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CESTY TVORIVOSTI: PROJEKT A  DRAMATICKÁ 

VÝCHOVA 

Eva VITÉZOVÁ  

 

Abstrakt: Projektové vyučovanie a projektová metóda ako spôsob prepojenia školy so 

životom. Prepojenie dramatickej metódy a projektového vyučovania. Hranie roly ako jedna 

z najoptimálnejších techník pri príjme literárnych textov. Dramatická výchova a jej využitie 

v priestore rozprávky. Téma: Rozprávka Soľ nad zlato realizovaná prostredníctvom spojenia 

projektového vyučovania a dramatickej metódy. 

Kľúčové slová: dramatická výchova, hranie rolí, projektové vyučovanie, rozprávka. 

 

 WAYS OF CREATIVITY: PROJECT AND DRAMATIC EDUCATION 

 

Abstract: Project teaching and project method a as a connection between school and life. 

Connection of dramatic method and project teaching. Acting as one of the most optimal 

technics for recieving literar texts. Dramatic education and its using in the area of fairy tale. 

Topic: Fairy tale Soľ nad zlato realized by connection project teaching and dramatic 

education.  

Keywords: dramatic education, playing roles, project teaching,  fairy tale. 

 

V predkladanom príspevku ponúkame spojenie dramatickej výchovy a projektového 

vyučovania, ktoré je v našich školských podmienkach ešte stále relatívne málo využívané 

Hoci je dramatická výchova stará a overená metóda, naše obdobie ju znova objavilo, oprášilo 

a prispôsobilo súčasným podmienkam. Eva Machková (1980, s. 9) hovorí, že dramatická 

výchova je „súhrn cvičení (prípravných a rozvíjajúcich osobnosť i techniku), metód 

(dialogizácia rozprávania, literárna, výtvarná i hudobná tvorivosť), ktoré smerujú dovnútra 

kolektívu i jednotlivca. Jedine ona dáva možnosť rozvíjať osobnosť dieťaťa ako celok, 

osvojovať si prakticky a modelovo sociálne role, prostriedky komunikácie, modely 

medziľudskej interakcie, skupinovú dynamiku“. Dramatická výchova pomocou dramatických 

hier pomáha deťom objaviť a spoznať okolitý svet i seba samého. Hlavným prostriedkom 

dramatickej výchovy je dramatická hra. Vytvára fiktívne situácie – ako zo života – a ich 

riešenie v hre umožňuje deťom sebapoznanie a definovanie vzťahov k ostatným. Hravosť je 
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najzákladnejšou vlastnosťou dieťaťa. Hra spolu s učením a prácou je základnou formou 

ľudskej činnosti. Rozvíja ľudské funkcie, prejaví sa v nej aktívny vzťah subjektu k okoliu. Jej 

dôležité miesto v živote dieťaťa (a človeka vôbec) vyplýva z toho, že z hľadiska ontogenézy 

vystupuje ako prvá forma činnosti. Predchádza učenie, v nej a prostredníctvom nej sa dieťa 

mimovoľne učí. Dramatické hry môžeme charakterizovať ako tvorivé hry s pravidlami.  

     Správne uplatňovaná a chápaná dramatická výchova je užitočnou pomocníčkou pre 

učiteľa a vychovávateľa. Jej najväčšou výhodou je to, že ju môžeme uplatňovať a využívať 

pri rôznych činnostiach a v každej fáze nášho pôsobenia na dieťa. Pomocou nej môžeme 

upokojiť alebo aktivizovať deti, prináša do literárnej výchovy hodnoty paraartistických  

činností. Pomocou hry a zábavy môžeme prebudiť ich záujem o slovesné umenie.  

    Viliam  Obert (1993, s. 29) vidí využitie dramatickej výchovy pri práci s deťmi v troch 

rovinách: 

a)  hranie roly (role play), 

b)  dramatická improvizácia (dramatizácia), 

c) využívanie dramatických hier a cvičení. 

