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Kmene a korene 

Zvoľte si ľubovoľnú tému z vášho predmetu, na ktorú by ste v triede na 

konkrétnej hodine mohli aplikovať metódu „Kmene a korene“. Popíšte 

očakávané vstupy, priebeh hodiny a očakávané výstupy.  

Kooperatívna metóda brainstormingu KMENE A KORENE je na hodinách slovenského 

jazyka a literatúry často využívaná. Podstatou tejto metódy je rozdeliť žiakov do menších 

skupín s priradením úlohy, na ktorú majú vyčerpávajúco odpovedať, riešiť problém či 

vypracovať kreatívny projekt. Každá skupina si zvolí svoj kmeň – žiaka, ktorý bude 

zapisovať, čo mu prinesú korene – ostatní členovia skupiny. Korene sa snažia vyživiť svoj 

kmeň získanými názormi čo najväčšieho počtu osôb na problematiku alebo vypracovanie 

projektu, ktorý má skupina vytvoriť.   

Ročník štvrtý 

Predmet slovenský jazyk a literatúra 

Tematický celok O hre so slovami a písmenami 

Téma hodiny Tomáš Janovic – Zariaďovanie bytu 

Ciele 

 

 Plynule a výrazne čítať báseň, pochopiť jej obsah. 

 Rozvíjať predstavivosť a fantáziu. 

 Prijímať a reagovať na podnety od spolužiakov. 

 Kooperovať v skupine. 

 Vytvoriť projekt Zariadenie izby z písmen krstného 

mena.  

Vstupné vedomosti 

žiaka 

Základné vedomosti o hre, verši a rýme. 

Ochota sformulovať svoj názor, počúvať názory ostatných. 

Výstupy Vytvoriť projekt Zariadenie izby z písmen krstného mena 

Kľúčové slová hra, verš, rým, dizajnér, byt, izba, zariadenie bytu 

Medzipredmetové vzťahy výtvarná výchova 

Prierezové témy osobnostný a sociálny rozvoj 

tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

Metódy a formy Kmene a korene, motivačný rozhovor, práca s interaktívnou 

tabuľou. Frontálne vyučovanie kombinované so samostatnou a 

skupinovou prácou. 

Pomôcky čítanka, notebook, interaktívna tabuľa,  predvádzací zošit 

vytvorený v programe ActivInspire, výkresy A3, farbičky, fixy 

1. Organizačná časť hodiny  

- oboznámiť žiakov s cieľom vyučovacej hodiny 

2. Expozičná časť hodiny 

a) Motivácia - motivačný text  A teraz sa budeme hrať!                  (Josef Čapek – upravené) 

Na čo sa budeme hrať? Na naháňačku! Nie, na vlak! Na vlak sa nehrám. Budeme robiť   

z piesku bábovky. Nie! Ja chcem nebo, peklo, raj. Ja sa chcem hrať s guľkami. Alebo s loptou. 
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Viete čo? Budeme sa hrať na obchod a budeme predávať. To sa nehrám! Budeme sa hrať 

s bábikami. S tými sa môžeš hrať sama. Budeme sa hrať na...           DIZAJNÉRA 

(dizajn = vonkajší vzhľad výrobku alebo jeho časti       dizajnér = je osoba, ktorá robí dizajn) 

Úloha: Vymenovať hry, ktoré sa spomínajú v motivačnom texte. Ktoré hry máte najradšej vy? 

b) Tomáš Janovic – Zariaďovanie bytu - výrazné čítanie básne s porozumením 

Úlohy: Nájsť a prečítať verše, v ktorých básnik vysvetľuje spôsob, akým si chce zariadiť byt. 

            Nájsť rýmy. Porozprávať o tom, ako vznikli jednotlivé časti zariadenia bytu.  

c) Kmene a korene 

- Úloha: Vypracovať projekt Zariadenie mojej izby z písmen krstného mena  

- Kľúčové slová: byt, izba, zariadenie bytu 

- Pomocné otázky: Je bývanie na dedine výhodnejšie ako bývanie v meste? 

                               Ako si predstavuješ moderné bývanie? 

                              Aké sú výhody/nevýhody mať vlastnú detskú izbu? 

                              Čo by nemalo v moderne a vkusne zariadenej detskej izbe chýbať? 

Žiakov rozdelíme do štyroch skupín (skupinu tvorí päť žiakov). Každá skupina si vylosuje 

otázku, na ktorú bude odpovedať. Spoločne vyberú krstné meno jedného člena skupiny, 

z ktorého budú vytvárať zariadenie izby. Zvolia si medzi sebou KMEŇ – žiaka, ktorý bude 

získané odpovede na zadané otázky zapisovať. Ostatní žiaci – KORENE – sa rozídu po triede, 

aby zozbierali názory a odpovede čo najväčšieho počtu žiakov.  

d) Samostatná práca v skupinách – tvorba projektu 

Žiaci vo svojich skupinách vyhodnotia zozbierané informácie a rozhodnú, ktorú časť nábytku, 

zariadenia izby vo svojom projekte nakreslia a vytvoria z jednotlivých písmen krstného mena 

spolužiaka (napr. M – posteľ, O – zrkadlo, N – skriňa, I – váza na kvety, ležiace K – stolík, A 

– lampa alebo polička...).  

Na druhú stranu projektu podľa získaných odpovedí žiakov vyčerpávajúco odpovedajú na 

jednotlivé pomocné otázky. Napr. Je bývanie na dedine výhodnejšie ako bývanie v meste? 

Bývanie na dedine prináša  so sebou viac výhod ako bývanie v meste: 

 ľudia sa navzájom poznajú, pomáhajú si, častejšie sa navštevujú, 

 bývajú v moderných rodinných domoch, 

 žijú v zdravšom prostredí obklopení zeleňou, 

 majú svoje záhrady a sady a vypestujú si vlastnú zeleninu či ovocie, 

 môžu chovať rôzne domáce zvieratá a pod. 
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3. Fixačná časť hodiny 

a) Práca s interaktívnou tabuľou a predvádzacím zošitom vytvoreným v ActivInspire 

- prostredníctvom zábavných úloh získať spätnú väzbu o úrovni osvojených vedomostí žiakov 

b) Nácvik výrazného prednesu básne.  Úloha: Hodnotiť klady a nedostatky v čítaní. 

4. Diagnostická časť hodiny 

a) Prezentácia projektu - porovnanie výstupov jednotlivých skupín žiakov 

Úloha: prezentácia projektu vedúcim skupiny (kmeňom) 

Vedúci skupiny – kmeň predstúpi pred žiakov, ukáže im projekt, ktorý spoločne                               

so svojou skupinou vytvorili a ostatní žiaci sa pokúsia uhádnuť, ktoré krstné meno môžeme 

zložiť z jednotlivých častí zariadenia bytu. Keďže sú písmená v projekte rôzne popretáčané, 

nie je vždy jednoduché na túto otázku správne odpovedať. Nakoniec prezentujúci žiak 

vyčerpávajúco odpovedá a prezentuje aj vlastné názory na zadanú tému.  

Hodnotenie: pochvalou zhodnotiť prácu žiakov, vyhodnotiť najkrajší projekt aj prezentáciu. 

Výsledkom boli štyri krásne projekty moderne a vkusne zariadených detských izieb. 
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