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Integrovaný vyučovací blok Vysoko efektívneho učenia 

STAREC A MORE 

Tému E. Hemingway Starec a more som učila počas týždenného tematického vyučovania s názvom 

„Voda ako životadarná kvapka i ničivá sila“. Na každom predmete kolegovia preberali učivo, ktoré 

v danom ročníku súviselo s vodou, kvapalinou. Tak napríklad v 6. ročníku na dejepise rímske 

akvadukty, na prírodopise nánosy vôd, na zemepise Golfský prúd, na matematike objemové 

jednotky. Aj výchovy prispôsobili obsah ročníkovej téme. 

Téma: Novela Starec a more  

Kľúčové učivo: 

a) pojmové: 

Literárne diela sú nositeľmi duchovného bohatstva. Sú poslami veľkých myšlienok, ktoré predstavujú 

základné ľudské hodnoty. 

b) vedomostné: 

 Ernest Hemingway je autorom novely Starec a more, za ktoré získal Nobelovu cenu. 

c) vedomostné: 

 Novela Starec a more je baladický príbeh o ľudskej statočnosti. 

 Vyjadruje veľkú myšlienku, že: “Človeka možno poraziť, nie však zničiť.“ 

Cieľ vyučovacieho bloku: 

a. Žiaci by mali získať základné informácie o Nobelovej cene a zoznámiť sa s menom Ernest 

Hemingway. 

b. Umelecké precítenie ukážky z novely Starec a more a jej veku primeraná interpretácia 

s využitím celoživotných zručností človeka, pochopenie idey literárnej ukážky. 

Pomôcky: 

 portrét Ernesta Hemingwaya a informácie o jeho živote a tvorbe (nástenka), 

 kresba starca, 

 obraz - rozbúrené more s bárkou, 

 text na motivačné čítanie (vety z novely, ktoré nie sú v učebnici charakterizujúce osobu starca - 

využiť pri práci so sociálnymi zručnosťami hlavného hrdinu) , 

 novela Starec a more, prípadne iné knihy od menovaného autora, 

 gramofónová platňa s nahrávkou literárnej ukážky v učebnici, 

 rozmnožené texty s informáciami o Nobelovej cene pre každého žiaka, 

 „Ako vznikla novela?“ - text o vzniku novely z časopisu Život z r. 1989, 

 audionahrávka ezoterickej hudby, pripomínajúcej zvuky vody, mora, 

 učebnica Literatúra pre 6. ročník základných škôl, 

 zmenšené sociálne zručnosti bez pomenovaní, nožničky, lepidlo, farbičky, 

 výkresy, temperové farby, štetce, 
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 dostupné hudobné nástroje, 

 zemepisná mapa Ameriky (ukázať Golfský prúd). 

Program vyučovacieho bloku (mapa mysle): 

Domáca úloha 

 

 

Aplikačné úlohy           Nobelova  

a ich prezentácia          cena 

 

 Ernest Hemingway  

          Starec a more 

  

 

 

  Počúvanie       Komunita a rozbor ukážky

       

Facilitácia hodiny: 

 

 I. Postupy pre žiakov na začiatku bloku: 

  Vitaj! 

  Sadni si na svoje miesto a opíš si mapu mysle do zošita. 

 II. Nobelova cena - individuálne štúdium a spoločná úloha pre všetky skupiny, zapísanie stručných 

poznámok. 

úloha: Prečítaj si ukážku „Nobelova cena“, porozprávaj sa o nej v skupine a zapíš si do zošitov 

odpovede na otázky: 

  a) Prečo sa udeľuje Nobelova cena? 

  b) V akých oblastiach ľudskej činnosti je udeľovaná? 

  c) Napíš mená 3 nositeľov Nobelovej ceny za literatúru.  

III. Motivačná komunita 

Ernest Hemingway: Starec a more 

(motivačné čítanie) 

V oblasti teplého morského Golfského prúdu, ktorý tečie z Mexického zálivu pozdĺž pobrežia USA 

a jeho severná vetva zmierňuje podnebie Európy, sa plaví starý rybár Santiágo, ktorý celý svoj život, 

prežil na mori. Pripútalo ho k sebe svojou krásou a silou, s ktorou sa mu prišlo neraz úporne ruvať. 

Santiágo vychádzal z týchto bojov víťazne. Lovu a rybolovu zostal verný i ako starec. 
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Starec bol chudý a vyziabnutý, šiju mu zbrázdili široké vrásky. Tvár mu pokrývali hnedé škvrny 

miernej kožnej rakoviny od slnečných lúčov, odrážajúcich sa od hladiny mora. Po oboch lícach sa mu 

škvrny šírili až na krk. Ruky mal posiate hlbokými jazvami od lán, ktorými vyťahoval ťažké ryby. Jazvy 

však neboli čerstvé. Boli také staré ako trhliny na púšti, kde po vode a rybách už dávno niet ani chýru, 

ani slychu. 

„Všetko v ňom bolo staré, okrem očí. Tie mali takú istú farbu ako more a boli veselé a nezdolné, 

slnkom zapálené, dôverčivé a láskyplné,“ čítame v knižke. „Bol stelesnená prostota. Vedel, že pokora 

človeka nepokoruje a neprotirečí ozajstnej hrdosti.“ „Nikdy nestrácal nádej a vieru...“ „Akosi mu 

nechýbala dôvera.“ „K lietajúcim rybám pociťoval nehu, veď na oceáne boli jeho najbližšími priateľmi. 