Hranie roly považuje za najoptimálnejšiu techniku pri príjme literárnych textov. Spočíva vo 

vciťovaní sa do nejakej postavy bez jej reprodukcie v autorskom chápaní. Aj pri uplatňovaní 

tejto techniky musí mať učiteľ jasne premyslený cieľ. Vstupovanie do roly istého typu 

naznačuje on, pričom sa môže odvolať na tri významové úrovne hraných faktov: na úroveň, 

ktorá vyplýva z konkrétnej roly; na úroveň, ktorá znázorňuje všeobecne známe situácie; na 

úroveň, ktorá postaví do centra pozornosti osobné pocity a poznatky na danú tému. 

Dramatická improvizácia je výraznejšie založená na literárnej predlohe. Nerovná sa 

dialogizácii textu. Ak chceme, aby si deti v priebehu práce s textom osvojovali roly, 

dramatizácia má byť založená na voľnej improvizácii. Ide tu vlastne o premenenie slovných 

znakov na znaky akčné a vizuálne. Od spontánnej detskej hry sa líši tým, že je didakticky 

riadená.  

 Pre dieťa je hra najprirodzenejšou činnosťou, neodmysliteľnou súčasťou detského 

sveta, životnou potrebou, ktorá ho odlišuje od sveta dospelých a zároveň ho s ním spája. Je 

najlepším a najvýznamnejším výchovným prostriedkom. Hra prináša radosť, zábavu, 

prostredníctvom nej dieťa získava a zdokonaľuje si zručnosti, precvičuje si pamäť, cibrí 

myslenie. Hra je teda nielen zábavou, ale aj zdrojom vzdelávania a získavania nových 

poznatkov. Pri hre dieťa vstupuje do kontaktov s inými deťmi, získava prvé sociálne 

skúsenosti, učí sa kooperovať, dodržiavať pravidlá, plniť úlohy, presadzovať sa i podriaďovať 
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osobné záujmy záujmom kolektívu. Hra má význam pre aj pre telesný a citový vývin dieťaťa, 

vplýva na estetické cítenie a tvorivé myslenie. Zaužívaný je i pojem didaktická hra, ktorej 

cieľom je poskytnúť deťom určité vedomosti. Didaktická hra umožňuje dieťaťu prirodzenú 

aktivitu, je významnou motivačnou metódou, je vhodným prostriedkom na zbližovanie 

učiteľa a dieťaťa. Dobrý pedagóg nevychováva len učením, ale pozná detské myslenie, 

záujmy, schopnosti a tieto postupne tvorivo rozvíja. V živote detí musí zaujímať vážna, 

zodpovedná a pracovná hra významné miesto. V hre ide o činnosť, v ktorej sa rozvíja celá 

osobnosť dieťaťa, predovšetkým však rozumové schopnosti, zručnosti, návyky, ale i oblasť 

sociálneho vývoja a základných charakterových čŕt, citového prežívania a formovania. Aby 

mohla didaktická hra splniť svoje funkcie, musí byť vopred dobre premyslená a pripravená, 

musí sledovať určený cieľ. Pri hodnotení zamerania a prípravy hry je potrebné ciele rozdeliť 

do dvoch oblastí, a to na výchovný cieľ a vzdelávací cieľ. Výchovný cieľ je determinovaný 

zložkami výchovy, vzdelávací zas udáva náučný, poznávací obsah hry. Okrem týchto cieľov 

mala by hra tiež ovplyvňovať slovnú zásobu a spôsobu dorozumievania sa detí. Plní preto 

i komunikačnú funkciu. 

 Hranie, predvádzanie roly možno využiť v rozličných momentoch práce s textom. 

Táto technika je vhodná pri oboznámení sa s textom (vtedy má za cieľ zvýšiť záujem detí 

o vlastnú interpretáciu a emocionálne prehĺbenie obsahu textu), v priebehu práce s literatúrou 

i v záverečnej fáze. Role-play poskytuje okrem toho priestor na komunikáciu, rozvoj rečovej 

a jazykovej kompetencie detí. Dramatická výchova prináša do práce s literárnym textom 

hodnoty paraartistických činností. Dieťa si takto ľahšie a účinnejšie osvojuje určité obsahy. 

