracovnej (Klčovanská, 2004, s. 23). V takýchto 

podmienkach sa môže zdať takmer samozrejmé, že každý človek má svoje vlastné predstavy 

o tom, ako má dosiahnuť svoju blaženosť, pretože pluralizmus v súvislosti so zápasom o 

hodnoty a normy znamená práve to, že neexistuje žiadna ich všeobecne platná hierarchia, a 

teda môžeme hovoriť o subjektivizácii a individualizácii hodnôt a ich poradia (Liessmann – 

Zenaty, 1994, s. 70 - 74). Radikalizácia takéhoto stanoviska by však postupne viedla k 

anarchii, aj preto vo výchove ovplyvňovanej globalizačnými tendenciami spoločnosti čoraz 

viac vystupuje do popredia, okrem iného, práve otázka významu hodnôt, dôležitosť 

medziľudských vzťahov a solidarity. 

Systém mravných a kultúrnych hodnôt, ktoré reprezentuje škola a rodina, sa 

mnohokrát dostáva do stretu so svetom, ktorý mládež obklopuje, v ktorom žije. Riešiť otázky 

hodnotovej orientácie dnešných mladých ľudí znamená vlastne aktívne reagovať na nové 

situácie vznikajúce v kontexte globalizujúceho sa sveta (Skalková, 2000, s. 19 - 20). 

Jednou z odpovedí na krízu orientácie, ktorú so sebou prináša aktuálna spoločenská 

situácia, je všeobecná túžba po „hodnotovej výchove“. Rozmanité možnosti voľby a trvalý 

tlak na rozhodovacie schopnosti predstavujú aktuálny problém už pre žiakov, nielen pre 

dospelých. Keďže v podstate každé konkrétne rozhodnutie závisí od „vlastných hodnôt“, je aj 

úlohou školy pomôcť žiakom, aby určili, objasnili a preskúšali svoje hodnoty, nech už sú 

akékoľvek. Aby sa naučili rozpoznať, objasniť a prípadne aj vyriešiť konflikt vo svojich 

vlastných hodnotových systémoch, pretože hodnoty sa z generácie na generáciu neprenášajú 

automaticky – každý jedinec si ich musí opätovne osvojiť, zaujať k nim postoj a sám sa pre ne 

rozhodnúť. Špecifickosť hodnôt spočíva v tom, že človek musí konkrétnu hodnotu chápať, 

prežiť ju, mať s ňou skúsenosť, na základe ktorej ju hodnotí a nakoniec ju prijme za svoju – 

interiorizuje ju (Klčovanská, 2004, s. 18). 

Hodnotová výchova je hlavne výzva orientovať výchovu podľa normatívnych 

ideálov našej kultúry. Keďže existuje veľký priestor pre slobodné rozhodnutie, ale aj veľký 

priestor pre náhodné vplyvy na individuálnu hodnotovú orientáciu, je dôležitou snahou 

„hodnotovej výchovy“ ponechať čo možno najmenší priestor náhode, či mladí ľudia získajú 

dostatočnú istotu v orientácii podľa noriem. Úlohou vychovávateľov a učiteľov nie je 

prekonávať svetonázorový pluralizmus, ale vyzbrojiť a pripraviť žiakov pre život v 

pluralistických pomeroch s ich šancami i nebezpečenstvami. V rámci výchovy je dôležité 
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sústrediť sa na rozvíjanie osobnostných ideálov, ktoré platia v danom kultúrnom spoločenstve 

všeobecne, pre dobro všetkých, nie len pre dobro individuálne (Brezinka, 1996, s. 111 - 127). 

Bolo dokázané, že popri odlišnostiach existujú aj hodnoty, ktoré sú v určitej svojej 

konkretizácii spoločné pre všetky kultúry všeobecne. Práve cez poznanie a pochopenie týchto 

spoločných hodnôt vedie cesta k vytvoreniu harmonického prostredia založeného na hľadaní 

spoločného a rešpektovaní odlišného v rámci jednotlivých kultúr postmoderného sveta 21. 

storočia. John Finnis vymedzil sedem základných foriem ľudského dobra, teda pozitívnych 

hodnôt, ku ktorým by mali byť vedení aj žiaci v súčasných školách, aby tak získali 

nevyhnutné predpoklady pre svoje vlastné sebaurčenie a sebarealizáciu s ohľadom na 

rešpektovanie svojej vlastnej slobody, ako aj slobody všetkých ostatných členov spoločnosti. 

