
 

AKO IDE ROK? 
Vladimír Ferko 

 
Literárny text:  Vladimír Ferko: AKO IDE ROK? (umelecká próza) 
Cieľ(informatívny):  rozvíjať jazykové a literárne vzdelanie 
Komunikačná zručnosť: čítanie, počúvanie, rozhovor, pozorovanie, objavovanie 
Proces čítania s porozumením (prezentácia – precvičovanie – transfer): 

1. Živá hlasová interpretácia textu, 
2. Zistenie porozumenia textu a dojmu z prečítaného, 
3. Literárnoteoretické poučenie o próze, 
4. Zdokonaľovanie techniky čítania a čítania textu s porozumením, 
5. Tiché a tvorivé čítanie. 

 
Úlohy na komunikáciu a čítanie s porozumením: 

1. Po prečítaní textu odpovedajte na nasledujúce otázky: 
 

a) Čo je hlavnou témou textu? Doplň do vety vhodné písmená. 
 

             A__O     I___E     R___K,     Š___YR___     R___Č___É     O___D___BIA 
 
      b)   Napíš do bublín, ktoré ročné obdobia opisuje autor?  
              
            
 
 
 
                               

c) K čomu prirovnáva autor zemeguľu? Vyber správnu odpoveď a zakrúžkuj ju. 
 
a) prirovnáva ju k futbalovej lopte    b) prirovnáva ju ku kozmickej lopte 

 
d) Objasnite slovné spojenie z textu: 

 
Zemeguľa je ako veľká kozmická lopta. 

 
e) V akom pásme sa nachádza naša vlasť? Urč správnu odpoveď a podčiarkni ju. 

- v miernom,        - v tropickom 
 

f) Nahraď slovo kozmické lode iným slovom s podobným významom a napíš do 
obláčika. 

 

                  

 



 
g) Akú farbu priradil autor našej Zemi a prečo? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

h) K čomu prirovnáva autor štyri ročné obdobia? 
 
D___V___D___L___É____U        P___E___S___A___E___IU 
 

i) Pokús sa vysvetliť, prečo autor prirovnáva 4 ročné obdobia k divadelnému 
predstaveniu. 
 

j) Čo patrí podľa autora textu k jari, letu, jeseni a zime? Vyhľadaj v texte a doplň. 
 

             k jari –______________________________ 
 
             k letu –______________________________ 
              
             k jeseni –____________________________ 
              
             k zime - _____________________________ 
 
      k)  Podľa prečítaného textu povedz, ktoré prírodné javy  ohlasujú príchod jari, leta,  
          jesene a zimy? 
 

JAR - 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
(ohlasuje snežienka, žltý podbeľ, neskôr veternica, kvitnúca broskyňa, marhuľa,      

           trnka, čerešne, jablone, orgován, hloh a gaštan. Na poli raž metá klasy, nad poľom              
           hvízda, trilkuje škovránok). 
 

LETLETLETLETO O O O –––– 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
(včelí bzukot, medová vôňa líp, čas vysvedčenia, dovoleniek, tepla, voľnosti,  

          žatvy) 
 
         JESEŇ –  

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
(cupitanie gaštanov pod gaštany, žaluďov pod duby, začiatok zelenania ozimín   



          na poli, pokles teploty, zhadzovanie lístia) 
 
  ZIMA –  

________________________________________________________________________  
 
(vianočný stromček a sánky) 

         
k) Objasnite, prečo je naša vlasť zázračná krajina.  

 
(lebo sa u nás vystriedajú štyri ročné obdobia, ktoré môžeme zastihnúť v opačnom poradí, 
akoby ich dáky mocný čarodejník poprehadzoval, na juhu Slovenska je začiatok leta, trochu 
vyššie, severnejšie je jar v plnom kvete a hore v tatranských dolinách nájdeme ešte riadny kus 
jesene i zimy – na Okrúhlom plese sa naisto môžeme korčuľovať, za jediný deň, ako 
v rozprávke) 
 

2. Všímaj si v texte krásne výrazy a prečítaj niektoré pekné slová (slovné spojenia), ktoré  
            sa v bežnej reči nepoužívajú. Čo pre vás znamenajú? Vysvetlite ich význam. 
 
Jar zafarbila krajinu zelenými farbami. 
 
___________________________________________________________________________ 

 
- všetko ožilo, zazelenalo sa 

 
V celej prírode sa nepočuteľne roztrúbi signál – stromy zhadzujte lístie. 
 