Dramatická metóda využíva hru a zábavu, prebúdza záujem o slovesné umenie. Ďalší typ 

dramatických improvizácií je výraznejšie založený na literárnej predlohe. Je to vlastne to, čo 

rozumieme pod pojmom dramatizácia. Literatúra prináša množstvo tém, situácií, rolí, 

námetov a motívov, ktoré ponúkajú cestu k všeobecnejšiemu chápaniu okolitého sveta. 

O dobrej a zmysluplnej dramatizácii nemožno hovoriť tam, kde učiteľ len medzi deti rozdelí 

dialógy. Takýto spôsob je vlastne len reprodukciou textu. Tvorivá dramatika má byť 

spontánna, činnostná a skúsenostná. Ak sa má stať voľnou improvizáciou na určitý námet, 

musia si deti v priebehu práce na nej osvojovať roly, riešiť situácie, nadväzovať vzťahy. 

Dospelí si neraz myslia, že na zvládnutie takýchto situácií deti potrebujú barličky v podobe 

rekvizít, kulís, kostýmov a ďalších pomôcok. Nie je to tak. Deti, najmä tie menšie, sa dokážu 

hrať, predstavovať si, zapojiť fantáziu, jednoducho hrať sa na „akože“. 
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    Najvýraznejšie môžeme dramatickú výchovu využiť pri rozprávkach. Rozprávka tvorí 

v literatúre takú oblasť, ktorá je každému dieťaťu blízka. Deti rozprávky rady počúvajú, rady 

ich vymýšľajú alebo ich aj prerozprávajú. Práca s rozprávkami má veľký prínos aj vo 

výchovnej oblasti: vedome rozvíja empatickú schopnosť, učí rozoznať dobro od zla, rozvíja 

fantáziu. Ako väčšina epickej tvorby obsahuje dej, veľa zaujímavých kontrastne vykreslených 

postáv, ktoré riešia problémy, dostanú sa do zaujímavých situácií. To všetko je vlastne aj 

cieľom literárnej výchovy.  

      Ľudové rozprávky charakterizuje predovšetkým rozprávkovosť a fantastickosť. 

Zakladajú sa na vymyslenom príbehu a neviažu sa ku konkrétnemu priestoru a času. Ich 

špecifickými znakmi sú: 

- v centre stojí hlavná postava, ktorá aby dosiahla svoj cieľ, musí zdolať prekážky; 

- vystupujú v nich ľudia, tvory, predmety s nadprirodzenými vlastnosťami (silami); 

- postavy sa jednoznačne dajú členiť na kladné a záporné; 

- ich kompozícia je uzavretá, vyznačujú sa ustálenosťou; 

- je v nich zastúpená ľudová symbolika a prvky z mytológie; 

- majú ustálené formuly na začiatku  (Kde bolo, tam bolo...) a aj na konci (Zazvonil 

zvonec a rozprávky je koniec). 

Všetky tieto prvky sú detskému príjemcovi blízke a sympatické, či už sú to postavy, 

uzavretosť deja, boj dobra so zlom, víťazstvo kladných postáv.  

Podľa Viliama Oberta (1998, s. 84) v literárno-didaktických súvislostiach vystupuje 

dramatická metóda najčastejšie v dvojakej podobe; ako didaktická metóda (vtedy funguje 

v priamej súvislosti s výchovno-vzdelávacím programom) alebo ako samostatná psycho-

pedagogická metóda rozvoja osobnosti (nielen dieťaťa). Dramatika sa často významovo spája 

s dramatickými hrami, zábavami. Dramatické formy činnosti sú takto vnímané ako zábavné 

činnosti, základom ktorých je spontánnosť, obrazotvornosť, fantázia a hra. Pri dramatických 

aktivitách je však potrebné dodržiavať stanovené pravidlá, ktoré pozná rovnako učiteľ i žiaci. 

