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TVORIVÁ INTERPRETÁCIA ROZPRÁVKY JÁNA MILČÁKA 

V KONTEXTE VYUČOVANIA LITERATÚRY PRE DETI 

A MLÁDEŽ  

Martina PETRÍKOVÁ 

 

Abstrakt: V príspevku uvažujeme o problematike tvorivej interpretácie umeleckého textu, 

rozprávky Jána Milčáka, v kontexte vyučovania literatúry (nielen) pre deti a mládež v nižšom 

sekundárnom vzdelávaní a v nadväznosti na ISCED2. Upozorníme na možnosti tvorivej 

interpretácie umeleckých textov, ktorú budeme prezentovať prostredníctvom tvorby návrhu na 

prácu s literárnym dielom Jána Milčáka a v nadväznosti na interpretáciu textu.  

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

interpretácia. 

 

CREATIVE INTERPRETATION OF FAIRY TALE OF JÁN MILČÁK IN THE CON-

TEXT OF EDUCATION OF LITERATURE FOR CHILDREN AND YOUTH  

 

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

fairy tale of Ján Milčák, in the context of teaching of 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 creative 

interpretation of literary texts, which will be presented by means of proposal to work with 

literary works written by Ján Milčák and building on interpretation of the text. 

Keywords: literature for children and youth, ISCED2, creative interpretation, literary-

scientific interpretation. 

 

Úvod  

Podľa Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu
13

, ktorý je platný od 1. 9. 2015, 

sa v špecifickej zložke slovenského jazyka ako vyučovacieho jazyka, teda v literatúre, 

zdôrazňuje rozvíjanie čitateľských kompetencií, ktoré má viesť k čítaniu s porozumením. 

                                                           
13

 Pozri Štátny vzdelávací program. Nižšie stredné vzdelávanie. 2. stupeň základnej školy. Bratislava: Štátny 

pedagogický ústav, 2015, s. 6. [online]. [Popis urobený 22. 7. 2015]. Dostupné na internete: 

https://www.minedu.sk/data/att/7500.pdf 
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Podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre nižšie sekundárne vzdelávanie ISCED2
14

 by mal 

žiak nadobudnúť a rozvíjať svoje poznávacie a čitateľské kompetencie, teda 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 umelecké texty, ako aj názorne zobrazovať pojmy a vzťahy medzi 

nimi do pamäťových myšlienkových máp, ktoré zefektívňujú upevňovanie a systematizáciu 

poznania
15

, mal by vedieť reprodukovať umelecký text, odlíšiť epický text od lyrického 

a dramatického textu, identifikovať kľúčové slová a sformulovať hlavnú myšlienku, určiť 

hlavné a vedľajšie postavy, analyzovať a interpretovať text a pod.). Žiak by mal rozvíjať svoje 

analytické a syntetické zručnosti, tvorivé zručnosti (mal by vedieť odlíšiť medzi sebou texty 

z hľadiska jazykového štýlu, slohových postupov a žánrov, zdramatizovať, ilustrovať 

prozaický text a pod.), ako aj informačné a komunikačné zručnosti (mal by vedieť 

vyhľadávať, spracúvať, používať informácie z internetu, mal by vedieť prezentovať získané 

poznanie a pod.). V procese školskej literárnej komunikácie, v priebehu analýzy 

a interpretácie vybraného umeleckého textu (v našom prípade rozprávky Jána Milčáka Starec, 

ktorý lietal), sa teda kladie dôraz na osvojovanie a rozvíjanie čitateľských a poznávacích 

kompetencií, ako aj na osvojovanie vybraných kľúčových literárnovedných pojmov, pričom 

učiteľ by mal ponúknuť adekvátne podnety a pripraviť vhodné podmienky na to, aby si žiak 

osvojoval poznatky sám. 

V tematickom celku Všeobecné pojmy
16

 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 analyzovať ilustráciu v súvislosti s textom. 

                                                           
14

 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. 2015] Dostupné na internete: 

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

d2.pdf 
15

 Porovnaj Štátny vzdelávací program. Nižšie stredné vzdelávanie. 2. stupeň základnej školy. Bratislava: Štátny 

pedagogický ústav, 2015, s. 13. [online]. [Popis urobený 22. 7. 2015]. Dostupné na internete: 

https://www.minedu.sk/data/att/7500.pdf 
16

 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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V tematickom celku Próza
17

 zas dominujú pojmy – próza ako súčasť umeleckej 

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

významovej roviny prozaického textu, literatúra pre deti (detský hrdina, dej, prostredie), 

kľúčové slová, dejová osnova, hlavná myšlienka, rozprávač, hlavná a vedľajšia postava (ich 

charakteristika), kompozícia diela (nadpis, odsek, kapitola), súvislosť medzi nadpisom 

a textom, prozaické žánre, rozprávka, 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 nadväznosti na problematiku prózy a jej žánrov vie definovať žáner 

rozprávky (a jej druhy) a identifikovať jej znaky vo vybranom texte Jána Milčáka, 

charakterizovať jej obsah, formu a spôsob spracovania, vie odlíšiť fantastické a realistické 

prvky a zdôvodniť ich funkciu v texte. 

