
                       
 
 
Návrh vyučovacej hodiny s využitím literárneho textu ako vhodného 
učebného zdroja pre získanie nových informácií 
 
 
Autor:  Mgr. Jitka Hrablayová, ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom 
 
Ročník:  tretí 
Predmet: slovenský jazyk a literatúra 
Organizácia: blokové vyučovanie s využitím medzizložkovej integrácie 
v predmete slovenský jazyk a literatúra  
1. BLOK: A/ ČÍTANIE A LITERÁRNA VÝCHOVA 
                 B/ SLOHOVÝ VÝCVIK 
 
2. BLOK:  A/ MATEMATIKA 
                  B/ VÝTVARNÁ VÝCHOVA 
1. blok: A/ Čítanie a literárna výchova  (práca so súvislým textom) 
Tematický celok: rozprávanie v próze 
Téma: hlavná myšlienka 
 
Štruktúra u čiva: 
• Vymedzenie pojmov: literatúra pre deti, autor, detský čitateľ, hlavná 

myšlienka, ilustrácia 
• Fakty: Radek Bachratý – Telefón za korunu z knihy Opice vo vyťahaných 

tričkách 
• Zovšeobecnenie: Autor úsmevnou formou cez príbehy neposedných a 

bezohľadných opíc, ktoré žijú v pralese, prenáša na čitateľa fungovanie 
súčasnej spoločnosti so všetkými jej negatívami a evokuje zamyslieť sa nad 
správaním jednotlivca ako aj vymedzenej skupiny v rámci celej komunity. 
Každá kapitola nesie so sebou poučenie, hlavnú myšlienku, ktorá upozorňuje 
na  nástrahy moderného sveta. 

 
Špecifické ciele: 
• e-gramotnosť (vyhľadať informácie na internete) 
• učiť sa spolupracovať 
• určiť hlavnú myšlienku 
• tvoriť osnovu 



 
Metódy:  brainstorming, čítanie s ceruzou, štruktúrované čítanie, kooperatívne 
učenie sa, riadený rozhovor, kľúčové body,  grafické znázornenie textu, 
prezentačné činnosti 
Forma: spoločná práca, samostatná práca v rámci skupiny, skupinová práca 
 
Pomôcky: obrázok opice, kópia textu, lístky s textami pre jednotlivé skupiny, 
ceruza, papiere na záznamy, výkres, fixky, magnetická tabuľa, prístup na 
internet, kniha Opice vo vyťahaných tričkách 
Časová dotácia: 45 minút 
 
Scenár vyučovacej hodiny 
 
1. časť:  pred čítaním textu 
Brainstorming – na pripravený papier žiaci napíšu slovo, ktoré ich napadne pri 
pohľade na obrázok opice.  
Otázka: Môžu sa opice správať ako ľudia? Zdôvodni, prečo? 
Oboznámenie sa s knihou a menom autora 
 
2. časť:  práca s literárnym textom (spoločná práca) 
a) Metóda štruktúrovaného čítania s ceruzou 
Text čítajú žiaci po častiach s ceruzou a vypíšu si výrazy, ktorým nerozumejú. 
Po každej prečítanej časti textu učiteľ kladie otázky zamerané na obsah textu, na 
ktoré žiaci odpovedajú. Súčasne žiaci vytvárajú predpovede a predpoklady 
o nasledujúcom obsahu a porovnávajú svoje predpoklady s textom ( podpora 
aktívneho čítania a zvyšovanie pozornosti). 
 
Radek Bachratý – Telefón za korunu z knihy Opice vo vyťahaných tričkách 
Otázky k jednotlivým častiam textu: 
1. časť      Prečo opice reklamy zbožňovali? 
                 Komu patrili obchody? 
                 Podľa čoho vymýšľali hyeny reklamy? 
                 Ako bude príbeh pokračovať? 
2. časť      Kde sa opice stretávali? 
                 Prečo opice nemohli hrať futbal? 
                 Čo vymysleli hyeny, aby prilákali opice do obchodu? 
                 Povedz, čo bolo napísané na plagáte! 
                 Myslíš, že sa opice dajú nachytať? 
3. časť      Čo bolo príčinou toho, že opice šepkali? 
                 Ktorá opica si všimla plagát? 
                 Čo opice urobili? 
                 Načrtni pokračovanie príbehu. 
4. časť      Koľko korún stál druhý telefón? 