Finnis po preskúmaní a zhodnotení doterajších antropologických a psychologických štúdií 

vyčleňuje nasledujúcich sedem základných foriem ľudského dobra: 

1. Život (Live), ktorý neznamená iba existenciu, ale aj rozvoj schopnosti sebaurčenia. 

Zahŕňa telesné zdravie, ochranu pred bolesťou a reprodukciu (procreation). 

2. Poznanie (Knowledge) nielen ako prostriedok na dosiahnutie cieľa, ale aj dobro vo 

vlastnom zmysle slova zlepšujúce kvalitu života. 

3. Zábava (Play), ktorá má vlastnú hodnotu. Každý človek má skúsenosť s aktívnou 

účasťou na záležitostiach, ktorých zmyslom je osvieženie alebo zábava. Prvok zábavy môže 

byť súčasťou každej ľudskej činnosti, teda aj procesu edukácie. Vždy ho však možno odlíšiť 

od hlavnej podstaty vykonávanej činnosti. 

4. Estetická skúsenosť (Aesthetic experience), ktorá súvisí so zábavou, nie však 

nevyhnutne. Mnohé formy zábavy, napríklad tanec, spev alebo športové aktivity môžu byť 

zdrojom estetickej skúsenosti. Táto hodnotová skúsenosť často sprevádza aj tvorbu diel. 

5. Sociabilita (Sociability) alebo priateľstvo (Friendship), ktoré sa realizuje už ako 

minimum pokoja a súladu medzi ľuďmi. Priateľstvo sa tu však nechápe ako prostriedok na 

dosiahnutie vlastných cieľov, ale zahŕňa konanie v prospech toho druhého. 

6. Praktická rozumnosť (Practical reasonableness), teda schopnosť použiť vlastný 

intelekt pri účinnom riešení problémov, ktoré súvisia s formovaním ľudského charakteru. 

7. Náboženstvo (Religion), ktoré sa neobmedzuje iba na formálnu vieru a na praktiky 

sústredené na to, čo sa bežne chápe ako „božské“. Ide tu skôr o zodpovednosť ľudí vo vzťahu 

k vyššiemu poriadku ako je poriadok ich vlastnej individuality. (Do tejto hodnotovej kategórie 

zaraďujeme napríklad aj chápanie človeka a celého ľudského druhu so svojím vlastným 

slobodným konaním a abstraktným myslením do vyššieho celku prírody.) 
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Finnis sa domnieva, že existuje veľké množstvo foriem dobra, avšak ďalšie z nich 

pokladá iba za kombinácie týchto jeho siedmich základných foriem (2003, s. 85 - 99). 

V podstate môžeme povedať, že spoločným menovateľom pre všetky formy dobra je potreba 

humanizmu, teda obrana toho, čomu sa hovorí blaho človeka. To je súhrnom všetkého, čo je 

pre človeka dobré a čo mu činí dobre. Ak človek žije v harmónii so svojimi možnosťami 

šťastia v rámci danej historickej situácie, má sa dobre a „uskutočňuje“ svoje blaho (Wright, 

2001, s. 26). 

Na pôde školy by sa mal klásť dôraz na podporovanie demokratického správania 

mladej generácie a jeho praktizovanie v rôznych situáciách bežného života. Je dôležité 

diskutovať so žiakmi, argumentovať, vedieť si obhájiť svoje vlastné názory a postoje, ale 

vedieť aj počúvať iných, učiť sa hľadať riešenia problémov a prekonávať vznikajúce prekážky 

na základe dôvery, spolupráce a vzájomnej tolerancie (Skalková, 2000, s. 19 - 22). 

Značný priestor sa v tomto smere predostiera učiteľovi na hodinách literárnej 

výchovy a pri práci s umeleckým textom celkovo. Keďže v literatúre a skrze ňu môžeme 

dieťa/žiaka podnietiť aj k uvažovaniu o závažných otázkach dneška a prispieť tak výrazným a 

pritom prirodzeným a nenásilným spôsobom k utváraniu i formovaniu jeho hodnotového 

rebríčka a hodnotovej orientácie ako takej. 