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 

ho 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 Jána Milčáka Starec, ktorý lietal 

Predpokladom kreovania metodiky realizácie súboru vyučovacích hodín je pýtanie sa 

tvorivý potenciál zvolených metód a postupov práce s umeleckým textom, ktorý vyrastá 

z hľadania súvzťažností so zámerom textu, s modelovým autorom a jeho tvorivými 

stratégiami, a to v procese literárnovednej interpretácie textu. Predpokladáme totiž 

korešpondencie medzi uplatňovaním jednotlivých (autorských) stratégií v konkrétnych 

umeleckých textoch a „ziskom“ z ich uplatnenia, ich tvorivým využitím pri práci s literárnym 

                                                           
17

 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. 2015] 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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dielom. Aj preto predraďujeme poznámky k interpretácii umeleckého textu pred tvorivú 

metodiku realizácie súboru vyučovacích hodín. 

Rozprávkový príbeh o starcovi, ktorému narástli krídla a lietal, tvorí 25 samostatných 

kapitol. Zo žánrového hľadiska možno príbeh zaradiť k fantastickým, ba až k filozoficko-

symbolickým rozprávkam, v ktorých sa fantazijnosť a hravosť spolupodieľajú na kreovaní 

poetickej verzie skutočnosti a v ktorých sa mnohé z motívov stanú nositeľom symbolického 

významu. 

 Jedna z otázok, ktorú adresuje vtáčik hlavnej postave v prvej kapitole rozprávkovej 

knihy o múdrom starcovi a jeho láskavo múdrom nazeraní na svet pri šálke lipového čaju, ale 

aj o pozorovaní farebných premien oblohy a zmien v živote pod tlakom skúseností, znie takto: 

„Prečo ľudia nemajú krídla?“ spýtal sa vtáčik. (Milčák 2014, s. 5). Východisková situácia 

príbehu je spojená so situáciou ústrednej postavy starca, ktorý žije osamote, a preto podnecuje 

stretnutie s chlapcom. Zdanlivo obyčajný predmet, pondusové hodiny, ktoré nemajú pre starca 

hodnotu, vymení vedľajšia detská postava bezmenného chlapca za živé súcno, za vtáčika. 

A tak výmena neprináša do života vzácnu vec, ale vzácneho priateľa, či pomocníka na ceste 

svetom, ale vlastne „na ceste s krídlami“. To, čo starcovi v čase starnutia a osamievania 

chýba, ponúka vtáčik v podobe zrnka pšenice. Jeho hodnota je nedozerná, pretože starcovi 

prináša zrnko schopnosť lietať. 

Získané priateľstvo a pšeničné zrnko, symbol znovuzrodenia sa pre nový život, 

iniciujú „zázrak“ v živote starnúceho muža a posunú ho do fantazijnej polohy už len tým, že 

výmenou nepotrebných pondusových hodín za vtáčika sa odmietne „realita“ či skutočnosť, 

v ktorej má zmysel prístroj na fyzikálne meranie jednotiek času. Symbolicky sa tým odmietne 

plynutie, či odpočítavanie času podľa fyzikálnych zákonitostí a potvrdí sa zmysel 

fantastických, neočakávaných, nepravdepodobných dejov, ale aj duchovných rozmerov bytia. 

Dar pšeničného zrnka ako zárodku nového života ovplyvní a metamorfuje starcovo prežívanie 

v pozemských súvislostiach, totiž rozšíri ho o imaginatívny rozmer, čo sa pretaví aj do 

jazykového výrazu a výpovedí, či múdrych myšlienok, ktoré nadobudnú podobu gnóm. Medzi 

nimi čítame: „Ak je (zrnko, dopln. M. P.) jediné, je cennejšie, ako keby ich bola plná hrsť,“ 

štebotal vtáčik. (Milčák 2014, s. 7). Vtáčika, ktorý nie je konkretizovaný odborným 

pomenovaním na rozdiel od ostatných vtáčích protagonistov príbehu, možno považovať za 

symbol, či obraz duše, ktorá túži po novom bytí, alebo po novom spôsobe jeho zakúšania. 
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Krídla umožnia starcovi, ktorý sa nimi vradí medzi „nebeské“ bytosti, aby pozoroval a 

(spolu)prežíval rôznorodé situácie a deje, aby odkrýval vzťahy i vlastnosti tých, ktorí vstúpia 

do jeho príbehu. 

