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BLOKOVÉ VYU ČOVANIE 

Kooperatívne učenie sa 

1. BLOK – literatúra a slohový výcvik 

A/ Literatúra  (práca so súvislým textom) 

Cieľ: Získavanie a využívanie informácií 

Proces porozumenia: vyhľadávanie informácií 

                                   integrácia a interpretácia informácií 

                                   vyvodenie jednoduchého záveru 

Téma: Niečo o Astrid Lindgrenovej a knihe Pipi Dlhá Pančucha  

Metóda: kooperatívne učenie sa 

Forma: práca v skupinách (A) 

             samostatná práca (B) 

Pomôcky: lístky s textami pre jednotlivé skupiny, lístky s otázkami, interaktívna 

tabuľa, písacie potreby            

Postup: 1. rozdelenie do skupín 

             2. instruktáž k organizácii práce 

             3. práca v skupinách: a) zadelenie textov, oboznámenie sa s obsahom v 

                rámci skupiny   (potrebný čas podľa uváženia vyučujúceho) 

                b) odpovede na otázky v rámci skupín (písomne) 

            4.  prezentácia a kontrola písomných odpovedí cez interaktívnu tabuľu  

                 v kooperácii s ostatnými skupinami 

                Práca na interaktívnej tabuli: a) spoločné čítanie textov        
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                                                               b) vyznačenie dôležitých údajov 

                                                               c) overenie správnosti odpovedí 

                                                               d) vyhodnotenie úspešnosti skupín 

 

Texty pre tému Pipi Dlhá Pančucha – kooperatívne učenie sa  

 

Text 1. skupina 

Astrid Lindgrenová vyrastala vo Švédsku. Mnoho jej kníh bolo inšpirovaných 
vlastným detstvom, ktoré strávila na farme svojho otca. 

Jej tvorba spôsobila vo svete detskej litratúry doslova revolúciu.  

Vymyslela a napísala príbehy tvrdohlavých, odvážnych, samostatných a 
zábavných hrdinov. 
 
 

Text 2. skupina 

Najslávnejšia Lindgrenovej postava Pipi Dlhá Pančucha vznikla z príbehov, 
ktoré rozprávala svojej dcére pred spaním. Kniha sa rýchlo stala veľmi úspešnou 
a urobila z Lindgrenovej medzinárodne známu spisovateľku.  

Napísala takmer sto literárnych diel. Bola jej udelená cena  
Hansa Christiana Andersena. 
 

 

Text 3. skupina 

Kniha má celkovo 3 časti: 

1.Pipi Dlhá pančucha, kde sa postupne zoznámite s hlavnými postavami 
2. Pipi nastupuje na loď 
3. Pipi na ďalekom ostrove - dej sa odohráva na ostrove Kurekuredutov, kde 
Pipi privedie k rozumu najskôr banditov Jima a Bucka a neskôr takisto žraloka  
Knihu si mohli prečítať deti v 37 krajinách. 
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Text 4. a 5. skupina 

Na okraji malého mestečka stojí vila Vilôčka a v nej býva úplne samo 
deväťročné dievčatko s vlasmi ryšavými ako líška, spletenými do vrkočov, 
obrovskou silou, hlavou plnou výborných nápadov a srdcom tak veľkým a 
dobrým, že by sa doňho vošiel celý svet. Žije tam spolu s opičiakom a koňom. 
Jej najlepšími priateľmi sú Anika a Tomy.  
 
 

Otázky pre skupiny 
 
1. skupina 
 
1. Kde sa narodila A. Lindgrenová? 
 
______________________________________________________________ 
 
 
2. Odkiaľ čerpala námety do svojich kníh? 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
3. Akí boli hrdinovia jej príbehov? 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
 
2. skupina 
 
1. Ako sa volá najslávnejšia kniha A. Lindgrenovej? 
 
_______________________________________________________________ 
 
2. Ako táto kniha vznikla? 
 
_______________________________________________________________ 
 
3. Ktorú cenu udelili spisovateľke? 
 
______________________________________________________________ 
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3. skupina 
 
1.Koľko častí má kniha? 
 
