
   
   

Asociácia S. Kovalikovej - Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku  Vysoko efektívne učenie 

1 

 

Škola pre 21. storočie
   

SI DOMA? 

 

Námety na tvorivé písanie, čítanie s porozumením a vysokoefektívne učenie (sa) 

 

➢ Aktivita „ 3 fázy“ na danú/ľubovoľnú tému 

(1. fáza) Napíš automatický text  (použi voľné písanie). Čo ti napadne pri slove anjel? 

Píš bez prerušovania tri minúty. Píš všetko – opíš svoje momentálne pocity, problémy, 

náladu... 

(2. fáza) Nakresli automatickú kresbu (použi voľné  kreslenie). Kresli jednou vybranou 

farbou alebo ceruzkou na veľký formát papiera. Kresli tri minúty bez prerušenia a 

gumovania konkrétny alebo abstraktný motív. 

(3. fáza) Vráť sa k textu, porovnaj text s kresbou. Text je možné upraviť, dopisovať, 

prepájať text s kresbou, vylepšovať.  

➢ Vytvor akrostych. Použi prídavné mená tak, aby jednotlivé písmená tvoriace slovo anjel, 

boli prvými písmenami prídavných mien. Prídavné mená majú vystihovať aký anjel 

podľa teba je, aký by podľa teba mohol byť, ako si ho predstavuješ. 

A 

N 
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L 

 

➢ Prečítaj si úryvok z knihy Daniela Pastirčáka. Je to príbeh dvoch anjelov Azaela 

a Gabriela, ktorí raz v čase letného slnovratu navštívili planétu Zem. Ako sa sem dostali?  

Preleteli trhlinkou medzi nebom a Zemou. 

Anjeli zostali na ihrisku sami. Zamyslene sedeli na lavičke pre divákov. Azael si podrobne 

zapísal, čo práve videli. Napokon pridal k zápiskom ešte pár riadkov. Zhrnul v nich svoje hlavné 

postrehy. Zápisník i pero si si odložil do vnútorného vrecka anjelskej róby a zachmúrene pozrel 

na Gabriela:  
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  „Nepresvedčil si ma, Gabriel. Je to tak, ako som hovoril. Pre každého človeka je to rovnaké. 

Videl si, ako stavajú domy? Najprv ich nakreslia, to je celkom pohodlné, i keď nie celkom bez 

námahy a trvá to zbytočne dlhý čas.“ 

Gabriel otvoril ústa, chcel čosi namietnuť, no Azael sa nedal prerušiť: „Musia tesať trámy, 

zvárať železo, murovať múry. Drú ako otroci, kým to, čo nakreslili, postavia. Potom príde požiar 

alebo povodeň a dom je v okamihu fuč.“  

„Iste, ale...“ 

„Ešte som neskončil! O čo lepšie sú na tom tí tvoji dedinčania? Na jar obsejú pole a čakajú, stále 

sa s niečím lopotia. Aj tak polovica z toho vyjde navnivoč. Tak je to s človekom - neprestajne si 

musí čosi odriekať, neustále sa za niečím pachtí, večne musí na niečo čakať. A keď aj príde 

chvíľa, keď by si mohol vydýchnuť, ochorie, zaľahne do postele a musí sa liečiť.“  

„Máš pravdu, ale...“ 

„Prečo mi stále skáčeš do reči? Vieš predsa k čomu to vedie. Jedni vyhrávajú, druhí prehrávajú. 

A prehrať, to je pre človeka hotová pohroma. Práve si to videl. Ani hrať sa nevedia inak, iba tak, 

že medzi sebou súťažia. A každý chce vyhrať. Víťazi totiž vládnu nad porazenými. Zopár ich má 

ďaleko viac než potrebuje na celý svoj život, zatiaľ čo mnohí iní nemajú dosť ani na jediný 

deň...“ 

„... No ja tuším, ako možno človeka urobiť šťastným.“  Azael sa záhadne usmial. Rázne sa 

odrazil od Zeme a svižne preletel štrbinou slnovratu do neba. 