Rozprávač napája na prvú kapitolu príbeh o myške, ktorá prebýva vo veži s knihami, a 

o prepelici, ktorá nosieva myške zázračné semeno viky lesnej, či o pyšnej mačke, ktorá nie je 

prefíkaná, aby starec konfrontoval svoje poznanie s jeho fantazijnou reinterpretáciou.  

Jeho stretnutie so starenou, ktorej kvetom bola ostrôžka poľná a ktorá hľadala Smrť a spolu so 

starcom sa napila zo studničky s krištáľovou vodou, sa prepája cez motív a symbol studničky 

s postavou rozprávkara. Jedným zo starcových očakávaní je totiž stretnutie s rozprávkarom 

s očami ako studnička a so špecifickou funkciou v texte rozprávky – putovať ťažkými 

a dlhými cestami, dôjsť k modrým vrchom, o ktorých píše rozprávku, a tak konfrontovať 

fantazijný obraz, či predstavu so skutočnosťou, život so smrťou (tým sa naznačí aj intenzita 

prepojenia starca s rozprávkarom). Príbehy sa teda budujú prepájaním motívov, ktoré sú často 

nositeľom symbolického významu (napr. zlosť trblietajúca sa v stareniných očiach – obloha 

s farbou studničky – z očí starých ľudí, ktorí si spomenú na detstvo, sa stratí hnev – 

rozprávkar s očami ako studnička), s nesmierne „rozľahlým“ asociačným poľom, a tak sa 

konfrontujú, aby premáhali tenzie tematizovaného života.  

Výtvarne sú relevantné prírodné motívy vtáčat a kvetov stvárnené na predsádke knihy 

v súlade s ich diagnostickými, alebo s ostatnými poznávacími znakmi, teda v súlade s 

morfológiou živých organizmov, čím sa konfrontuje ich fantazijná knižná, ale vlastne textová 

interpretácia v príbehu s ich vradením do taxonomickej klasifikácie rastlín a vtákov (obrázky 

a odborné pomenovania z rastlinného a vtáčieho sveta so špecifickými znakmi – kvet, list, 

stonka, stavba tela, sfarbenie peria a pod.). Ide o motívy vtáčat (drozd čvikotavý, lastovička 

obyčajná, mlynárka dlhochvostá, plamienka driemavá, prepelica poľná, pipíška chochlatá, 

sedmohlások, žltochvost hôrny, strnádka, sýkorka uhliarka, vrabec), motýľov (vidlochvost, 

jasoň červenooký, očkáň) a kvetín (hrachor, netýkavka málokvetá, vika lesná, ostrôžka 

poľná), ale aj pšeničného zrnka, ktoré sa využijú v príbehu starca, ktorý mal krídla, a zaplnia 

fantáziou kreovaný svet. Sprevádzajú život v jeho mnohorakej, či „sedmikrásnej“ podobe. 

Motívy vtáčat a vtáčaťa sú teda rovnako ako rastlinné motívy nesmierne významnými 

motívmi. „Keď sadne vtáčik na konár, strom skrásnie.“ (Milčák 2014, s. 69). Vtáčatá, či ich 

dary (vtáčie a prepeličie zrná ako veci so zázračnou silou), alebo väzby, ktoré udržiavajú 

(vtáčik a starec, biela vrana a dievča s červeným vrkočom, myška a mlynárka dlhochvostá), 

v predstihu dávajú vytušiť, že účinky ich darov budú analogické, alebo že vytvárané väzby 
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budú trvalé, či prinesú „zisk“ na ceste svetom. Respektíve, že ich prítomnosť oživuje 

a skrášľuje súcno. 

Vtáčí dar pšeničného zrnka – vzácna vec s čarodejnou silou – „zázračným“ spôsobom 

vracia starenke sluch a vtáčatá súťažia aj v speve s talianskym tenoristom, aby sa príbehom 

zdôraznilo, že len ten ľudský spev, ktorý prináša radosť a úľavu, býva sprevádzaný vtáčím 

spevom, či pripodobňuje sa vtáčiemu spevu v metaforickom zmysle slova. Symbol slávika, 

ktorý vyletí z hrdla, vypovedá nielen o „sedmokráse“ hlasu, ale aj o súznení, či spoluznení 

„v pýtaní sa“ na zmysel spevu.  

Ďalšia z kapitol reaguje na problém, ktorý nemožno premôcť ľahko, pretože sa nepriamo 

vypovie o odchode človeka-starenky do „diaľky“:  

Starec s bielymi krídlami ničomu nerozumel. Po lícach sa mu skotúľali dve slzy. Prileteli 

mlynárky dlhochvosté, posadali starcovi na dlhú bielu bradu, ticho spievali: sik, sik. „Tešíš 

sa, akoby Smrť bola krásna!“ zvolala starec. Pochopil, že ho mlynárky dlhochvosté prileteli 

potešiť. „Neviem, čo je krásne,“ ozvala sa z diaľky starenka, „viem málo, to mi stačí.“ 

(Milčák 2014, s. 19). A potvrdí sa, že krídla môžu poskytnúť, či sprostredkovať človeku iný 

pohľad na svet a skutočnosť: „Viem lietať,“ odpovedal starý muž, „objavil som, čo som 

doteraz nevidel.“ (Milčák 2014, s. 19).  