                 Prečo opica nemohla telefonovať? 
                 Pomstili sa opice hyenám? Ako? 
 
Po prečítaní celého textu žiaci prezentujú poznačené výrazy, ktoré zapíšeme na 
tabuľu tak, aby sa neopakovali. 
 
Telefón za korunu  (text pre prácu v skupinách) 
 
1. skupina 
Tak ako všade, aj v pralese bolo plno reklám. Na palmách, na kríkoch aj na 
stojanoch v močiari. Zvieratá si z reklám príliš veľa nerobili. 
- Aspoň si máme o čo ošúchať boky, - hovorili slony.  
- Máme miesto na stavanie hniezd, - hovorili sťahovavé vtáky. 
- Aspoň máme kam triafať pichadlami, - vraveli komáre. 
Opice s vyťahanými tričkami nevraveli nič, ony reklamy zbožňovali. Bolo to 
predsa krásne – ísť zabahnený z močariska a vidieť zrazu krásnu umytú opicu na 
plagáte, ako hovorí, čo treba piť či jesť pre zdravie. Je pravda, že všetko, čo 
reklamy sľubovali bolo veľmi drahé a zvieratká na to nemali. Áno, v pralese 
bolo niekoľko obchodov, kde tieto veci predávali, ale nikto tam veľmi nechodil. 
Iba ak turisti z lesa. Obchody patrili hyenám – to boli najschopnejší obchodníci 
v pralese a širokom okolí. 
Hyeny chodili pomedzi zvieratká, počúvali, po čom túžia a podľa toho 
vymýšľali reklamy a lepili plagáty. Všetky zvieratká a najmä opice 
s vyťahanými tričkami  však statočne odolávali. 
 
2. skupina 
 Až do istého dňa. Opice s vyťahanými tričkami, to bola veľká banda, ktorá síce 
mala svoje miesto na stretávanie pod palmou, ale často na seba museli kričať cez 
celý prales. Niekedy sa stalo, že keď sa ráno začali zvolávať na futbalové 
stretnutie, poobede už boli také zachrípnuté, že z futbalu nebolo nič, lebo 
nevládali  ani dýchať. Celý prales ich však v ten deň preklínal, lebo od rána bolo 
počuť samé: - Opicééééé, na futbáááál, pod palmúúúú, kde stéééé? – a tak 
podobne. 
Hyeny o tom vedeli, a tak sa stalo, čo sa stalo. Jedného rána, pár metrov od 
palmy, v hustom kroví, ale predsa viditeľne stál obrovský plagát: Chcete sa 
jednoducho a lacno dovolať vašim blízkym? Kúpte si telefón za korunu! 
 Opice sa pod palmou zišli každý deň a vystrájali: Tej s okuliarmi sa smiali, že 
má okuliare, tej s oranžovými vlasmi, že má oranžové vlasy a tej s kokosovým 
orechom ho chceli zobrať. Všetko ich tak unavilo, že sa rozhodli hrať futbal. 
Začali sa zvolávať, ale z predchádzajúceho divočenia mali také unavené hlasy, 
že len tíško šepkali. A zrazu si opica s kokosovým orechom všimla plagát. 



 - Aha, aha, aha, telefón za korunu! – jačala a poskakovala okolo reklamnej 
tabule. Ostatné opice si najprv mysleli, že je to nejaká nová hra, ale po chvíli si 
tiež všimli plagát a stíchli v hlbokom zamyslení. Trvalo dosť dlho. 
 