Dramatika ako didaktická kategória využíva všetky prirodzené dispozície a poznatky dieťaťa 

a je ucelenou kombináciou spontánnych a usmerňovaných aktivít. Jej podstata spočíva vo 

vytváraní situácií, v ktorých majú žiaci možnosť identifikovať sa s inými osobami a vecami, 

zahrať úlohu určitej postavy a vcítiť sa do postavenia (bytia, existencie) niekoho iného. Na 

hodinách literatúry sa v tomto prípade žiaci neučia texty naspamäť, ale improvizujú podľa 

osnovy literárnych textov. V súvislosti s rozlišovaním dramatiky a divadla (divadelného 

prejavu) teoretici tvrdia, že divadlo je formou komunikácie medzi hercom a divákom, 
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dramatika slúži v prospech skúsenosti a pre vnútorné obohatenie účastníkov. Okrem toho 

divadlo si vyžaduje individuálne majstrovstvo niekoľkých vybraných jednotlivcov 

a dramatika poskytuje priestor všetkým zúčastneným. Vo vyučovaní literatúry považujeme za 

najoptimálnejšiu techniku „hrania rolí“, ktorá spočíva vo vciťovaní sa do postavy bez jej 

reprodukcie v autorskom zmysle.
  

Školské divadelné hry boli už v stredoveku veľmi populárne. Komenský vyzdvihol ich 

význam vo svojich dielach a sám napísal dve školské hry. Divadelným nacvičovaním učebnej 

látky spríjemňoval prácu žiakov a prebúdzal v nich aktivitu. O svojich skúsenostiach písal 

nasledovne (1959, s. 22): „...ľudský život sa musí prežiť rozhovormi a skutkami; a tak mládež 

týmto spôsobom krátkou cestou a príjemne, príkladmi a napodobňovaním vedú k tomu, aby 

navykala pozorovať rozmanitosť vecí, odpovedať na rozličné otázky bez prípravy, slušne sa 

pohybovať, ovládať prirodzenú tvár, ruky a celé telo, striedať a meniť hlas, slovom čestne 

hrať akúkoľvek úlohu a pritom všetkom zbaviť sa detskej ostýchavosti a počínať si nenútene.“ 

Problematiku Brány jazykov spracoval v ôsmich hrách, ktoré spolu tvoria spis Škola hrou. 

Z hľadiska dnešného chápania dramatickej výchovy je zaujímavý aj obsah jednotlivých hier. 

Zaoberá sa v nich prírodou, človekom, rodinným životom a pod. V súčasnosti to, čo 

Komenský prisudzoval školským hrám, platí pre dramatickú výchovu.
 

Nasledujúci príklad projektového vyučovania je projekt s možným realizovaním 

v piatom ročníku základnej školy (v rámci hodín slovenského jazyka a literatúry, resp. 

v mimoškolskom čase a priestore). Názov projektu je Soľ nad zlato a príslušnou vzdelávacou 

oblasťou je Jazyk a komunikácia; spôsobilosti, ktoré sa ním rozvíjajú, sú nasledovné: osobné, 

sociálne a občianske spôsobilosti; spôsobilosť riešiť problémy a spôsobilosti sociálne 

a personálne. Podľa cieľa pôjde o projekt problémový, podľa počtu riešiteľov projekt 

skupinový, podľa časovej dĺžky krátkodobý a organizačne realizovaný v rámcoch jeden 

predmet – jedna trieda – jeden učiteľ. Výstupom projektu bude dramatizácia rozprávky a bude 

ho možné realizovať počas štyroch vyučovacích jednotiek (blokov); samozrejme, učiteľ môže 

variovať dĺžku i obsah projektu.  

Celok je zložený zo štyroch blokov, podľa časových dispozícií možno niektoré z nich 

realizovať samostatne. Okrem prvého bloku, ktorého súčasťou je zoznámenie žiakov s textom 

rozprávky, všetky ostatné bloky predpokladajú jej predbežnú znalosť. Prvá vyučovacia 

jednotka trvá dve klasické vyučovacie hodiny (90 minút), pretože jej súčasťou je prečítanie 

(vypočutie) rozprávky Soľ nad zlato. Budeme pracovať s textom rozprávky, ktorý je 
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zverejnený v elektronickej knižnici slovenskej literatúry pripravovanej denníkom SME a 

Ústavom slovenskej literatúry.
20

 

1. blok 

V úvodnej časti prvého celku vysvetlí učiteľ žiakom, že predmetom ich spoločnej činnosti v 

tomto projekte bude práca s rozprávkou Soľ nad zlato. Na rozohriatie  a uvedenie do témy je 

zaradená úvodná hra s pravidlami, ktorú pomenujeme Kráľ má zničené nervy. 

