
PRÍLOHA C 
 

Tvorivé písanie ako prierezová téma 
(ukážky textových cvičení aplikovateľných v predmetoch mimo vzdelávacej oblasti 

Jazyk a komunikácia) 
 
Téma: Ochrana životného prostredia 
 
1. Počas vychádzky v okolí školy (obce) vytvorte zoznam najnebezpečnejších miest, kde by 
sa kvôli špine a nečistote nemali deti zdržiavať. Na základe vzniknutého zoznamu spíšte 
vyhlásenie žiackej rady o vyjadrení nesúhlasu s nedisciplinovanosťou spolužiakov 
(spoluobčanov). Doplňte nasledujúce vetné schémy: 
 My, (tretiaci, štvrtáci, žiaci školy na/v ...), vyjadrujeme nespokojnosť nad stavom ...; 
chceme týmto vyzvať ...; prosíme o urýchlené konanie ...; považujeme za nedôstojné ... 
(technika štruktúrovaného písania, technika zoznamov). 
 
2. Opíšte miesto najväčšieho znečistenia vo vašom okolí (pomocou techniky Niekedy tu...). 
 

Niekedy tu... 
(inšpirácia M. Kočanová) 

Pri realizácii tejto techniky využívame reálny obraz sveta alebo obrázky z novín a časopisov ako 
prvotný podnet. Pisateľ si vyberie obrázok podľa ľubovôle a pozoruje ho. Postupne si pripisuje k obrázku svoje 
postrehy ako odpovede na otázky, čo na obrázku vidí, čo sa tam nachádza, no tiež na otázky týkajúce sa na prvý 
pohľad neviditeľných vecí (napr. emócie ľudí ako radosť, zlú predtuchu, stres a pod.). Prípravná fáza pred 
tvorením textu sa končí výzvou na pomenovanie miesta na obrázku. Toto pomenovanie zároveň slúži ako nadpis 
budúceho textu štruktúrovanej básne. Vytváraná báseň (nerýmovaná) má jednoduchú trojveršovú stavbu, v 
ktorej sú začiatky veršov vopred stanovené: 

1. verš: Niekedy tu... (Niekedy som...) 
2. verš: Vždy tu... (Vždy som...) 
3. verš: Nikdy tu... (Nikdy nie som...) 

Úlohou pisateľa je doplniť začaté verše pomocou materiálu, ktorý si zhromaždil v prípravnej fáze. 
Formulovaním jednoduchých výpovedí do vopred určenej schémy predídeme možnému problému tej skupiny 
pisateľov, ktorá nevie, ako začať. Tvar schémy, ktorú treba doplniť, si môže učiteľ aktualizovať podľa typu 
obrázkov i cieľa pri rozvíjaní pisateľských zručností začiatočníkov v písaní. Túto techniku možno využiť pri 
príprave opisu miesta alebo prostredia, resp. pri príprave charakteristiky osoby alebo jej karikatúry. Úspešne ju 
však možno využiť aj vo vyučovaní vlastivedných či prírodovedných predmetov, napr. ako predlohu na opis 
obce, miestnej kultúrnej pamiatky alebo ako predlohu na tvorbu textu o charaktere krajiny z hľadiska flóry a 
pod. 
 
3. Pozrite sa na svet očami jarnej púpavy, ktorá nemôže vyrásť, lebo je privalená plastovou 
fľašou od minerálky. Napíšte text, v ktorom sa púpava sťažuje na ľudskú nedbalosť (technika 
Zmena perspektívy). 
 

Zmena perspektívy 
Ako prípravu na techniku, pri ktorej ide o zmenu hľadiska, pohľadu rozprávača, prípadne lyrického 

subjektu, využívame jednoduché cvičenie, pri ktorom sa žiaci vyjadrujú za zastupovanú stranu, napr. za rastlinu. 
Cieľom tvorenia textov so zmenenou perspektívou je stimulovať pisateľovu flexibilitu myslenia. Nacvičovaním 
zmien v rozprávačskej stratégii dosiahneme už u prvopisateľov postupné a uvedomené zvyšovanie kvality 
detských produktov v písaní. 
 
4. Vytvorte koláž fotografií z vášho okolia. Pomocou T-schémy vľavo umiestnite všetky 
fotografie, na ktorých je zachytená príroda v neporušenom stave, vpravo umiestnite tie 
fotografie, kde je príroda výrazne poškodená ľudským pričinením. Ku každej fotografii 
pridajte komentár vyjadrujúci vašu životnú skúsenosť. Použite metódu haiku. 