 

2 Tvorivé písanie a hodnotová reflexia na pozadí práce s vybraným literárnym textom 

Jednou z ciest, ktorou sa učiteľ môže vydať v snahe rozvíjať hodnotovú výchovu (z 

nášho pohľadu najmä na hodinách literárnej výchovy) je predostieranie východiskových tém 

ako problémov, ktoré majú niekoľko spôsobov riešenia vyžadujúcich si tvorivý prístup 

(Bieleková - Zvalená, 2012, s. 45). Ak učiteľ popri dikcii čítankových textov s ohľadom na 

zámer zacieliť pozornosť na otázky hodnôt siahne po vhodnom umeleckom texte, môže 

vopred starostlivo premyslenou prácou prostredníctvom literatúry pozitívne vplývať na žiaka 

a primäť ho, okrem iného, k hlbšiemu uvažovaniu aj o otázkach dobra a zla. Jednou z 

metód na dosiahnutie stanoveného cieľa môže byť aj tvorivé písanie. V takom prípade nám 

teda pôjde o pochopenie textu rozširovaním horizontu našej existencie, jej tvorivým 

metamorfovaním, ktoré získava podobu metatextu a ktoré smeruje až k mimoliterárnym 

entitám. Môže sa teda pretaviť aj do nových spôsobov riešenia problémov v životnej praxi 

(Petríková, 2013, s. 45 - 46), o čom nám pri koncipovaní takéhoto typu práce s umeleckým 

textom ide. V kontexte nášho zámeru - orientovať interpretačnú a tvorivú prácu s vybraným 

literárnym textom k hlbšiemu uvažovaniu o hodnotách a otázkach dobra a zla celkovo - sme 
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siahli po jednej z 3D techník, ktoré Martin Klimovič zaraďuje k technikám literárneho písania 

(2009, s. 131 - 132), a tou je dopísanie textu. Vybranú techniku sme zakomponovali do 

scenára hodiny literárnej výchovy, realizovanej vo ôsmom ročníku jednej zo základných škôl 

na krajnom východe Slovenska. 

Literárnym východiskom koncipovanej a realizovanej dvojhodinovej vyučovacej 

jednotky sa stal mimočítankový úryvok z románu jednej z najuznávanejších českých autoriek 

súčasnej literatúry pre deti a mládež - Ivy Procházkovej - Soví spev - Potopa. Hlavný hrdina – 

17-ročný chlapec Armin - sa v ňom dostáva do stretu so zlom fyzickým (povodeň) i morálnym, 

vyplývajúcim z komplexu problémov sprevádzajúcich mladého postmoderného človeka. Vo 

vybranej ukážke sa Armin spoločne s mladšou sestrou Gézou a priateľkou Rebekou dostáva 

do hraničnej životnej situácie a je postavený pred priamu voľbu vedúcu k riešeniu konkrétnej 

situácie. 

V próze Soví spev sa celkovo zračí viacero problémov typických pre svet súčasného 

dieťaťa – rodinný handicap spočívajúci v neúplnosti rodiny a vyrastaní v domácnosti len 

s jedným rodičom – v tomto prípade matkou - a mužský výchovný element je prítomný len 

v osobách matkiných vzťahov; s týmto handicapom úzko súvisí samostatnosť, ktorá sa 

prejavuje ako zásadný krok v snahe vyrovnať sa s prvým spomínaným handicapom a najmä 

nebezpečenstvo pretechnizovaného sveta postmodernej doby, ktoré v sebe zahŕňa celý rad 

ďalších problémov. Príbeh je zasadený do nie príliš vzdialenej budúcnosti, ktorá ohrozuje 

dieťa, dospelého človeka a civilizáciu vôbec nadvládou techniky a mechanizácie. Z pohľadu 

citového dozrievania mladých hrdinov sa zračí nebezpečenstvo odcudzenia a straty 

komunikácie s druhými (Gejdušová – Kubeczková, 2004, s. 7 - 16). V súvislosti s rodinným 

handicapom sa v situácii, ktorá je v Sovom speve vykreslená, rozvrátené rodinné vzťahy stali 

bežnou záležitosťou a za výnimku je považovaná skôr usporiadaná rodina. V tej Arminovej 

majú súrodenci spoločnú len matku, otcov nie, a v myšlienkach sa hlavný hrdina vracia na 

jednom mieste prózy do spomienok na starých rodičov z matkinej strany, ako na jediných 

jeho a sestriných spoločných príbuzných (samozrejme okrem matky). Autorka sa v knihe 

dotkla i problematiky sociálnych rozdielov medzi ľuďmi; zmeny pohľadu na vieru 

v náboženskom ponímaní, ktorá sa stala len niečím, čo sa viac-menej spája iba s minulosťou; 

