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KREATÍVNE ASPEKTY V TVORBE ĽUDMILY 

PODJAVORINSKEJ  

Anna ŠVECOVÁ  

 

Abstrakt: V článku sa zaoberáme problematikou tvorby Ľudmily Podjavorinskej, konkrétne 

tvorivými aspektmi jej diel. Poukazujeme tiež na dôležitosť tvorivej výchovy v literatúre, ktorá 

má rozvíjať predstavivosť a inteligenciu žiakov. Snažíme sa zdôrazniť, že tvorivosť nie je 

akousi abstraktnou požiadavkou, ale dôležitou hodnotou, ktorú dokáže mladá generácia 

využiť v budúcom živote. Prozaické texty pre deti od Ľudmily Podjavorinskej je možné chápať 

ako základné piliere rozvíjania tvorivosti u žiakov prostredníctvom didaktických hier na 

hodinách literatúry. 

Kľúčové slová: didaktická hra, inovácia, kreatívne myslenie, tvorivosť. 

 

CREATIVE ASPECTS OF THE WORKS OF ĽUDMILA PODJAVORINSKÁ  

 

Abstract: We are dealing with the issues related with the works of Ľudmila Podjavorinská, 

specifically with the creative aspects of her works. We are also referring about the 

importance of creative education in literature, which goal is to develop the imagination and 

intelligence of the students. We are trying to point out, that the creativity is not some abstract 

demand, but important value, which can be used by young generation in their future life. 

Prosaic texts of Ľudmila Podjavorinská dedicated to children can be interpreted like basic 

foundation of developing student´s creativity through didactic games in literature class. 

Key words: creativity, creative thinking, didactic game, innovation. 

 

Vymedzenie tvorivosti  

S pojmom tvorivosť, respektíve jej synonymným pojmom kreativita sa stretávame 

v každodennom živote pomerne často. Niektorí autori však tieto pojmy rozlišujú: „Tvořivost 

je možné rovněž charakterizovat jako tvorbu nových a vhodných nápadů ve všech oblastech 

lidské činnosti. Kreativita je prvním krokem v tvorbě inovací“ (Žahour 2012, s. 165). 

Jedným z rozlíšení tvorivosti, ktoré Szobiová uvádza vo svojej knihe Tvorivosť – Od 

záhady k poznaniu, je delenie na tzv. „malú“ a „veľkú“ formu tvorivosti. „Malú“ formu 

tvorivosti interpretuje ako výsledok každodennej aktivity: „Jeden sa týka tvorby produktov, 
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ktoré sú nové v zmysle časovom – vznikli len nedávno či v súčasnosti a sú výsledkom aktivít 

obyčajných ľudí (také sú zvyčajne spontánne a emotívne detské kresby nakreslené za 

niekoľko minút, alebo produkty dospelých v rámci hobby)“ (2004, s. 16). Oproti „malej“ 

forme tvorivosti Szobiová uvádza tzv. „veľkú“ formu, ktorá zahŕňa prevratnú tvorbu z oblasti 

umenia či vedy: „Táto forma „malej“ tvorivosti kontrastuje s „veľkou“ tvorivosťou, ktorú 

predstavujú diela nové v zmysle horizontu celej ľudskej histórie. Slovo „tvorivosť“ v bežnom, 

laickom chápaní sa teda stotožňuje s užším ponímaním, pričom sa vzťahuje k prácam 

velikánov typu Michelangela, Einsteina, Shakespeara a iných, ktoré sa vyznačujú „veľkou, 

majestátnou“ tvorivosťou, kým „malá, každodenná“ tvorivosť sa prisudzuje výtvorom 

obyčajných ľudí. Toto rozlíšenie pochádza z anglického little „c“ – creativity (malá tvorivosť) 

a big „C“ – Creativity (veľká tvorivosť), o ktorom sa zmieňuje napr. Stein (1987)“ (2004, s. 

16). 

 Jedným z príkladov „malej“ tvorivosti je napríklad vytváranie profilov na sociálnej 

sieti, kde sa človek kreatívne realizuje písaním komentárov, statusov, vytváraním 

fotoalbumov, ktoré by mohli zaujať tých, ktorí si profil pozrú. Dnešný svet plný 

technologických noviniek vyžaduje rýchle prispôsobenie sa. S tým úzko súvisí problematika 

prísunu informácií a ich spracúvanie. Aby človek zvládal toto prispôsobenie sa a riešenie 

problémov v živote, je dôležité, aby rozvoj jeho tvorivosti začal už v detskom a školskom 

veku. Memorické odovzdávanie poznatkov je neefektívne, takto získané poznatky sú často 

skoro zabudnuté a ich majiteľ ich nedokáže prepájať a ďalej rozvíjať. V rámci vyučovania je 

dôležité naučiť sa poznatky, ale ak zvolíme ich učenie pomocou tvorivých metód, dokážeme 

žiakov posunúť k vlastnému tvorivému procesu. 