Do príbehu sa vpletú ďalšie peripetie a starca odvádza policajt do kaštieľa-väzenia. 

Stretnutie s myškou, ktorá číta knihy, aby sa dozvedela, kde vzniká radosť, vedie 

k vyslobodeniu a k vyskúšaniu takej cesty, ktorá sa zdá byť pre starca neschodná. A starý muž 

s krídlami od sadzí poletuje nad mestom, aby videl a prežil to, čo zatiaľ neuzrel a neskúsil, čo 

je z hranice medzi pravdepodobným a fantazijným. Vybrané („vtáčie“ či prírodné) motívy sa 

v príbehu reťazia a „rytmicky“ sa doň vracajú, a tak zapletajú i rozpletajú príbeh starca, ktorý 

lietal. Prepelica ako symbol jari i odvahy (pozri Becker 2002, s. 135) z priateľstva nosí myške 

zrno viky lesnej, ktoré každého nasýti na celý deň. V príbehu je bojkom, avšak svoj strach 

prekoná. Biela vrana, ktorá sa vymkýna z celku, lieta nad károu, na ktorej sa vezie škaredé 

ryšavé dievča (podľa Milčák 2014, s. 43). Vtáčik vstupuje do starcovej cesty z priateľstva a 

prináša mu neočakávané „správy“ s nezvyčajnými motívmi (kocúr Kilimandžáro, zrnko 

pšenice pre dirigenta...), ktoré sa v príbehu znovuobjavia, napoja na reťaz iných, aby sa spätne 

zdôvodnila ich opodstatnenosť vo vybraných kapitolách. Reťazenie takýchto motívov potom 

vedie k vzbudzovaniu prekvapivých point.  

Motív bielych a strieborných krídel, symbol spájajúci nebo a zem, prepojí aj postavu 

starca a včelie dievčatko, motív kvetov ostrôžky poľnej, ktoré objímajú dom so šindľovou 
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strechou, spoja zas včelie dievčatko a bezzubú starenku, ktorá hľadá Smrť, a tak priradia 

k sebe starca s krídlami a starenku Malvínu, na ktorú sa okrídlený muž prezvedá, pretože ju 

miluje. Strieborná farba, ktorú získajú starcove krídla, sa považuje za farbu čistoty, dokonca 

v žalmoch sa Božie slovo prirovnáva k striebru (podľa Becker 2002, s. 280), ktoré spolu so 

zlatom – symbolom najvyššej cnosti, lásky, ale aj nebeského svetla (podľa Becker 2002, s. 

339) reprezentujú vysokú hodnotu stvoriteľského úsilia a Božieho diela. Avšak starec sa 

zrieka nielen striebornej farby krídel, ale aj krídel, a preto možno uvažovať o starcovej 

premene v texte rozprávky. 

Podobnosť sa navodzuje aj medzi starcami a deťmi, pretože obe skupiny sa chcú 

dozvedieť „všetko, čomu nerozumejú a čo nevedia.“ (Milčák 2014, s. 66). Dieťa je pritom 

symbolom bezstarostnosti a nevinnosti a len ľudia, ktorí sú ako deti, môžu podľa evanjelia 

vstúpiť do Božieho kráľovstva (podľa Becker 2002, s. 54), a tak aj starec, ktorý vo svojom 

veku hľadá a snaží sa poznať nepoznané, či zakúsiť nezakúsené, symbolizuje bezstarostnosť 

danú vekom a neobmedzenými možnosťami danými darom krídel. 

Jedným z dominantných a návratných motívov, vstupujúcim do vybraných kapitol, je 

motív dievčatka s ryšavými vrkočmi, ktoré sa vozí na káre ťahanej mocným bielym capom. 

Červená, či ryšavá farba sa spája s ambivalentnou symbolikou života i smrti. Biela farba sa 

zväzuje s počiatkom i koncom, s ich zjednotením, keďže je súčasťou svadobných, iniciačných 

i pohrebných obradov, ba aj posvätné zvieratá boli biele (podľa Becker 2002, s. 30). Keďže 

symboliku bielej a červenej/ryšavej farby rozkrývajú postavy príbehu, starec a starena, tak 

relevantné farby možno spojiť s motívom, ba i symbolom, či s personifikáciou Smrti, keďže 

zobrazuje protiklad života a smrti (podľa Becker 2002, s. 273):  

„Podarilo sa mi uniknúť z mŕtvej krajiny.“  

„Je biela a rovná ako dlaň?“ spýtala sa bezzubá starenka. 