A ľutoval vtáčiky, najmä drobné, útle tmavé rybáriky.“ „Na mori platilo pravidlo cnosti nevravieť, 

keď netreba, a starec túto cnosť uctieval a dodržiaval.“  

1. Žiaci sedia v kruhu komunity, hrá tichá hudba, učiteľ drží v rukách obraz s motívom rozbúrenej 

morskej hladiny s loďkou a požiada deti, aby sa zamysleli nad tým, čo vidia a cítia pri pohľade 

na obraz a počúvaní tejto nahrávky? Dá im 1 -2 min. na premyslenie.  

 Pri vyjadrovaní svojich myšlienok a pocitov žiak drží v ruke mušľu. Hovorí vždy len ten, kto ju má v ruke. 

2. Učiteľ deti stručne oboznámi s menom autora, so vznikom novely, nadviaže na učivo zemepisu 

o Golfskom prúde, ukážu si na zemepisnej mape oblasť, v ktorej sa príbeh odohráva a prečíta 

krátku ukážku z knihy opis - starca a jeho charakteristiku. 

3. Skúste si predstaviť starca v mladom veku. Ako asi podľa vašej predstavy žil, čo robil, ako sa z neho 

stal výborný lovec rýb? 

4. Deti si sadnú do lavíc a každé dieťa samostatne vystrihne 3 piktogramy sociálnych zručností, ktoré 

spozorovalo u starca, nalepí si ich do zošita a vyfarbí. 

IV. Počúvanie ukážky z učebnice 

V. Spoločná úloha: Porozprávajte sa v dvojici a napíšte si ceruzkou ideu ukážky. 

VI. Aplikačné úlohy: 

 Každý žiak (skupinka žiakov) si vyberie 1 úlohu, na ktorej pracuje, čas určí učiteľom (asi 

15 min.). 

1. Vytvorte v dvojici interview so starým rybárom Santiágom, prípadne aj s jeho malým 

pomocníkom Manolinom, do školského časopisu Sírius po ukončení lovu rýb, zápase 

s dentusom a návrate na pevninu. Položte mu (im) aspoň 5 otázok. Otázky a odpovede 

si zapíšte do zošitov. Pri prezentácii interview zahrajte v dvojici.  

2. Znázorni za pomoci temperových farieb alebo ceruzky na výkres rozmeru A3 výjav 

z prečítanej ukážky tak, aby si zachytil ideu príbehu. 

3. Zostavte a zahrajte pantomímu, ktorá zachytí najdramatickejšie chvíle starcovho pobytu 

na mori tak, aby ste vyjadrili ideu príbehu. 

4. Do zošita si napíšte aspoň 10 slovies v neurčitku, ktoré budú v sebe obsahovať dej 

stvárňovaného príbehu. Pantomíma by mala trvať aspoň 2 minúty. 
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5. Vytvor zoznam vlastností a zručností Santiága, ktoré mu pomohli v zápase s dentusom. 

Potom ich využi pri tvorbe charakteristiky starého rybára tak, že zoštylizuješ aspoň 10 viet, 

v ktorých tieto vlastnosti a zručnosti využiješ. Charakteristiku si zaznač do zošita literatúry.  

6.  Vymysli sprievodnú hudbu k danej ukážke, ktorá by vystihla všetky dôležité momenty 

príbehu. Použi pripravené hudobné nástroje i ich náhrady (fľaše, s vodou, hrebeň, papier, 

vajíčka plnené drobnými predmetmi...). Skladba by mala byť v rozsahu minimálne 2 minúty.  

 Ak si skončil skôr, vyber si ešte 1 úlohu. 

 (Úlohy mám rozmnožené, aby si žiaci mohli všetky prečítať, jednu si vybrať a oznámiť mi, ktorú 

si vybrali.) 

VII. Prezentácia splnenia aplikačných úloh (ak nebudete mať dostatok času, nechajte si to na ďalšiu 

hodinu). 

VIII. Domáca úloha: 

d) Povinná: 

 Prečítaj si v učebnici Literatúry pre 6. roč. na strane 119 (129) informácie o E. Hemingwayovi v úlohe 

4. a pod ňou, urob si stručný výpis základných faktov z jeho života a tvorby do zošita. 

e) Dobrovoľná: 

 Porovnaj vlastnosti starého rybára s vlastnosťami človeka, ktorý ti ho veľmi pripomína. Úlohu 

vypracuj do zošita, ktorý používaš na hodinách slohu.  

IX. Záverečná reflexia orientovaná na obsah, zvládnutie výberových úloh (čo urobili veľmi dobre, 

čo mohli urobiť lepšie), na dojmy, pocity... 

 (Na papier veľkosti A4 rozdelenom na štvrtiny každý žiak dá spätnú väzbu: Čo som sa naučil? 

Čo sa mi najviac páčilo? Čo mohlo byť lepšie? Čo by som ešte potrebovala k pochopeniu?) 

 Na najbližšej hodine VV všetci žiaci robia technikou pastel – tuš: 

 LOĎ NA ROZBÚRENOM MORI podľa nasledovného postupu, ktorý obdržia: 

1. Nakresli, ako si predstavuješ loď na rozbúrenom mori 

2. Pokús sa pastel (voskovky) ťahať v smere vĺn. 

3. Nezabudni, že môžeš využiť celú škálu odtieňov od modrej k zelenej. 

4. Nepouži čiernu farbu. 

5. Vyplň celú plochu papiera farbami. 

6. Ak si hotový, štetcom zamaľuj celý výkres čiernym tušom. 

7. Ak je celý výkres čierny, choď hneď k umývadlu a pod tečúcou vodou tuš zmy. 

8. Daj vysušiť na radiátor. 

 

Spracovala: Tatiana Kizivatová 

  