 

Tvorivosť vo vyučovacom procese 

Tvorivosť vo vyučovacom procese závisí od pedagóga a jeho schopnosti tvorivo 

inšpirovať žiakov. Ako by mal vyzerať tvorivý pedagóg? „Ak má učiteľ viesť študentov k 

tvorivosti, musí byť sám tvorivou osobnosťou. Znamená to, že by mal byť otvorený a citlivý k 

druhým, mal by sa vyznačovať toleranciou k odlišným názorom, ale súčasne by mal byť 

náročný a vytrvalý pri sledovaní problémov a realizácii nápadov. Od tvorivej osobnosti sa 

očakáva zvedavosť, samostatnosť, silná motivovanosť, ale tiež smelosť a odvaha v myslení, 

oslobodenie od egoizmu, od konfliktov a stresov, pretože tvorivosť vyžaduje slobodu aj vo 

vnútornom – duševnom svete človeka. U učiteľa sa navyše predpokladá, že sa dokáže 
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stotožniť s objektom záujmu a že zvládne umenie dialógu a diskusie v skupine“ (Uherová 

2013, s. 52). 

Je dôležité, aby bol pedagóg tvorivý a aby disponoval uvedenými vlastnosťami. 

Rovnako dôležité ako osobnosť učiteľa je aj spôsob, ako sprostredkúva žiakom vedomosti. 

„Učitel by tedy měl předávat poznatky takovým způsobem, aby si je žáci mohli sami 

(re)konstruovat. Jaký je pak výsledek takového procesu? Samozřejmě osvojený poznatek 

v jeho deklarativní podobě. Naučení či osvojení však zároveň zahrnuje i způsob, jak 

s poznatkem nakládat, jak ho používat. Žáci se tedy naučí i způsoby myšlení a reflexe 

nezbytné k osvojování poznatku. Předmět myšlení, tj. poznatek, nelze oddělit od procesů jeho 

osvojování“ (Slavík – Chrz – Štech 2013, s. 29). Tvorivosť na vyučovacích hodinách by mala 

rozvíjať osobnosť žiaka. Mala by prispievať k rozvoju estetických, emocionálnych či 

mravných stránok žiakovej osobnosti. Žiaci musia mať v triede pocit slobody, spontánnosti, 

učiteľ by mal žiakov podporovať v rozvíjaní netradičných nápadov. Učiteľ môže žiakov 

k tvorivosti viesť priamo, alebo nepriamo. Priamo poukáže na vedca, alebo na konkrétny 

príklad, priamo poukáže na to, v čom spočíva kreatívna zložka. Nepriama motivácia 

učiteľom: učiteľ motivuje žiaka, aby si sám vytvoril kreatívny proces, myšlienku. V prvom 

prípade sa žiak stáva prijímateľom už vytvoreného, kreatívneho procesu, zatiaľ čo v druhom 

prípade jeho tvorcom. Uvedené kategórie však nie sú bezproblémové a je medzi nimi 

potrebné vytvoriť myšlienkový prechod. V tomto prípade je najdôležitejšie rešpektovať 

vekovú primeranosť a individuálnu pripravenosť žiakov. Medzifázou v uvedenom procese 

môže byť tzv. sprostredkovaná kreativita, keď je žiak vyzvaný, aby aplikoval už vytvorenú 

myšlienku, alebo inováciu na nový kontext. V tomto prípade v prísnom terminologickom 

vymedzení ide o tvorivosť, keďže žiak v podstate vytvára novú látku, ale nejde o originálnu 

kreativitu, keďže pracuje s už existujúcou inováciou, kontextom. 

 

Hodiny literatúry v tvorivom duchu 

Hodiny literárnej výchovy ponúkajú široký priestor na využívanie kreatívnych metód. 