                                                                                  (Daniel Pastirčák: Azael a Gabriel, s. 24 - 25) 

 

➢ Vyber si aplikačné úlohy, ktoré ťa zaujali a vyrieš ich. Dbaj na to, aby si splnil/a všetky 

náležitosti, ktoré úloha obsahuje. 

Aplikačné úlohy: 

 

Prerozprávaj členovi rodiny o čom si čítal/a. Opíš ako anjeli skúmali planétu, čo ich zaujalo, 

čomu nerozumeli. Pomôž si textom alebo krátkou písanou osnovou. V rozsahu 2 – 3 minút. 

 

Vytvor na základe prečítaného úryvku komiks zložený zo siedmich obrázkov. Vymysli 

dokončenie úryvku. Sústreď sa na to, čo mohol tušiť Azael v súvislosti s tým „ako možno urobiť 

človeka šťastným.“ Rozsah ½ strany A4. 
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Zdramatizuj (vytvor bábkové divadlo) bádanie, ktoré na Zemi realizovali Azael a Gabriel. Použi 

predmety, ktoré máš vo svojej izbe, na pracovnom stole, medzi hračkami... Napíš stručný scenár 

v rozsahu aspoň ½ strany A4. 

 

Vytvor báseň alebo pieseň o Azaleovi a Gabrielovi, ktorí prišli na planétu Zem s úmyslom 

preskúmať ju. V rozsahu aspoň 3 slôh. 

 

Vytvor znázornenie úryvku prostredníctvom prírodnín, ktoré nájdeš na prechádzke/na dvore 

(konáriky, jarné kvety, kamienky...). Obrázok odfotografuj alebo nahraj. Vysvetlenie dopíš alebo 

porozprávaj. Rozsah 10 viet alebo 2 minúty. 

 

Vytvor tabuľku, v ktorej zaznamenáš výskumné činnosti Azalea a Gabriela na Zemi. Doplň ich 

ďalšími možnosťami. Čo všetko stojí „za to“ na našej planéte preskúmať? V rozsahu aspoň 

desiatich riadkov v tabuľke. 

 

Reflexia 

Vyber si aspoň 2  otázky, na ktoré premyslíš odpovede. 

• Čo si si  uvedomil/a pri práci na úlohách? Čo si sa pritom naučil/a?.... 

• Čo si sa o sebe pri tom naučil/a? Aký máš z toho pocit? 

• Na aké ťažkosti si narazil/a? Ako si to riešil/a? 

• Aké vlastnosti anjelov im pomáhali/ prekážali v rozhovore, v skúmaní ? 

• S čím sa chceš podeliť s iným človekom? 

 

O knihe z vydavateľstva OZ Proti prúdu (vydavateľ NOTA BENE) 

V jeden marcový pracovný deň, tesne pred tým, ako všetko okolo nás ochromil koronavírus, som 

si pred lekárňou v meste, od predajcu časopisu NOTA BENE, kúpila časopis aj knihu od Daniela 

Pastirčáka s názvom Azael a Gabriel. Časopis aj knihy vydáva občianske združenie Proti prúdu, 

ktoré založili traja študenti sociálnej práce. Už od roku 2001 toto združenie pomáha ľuďom bez 

domova. Významné na tejto pomoci je to, že ľudia si môžu  zlepšovať život vlastnými silami 
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  a postupne sa začleňovať do spoločnosti. Pouličný časopis pomáha ľuďom bez domova 

zaobstarať si jedlo a strechu nad hlavou a rovnako pomáhajú aj knihy, ktoré sú dostupné výlučne  

 

u predajcov na uliciach. Kniha o dvoch anjeloch výskumníkoch, zaujme už na prvý pohľad. 

Farebnosťou, ilustráciami, je príjemná na dotyk, slová a myšlienky hladia dušu. 