Učiteľ vysvetlí žiakom pravidlá hry:  

Kráľ má zničené nervy. Dvorania a dvorné dámy sú preto veľmi pokojní, sú v jeho 

prítomnosti potichu, aby ho nerušili. Sedia na svojom mieste a vykonávajú nejakú tichú 

činnosť (hrajú šach, čítajú si, vyšívajú…). Uprostred miestnosti stojí kráľ (jeden zo 

žiakov) a keď tleskne a zavolá „kráľ nie je doma“, všetci vyskočia, behajú sem a tam, sú 

hluční – až kým kráľ zas nezatlieska a nezvolá „kráľ je zas doma“. V tom okamihu musia 

všetci stíchnuť a venujú s pokojnej činnosti. 

- Učiteľ si so žiakmi sadne do kruhu. Položí im otázku vzťahujúcu sa k predchádzajúcej 

hre: Prečo môže mať kráľ zničené nervy, z akých dôvodov môže vyžadovať ticho a 

pokoj? Učiteľ rešpektuje všetky žiacke odpovede ako možné. Na záver zhrnie, že kráľ 

chcel mať pokoj z rôznych dôvodov, ale v poslednej dobe ho najviac trápi otázka, kto 

bude jeho nástupcom. 

- Zmyslom tohto rozhovoru bude prepojenie medzi úvodnou hrou a príbehom, ktorý 

bude nasledovať. 

- Žiaci si tiež uvedomia, že ľudské správanie môže mať rôzne motivácie. 

Ďalšou dramatickou aktivitou je činnosť – Hra na radcov 

V tejto časti vyučovacej jednotky sa žiaci stanú kráľovskými radcami a učiteľ vstúpi do roly 

kráľa. 

Diskusia začne v tom momente, keď si kráľ sadne na stoličku do kruhu a osloví svojich 

radcov. Zdôverí sa im, že sa trápi nad otázkou, koho zvoliť za svojho nástupcu. Nežiada od 

nich konkrétne mená, ale chce, aby mu poradili, aké vlastnosti by mal mať panovník. O 

každom návrhu sa diskutuje (v čom je konkrétna vlastnosť dobra, ako sa prejavuje vo 

vládnutí…) a tá schopnosť alebo vlastnosť, s ktorou súhlasí väčšina, sa zapíše na tabuľu, aby 

to mali žiaci pred očami. 

Na záver kráľ radcom poďakuje za pomoc a povie, že to všetko bude brať do úvahy, keď bude 

vyberať svojho nástupcu. Diskusia v rolách dáva deťom príležitosť zamyslieť sa nad 

                                                           
20
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vlastnosťami, ktoré by mal mať človek stojaci na čele štátu a vlastne každý človek, ktorý je v 

nadriadenom postavení voči iným ľudom. Rola radcov môže prehlbovať pocit vlastnej 

hodnoty a dôležitosti a môže posilniť ich zaangažovanosť do hry.  

V ďalšej časti učiteľ rozdelí žiakov do menších skupín (3 – 5 členné skupiny). Každá skupina 

dostane vlastné zadanie – problémovú situáciu. Ich úlohou bude dvakrát túto situáciu krátko 

rozohrať a predviesť ostatným: 

 Ako by problém riešil dobrý kráľ? 

 Ako by sa v rovnakej situácii správal zlý kráľ? 

Žiaci dostanú desať minút na prípravu, potom si scénky predvedú. Nasledovať by mala krátka 

reflexia, ako sa ktorý kráľ zachoval, čo v jeho správaní bolo dobré a čo zlé. Každá skupinka 

potom zahrá len jeden výjav, a to buď z hľadiska dobrého, alebo zlého kráľa. V tomto prípade 

stačí na prípravu cca 5 minút. 