Na hodinách sa pracuje s textami, ktoré žiakom ponúkajú nielen priestor pre zdokonaľovanie 

čítania a porozumenia textom, ale poskytujú mnohé inšpiratívne stimuly. Žiaci v základných 

školách sú otvorení širším kontextom ako dospelí jedinci. Je však dôležité zdôrazniť, že aj 

v dospelom človeku sa často prebudí dieťa. Využívanie hier v triede môže byť efektívne 

rovnako pri deťoch, ako pri dospelých. Hry môžu prispieť k rozvíjaniu tvorivosti a pritom si 

osvojovať nové poznatky: „Na základě několikaletého praktikování hry ve školním 
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i mimoškolním terénu jsem se přesvědčil o tom, že hra funguje v intencích mých představ 

podle zadaných pravidel, a to napříč věkovými skupinami. Učinil jsem rovněž zkušenost, že 

ve školním prostředí žáci i studenti přijali hru velmi pozitivně, do hry samotné i do reflexe hry 

(ať už průběžné, či následné) se zapojovali žáci, kteří jsou v tradičně vedených hodinách 

(vlastní učitelská zkušenost nebo zprostředkovaně od vyučujících) spíše pasivní a méně 

sebejistí“ (Slavík – Chrz – Štech 2013, s. 358). 

Výhodou práce s textom je možnosť prepojenia literárnych aktivít medziodborovo. Na 

hodine literatúry môžeme zakomponovať učivo a metódy z hodín prírodopisu, dejepisu, 

výtvarnej výchovy, matematiky, pracovného vyučovania atď. Rozsah prepojenia závisí od 

učiteľa a jeho „smerovania“ pripravených hier či úloh. 

 

Tvorivé metódy na hodinách literatúry 

Pre prácu s textom a konkrétnu ukážku tvorivých metód sme si vybrali knihu od Ľudmily 

Podjavorinskej s názvom ČIN-ČIN. Podjavorinskej knihy sú aktuálne aj v súčasnej dobe, 

o čom svedčí aj záujem čitateľov o autorkine knihy v knižniciach. Slovenská národná 

knižnica uverejnila dňa 25. 03. 2015 štatistiku a názvom „TOP 100 autori slovenskí“. 

Ľudmila Podjavorinská sa umiestnila na 17. mieste. V prieskume s názvom TOP 100 

výpožičiek – autori, ktorý publikovala Slovenská národná knižnica v Martine, sa Ľudmila 

Podjavorinská umiestnila na 90. mieste. Oba prieskumy boli zosumarizované z údajov 

z rokov 2007-2014.  

1. Prečítajte si knihu ČIN-ČIN na vyučovacej hodine. V prípade nedostatku času si žiaci 

môžu knihu prečítať doma ako mimočítankové čítanie. 

Cieľ: oboznámiť sa s textom, porozumieť textu, aby sa s ním dalo následne pracovať, všímať 

si umelecké prostriedky v texte. 

 

2. Vedeli ste, že ČIN ČIN Ľudmily Podjavorinskej nebol publikovaný len v knižnej forme? 

Možno ste sa s hlavným hrdinom stretli aj na televíznej obrazovke, či v nahovorenej podobe. 

Pomocou internetu, alebo osobnej skúsenosti napíše k jednotlivým obalom ČIN-ČINA, ku 

ktorej forme realizácie patria (kniha, CD-audio rozprávka, video rozprávka).  
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........................................           ............................................. ................................. 

Cieľ: Ak má učiteľ po prečítaní textu možnosť, aby mohol žiakov oboznámiť s audio 

nahrávkou rozprávky a nakoniec s video verziou rozprávky. Po každej forme oboznámenia sa 

s rozprávkou by žiaci nakreslili obrázok k ČIN-ČINOVI. Nastali zmeny pri jednotlivých 

formách, alebo žiaci menili ilustrácie po jednotlivých prístupoch? Učiteľ môže vnímať, ako 

žiaci reagujú na prečítané slovo, na hovorené slovo a na obraz.  

 

3. Ak ste správne vyriešili úlohu číslo 2 a ostali ste všímaví, nebude problematické odpovedať 

na nasledovné otázky: 

a, Napíšte mená hercov, ktorí prepožičali hlasy: 

rozprávačovi....................................... Čimovi.........................................., Činke..................... 

v CD-audio rozprávke. 

b, Ako sa volá režisér, ktorý režíroval ČIN-ČINA v televíznej verzii? 

................................................ 

Cieľ: Učiteľ si overí všímavosť žiakov. Hľadali žiaci pri úlohe číslo 2 len odpovede na túto 

otázku, alebo si všimli aj informácie navyše? Ak si ich nevšimli, vedia pracovať s internetom 

a nájsť si ich? Táto úloha je prepojená aj s prácou s informáciami, čiže by bola vhodná aj na 

hodinu informatiky. Cieľom je naučiť žiakom vedieť nájsť informácie a následne s nimi 

pracovať. 