„Vyhni sa jej,“ povedal muž so striebornými krídlami, „vyhýba sa jej aj Smrť, hoci jej farbou 

je biela.“ 

„Nie, to nie. Farbou Smrti je ryšavá. Smrť je krásna, má ryšavý vrkoč po pás.“ (Milčák 2014, 

s. 68). 

Za návratný motív možno považovať aj motív Smrti, na ktorú starenka čaká a ktorú 

chce prilákať spevom. Starca však jej túžba robí nešťastným. (pozri Milčák 2014, s. 69). 

Oproti smrti sa situuje motív lásky, pretože tá môže zmôcť Malvíninu túžbu, no nie samotu: 

„Aj dvaja by sme boli sami. Samota nie je milovanie, samota je pavučina,“ povedala bezzubá 

starenka. (Milčák 2014, s. 70). 



Tvorivosť v škole – škola tvorivosti 3 

ONLINE KONFERENCIA 28. – 29. 9. 2015 
 

75 
 

Ďalšou z farieb, ktorá je funkčne využitá v texte, je levanduľová či modrá:  

„Odleťme, nad nami je levanduľová obloha, boží závoj utkaný z levanduľových kvetov,“ 

povedal muž so striebornými krídlami. 

„Modré oči má rozprávkar, aj tie sú božie?“ 

„Modrá je obľúbenou farbou včiel a vtákov,“ povedal muž so striebornými krídlami.  

„Si to ty, s tebou som pila z lesnej studničky!“ zvolala bezzubá starenka. 

„Nechcem, aby si ju stretla!“ povedal starý muž so striebornými krídlami.  

„Smrť? Je zvodná ako máloktorá krásavica. Počula som, že jej kráse nikto neodolá.“ 

„Nedaj sa oklamať. Nie každá krása je užitočná.“ (Milčák 2014, s. 68). Modrá farba je farbou 

neba a večnosti, božského a pravdy, ale aj fantastického (pozri Becker 2002, s. 176). 

V rozprávke symbolicky „súznie“ s Božím princípom a nadobúda aj význam presahovania 

ľudských schopností prienikom prvku „zázračnosti“ (získanými krídlami) do pozemských, 

teda „iba“ ľudských súvislostí. Modrá farba sa viaže s motívmi oblohy, neba, ale aj očí 

rozprávkara, ktorého chce starec na svojej ceste stretnúť, ako aj na rastlinný motív ostrôžky 

poľnej, obľúbenej starenkinej kvetiny.  

A všetky cesty sa zbiehajú na modrom vrchu a potom zas v nadväznosti na starcovo 

zrieknutie sa krídel vedú k nemu domov, späť do pozemského kontextu z fantastického sveta 

„medzi nebom a zemou“. Postava rozprávkara, ktorý vyšiel na modrý vrch a zomrel, vďaka 

starcovmu zrieknutiu sa krídel znovu ožije, aby sa rozprávka, ktorú píše, zachovala a aby 

putovala cestami-necestami k svojmu čitateľovi. Milčákova kniha je určená pre čitateľov od 9 

rokov, no jej recipient môže, ba musí dorastať, aby zmysel fantastického, či filozoficko-

symbolického rozprávkového textu aj odkryl. 

 

Metodika realizácie súboru vyučovacích hodín  

Tvorivá práca s literárnym textom 

Tvorivej interpretácii podrobíme prvú kapitolu rozprávky Jána Milčáka Starec, ktorý lietal. 

V kontexte výučby literatúry pre deti a mládež, v procese tvorivej interpretácie vybranej 

rozprávky využijeme také vyučovacie metódy a stratégie, ktoré podľa R. Fishera (2004, s. 7 – 

9) vedú k samostatnému a účinnému učeniu sa a k rozvoju myslenia: učenie s myslením, 

kladenie otázok, plánovanie, diskusia, mentálne mapovanie, divergentné myslenie, 

kooperatívne učenie, individuálne vedenie, hodnotenie, vytváranie učebného spoločenstva. 

Ponúkneme súbory úloh, z ktorých si učiteľ môže vybrať tie, ktoré považuje za vhodné vo 

vzťahu k zloženiu skupín žiakov v triede. Sú totiž žiaci, ktorí patria k typu osvojujúcemu si 
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poznanie skôr v skupine, prípadne verbálne (počúvaním), logicky, ale poznáme aj „hudobný“ 

typ atď. (porovnaj Gardner, podľa Fisher 2004). 