Príklady možných námetov: 

♦ Krajinu postihne neúroda. Poddaní prichádzajú za kráľom s prosbou o odpustenie 

daní. Kráľ ich vypočuje? 

♦ Bol chytený zlodej, ktorý roky okrádal pocestných. Nazhromaždil si veľké 

bohatstvo, ktoré ponúka kráľovi ako výmenu za prepustenie. Čo urobí kráľ? 

♦ Krajina vedie roky vojnu so susedným kráľovstvom o sporné územie. Susedný kráľ 

ponúka prímerie a rozdelenie územia na presné polovice. Prijme kráľ jeho návrh? 

♦ Ako sa zachová kráľ, keď nový mladý sluha vyleje víno? (rozbije pohár, vázu…) 

♦ V dôsledku sucha vyschli studne a niet vody. Čo poradí kráľ poddanému ľudu? 

V záverečnej časti prvého bloku učiteľ prečíta text rozprávky Soľ nad zlato. Počúvanie 

rozprávky môže uviesť krátkym vstupom: „Prečítam vám príbeh o kráľovi, ktorý si tiež 

vyberal, kto po ňom zasadne na trón. Ale nebol taký múdry, aby zvažoval vlastnosti svojho 

nástupcu. Čo bolo pre neho rozhodujúce, vám povie rozprávka.“ 

2. blok 

Podstatou druhého bloku bude hra s pravidlami Kráľ a jeho sprievod. Učiteľ vysvetlí 

žiakom pravidlá hry: Učiteľ predstavuje kráľa. Kráľ pokojne kráča miestnosťou a deti 

(dvorania) ho nasledujú v malom odstupe zoradení v zástupe. Vždy, keď sa kráľ otočí, musia 

zaujať predpísanú polohu a tým vzdať kráľovi česť. Musia napr. urobiť drep, sadnúť si do 

tureckého sedu a pod. Podobu pozdravu môže učiteľ vymyslieť spolu s deťmi. Kto je 

najpomalší, musí sa zaradiť na koniec sprievodu. Hra je určená na rozohriatie detí a tiež ako 
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úvod k nasledujúcej téme. Záverečné zoradenie detí môže byť pomôckou pri rozdeľovaní úloh 

na kráľovskom dvore – v takto určenom poradí si môžu hráči vyberať svoje postavy. 

Učiteľ povie žiakom, že sa teraz vrátia k rozprávke Soľ nad zlato a pripomenú si jej kľúčovú 

scénu – situáciu, kedy si kráľ zavolal svoje tri dcéry a vyzval ich, aby mu povedali, ako ho 

ktorá ľúbi. Do čela priestoru dá stoličku a so žiakmi sa dohodne, že keď si sadne na tento trón, 

stave sa kráľom, keď z neho vstane, stane sa opäť učiteľom. Vyzve žiakov, aby vstúpili do 

rolí postáv, ktoré sa v tom čase nachádzali v sieni. Žiaci si úlohy môžu zvoliť sami alebo 

vylosovať z vopred pripravených lístkov. V tomto prípade je dobré mať dve sady lístkov, 

jednu pre dievčatá (Maruška, staršie sestry, komorná, dvorné dámy, pestúnka…) a druhú pre 

chlapcov (radca, kuchár, členovia stráže, dvorania…). Deti sa jedno po druhom krátko 

predstavia (napr. Som najstaršia dcéra, som kuchár atď.). Žiaci zaujmú svoje miesta okolo 

trónu. Učiteľ obíde žiakov a položí im doplňujúce otázky, pomocou ktorých sa budú bližšie 

charakterizovať, vrátane vzťahu ku kráľovskej rodine. Napr. „Ako dlho pracujete pre kráľa? 

Ako vychádzate s kráľom? Cítite sa dostatočne ohodnotený? Čo robíte, aby bol kráľ 

spokojný? Ako sa k vám správajú princezné? Máte tu priateľa, ktorému môžete dôverovať?“ 

Hromadná scéna ožíva vo chvíli, keď si  kráľ sadne na trón a osloví svoje dcéry. Môže 

používať vlastné slová alebo text z rozprávky. 