___________________________________________________________________________ 
          
(nastala jeseň, zo stromov začalo opadávať lístie) 
 

3. Zopakujte si, čo je to umelecká próza. 
 

- z lat. prosa oratio – priama, voľne plynúca reč, jedna zo základných foriem literárnej 
tvorby, neviazaná zákonmi rytmu a inými špecifickými osobitosťami básnického prejavu. 
 
a) Ako sa príbeh začína? (Zemeguľa je ako veľká kozmická lopta). 
b) Čo opisuje autor? (Ako ide rok) 
c) V akej krajine sa udejú štyri veľké predstavenia? (Zázračnej, na  Slovensku). 
d) Považujete zobrazený príbeh za reálny alebo vymyslený? (- reálny) 
e) Vyskytuje sa v texte priama reč? (- nie) 
f) Ako sa príbeh končí? (Naša vlasť je naozaj zázračná krajina). 
g) Akú ústrednú myšlienku vyjadruje článok Ako ide rok? (Striedanie štyroch ročných období 
a ich znaky). 
 

4. Kritéria usporiadania textu prózy: 
- prozaický riadok, odsek, kapitola, prípadne rozčlenenie diela na časti 

 
5. Po tichom prečítaní textu zostavte stručnú osnovu v piatich bodoch a zreprodukujte 

ho. (Napr.) 



a) Zemeguľa vo vesmíre 
b) Jar a jej znaky 
c) Znaky leta 
d) Jeseň 
e) Zima 
f) Divadelné predstavenia ročných období 
 
6. Porozmýšľajte, ako by sa mohlo počasie jednotlivých ročných období zmeniť a aké by 

to  malo následky. 
(Napr.  záplavy – nebezpečenstvo, krupobitie – zničenie úrody, budov, hromy, blesky – 
nebezpečenstvo, jarný mráz – spálenie jarných kvetov,  atď). 
 
Cieľ (emotívny): prehĺbiť čitateľský zážitok 
Komunikačná zručnosť: konkretizácia, prežívanie, objavovanie, hodnotenie 
Proces čítania s porozumením (komunikácia – prezentácia – transfer – precvičovanie) 
1. komunikačné formy práce s literárnym textom: orientácia v umeleckej próze, ako aj 

v tvorbe pre deti a mládež, 
2. komunikačné činnosti s literárnym textom: hlbšie prenikanie do významu textu, 

porovnávanie zobrazeného so skutočnosťou, didaktická hra (cinquain, brainwriting), 
tvorivé písanie, 

3. tvorivé riešenie nastoleného problému, 
4. kritické čítanie – vyjadrenie kritického (hodnotiaceho) postoja podľa toho, do akej 

miery sa daná téma žiakov dotýka. 
 
Úlohy na komunikáciu a čítanie s porozumením: 
1. Objasnite významy zvýraznených slov a priraďte k nim iné slová podobného významu 

(synonymá). Pracujte vo dvojiciach a pri prezentácii obhájte svoje názory: 
 
zázračná  krajina –                                     krajina    
 
             

kvitnúca   -                        jar   
                          
horúce leto – ________________________________________________ leto 
 

chladná zima –                                 zima              
 

2. Akým slovným druhom priradíme vlastnosti a znaky ročných období? Doplň ich. 
- (prídavným menom) Aké sú ročné obdobia? 

 
 
 
 

                                                         ročné obdobia                       



                                                              
 
3. Odpovedaj na otázky: Aká, aké môže byť jar, leto, jeseň, zima? Zapíš do bublín. 

 
 

 
 

JAR                            LETO                    JESEŇ                    ZIMA 
 
 
 
 
 

4. Nájdi v texte zdrobneniny, napíš ich a priraď k nim základné slová: 
 

čiapočkami –                            slniečko –                             stromček –                        
 
 
                       kvietkami –                                 hrudka – 
 

5. Ktoré stromy ohlasujú príchod jari a čím? Doplň správne hlásky. 
 

- l__ ska,     r__kyt___,         j__lša,           ___rieň  –    kv___tn___tím 
  
 
6. K ročným obdobiam správne priraď jednotlivé obdobia zo života človeka 
      (detstvo, mladosť, staroba, smrť). 
 
JAR                                                                                                         smrť 
 
LETO                                                                                                      detstvo 
 
JESEŇ                                                                                                     mladosť 
 
ZIMA                                                                                                       staroba 
 
 
 
 
 
7. K čomu by si prirovnal jar, leto, jeseň, zimu? Vysvetli prečo. 
 
(Napr.) 
JAR – RAJSKÁ ZÁHRADA – všetko ožíva, kvitne, príroda sa prebúdza, vtáčiky 
spievajú, lastovičky švitoria, príroda sa mení na rajskú záhradu. 
 