 

Téma: Rozprávka Jána Milčáka v kontexte slovenskej literatúry (nielen) pre deti a mládež 

(Starec, ktorý lietal, I. kapitola) 

Tematické celky: Všeobecné pojmy, Próza 

Cieľ:  

- vzdelávací:  

- identifikovať znaky rozprávky, fantastické i realistické prvky, ako aj zmysel filozoficko-

symbolického rozprávkového príbehu prostredníctvom tvorivej interpretácie,  

- identifikovať možnosti a zmysel spolupôsobenia výtvarnej a textovej zložky v rozprávkovej 

knihe s dôrazom na zobrazenie rastlín a vtákov na predsádke knihy a vo vzťahu k ich funkcii 

v príbehu; 

- 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, 

literatúra pre deti (detský hrdina, dej, prostredie), kľúčové slová, dejová osnova, hlavná 

myšlienka, rozprávač, hlavná a vedľajšia postava (ich charakteristika), kompozícia diela 

(nadpis, odsek, kapitola), súvislosť medzi nadpisom a textom, prozaické žánre, rozprávka, 

čítanie s porozumením. 

- výchovný:  

- uvoľnenie a rozvíjanie tvorivosti a fantázie (možnosti lietania prostredníctvom krídel 

a pod.),  

- rozvíjanie schopnosti porovnávať, hodnotiť (životné a tematizované situácie, literárne 

modely sveta...) a riešiť problém (získaných krídel a pod.) tvorivým spôsobom, 

- rozvíjanie schopnosti vcítiť sa do vnútorného života iných ľudí i vecí, 

- rozvíjanie schopnosti identifikovať a pomenovať citovú, fantazijnú, etickú hodnotu (hodnota 

meniaceho sa života starnúceho muža pod vplyvom fantázie a priateľstva, citová hodnota 

daru, myslenie o živote, hodnota získaného priateľstva a pod.), filozofickú a estetickú 

hodnotu. 
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Metódy: dialogické metódy, brainstorming, role-play (hranie roly), dramatizácia príbehu, 

pantomíma, tvorivé písanie a kreslenie, tvorba plagátu, tvorba časopisu, analýza a 

interpretácia umeleckého textu, slovné alebo obrazové asociácie, myšlienková mapa príbehu... 

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

kognitivizácia  

Didaktická technika: PC, dataprojektor alebo interaktívna tabuľa 

 

Čítanie príbehu so symbolickou alebo filozofickou povahou môže iniciovať záujem o deťmi 

reflektovaný problém, či myšlienky, ktoré zaujali, a tak budú tvoriť tému diskusie.  

Príklady otázok: Máte skúsenosť s lietaním? Môže človek získať krídla? Môže lietať bez 

obmedzení a bez použitia technických vymožeností? Aký zmysel má výmena hodín za 

vtáčika? Čo ju mohlo podnietiť?  

Vyberte niekoľko (kľúčových) slov/motívov z umeleckého textu, ktoré spojíte (hlavnou) 

myšlienkou.  

 

V skupine čítajte text, diskutujte o ňom a pýtajte sa na jeho problémové miesta.  

V skupine vytvorte osnovu príbehu a podľa nej reprodukujte alebo metamorfujte príbeh. 

Po tichom čítaní umeleckého textu formulujte/tvorte otázky o texte (Ktorá z postáv je hlavnou 

postavou a ktorá je vedľajšou postavou? Ako sa volá hlavná postava? Čo robí? Prečo 

vymenila hodiny spomedzi iných vecí v domácnosti? Čo získala výmenou hodín? Aký dar 

získala? Čím sa postavy podobajú a čím sa líšia? Aké hodnoty sú pre postavu starca dôležité? 

V ktorej časti dňa sa odohráva dej? A pod.). 

 

Vysvetlite, do akej miery sa (ne)zhodujú skutočnosť s obrazom sveta, ktorý je stvárnený 

v prvej kapitole Milčákovho umeleckého textu. Identifikujte fantastické a realistické prvky 

v texte rozprávky. 

Vysvetlite súvislosti medzi prvou kapitolou príbehu a obrázkom na obálke (obrázok v prílohe), 

ako aj medzi názvom knihy a prvou kapitolou. 

Zdôvodnite, prečo text patrí k žánru (fantastickej/symbolickej) rozprávky a k próze. 

Vytvorte námety pre časopis, ktorý bude motivicky ťažiť z prečítanej rozprávky. 

Prezentujte jeden z námetov na rubriku v časopise. 
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Nakreslite na „mape príbehu“ tie miesta/priestory, na/v ktorých sa odohráva dej prvej 

kapitoly. Na znázornených miestach nakreslite motívy/symboly, ktoré sa s nimi spájajú, 

a vysvetlite ich význam. 

Vytvorte pojmovú mapu prvej kapitoly fantastickej/symbolickej rozprávky Starec, ktorý lietal. 

 

Rozprávku zaraďte k správnemu literárnemu druhu. Svoju voľbu zdôvodnite. 

Transformujte vybranú časť rozprávky na básnickú rozprávku. Použite analogické motívy. 

Uvažujte o probléme prvej kapitoly literárneho textu Starec, ktorý lietal, a pomenujte ho. 