 
3. skupina 
 Prerušila ho až opica s oranžovými vlasmi: 
 - Ja mám korunu, idem si kúpiť telefón! – zajačala a rozbehla sa k obchodu, kde 
už nedočkavo zavýjali hyeny. Ako sa ukázalo, každá opica vo vyťahanom tričku 
mala korunu a o krátku chvíľu bol obchod zo všetkých strán obliehaný opicami 
s vyťahanými tričkami. 
 Hyenu, veľkého obchodníka s asistentmi – malými hyenami, to tešilo. Veselo 
pobehovala za pultom a slintala. -Tak čo môžem ponúknuť? – pýtala sa. 
 - Jeden telefón za korunu! – zajačala opica s oranžovými vlasmi a hodila na pult 
korunu. Koruna sa kamsi zakotúľala, ale to bola práca pre hyeny – asistentov. 
Hyena -  predavač položila zatiaľ na stôl telefón. 
 - Nech sa páči, tu je telefón za korunu, ale... 
 - Hurá!!! – zajačala opica s oranžovými vlasmi, zdvihla slúchadlo a začala 
jačať: - Opicéééé, počujete má?  Opicééé, kde stéééé??!! 
 V slúchadle bolo mŕtvolné ticho. Opica po chvíli pochopila a jačala na hyenu. 
 - Tento telefón nefunguje, dajte mi iný! 
 Hyena pokývala hlavou, zavrtela chvostom a začala vysvetľovať, že ani ďalší 
telefón nebude hneď tak fungovať, pokiaľ k nemu nebude aj príslušenstvo. 
 - Príslušenstvo, áno, príslušenstvo sem s ním! – zajačala opica s oranžovými 
vlasmi. V tej chvíli už pri nej zvedavo stála opica s okuliarmi a tá s kokosovým 
orechom. Mysleli si, že to pôjde raz – dva, ale rad sa ani nepohol, nuž sa prišli 
pozrieť prečo. 
 - Ak sa chcete z vášho telefónu niekam dovolať, potrebujete aj telefón, do 
ktorého sa treba dovolať, - vysvetľovala hyena. 
 
4. skupina 
 - Áno, áno, sem s ním, - pokrikovali opice. Hyena položila na pult druhý 
telefón. – Tento stojí tisíc, - povedala. Opice prekvapene vyvalili oči. 
 - Korunu, nie? – Korunu stojí prvý telefón, druhý už stojí tisíc, - vysvetlilo 
zviera a ešte raz sa načiahlo pod pult: - A ak chcete rozprávať z jedného telefónu 
do druhého, potrebujete medzi nimi mať čo? No predsa telefónny kábel! -  Na 
pulte sa zjavil kotúč kábla. – Iba desať korún. Za meter, - dodala hyena 
a usmiala sa. 
Opice ostali v pomykove. – A, a, a, ktorý je telefón za korunu? – Hyena ukázala 
na prvý telefón. 
 - Tak ja chcem ten druhý za moju korunu a na nejaké dva metre kábla sa už 
poskladáme,  
    - vymyslela opica s okuliarmi. 



 Hyena pokrútila  hlavou a začala vysvetľovať, že za korunu je iba prvý telefón 
a ďalšie sú už za spomenuté ceny. Je to aj na plagáte takým malilinkým písmom. 
To však ošúchali slony, nič sa nedalo prečítať. Opice zosmutneli a z obchodu 
odišli. Hyeny – asistenti aj tak zatúlanú korunu nenašli. Vraj kamsi zapadla. 
 Opice teda odišli s dlhým nosom a vrátili sa pod palmu. 
 Plagát tam ešte stále bol a všetky veľmi zlostil. Tak zavolali slony, a tie sa oň 
tak dlho a usilovne obtierali až z neho nezostalo nič. 
  To je koniec príbehu o reklame. V pralese hyeny už nikto ani nezdraví. Aj keď 
sú opice s vyťahanými tričkami riadni divosi, predsa ich len majú zvieratká 
rady. A klamať sa nemá! 
 
