
Národný projekt
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Vzdelávaním pedagogických zamestnancov 
k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít

Názov vzdelávacieho programu: Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii 
žiakov z marginalizovaných rómskych komunít

Meno a priezvisko účastníka: Mgr. Mária Dargajová

Kód skupiny: C1VT0249PO2



Próza zo života 

mladých ľudí

Margita Figuli –

Tri gaštanové kone



Ciele
 Upevniť vedomosti o epike, próze, druhoch 

rozprávania

 Definovať pojem lyrizovaná próza

 Aplikovať teoretické poznatky v ústnom aj 
písomnom prejave 

 Štylizovať gramatickú aj obsahovú stránku

 Aplikovať  poznatky z fonetiky, z lexikológie 
i morfológie



Napíšte, čo vám napadne 
pri pojme „ľúbostný trojuholník“.

__________________________________
_________________________________
___________



Otázky na porozumenie textu
 Koho ľúbil Peter? __________

 Do akej rodiny patrila Petrova milá? __________

 Kde sa rozhodol Peter postaviť dom? __________

 Prečo mal Peter v moci dva ţivoty? 
________________________________________

 Prečo Magdalénu nedajú jej rodičia Petrovi podobrotky? 
_____________________________

 Prečo sa ľudia pri Petrovi pristavovali? 
____________________________________________

 ___________________________________________________________________
_________

 Prečo bol na novú strechu pribitý vrchovček z brezy? 
________________________________

 Prečo pre Petra nastali zlé časy? ______________________________



Otázky na porozumenie textu
 Porovnaj prečítaný text s textom ľubovoľnej rozprávky, nájdi spoločné znaky.

 ___________________________________________________________________________

 Vedel by si svojpomocne postaviť dom? 
___________________________________________________________________________

 Poznáš nejaké plemená koní? Ktoré? 
_____________________________________________

 Čo by podľa Teba urobil Peter, ak by nemohol stavať na rodičovskom pozemku 
dom? 

 ____________________________________________________________________________

 Ako podľa teba zvládla Margita Figuli rozprávanie v muţskom - Petrovom 
podaní?

 ____________________________________________________________________________



Toto dielo má niekoľko znakov rozprávky, 
ktoré sme sa učili v piatom ročníku,      
vypíšte ich.

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________



1. 
____________________________________________

2. 
____________________________________________

3. 
____________________________________________

4. 
____________________________________________



Osnova

1. ______________________________

2. ______________________________

3. ______________________________

4. ______________________________



Ktorá vlastnosť podľa vás najlepšie vystihuje 
Petra?

___________________________________________



Na základe vlastnej skúsenosti     
sa zamyslite nad vetou: 

„Neraz Ťa z najhoršieho vytrhne 
niečo, čo sa ti ani prisniť 

nemôţe.“



Čo podľa vás treba na splnenie 
sľubu, ktorý si dali Peter           
s Magdalénou?

_______________________________
_______________________________



Do mapy zaznačte miesta, kde sa odohráva dej 
príbehu (Turiec, Ţilina, Poľsko).



Ľúbostný trojuholník  

Popíšte ľúbostný trojuholník vzťahov 
prečítaného textu. 



 Osemsmerovka



Vytvorte cinquain na ľubovoľnú tematiku 
ukáţky.

______

______   ______

______  ______  ______

_______________________

______



 Vymaľujte si 
obrázok Petrovho 
gaštanového koňa