 



Haiku 
Haiku je trojveršová nerýmovaná báseň, ktorá má korene v Japonsku a v tradičnej podobe sa používala 

na vyjadrenie pozorovania a pocitov o prírode a ročných obdobiach. Haiku „zväčša vyčaruje 
jemnú impresiu zo života rastlín alebo zvierat, prípadne zo života prírody alebo človeka, neraz s nádychom 
lyrickej clivoty či nostalgie, inokedy aj s náznakom ľahučkého humoru“ (Huizinga, 1990, s. 304). Na malom 
priestore môže autor vyjadriť svoju životnú skúsenosť, nadobudnuté poznanie. Štruktúra haiku je takáto: 

1. verš – 5 slabík, 
2. verš – 7 slabík, 
3. verš – 5 slabík. 
Táto štruktúra poskytuje prvopisateľovi oporu, bezpečný priestor na vyjadrenie mnohých pocitov, 

zároveň vyžaduje dodržanie počtu slabík, a teda schopnosť uplatňovať synonymiu na miestach, kde plánovaný 
výraz nevyhovuje podmienkam. Písanie haiku môžeme so žiakmi mladšieho školského veku realizovať len 
vtedy, keď už majú zvládnuté poznatky o segmentoch reči – slabikách. Ďalším predpokladom úspešného 
tvorenia haiku je poznanie slovného prízvuku v slovenčine, pretože tradičné haiku okrem stanoveného počtu slov 
vo veršoch určuje aj rozloženie slabík (–) v jednotlivých veršoch: 

1. verš: – – – │ – – 
2. verš: – – – │ – – │ – – 
3. verš: – – – │ – – 

(Pozn. V prvom a druhom verši by mal autor navodiť atmosféru, v treťom verši prichádza pointa, „múdrosť“ 
nadobudnutá osobnou skúsenosťou.) 

Náš jazyk poskytuje tvorcovi haiku možnosť transformovať predpísanú slabičnú podobu práve na 
základe poznania prízvuku v slove, a to napríklad tak, že namiesto prvého trojslabičného slova vo verši bude stáť 
dvojslabičné slovo s prízvučnou predložkou, dvojslabičné slovo s príklonkou, dvojslabičné a jednoslabičné slovo 
a pod. Štruktúrovaná báseň haiku podporuje pisateľa v schopnosti presne formulovať myšlienku aj napriek 
pomerne okliešteným možnostiam vyjadrenia. Deti, ktoré nemajú skúsenosti s vyjadrovaním cez básnické 
textové formy, profitujú z novej skúsenosti nadobudnutej práve napĺňaním formy haiku (Sampson – Rasinski – 
Sampson, 2003, s. 278). 
 
5. Pomocou abecedára navrhnite všetky dostupné prostriedky na ochranu životného 
prostredia, ktorými môžete pomôcť aj vy. 
 

Abecedár 
Abecedár je založený na vytváraní sledu slov kopírujúcich poradie písmen v abecede. Text abecedára 

môže pozostávať z navzájom nesúvisiacich slov začínajúcich na dané písmeno v abecednom rade, pričom 
spojujúcim motívom by mala byť téma. V takomto prípade abecedár slúži ako prípravná metóda pred písaním 
rozsiahlejšieho textu (Fišer, 2001, s. 70). Iná situácia pri práci s abecedárom nastane, ak sa ho rozhodneme 
využiť ako cieľovú metódu, pri ktorej pôjde o vytvorenie súvislého textu pozostávajúceho zo slov začínajúcich 
na jednotlivé písmená slovenskej abecedy. Vtedy sa technika abecedára stáva viac ako len hrou so slovami, 
nadobúda charakter tzv. asociačného písania a svojou funkciou sa blíži k akrostichu (v literatúre pre deti princíp 
abecedára využili Š. Moravčík i D. Hevier). 

Pri práci s abecedárom v nižšej vekovej kategórii je možné z abecedy vyňať iba časť poradia (napr. p, r, 
s, t, u, v) a vytvoriť súvislú vetu pozostávajúcu zo slov na dané písmená v poradí. 
 
6. Napíšte text inzerátu, v ktorom hľadáte nové životné miesto pre semienka chránenej 
rastliny, ktorá by bez vašej pomoci padla za obeť novému športovisku alebo relaxačnému 
centru. 
 
7. Urobte anketu medzi spolužiakmi, učiteľmi i obyvateľmi mesta či obce týkajúcu sa ich 
názorov na nové priemyselné centrum a na základe ich odpovedí vytvorte textovú koláž, ktorú 
potom adresujte zodpovednému orgánu. 
 

Textové koláže 
Sprvu zábavný charakter môže mať technika, ktorá je založená na hľadaní významových súvislostí 

medzi segmentmi textu, ktorými môžu byť titulky z novín a časopisov, názvy kníh, výroky slávnych ľudí, 
frazeologické jednotky alebo skutočné výpovede oslovených respondentov ankety. Podstatou textových koláží je 
skladanie na prvý pohľad nesúvisiacich a rôznorodých prvkov tak, aby spolu vytvárali relatívne homogénny text. 
Textové koláže môžu byť aj prostriedkom na odhaľovanie vzdialených súvislostí medzi odkazmi v jednotlivých 
útržkoch iných textov. 



8. Napíšte do školského (obecného) časopisu správu (reportáž) o čistení potoka, ktorého ste sa 
zúčastnili. 
 