                  
 
b) Kooperatívne učenie sa (práca v skupinách) 
Pokyny: Každý člen skupiny navrhne vlastné riešenie, skupina po dohode 
vyberie to najlepšie.  
Úlohy pre všetky skupiny:  
 
1. Proces porozumenia: vyhľadávanie a získavanie informácií  
Vyberte z tabule jeden výraz  a vyhľadajte jeho význam na internete 
http://www.slex.sk/index.asp   
Kritériá hodnotenia: práca s internetom, správnosť odpovede 
 
2. Proces porozumenia: vyvodenie jednoduchého záveru  
Prečo nemali obyvatelia pralesa radi hyeny?  
Kritériá hodnotenia: pretože podvádzali a klamali 
 
3. Proces porozumenia: integrácia a interpretácia informácií 
a) Napíšte aspoň tri vlastnosti človeka, o ktorom sa hovorí, že sa správa ako 
hyena.  
Kritériá hodnotenia: adekvátne zvolené výrazové prostriedky 
 
 b) Myslíte, že by si opice kúpili v roku 2 013 na Slovensku telefón za 
koruny? 
 Uveďte aspoň jeden dôvod prečo áno, alebo prečo nie.  
Kritériá hodnotenia: Nekúpili, pretože na Slovensku sa platí eurami. 
 
4. Proces porozumenia: kritické hodnotenie obsahu, jazyka a textových prvkov 
    Napíšte hlavnú myšlienku, ktorá z textu vyplýva. 
Kritériá hodnotenia: nepravdivosť a zavádzanie reklamy, klamať sa nemá 
 
5. Ku svojej časti textu nakreslite ilustráciu a jednou vetou opíšte, ktorú 
časť vášho textu vystihuje. ( kľúčové body, grafické znázornenie textu) 



 Kritériá hodnotenia: zodpovedajúca a výstižná ilustrácia, zachytenie kľúčových 
bodov v popise ilustrácie 
                  
3. časť: po prečítaní textu (prezentačné zručnosti) 
a) Prezentačné zručnosti: každý člen prezentuje určitú časť výstupu skupinovej 
práce spolu s odôvodnením zvoleného riešenia 
b) Tvorenie obrázkovej a slovnej osnovy z výstupov skupín na magnetickej 
tabuli 
Kritériá hodnotenia: dodržanie časovej a dejovej postupnosti 
 
Domáca úloha: 1.Pripraviť rozprávanie, v ktorom oddelení knižnice by som 
knihu hľadal, ako by som požiadal knihovníčku o pomoc pri hľadaní knihy. 
2. Vytvoriť návrh na titulnú stranu knihy, tak aby obsiahla všetky potrebné 
údaje. 
                               
        
1. blok: B/ Jazyková výchova a slohový výcvik   
Tematický celok: komunikácia a informácie 
Téma: reklama 
 
Štruktúra u čiva: 
• Vymedzenie pojmov: druhy reklamy, reklamný plagát, analýza a tvorba 

reklamných textov  
• Fakty: reklamné spoty v médiách, reklamy v tlačovinách 
• Zovšeobecnenie: zhodnotiť účinok reklamy ako participujúci element, ktorý 

ovplyvňuje ľudské rozhodovanie a konanie, chápať reklamu ako súčasť 
moderného života, pravdivá a nepravdivá reklama 

 
Špecifické ciele: 
• e-gramotnosť (vyhľadať informácie na internete) 
• učiť sa spolupracovať v rámci skupiny 
• rozlišovať druhy reklám 
• utvoriť reklamný text resp. reklamný plagát 
 
Metódy:  brainstorming, kooperatívne učenie sa – skladačka, riadený rozhovor, 
kľúčové body,  grafické znázornenie textu, prezentačné činnosti 
Forma: spoločná práca, samostatná práca v rámci skupiny, skupinová práca 
 
Pomôcky: kópia textu z predchádzajúcej hodiny, učebný text rozdelený na časti, 
písacie potreby, papiere na záznamy, výkres, fixky, tlačoviny s reklamami, 
magnetická tabuľa, prístup na internet 
Časová dotácia: 45 minút 
 