 

4. V tejto úlohe sa zahráme na spisovateľov a skúsime vymyslieť nový názov knihe ČIN-ČIN. 

Ako by ste knihu nazvali, keby ste boli spisovateľmi vy? Môžete vymyslieť aj niekoľko 

názvov. 

.......................................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Cieľ: rozvinúť tvorivosť žiakov, inšpirovať ich k zamysleniu sa nad prácou spisovateľa. 

 

5. Prečítali ste si celú knihu o Čimovi. Aké vlastnosti mal Čimo? Správal sa počas celého deja 

rovnako? Alebo sa jeho správanie menilo? Ak áno, prečo? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

Cieľ: analýza hlavnej postavy a jej konania. 

 

6. Pri tejto úlohe je dobré spojiť výučbu slovenského jazyka s hodinou výtvarnej výchovy. 

Každý žiak si vyberie  jednu kapitolu z knihy ČIN-ČIN a ilustruje ju. V závere hodiny žiaci 

predstavia svoju kresbu a stručne povedia, prečo ilustrovali tú-ktorú kapitolu. Spolu 

s učiteľom zoradia kresby podľa toho, ako nasledujú jednotlivé kapitoly za sebou. Kresby si 

môžu dať zviazať do jednoduchej hrebeňovej väzby a „knihu“ zavesiť na nástenku v triede.  

Cieľ: inšpirovať žiakov k samostatnosti pri výbere kapitoly na ilustráciu, rozvíjať 

vyjadrovacie schopnosti a rozvíjať výtvarný talent žiakov. 

 

7. V nasledujúcej úlohe uvádzame zoznam pomenovaní zvierat. Zaraďte do prvého stĺpca 

pomenovania tých zvierat, s ktorými ste sa stretli v rozprávke ČIN-ČIN. Do druhého stĺpca 

zas zaraďte pomenovania tých zvierat, s ktorými ste sa v rozprávke nestretli: vrana, sýkorka, 

ďateľ, myšky, mušky, osy, lastovičky, pinky, kocúr, mravec, vrabce:   

 

 

 

 

 

 

 

 

V rozprávke ČIN-ČIN boli 

zvieratá: 

V rozprávke ČIN-ČIN neboli 

zvieratá: 
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Cieľ: Učiteľ si overí pozornosť žiakov pri čítaní knihy Čin-Čin a ich schopnosť zapamätať si 

zvieracie postavy. 

 

 8. Využite svoje poznatky z prírodovedy a zopakujte si 

poznatky o vrabcoch: 

a, V ktorých krajinách žijú vrabce?........................................... 

b, Aké sfarbenie majú vrabce? ................................................. 

c, Čím sa živia vrabce? ............................................................. 

d, Patrí vrabec medzi ohrozené druhy zvierat? ........................................................................... 

Cieľ: Dokázať využiť a prepojiť poznatky z prírodopisu na hodine literatúry, rozvíjať 

medzipredmetové vzťahy.  

 

9. Vypočujte si hlasový prejav vrabca na internete. Môžete si vypočuť aj hlasové prejavy 

vtákov, o ktorých viete, že žijú v blízkosti vašej školy. Dôkladne si zapamätajte jednotlivé 

zvukové prejavy a vydajte sa na prechádzku. Pozorujte vtáky v prírode. 

Cieľ: poznávanie prírody okolo seba. Prostredníctvom literárneho príbehu vzbudiť u žiakov 

záujem o poznávanie prírody okolo seba. 

 

Záver 

             Tvorivosť zohráva dôležitú úlohu vo výučbe a v živote človeka. K tvorivosti nás 

môže často inšpirovať aj niečo, čo je samo tvorivé. Ľudmila Podjavorinská sa vo svojej tvorbe 

priblížila mnohým generáciám detí. Jej diela sú dodnes vyhľadávané a poskytujú inšpiráciu 

a podnety na rozvíjanie tvorivosti. Učiteľ na hodinách literatúry nepripraví celú triedu na 

dráhu literátov: „Cieľom školy nie je pripraviť žiakov na spisovateľskú dráhu, ale cieľom je 

„naštartovať“ tvorivé aktivity, ktoré môžu viesť žiaka, napriek nízkym percentuálnym 

predpokladom, aj k tejto eventualite.“ (Germušková – Petríková – Čeklovská 2013, s. 92). 

Učiteľ však  môže žiakov inšpirovať k vlastnej kreativite a k jej rozvíjaniu. 
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