úplnej straty tabuizovania sexu, erotiky a nahoty; podobne i užívania alkoholu a mäkkých 

drog; nie ojedinelého riešenia svojich problémov samovraždou; ako aj nenápadných prejavov 

skrytej agresivity. Text celej knihy obsahuje mnoho podnetov vhodných na detailnejšie 
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zamyslenie nielen v rámci súkromného tichého čítania, ale i na hodinách literárnej výchovy 

v posledných ročníkoch základnej školy, no isto aj na strednej škole. 

Žiakom sme sa rozhodli predostrieť práve časť, v ktorej sa hlavní hrdinovia ocitajú 

zoči-voči riešeniu hraničnej životnej situácie spôsobenej povodňou. Tejto situácii musia čeliť 

sami, nemôžu sa spoliehať na potenciálnu pomoc dospelých. Žiaci na realizovanej hodine 

neboli podrobne oboznámení s celým príbehom a nevedeli ani, ako sa príbeh v knihe skutočne 

skončil, preto ich vyjadrenia smerovali naozaj k vcíteniu sa do vybranej konkrétnej situácie. 

 

3 Analýza a výsledky hodiny venovanej próze Soví spev 

Keďže pre prácu s dlhšími prozaickými ukážkami je z časového hľadiska 

výhodnejšia dvojhodinová forma práce, ukážke z románu Soví spev sme sa venovali na 

spojenej štvrtej a piatej vyučovacej hodine (teda v čase pred obedom). V súvislosti s 

prezentovanou témou nám prišlo veľmi vhod, že práve pršalo a takto sa nám podarilo navodiť 

ešte lepšiu atmosféru pri práci s pripraveným úryvkom. Geografická blízkosť veľkej 

vodárenskej nádrže Starina a spomínaný dážď za oknami nám pomohli prebudiť záujem 

žiakov danej triedy o prácu s literárnym textom. 

V motivačnej časti hodiny sme žiakov vyzvali, aby na chvíľu zatvorili oči a 

porozmýšľali nad tým, aké pocity v nich vyvoláva dážď. Ústne dopĺňali začaté vety,  a tak 

sme sa dozvedeli, že v ich predstavách dážď chutí ako slaná, čistá voda, ale i nuda; vonia ako 

ryby, no i asfalt; vyzerá ako kvapky, dlhé čiary i slzy; znie ako more a šum lístia; vyvoláva 

príjemný pocit, ale i pocit nudy. Spája sa s pozitívnymi i negatívnymi pocitmi; búrka 

vzbudzuje strach, keď je človek doma sám; príjemné je zase, keď v lete padá teplý dážď. Po 

navodení tejto "dažďovej témy" sme plynulo prešli k tomu, že spisovateľka Iva Procházková 

stavia v románe Soví spev 17-ročného hlavného hrdinu Armina, jeho priateľku Rebeku a 9-

ročnú sestru Gézu do neľahkej situácie, v ktorej dôležitú úlohu zohrá práve dlhotrvajúci 

dážď... 

Ôsmaci uvítali učiteľkino motivačné čítanie ako príjemnú zmenu a počas čítania 

naozaj pokojne sedeli a bez vyrušovania počúvali prednášaný text. Po dočítaní urobila 

učiteľka prestávku, aby motivačné čítanie vo vedomí žiakov doznelo, potom žiakom rozdala 

texty a nechala pár minút na to, aby si literárnu ukážku ešte raz samostatne v tichosti prečítali 

(poskytla im teda čas na repetičné čítanie a zároveň čas na intrakomunikáciu – komunikáciu s 

textom i so sebou samým). 
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V interpretačnej časti učiteľka dialógom na začiatku zistila, že ukážka žiakov 

zaujala, bola podľa nich napínavá a zanechala zvláštny – dobrý aj zlý dojem. Žiakom sa 

páčila, zaujalo ich napätie, hraničná životná situácia i to, že je to „...ako z nášho života, aj 

nám sa to môže stať...“; „...aj my tu máme priehradu a pri veľkých dažďoch alebo búrkach sa 

môže stať hocičo...“ (žiaci sa do diskusie zapájali aj samostatne, čo bolo prekvapením i pre 

samotnú učiteľku). Armina na základe vypočutého charakterizovali ako starostlivého brata, 

ktorý mal zodpovednosť za dievčatá. Zmienka o boľavom hrdle, ako odozve na včerajšie 

popíjanie, vzbudila v žiakoch nemalú pozornosť. Žiaci sa zžili nielen s atmosférou príbehu, 

ale i s jeho postavami. V rozhovore s učiteľkou potvrdili dôležitosť komunikovania o 

ekologických problémoch, spomenuli prírodu, ozónovú vrstvu, vyrúbavanie stromov, zničené 

pohoria, globálne otepľovanie, zemetrasenia, prívalové, monzúnové dažde a pod. 