Scenár vyučovacej hodiny 
 
1. časť:  pred čítaním textu  
a) V texte z predchádzajúcej hodiny vyhľadajte tú časť, v ktorej sa hovorí 
o reklame. 
b) Brainstorming – napíš, čo ťa napadne pri slove reklama 
c) Je reklama potrebná pre život človeka? Prečo áno, prečo nie. 
d) Čo myslíš, prečo autor do úlohy tvorcov reklamy obsadil hyeny? 
e) V časopise alebo novinách nájdi reklamu 
f) Oboznámenie sa s cieľom hodiny 
 
2. časť:  práca s  textom (práca v skupinách) 
a) Kooperatívne učenie sa - skladačka 
Úlohy pre jednotlivé skupiny: 
1. skupina pracuje s textom na internete (e-gramotnosť) 
http://www.hugomedia.sk/info-clanky/marketing/2-co-je-reklama 
Na uvedenej internetovej adrese vyhľadajte, čo je reklama a odpovedzte na 
otázky: 
Je reklama komunikácia? Prečo? 
Akými spôsobmi nás reklama môže presviedčať? 
Čo má reklama za úlohu? 
 
2. skupina pracuje s textom 

Čo znamená reklama pre spotrebiteľa : 

• Šíri informácie o produktoch a službách. 
• Zasahuje veľkú časť obyvateľstva. 
• Umožňuje spätné overovanie svojho pôsobenia. 
• Zvyšuje kvalitu tovaru a šírku výberu. 
• Rozširuje výber médií (televízia, rozhlas, noviny), cez ktoré pôsobí na 
ľudí. 

• Je dôležitá pre financie štátu. 
• Manipuluje s ľuďmi. 
• Zavádza a je  vtieravá. 
• Zvyšuje ceny tovaru. 
• Núti nás kupovať to, čo nechceme. 
• Znižuje úroveň médií (televízia a rozhlas). 

Roztrieďte uvedené tvrdenia na také, ktoré sú prínosom pre jednotlivca a na 
také, ktoré prinášajú negatívne účinky. 

 



3. skupina pracuje s textom 

Na reklamu môžeme dnes naraziť v rôznych podobách. Stretávame sa s ňou 
v televízii (televízna reklama), v inzerátoch a letákoch (tlačová reklama), 
svetelných pútačoch, rozhlasových spotoch, na autách a autobusoch (mobilná 
reklama), na bilboardoch (vonkajšia reklama). Za reklamu sa počítajú aj 
rôzne predmety (tričká, ceruzky, kalendáre, a pod.). S rozširujúcim sa 
pôsobením internetu je novým prvkom aj reklama cez internet. 

Zostavte zoznam s akými druhmi reklamy sa denne stretávame a pomenujte 
jednotlivé druhy reklamy. 
 
b) premiešanie skupín, učenie v skupine cez expertov, diskusia, závery 
 
 
 
3. časť: po prečítaní textu - overenie cez krátky test (úlohy s výberom 
odpovede) 
1. Reklama je: 
a) opis predmetu 
b) spôsob komunikácie 
c) zábavná relácia 
 
2. Reklama má za úlohu:  
a) zabávať a presviedčať 
b) informovať a zavádzať 
c) informovať a presviedčať 
 
3. Medzi druhy reklamy patrí:  
a) bilboard, plagát, mediálna reklama 
b) kniha, svetelná reklama, inzerát 
c) bilboard, mobil, reklamné predmety 
 
4. Najnovší spôsob reklamy je: 
a) interaktívna reklama 
b) internátna reklama 
c) internetová reklama 
 
5. Zakrúžkuj negatívne vlastnosti reklamy: 
a) zasahuje veľkú časť obyvateľstva, informuje 
b) zvyšuje ceny, manipuluje ľudí 
c) núti nás kupovať čo nechceme, je dôležitá pre financie štátu 
 



6. Dvomi vetami napíš vlastnú dobrú a zlú skúsenosť s reklamou 
________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Úloha na doma: Vymysli reklamný text na kolieskové korčule. 

 

2. blok: A/ Matematika 

• Slovné úlohy zamerané na tému reklama 

             B/ Výtvarná výchova 

• Realizovať reklamný plagát 