LETO – PRÍRODNÁ SAUNA – obdobie horúčav, tepla, slnečného žiarenia, žatvy, 
kúpania, ochutnávania zmrzliny. 
 



JESEŇ – PALETA FARIEB  – sfarbenia lístia, šumu a opadávania, dažďa, zberu úrody, 
babieho leta, veterného počasia 
 
ZIMA – ČAS ODDYCHU – vysedávania pred televízorom, chladu, snehu, stavania 
snehuliakov, zimných športov 

 
 
8. Ktoré sviatky sú symbolom jari a ktoré  oslavujeme v zime? 
 
 

JAR –                                                                    ZIMA -   
 
9. V ktorom ročnom období sú dvojmesačné prázdniny?  
 
 
                                                                           Ktoré sú to mesiace? 
       v 
 
 
10. Rozdeľte sa do skupín, pokúste sa o dramatizáciu a zrealizujte scénku o jari, lete,     
      jeseni a zime. 
 
 
11. BRAINWRITING: Porozmýšľajte a rozprávajte sa o tom, ktoré iné prírodné úkazy 

môžu nastať v jednotlivých ročných obdobiach, aké zanechávajú dojmy a ako pôsobia 
na človeka. 

 
               Prírodné úkazy                                                    Príroda a súčasnosť 
 
                                               Môj postoj k prírode 
 
12. Aký iný názov by ste priradili tomuto článku? 

 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

 
(Napr. Krása ročných období, Štyri krásne predstavenia, Obdobia roka, Rok a jeho 
čaro, Krásy roka, Rok a jeho premeny, atď.) 

      
       13. Zahrajte si CINQUAIN. Vymyslite báseň o jari, lete, jeseni a zime podľa toho,    

    ktoré  obdobie máte najradšej a ktoré sa vám najviac páči. 
 

JAR 
  

krásna                      očarujúca 
 

začína                   prebúdza                      ožíva 
 

OBDOBIE ZRODU A ŽIVOTA 



14. Zahrajte sa na ilustrátorov a skúste namaľovať k básni, ktorú vytvoríte  obrázok 
ročného obdobia.  

            
15. Vymysli nový názov pre ročné obdobie a napíš ho nad svoj obrázok. 

 
17. Zaspievajte si spoločne piesne o jari, lete, jeseni a zime, ktoré poznáte. 

 
18. Pohybom stvárnite kvitnutie, vietor, pršanie, padanie lístia, tancujúce vločky atď. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



    PL – ROČNÉ OBDOBIA – OPAKOVANIE  SLOVNÝCH  DRUHOV 

 
____________  _____________  _____________  ____________ 
1. Vymenuj ročné obdobia a napíš ich názvy pod obrázok. 
2. Aké môžu byť ročné obdobia? Napíš čo najviac prídavných mien. 

jar - _______________________________________________ 
leto - _______________________________________________ 

         jeseň - ______________________________________________ 
        zima - _______________________________________________ 

3. Ktoré jarné kvety poznáš?                                                                                                                                 

 
4. Aké sú kvety? Svoje odpovede napíš.                                                                                                                                                         

 
 

5. Čo robia kvety?                                                                                                              
 

 
 

6. Koľko máme ročných období?    
                                                                                         

7. Ako nazývame sviatky, ktoré oslavujeme v jari a ktoré v zime? 
v jari                                            v zime                                                                                                                               

 
 

8. Vytvorte vety o jari, lete, jeseni a zime. Napíšte ich na tabuľu 
a odpíšte do zošitov. V texte zakrúžkujte podstatné mená a vypíšte 
slovesá. 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 

  



    Napíš názvy ročných období k obrázkom.                                    

     
 
 



Priraď jednotlivé obrázky k ročným obdobiam..   
                              

   
 



Napíš názvy ročných období. Obrázok si môžete dať na nástenku. 
 

ROČNÉ OBDOBIA 

                                                                                         