Do takto pripravenej atmosféry sme zaradili dve aktivity – tou prvou bol vnútorný 

monológ – žiaci sa v dvoch alternáciách snažili vžiť do situácie hlavných hrdinov a verbálne 

vyjadriť, čo si asi v danej situácii mohli myslieť. I keď sa im táto aktivita zdala byť náročná 

a mali s ňou značný problém, snažili sa. Armin tak myslel podľa nich sa nájdenie pomoci, 

zabezpečenie jedla, oblečenia a nejakého plavidla, ktoré by im pomohlo dostať sa do 

bezpečia. Rebeka sa snažila upokojiť Gézu a vyjadrovala istotu, že ich niekto nájde. Géza sa 

bála o mamu a trápil ju chorý kocúr Čárly. Po aktivite učiteľka so žiakmi uvažovala nad tým, 

čo sa pre človeka stáva dôležitým v bezprostrednom ohrození života. 

Na to nadviazala aktivitou, ktorú sme nazvali päť najdôležitejších vecí – každý žiak 

mal za text napísať päť vecí, ktoré by si so sebou zobral, ak by sa povodeň priblížila k ich 

domu. Mohli by si vziať len to, čo by naraz odniesli v rukách. 

Po aktivite o týchto veciach najskôr spoločne diskutovali, následne mali samostatne 

podčiarknuť, ktoré z nich by mohli reálne pomôcť hrdinom príbehu (išlo o veci ako mobil, 

peniaze, lekárnička, spací vak, nôž, nafukovačka). Žiaci s učiteľkou uvažovali aj o väčšej a 

menšej dôležitosti materiálnych a nemateriálnych hodnôt; o situáciách a okolnostiach, pri 

ktorých môže v živote dochádzať k zmenám v osobnom hodnotovom rebríčku a napokon 

rozmýšľali nad otázkami, ktoré by, ak by mohli, postavám v príbehu položili. Pýtali by sa na 

to, ako sa cítia, aký to bol zážitok, na čo v tej chvíli mysleli a či sa báli, aké pocity prežívali; 

niektorí by sa však nič nepýtali, ale radšej by ich upokojovali; snažili sa im pomôcť, napríklad 

tým, že by ich vzali na nafukovačku. 

V záverečnej časti hodiny sme sa zamerali na využitie vybranej techniky tvorivého 

písania, ktorou, ako sme už naznačili, bolo dopísanie textu. Pri písaní pokračovania ukážky sa 
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mali žiaci zamerať na to, ako by sa v situácii, do ktorej sa dostali Armin, Rebeka a Géza, 

zachovali oni. Teda, čo by robili, keby boli na mieste hlavných hrdinov. Ich úlohou bolo 

napísať pokračovanie príbehu, v ktorom mali odpovedať na záverečnú otázku textu – Čo 

budeme robiť? Vo svojich pokračovaniach mali zároveň funkčne využiť veci, ktoré si 

podčiarkli vo svojom zozname piatich najdôležitejších. Pokračovanie mali napísať tak, akoby 

boli Arminom (chlapci) alebo Rebekou (dievčatá) a písali ho priamo na hodine. (V prílohe 

tohto príspevku uvádzame ukážku žiackej práce.) 

 

Obsahovou analýzou vytvorených pokračovaní sme zistili, že najzreteľnejšie 

prezentovanými hodnotami boli priateľstvo, spolupatričnosť, rodina, obetavosť a sociabilita. 