________________________________________________________________ 
 
 
2.V ktorej časti Pipi žije na ostrove? 
 
________________________________________________________________ 
 
 
3.V koľkých krajinách bola kniha preložená? 
 
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
4. skupina 
 
1.Koľko rokov má Pipi? 
 
________________________________________________________________ 
 
 
2.Ako sa volá vila,v ktorej Pipi žije? 
 
________________________________________________________________ 
 
 
3.Najlepšími priateľmi Pipi sú ..... 
 
________________________________________________________________ 
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5. skupina 
 
1. Aký účes nosí Pipi? 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
2. S kým Pipi vo vile býva? 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
3. Aké vlastnosti by si Pipi priradil? 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
B/ Slohový výcvik 
 
Úloha č. 1:  Postup 3-2-1 
Samostatná práca (spätná väzba na učivo z hodiny literatúry) 
 
Napíš tri veci, ktoré považuješ za dôležité z informácií, ktoré si sa dozvedel: 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
 
Napíš dve veci, ktoré ťa zaujali: 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 



 6

 
Napíš jednu vec, na ktorú si nedostal odpoveď: 
 
________________________________________________________________ 
 
 
 
Úloha č. 2:  Práca v skupinách 
 
1. skupina 
Navrhnite text na plagát, v ktorom pozývaš deti na divadelné predstavenie o Pipi 
Dlhej Pančuche. 
 
2. skupina 
Napíšte oznam o tom, že Pipi poriada preteky v jedení cukríkov. 
 
3. skupina 
Napíšte správu, v ktorej informujete o vianočnom posedení u Pipi Dlhej 
Pančuchy. 
 
4. skupina 
Zostavte inzerát, v ktorom Pipi predáva vilu Vilôčku. 
 
5. skupina 
Vymyslite text na pozvánku, v ktorej Pipi pozýva deti na návštevu do vily 
Vilôčky. 
 
 
 
2. BLOK – matematika a výtvarná výchova 
 

A/ Matematika (práca so súvislým a nesúvislým textom) 

Cieľ: Získavanie a využívanie informácií 

Proces porozumenia: integrácia a interpretácia informácií 

                                   vyvodzovanie jednoduchého záveru 

Téma: Sčitovanie a odčitovanie do 1 000 v obore prirodzených čísel 

           - číselné usporiadanie kníh podľa roku vydania 

          - riešenie slovných úloh 
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Forma úloh: zatvorené usporiadacie úlohy 

Pomôcky: pracovný list, písacie potreby, interaktívna tabuľa, vizualizér alebo 
flp č. 7 z prezentácie          

Postup: 1. instruktáž učiteľa k práci na PL 

             2. samostatná práca v PL 

            3. kontrola správnosti riešení cez interaktívnu tabuľu  

 
   Práca s nesúvislým textom       
 Abecedný zoznam kníh A. Lindgrenovej usporiadaj podľa roku vydania ( do 
rámčeka dopíš poradie). 
 
Pracovný list k matematike 
Názov knihy                                          Rok vydania         Poradie 
Deti z Bullerbynu 1946  
Emil z Lönnebergy 1963  
Grétka a Betka 1980  
Karlsson zo strechy 1955  
Karlsson zo strechy opäť lieta 1962  
Leto na ostrove Saltkrakan 1964  
Lotka z Huncútskej ulice 1992  
Mio, môj Mio 1954  
Pipi Dlhá Pančuch 1945  
Pipi na ďalekom ostrove 1948  
Pipi nastupuje na loď 1946  
Rasmus na vandrovke 1956  
Zbojnícka dcéra Ronja 1981  
 
Kontrola podľa prezentácie Pipi Dlhá Pančucha flp č. 7 alebo cez vizualizér 
 
Práca so súvislým textom – slovné úlohy 
Znenie slovných úloh tematicky zamerať na úlohy súvisiace s činnosťami Pipi. 
 
 
B/ Výtvarná výchova – práca v skupinách 
Úloha: Vyrobte plagát, na ktorom použijete text vytvorený na slohu 1. 
skupinou. 



 8

 