- Oslovuje všetky tri dcéry, tie mu vlastnými slovami odpovedajú 

- Po odpovedi Marušky kráľ – učiteľ opustí trón a celý obraz nechá znehybnieť – povie 

stop (signálom môže byť aj zvuk triangla, prípadne iný dohovorený signál). Cieľom je 

prežiť na vlastnej koži kľúčovú situáciu rozprávky, vcítiť sa do postáv. 

- Mimo úlohy učiteľ inštruuje hráčov, že keď znova zaznie signál, obraz ožije. Maruška 

prejde sálou, pohľadom sa s každým rozlúči a pri každom sa na chvíľku zastaví a on 

by mal nahlas povedať, čo si myslí o kráľovej otázke, o odpovedi dcér atď. Keď 

Maruška dokončí svoju cestu, na druhej strane miestnosti sa stretne s učiteľom, ktorý 

sa prehodením šatky na hlavu stane babičkou. Opýta sa Marušky, čo sa jej stalo, prečo 

je smutná a poskytne jej útočisko. 

- Opäť sa premení na kráľa, vráti sa na trón a vyžaduje od svojich dvoranov, aby mu 

povedali, ako ho majú radi. Každý z dvoranov by si mal vymyslieť vlastné 

prirovnanie.  

- Kráľ na ich odpovede reaguje, obracia sa aj na svoje dve staršie dcéry, či sa im zdá 

konkrétne prirovnanie vhodné. Pokiaľ nie je spokojný, môže i pohroziť, že vyženie 

dvorana zo svojho kráľovského dvora alebo zbaviť ho šľachtického titulu. 
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Všetci opustia svoje úlohy a sadnú si do kruhu. Učiteľ kladie žiakom otázky týkajúce 

sa toho, čo práve zažili. 

Obsahom záverečnej časti druhého bloku bude diskusia na tému: Podľa čoho sa pozná 

láska. 

Všetci opustia svoje úlohy, sadnú si do kruhu. Učiteľ kladie žiakom otázky týkajúce sa 

toho, čo práve zažili. 

- Mysleli dvorania svoje lichôtky úprimne? 

- Aké prirovnania hľadali a prečo? 

- Mal niekto odvahu povedať niečo menej lichotivé? 

- Dá sa skutočná láska poznať podľa slov? 

- Podľa čoho ju skôr poznáme? 

- Kedy Maruška v rozprávke preukázala svoju lásku k otcovi? 

- Čím ju preukázala? 

- Ako ju prejavili jej sestry? 

- Ako by sa mohol kráľ presvedčiť o tom, ktorá z jeho dcér myslí svoje slová naozaj 

úprimne? 

3. blok 

V úvodnej časti tretieho bloku učiteľ vysvetlí žiakom podstatu hry Hostina. 

a) Žiaci chodia po triede. Na dohovorený signál vytvoria podľa učiteľovho zadania 

skupinky, na ďalší signál sa rozídu a pri novom signáli opäť vytvoria skupinku. 

Zadanie vytvárania skupín je veľmi všeobecné, je potrebné rýchle dohovorenie sa 

medzi žiakmi. Príklady: najobľúbenejšia farba, zviera, ročné obdobie, rozprávka, 

šport, ovocie… Posledným zadaním bude vytvoriť skupinky podľa obľúbených 

jedál. 

b) Žiaci si sadnú do kruhu tak, aby sa zástupcovia obľúbených jedál striedali. V 

kruhu je vždy o jednu stoličku menej ako hráčov. Ten, komu stolička nevystala, 

stojí uprostred kruhu a hovorí názvy jedál. Ak povie jedlo, ktoré v kruhu nie je 

zastúpené, nikto sa nesmie pohnúť. Pri vyslovení názvu jedla, ktoré je prítomné, si 

jeho predstavitelia musia vymeniť miesta. Ak sa povie „hostina“, musia si všetci 

vymeniť miesta. Hráč uprostred sa snaží obsadiť jedno z uvoľnených miest. Keď 

sa mu to podarí, do stredu kruhu ide žiak bez voľnej stoličky. 