Ani jeden žiak pri záchrane nemyslel len na seba. Situáciu sa snažili riešiť tak, aby sa 

zo zaplaveného domu dostali do bezpečia všetci, niektorí nezabudli ani na kocúra Čárlyho, a v 

závere sa všetci stretli s Arminovou a Gézinou matkou. Vecami, ktoré sa z piatich napísaných 

v tejto konkrétnej situácii stali nepotrebnými, boli peniaze, doklady, stan, cennosti, lieky, 

spacie vaky, taška, zbraň. Za potrebné a využiteľné sa pre žiakov stali jedlo, pitná voda, 

mobil, teplé oblečenie, nafukovačka, mačeta, nôž, deka, lekárnička. 

K samotnej záchrannej akcii pristupovali žiaci rôzne. Armin, ktorý zobral túto úlohu 

na seba, hrdinsky plával v jednom prípade po pomoc, zatiaľ čo dievčatá ostali čakať na jeho 

návrat. V podobnom prípade najskôr Armin z okolitých domov priniesol veci, ktoré mali 

hrdinom príbehu pomôcť čo najdlhšie vydržať čakať na pomoc. Tá prišla po dvoch dňoch a 

všetkých troch ich evakuovali do bezpečia. V tomto prípade však neprežil kocúr Čárly, 

ktorého našli utopeného. Hneď, keď boli v bezpečí, začali hľadať matku - tá ostala počas 

povodne u svojej sestry a to ona im poslala na pomoc záchranárov. 

Iný žiak z pozície Armina zasa dával veľký pozor na to, aby sa nič nestalo mladšej 

sestre Géze, za ktorú cítil v neprítomnosti matky veľkú zodpovednosť. Aj v tomto prípade 

prišla pomoc od krikom privolaných záchranárov a text končí vyjadrením: „Po tomto zážitku 

som si uvedomil, že náš život je veľmi dôležitý.“ 

Aktívne riešenie, ktoré bolo zároveň najbližšie k tomu, ktorým sa v knihe hlavní 

hrdinovia skutočne zachránili, podala jedna žiačka, keď sa štylizovaná do pozície Rebeky po 

neúspešnom pokuse o privolanie pomoci mobilným telefónom (mal vybitú batériu) rozhodla 

konať a spoločne s Arminom si vyrobili plavidlo – vyprázdnenú skriňu s doskami namiesto 

vesiel. Záchranná akcia sa zdramatizovala potápaním sa „lode“, avšak po vyhádzaní 



Tvorivosť v škole – škola tvorivosti 2 

ONLINE KONFERENCIA 29. – 30. 10. 2014 
 

151 
 

nepotrebných vecí sa dostali do bezpečia – k tete, odtiaľ hneď zavolali mame a tá sa vybrala 

za nimi. 

V jednom z prípadov, kde sa Rebeka štylizovala do typicky ženskej polohy 

emocionálneho útočiska malej Gézy, sa hrdinovia vďaka pomoci záchranárov nielen že 

zachránili a našli mamu (dokonca v tomto prípade aj s otcom), ale s Arminom sa do seba tak 

zaľúbili, že sa po siedmich mesiacoch vzali a žili šťastne až do smrti. 

Ako prvé hľadal jeden zo žiakov v pozícii Armina batérie do rádia, aby zistil, aká je 

v meste situácia. Následne potom chcel zostrojiť plť, ale nevedel z čoho. Našťastie našiel 

starú nafukovačku a na tej sa doplavili všetci traja do bezpečia. Tam za nimi dorazila aj 

mama, ktorá bola i v tomto prípade cez noc u svojej sestry, a preto nebola doma, ale našťastie 

všetko dobre dopadlo. 

V spolupráci so susedom Dittmannom sa snažil situáciu riešiť ďalší žiak. Ten v texte 

explicitne vyjadroval svoju starosť o dievčatá (Rebeku a Gézu), ale najmä o mamu, pretože 

nevedel, kde je a či je v poriadku. Popri tom, ako chcú so susedom použiť na záchranu kolesá 

z traktora, sa z rádia ozve mamin hlas, s odkazom, že je v poriadku a po deti pošle pomoc. A 

takto idealisticky sa nakoniec všetci zachránili. 

Príchodom záchranárov sa všetko dobre skončí aj v prípade, kde sa Géza vracia do 

zaplaveného domu späť, aby vzala Čárlyho. Mama je, samozrejme, tiež v poriadku a v závere 

sa všetci stretávajú. 

Obete povodne a ľudí uväznených vo vlastných domoch vidí z pohľadu Armina ďalší 

žiak, ktorý sa sám bez dievčat vyberie privolať pomoc a nájde ju v skupinke ľudí, medzi 

ktorými je aj jeho mama. Tí majú vodné skútre a vrátia sa po Rebeku a Gézu. 

