
,,Fajnový Okúzľujúci Lokálny mÓdny Rozmanitý...“ 

  

 Zážitkovú hodinu s inovatívnymi metódami si na vlastnej koži vyskúšali žiaci piateho 

ročníka. Počas novembrového dňa sa oboznámili na hodinách slovenského jazyka s folklórom 

a s jeho časťami. 

  Nečinne nesedeli, ale aktívne sa zapojili do vyučovania. Naši mladí muzikanti – Denis 

Murčo (5.B), Kristínka Harvaníková (5.B), Martin Olešnanik (5.B) – hodinu spestrili hraním 

na heligónke, husliach a akordeóne. Hosťom na našej hodine bol Branislav Florek (7.A), ktorý 

nás z knižnice preniesol na pastviny plných oviec a priniesol vôňu trávy a lúčnych kvetov 

prostredníctvom hry na fujare trombite. Okrem hudobnej zložky sa žiaci zoznámili s časťami 

rôznych krojov – na vlastné oči videli typický kysucký kroj, hriňovský kroj mladej dievčiny a  

o detvianskom kroji sa dočítali vo svojich pracovných listoch. Žiaci si priniesli rôzne folklórne 

predmety z domu, a práve vďaka ich šikovnosti všetkých oboznámili s drevenou valaškou, 

lyžicou, vyšívanými obrusmi, typickým dievčenským účesom s veľkými červenými stuhami, 

ústnou harmonikou, košieľkou a mnohými ďalšími prvkami folklóru. Pomocou videa sme si 

osvojili modrotlač a výrobu modrotlačovej látky. Interaktívny kvíz prevetral vedomosti z piesní, 

hudobných nástrojov, ba dokonca aj nárečí.  

 Takto nabití informáciami a pozitívnou energiou sme sa veselo vrhli na výrobu mapy, 

ktorá zobrazuje typické kroje, stavby a tradičné výšivky, dievčatá spracovali jedálny lístok, 

ktorý obsahuje klasické kysucké jedlá podľa jednotlivých ročných období, pomocou maľby žiaci 

znázornili niektoré zvyky na Slovensku, napríklad zdobenie vianočného stromčeka, pálenie 

vatry na sv. Jána, šibačku. V závere hodiny sme ochutnali typické kysucké jedlo – osúchy 

a vypočuli i zaspievali ľudovú pesničku Kopala studienku.  

 Spoločne sme sa zasmiali sme  na hádankách, zobrali sme si ponaučenie z prísloví 

a porekadiel a počasie na Vianoce nechávame na overené pranostiky.  

 Nakoniec sme sa presvedčili, že folklór nie je ani zďaleka staromódny, ale stáva sa pre 

nás studňou inšpirácií, dokáže pohladiť dušu, utkvieť v pamäti a prebudiť národné povedomie.  

 

         Mgr. Kubíková Nikola 

 

„Ako vedúca predmetovej komisie SJL som sa zúčastnila netradičného vyučovania folklóru, 

ktoré realizovala pani učiteľka Kubíková v našej školskej knižnici. Teším sa, že takýto 

kreatívny a usilovný človek prišiel do nášho tímu, pretože je pre našu školu veľkým prínosom. 



Na hodinách využila nielen skupinové vyučovanie, inovatívne metódy, ale sama, ako 

milovníčka folklóru, sa obliekla do kroja, pripravila žiakom tradičné kysucké jedlo 

a oboznámila ich so všetkými literárnymi pojmami veľmi kreatívnym spôsobom. Kreatívny 

prístup i takéto vyučovanie vyžaduje veľa času na prípravu, ale zase utkvie v pamäti detí oveľa 

dlhšie ako stereotypné vyučovanie.“    

         PaedDr. Ivka K. Matisková 

 

 