Uvažujte, do akej miery autor využil motívy známe z ľudovej rozprávky? 

Identifikujte tie z motívov, ktoré považujte za novátorské. Vychádzajte z poznania 

o prečítaných ľudových a autorských rozprávkach. 

Uvažujte, ktorú z postáv možno považovať za pomocníka?  

Vytvorte otázky, ktoré sa dotýkajú témy/formy textu, a položte ich spolužiakom. 

Pantomimicky stvárnite vybrané situácie z textu a nechajte spolužiakov hádať, o ktoré zo 

situácií ide. Pantomimicky stvárnite vybrané postavy z textu a nechajte spolužiakov hádať, 

o ktoré z postáv ide. Pantomimicky stvárnite neživé predmety z príbehu (pr. lampa, hodiny). 

 

Vybranú časť príbehu dramatizujte. 

Priraďte vhodné príklady básnických obrazov z umeleckého textu k ich pomenovaniam 

v prvom stĺpci, príklady nájdete v druhom stĺpci: 

zdrobnenina  vtáčik     

epiteton  okolo sliepňajúcej žiarovky 

metonymia  vyšplhať sa k svetlu 

metafora  čiernu (oblohu) posypanú makovými svetielkami hviezd 

personifikácia  sa kotúľa slnko 

básnická otázka Prečo ľudia nemajú krídla? 

Vetu z rozprávky – Obloha mala farbu levandule. – pretransformujte na prirovnanie. 

K úvodu príbehu vyberte vhodnú hudbu, aby ste ňou vyjadrili či umocnili atmosféru večera. 

Identifikujte opakujúce sa prvky (motívy) v prvej kapitole príbehu. Uvažujte, čo sa dosahuje 

ich opakovaním. 

Použite vybrané motívy z textu na tvorbu piesne alebo jej refrénu ako výrazu témy príbehu.  

 

Vytvorte PowerPoint prezentáciu o Jánovi Milčákovi a jeho tvorbe. 
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Vybraného autora zaraďte do kontextu (tvorba pre deti, regionálny autor a pod.). 

K vybraným dielam autora vytvorte ilustrácie alebo ilustrujte prvú kapitolu rozprávky. 

Ilustrácie porovnajte s ilustráciami z kníh. Identifikujte odlišné a spoločné znaky. 

Vytvorte rozprávku na vybranú trojicu motívov z rozprávky. Texty prezentujte a hodnoťte. 

Uvažujte, prečo (nie) je rozprávka umelecky hodnotným textom. Svoje tvrdenie zdôvodnite. 

Predvídajte, ako sa bude príbeh vyvíjať a ako sa uzavrie starcovo lietanie. 

Identifikujte problémové miesta textu. Diskutujte o nich. 

Ktoré z hodnôt prezentovaných rozprávkou považujete za dôležité aj pre váš život? 

 

Navrhnite, ako napísať dobrú rozprávku.  

Navrhnite viaceré riešenia problému na ceste do sveta s krídlami (napr. chlapec mohol 

vymeniť hodiny za ... a doniesť ...). 

Navrhnite ideálny plán lietania starca, ktorý mal krídla.  

Vytvorte plán výmeny hodín za vtáčika alebo plán maľovania obrázka, písania príbehu 

lietania. 

 

V skupinách alebo vo dvojiciach vytvorte plagát, ktorý bude informovať o udalosti, ktorá sa 

odohrala v čítanom texte alebo vytvorte komiks ako reakciu na vybrané tematizované deje. 

Navrhnite v skupine pravidlá činnosti (ako hry), ktorá bola vykonávaná v čítanom texte (napr. 

výmena tovaru, lietanie – 1. tovar (vec – hodiny) možno vymeniť len za vtáčika, 2. druh 

vtáčika musí lietať, ako to vyplýva z príbehu, 3. ...).  

 

V príspevku sme sa zaoberali problematikou tvorivej interpretácie umeleckého textu, 

rozprávky Jána Milčáka, v kontexte vyučovania literatúry (nielen) pre deti a mládež v nižšom 

sekundárnom vzdelávaní a v nadväznosti na ISCED2. Upozornili sme na možnosti tvorivej 

interpretácie umeleckého textu, ktorú sme prezentovali prostredníctvom metodiky realizácie 

súboru vyučovacích hodín, teda návrhov na prácu s rozprávkou Jána Milčáka. V nadväznosti 

na vybrané tematické celky (Všeobecné pojmy, Próza) a repertoár literárnovedných kategórií 

sme pri tvorbe návrhov na prácu s literárnym textom zohľadnili 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). 
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Prílohy 

 

Obr. In: Milčák, J.: Starec, ktorý lietal. 1. vyd. Bratislava: TRIO Publishing, 2014. 88 s. ISBN 

978-80-8170-009-5 (obálka). 