Rebeka s Arminom pomôžu v ďalšej verzii pokračovania Géze zachrániť Čárlyho, 

nájdu nafukovačku, prelepia na nej dieru a dostávajú sa do bezpečia, kde ich čaká nielen 

Arminova a Gézina matka, ale i Rebekini rodičia. 

Pasívny prístup spočívajúci v čakaní na pomoc, ktorá prišla až po niekoľkých dňoch, 

sa od ostatných líšil v tom, že daná žiačka sústredila záchranu skupinky do rúk Božej 

prozreteľnosti a v závere po záchrane a stretnutí sa s rodičmi vyjadrila, že „...za všetko 

môžeme ďakovať iba Bohu, že sme prežili.“ 

Viacerí popri zachraňovaní nezabúdali na hľadanie jedla a suchých šiat, aby celkom 

nepremrzli. Tak to bolo aj v ďalšom príbehu, ktorý skončil záchranou pomocou nájdeného 

nafukovacieho člna. V bezpečí sa potom stretli hlavné postavy s mamou, o pár dní voda 

ustúpila a oni sa mohli vrátiť do svojho domu. 
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V inom pokračovaní bolo nad všetko ostatné postavené hľadanie mamy a jej nájdenie 

bolo pre Armina to najdôležitejšie, pretože Rebeka, Géza a Čárly boli po celý čas hľadania s 

ním (v tomto prípade by sme chceli len poznamenať, že autor tohto pokračovania v reálnom 

živote skutočne prišiel o mamu, čo sa pravdepodobne premietlo aj do tejto práce). 

Nuž a v jednom, dosť bizarnom, prípade boli všetci – zachránení i mŕtvi ľudia - 

sústredení na jednej veľkej lúke, kde našli aj Arminovu mamu – živú a zdravú a po pár dňoch 

sa vrátili domov. 

 

Záver 

Všetky tieto šťastné konce a výrazne prezentované hodnoty rodiny a jej súdržnosti sú 

dôkazom toho, že i spočiatku odmietaví ôsmaci túžia po dobre a harmónii, ktorá vyvoláva 

nenahraditeľný vnútorný pocit bezpečia. 

Pre žiakov v tomto veku je celkovo typická emancipácia od rodiny a čoraz väčšia 

závislosť od vrstovníkov. No táto emancipácia nevedie k zrušeniu citovej väzby k rodičom, 

ale k jej premene. Pocit istoty a bezpečia, ktorý väzba na rodinu poskytovala, sa postupne 

transformuje do symbolickej roviny a účinne funguje vo vedomí jedinca. Rodinné zázemie 

považujú pubescenti za samozrejmosť, ktorá by ich nemala obmedzovať v ich 

osamostatňovaní. Avšak v prípade situácie nejakého subjektívneho ohrozenia nadobúda 

potreba citovej istoty veľký význam (Vágnerová, 2000, s. 232 - 244). Silný pocit domova 

zároveň pomáha pri prekonávaní životných prekážok, nástrah a blúdení. A istotu, ktorú 

potrebujú cítiť, nachádzajú prirodzene primárne práve v rodine. 

Analýza výsledkov realizovanej hodiny je dôkazom toho, že aj využívaním vhodne 

zvolených techník tvorivého písania sa môžu hodiny literárnej hodiny stať pre žiakov nielen 

atraktívnejšími, ale môžeme ich prirodzenou a nenásilnou prácou s textom primäť i k tak 

veľmi potrebnému uvažovaniu o hodnotách a otázkach dobra a zla.  

 

Summary 

Emancipation from family and gradually increasing dependence on peers is generally typical 

for pupils in 8
th

 grade. However, such emancipation does not result in breaking the emotional 

connection with the parents, rather in its transformation. The feeling of certainty and safety, 

which was provided by the connection with the family, is gradually transformed into a 

symbolical level, and it effectively operates in a person’s consciousness. The analysis of the 

results obtained during a class provides evidence of the fact that even by using the properly 
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chosen techniques for creating writing literary education classes may become not only more 

attractivefor pupils, but by means of natural and non-forced work with texts it is possible to 

motivate pupils to think about values and about questions of good and evil, which is so 

important. 

 

Príloha 

Ukážka žiackej práce 
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