Učiteľ vyzve žiakov, aby povedali ďalšie svoje obľúbené jedlá – v prvom kole slané, v 

druhom sladké. 
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Jadrom tohto bloku bude aktivita  Neslaný jedálny lístok pre kráľa. Učiteľ rozdelí žiakov do 3 

– 5 členných skupín (budú z nich kuchári v zámockej kuchyni). Učiteľ v úlohe kráľa im dá za 

úlohu vypracovať jedálny lístok na celý deň, v ktorom budú jedlá, ktoré netreba soliť.  Žiaci 

majú 5 – 10 minút na prípravu a následne prečítajú jedálne lístky. Učiteľ – kráľ prejavuje 

nadšenie nad výberom jedál, postupne, ako sa jedlá opakujú, jeho postoj je vlažnejší. Žiaci 

zostávajú v skupinkách, teraz budú hosťami na slávnosti. Dohovoria sa, aké jedlo budú jesť a 

predvedú to ako hádanku pre ostatných (obdoba hry „na remeselníkov“). Skupinky budú 

jedenie jedla predvádzať súčasne, učiteľ vedie aktivitu: Predstavte si, že takéto jedlá jete stále, 

každý deň 

Následne si žiaci zahrajú premenu svojich reakcií na sladké jedlo. 

Ďalšou aktivitou je Návrat Marušky so soľou. Žiaci zostávajú v svojich úlohách hostí. Učiteľ 

privíta Marušku so soľničkou (môže použiť improvizáciu alebo text rozprávky). 

Učiteľ v záverečnej časti tohto bloku učiteľ riadi diskusiu v kruhu: Obyčajné veci pre život 

- Kto z vás si myslí, že by sa v živote zaobišiel bez soli? 

- Čo je ešte pre život nevyhnutné a zdanlivo rovnako bezvýznamné ako soľ? 

- Mohla Maruška použiť aj iné prirovnanie? Aké? 

- Ako spoznáme, čo sú pravé hodnoty? 

Zmyslom rozhovoru je začať vnímať soľ z rozprávky ako metaforu vecí, ktoré berieme ako 

samozrejmosť a ich dočasná strata nám pomôže uvedomiť si ich význam. 

4. blok 

Učiteľ oboznámi žiakov s náplňou aktuálnej hodiny; bude ňou príprava dramatizácie 

rozprávky Soľ nad zlato. Predchádzajúce vyučovacie hodiny tvorili východisko k interpretácii 

rozprávky, žiaci sa prostredníctvom hrania rolí dokázali vcítiť do konania jednotlivých 

hrdinov rozprávky. Pretože výstupom projektu je dramatizácia rozprávky, rozdelenie úloh má 

kľúčovú úlohu pri úspešnosti projektu. Rozhodujúce slovo tu má učiteľ, ale i kolektív žiakov 

má možnosť vysloviť sa k obsadeniu jednotlivých úloh. K dispozícii máme skrátenú a 

zjednodušenú verziu rozprávky. Žiaci sa nemusia naučiť doslova jednotlivé výstupy, cieľom 

je vcítenie sa do úlohy. Učiteľ rozdelí úlohy: rozprávač, kráľ, Maruška, 1. dcéra, 2. dcéra, 

starenka. Žiaci sa učia svoje texty podľa scenára. Ďalšia skupina žiakov bude vytvárať kulisy, 

kostýmy a chystať rekvizity. Výstupom nebude dramatizácia v divadelnom zmysle slova, 

preto kostýmy ani rekvizity nemusia byť dokonalé, pôjde len o symbolické naznačenie. Učiteľ 

je režisérom dramatizácie, dáva pokyny, má svojich dvoch asistentov; jedného pre nácvik 

dramatizácie, druhého na výrobu kostýmov a kulís. Ako finále projektu žiaci predvedú 
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dramatizáciu rozprávky v školskom klube pre mladších spolužiakov (prípadne počas zápisu 

detí do prvého ročníka). 
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