 

Ján Milčák – Starec, ktorý lietal  

 

I. 

Starý muž s bradou po pás sedel pri okne. Ubúdalo z letného dňa. Modrá obloha sa zmenila 

na červenú, neskôr ružovú, potom šedú a napokon čiernu posypanú makovými svetielkami 

hviezd. Starý muž si ticho pospevoval. Býval sám. 

 Zdriemol. Čudoval sa, ako rýchlo sa na oblohe menia farby. Chlipkal čaj z lipového 

kvetu. 

 Na chodníku poskakoval chlapec. Oblapil stojan pouličnej lampy. Vyzeralo to, akoby 

sa chcel vyšplhať k svetlu. Starý muž zaklopal na obločné sklo. Chlapec na chodníku zastal, 

pochopil, že muž ho pozýva dnu. 

 Chlapec si obzeral predmety v izbe. Nebolo ich veľa.  



Tvorivosť v škole – škola tvorivosti 3 

ONLINE KONFERENCIA 28. – 29. 9. 2015 
 

82 
 

 „Sú mi nanič,“ povedal starý muž. 

 Chlapec neprestal poskakovať, mužovým slovám nerozumel. 

 „Čo ti je nanič?“ spýtal sa. 

 „Hodiny,“ odpovedal starý muž. 

 Zvesil zo steny pondusové hodiny, podal ich chlapcovi. Boli veľké, chlapec ich sotva 

uniesol. Zobral ich na blší trh. Keď sa vrátil, starý muž ho pochválil. 

 „Vymenil som ich,“ povedal chlapec. 

 Spod kabáta vybral vtáčika. 

 „Je múdry,“ povedal chlapec. 

 Vtáčik zatrepotal krídlami, poletoval v izbe. Starému mužovi zasvietili oči. Chlapec 

odišiel. Z ulice videl, ako vtáčik otvára zobák, ale o čom sa so starým mužom rozprával, 

nepočul. 

 „Prečo ľudia nemajú krídla?“ spýtal sa vtáčik. 

 „Neviem,“ odpovedal starý muž, „to naozaj neviem.“ 

 Vtáčik hľadal miesto, kde by si mohol sadnúť. Izba bola veľká, ale miesta v nej bolo 

málo. 

 „Môžeš nocovať na mojej brade,“ povedal starý muž. 

Potom pochopil, že celú noc nedokáže sedieť pri okne. 

Vtáčik poletoval okolo sliepňajúcej žiarovky na strope. 

Ráno otvoril starý muž okno, vtáčik odletel. 

Starý muž bol celý deň smutný. Nedotkol sa jedla. Neohol sa od okna. Sledoval, ako sa 

po oblohe kotúľa slnko. Oči mal plné očakávania. 

Večer sa ozvalo udieranie vtáčích krídel na obločné sklo. 

„Prebuď sa,“ štebotal vtáčik. 

„Nespím,“ odpovedal starý muž. „Ak zdriemnem, prisnije sa mi, že mi na viečka sadá 

motýľ.“ 

„Tak dobre sa ti spí?“ čudoval sa vtáčik. 

Keď starec otvoril oči, vtáčika nevidel. Dotkol sa obločného skla. Okno bolo 

zatvorené. 

V starcovej izbe bolo iba niekoľko predmetov, len to, čo bolo nevyhnutné, aby v nej 

mohol žiť. 

„Môj majetok nie je to, čo mám, ale čo nemám,“ opakoval starý muž. 

Otvoril okno. Vtáčik do izby nevletel. 
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„Prišiel som o priateľa,“ povedal si starý muž. 

Bolo mu ľúto, že je opäť sám. Nevedel sa dočkať rána. Spal dlhšie, ako si predsavzal. 

Obloha mala farbu levandule. Upokojila ho. Pomyslel si, že svet, čo vidí z okna, nie je 

malý. 

Priletel vtáčik, veselo štebotal. 

„Nemohol som sa dočkať,“ hundral starý muž. 

„Nebuď netrpezlivý,“ čvikotal vtáčik, „mám dobrú správu, v zobáku nesiem zrnko 

pšenice.“ 

„Iba jedno jediné?“ spýtal sa starý muž. 

„Ak je jediné, je cennejšie, ako keby ich bola plná hrsť,“ štebotal vtáčik. 

Spustil mu zrnko do dlane. Starec sa dotkol zrnka a prekvapený začal mávať krídlami, 

ktoré v tej chvíli pocítil na svojom chrbte. Okno v izbe bolo dokorán otvorené.   

Starý muž poletoval nad mestom, nevedel sa rozhodnúť, či sa má do svojej izby vrátiť. 

Ľudia v meste ukazovali na oblohu: 

„Pozrite, anjel! Aký starý! A akú má dlhú bradu!“ (Milčák 2014, s. 5 – 6) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