 

O životnej zručnosti starostlivosti a pomoci inému či iným 

Slovné spojenie životná zručnosť (ŽZ) vo svojom doslovnom význame znamená spôsobilosť  

(pomoc) pri orientovaní sa v každodenných životných situáciách pri kontakte s inými ľuďmi. 

Metodika Vysokoefektívneho učenia (VEU) uvádza v súvislosti s pomocou iným ľuďom životnú 

zručnosť starostlivosť. Ako ju charakterizuje?  Podstatou tejto ŽZ je všímať si, čo potrebujú iní 

ľudia a vedieť im poskytnúť pomoc. Opytovacia veta: „Môžem ti nejako pomôcť?“ najviac 

vystihuje situáciu, keď sa obraciame na človeka, ktorý podľa nás nejakú pomoc potrebuje. 

Súčasťou Vysokoefektívneho učenia (VEU), jednou z jej mozgovosúhlasných zložiek je 

možnosť výberu. Pri úlohách, zadaniach, aktivitách to znamená aj to, že ich môžu žiaci/deti 

realizovať individuálne alebo v skupine dvoch a najviac piatich spolupracovníkov. Možná je aj 

virtuálna spolupráca, ktorá tiež do určitej miery zohľadňuje rozvíjanie  spolupatričnosti a 

empatie. 

 

Námety na možné zadania 

 

Porozprávaj sa s niekým zo svojej rodiny o časopise Nota Bene. Čo o ňom vie? Či si ho už 

niekedy kúpil/a, čo si o jeho zmysle a význame myslí... Urob krátky záznam rozhovoru alebo 

rozhovor nahraj. Rozsah aspoň 10 viet alebo 2 – 3 minúty nahratého rozhovoru. 

 

Napíš krátke zamyslenie sa nad problematikou ľudí bez domova.  

Skús si predstaviť ako sa môže cítiť človek ktorý zostane sám, bez blízkych ľudí, bez „strechy 

nad hlavou“, bez väčšiny vecí  čo potrebuje k svojmu životu. Akú podporu asi potrebuje? 

Napíš aspoň 15 viet.  

 

Nakresli/ilustruj svoju predstavu pomoci ľuďom bez domova. Pomôže ti rozmýšľanie o tom, čo 

všetko potrebuješ k svojmu životu a pocitu každodenného bezpečia. Použi formát A4 

a ľubovoľnú techniku. 
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Zdramatizuj/zahraj monodrámu – obsahom bude problematika ľudí bez domova a možné 

riešenia, východiská, spôsob pomoci. Rozsah aspoň 3 minúty a 10 viet ako súčasť scenára 

 

 

Vytvor báseň alebo pieseň o jednom/jednej z predajcov/predajkýň pouličného časopisu Nota 

Bene. Sústreď sa na životný príbeh, ako predajca našiel/la cestu k tejto práci, čo mu pomohlo. 

Rozsah aspoň 3 slohy. 

 

Zostav tabuľku s názvom Tabuľka pomoci. Môže obsahovať možnosti (ako pomôcť), ľudí 

(pomáhajúce profesie, jednotlivcov), miesta (kde pomáhať). Rozsah tabuľky - aspoň 8 riadkov. 

 

Reflexia 

Vyber si aspoň  2  otázky, na ktoré premyslíš odpovede. 

• Čo si si  uvedomil/a pri práci na úlohách? Čo si si uvedomil/a o sebe?.... 

• Čo si sa o sebe pri tom naučil/a? Aký máš z toho pocit? 

• Na aké ťažkosti si narazil/a? Ako si ich riešil/a? 

• Kde si videl/a prejaviť  starostlivosť ? Ako sa to prejavilo? 

• Ako si ty prejavil/a starostlivosť o niekoho v okolí? 

• S čím sa chceš podeliť s iným človekom? 

 

PhDr. Darina Gogolová, PhD. 
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