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Metodické plánovanie vo  výchovných zložkách 

Písomné plánovanie pri rozvíjaní poznania /vecné učenie/  

v slovenskom jazyku 

Meno pedagóga Szászné Sándor Erika 
Pracovisko Buková slovenská národnostná základná škola 

3557Bükkszentkereszt, Széchenyi út 2.  

Predmet Slovenská vzdelanosť 

Tematický okruh Zachrániť tradície novým spôsobom 
Trieda 3., 4. 

Názov/nadpis Naši predkovia a minulosť našej osady 
Výchovno-

vzdelávací cieľ 
Zachovať a posilniť menšinovú identitu: 

- zoznámiť a vychovávať ľudové zvyky a 

tradície, 

- spoznávať materinský jazyk a tradície s 

cieľom vzdelávať ľudí, 

- spoznávanie života, kultúry a histórie 

dediny 

 

Obsah/ Aktivity Naša dedinka Bükkszentkereszt a jeho bezprostredné 

okolie 

Kompetencie komunikatívna kompetencia, gramatická kompetencia, 

kompetencia, 

sociálná a kultúrná kompetencia, diskurzná 

kompetencia, adekvátná jazyková kompetencia 

 

Medzipredmetové 

vzťahy 
- dejepis, 

- hodina spevu, 

- hodina kreslenia, 

- technika, 

- hodina maďarčiny, 

- dramatická pedagogia 

Použitá literatúra http://www.enviromagazin.sk 

https://sk.wikipedia.org 

https://www.youtube.com/watch?v=n5hKC7Y

8Ig4 

https://www.youtube.com/watch?v=okU1XLw

UwLk&list=PL469039B2F39858C9 

https://www.youtube.com/watch?v=gIPFBtHB

bDE 

http://akoapreco.com/ako-nalozit-kapustu/ 
https://www.utazzitthon.hu/latnivalotipus/tajhaz/
bukkszentkereszt 

mailto:Szaktanacsadas.POKNemzetisegi@oh.gov.hu
https://sk.wikipedia.org/
https://www.youtube.com/watch?v=n5hKC7Y8Ig4
https://www.youtube.com/watch?v=n5hKC7Y8Ig4
https://www.youtube.com/watch?v=okU1XLwUwLk&list=PL469039B2F39858C9
https://www.youtube.com/watch?v=okU1XLwUwLk&list=PL469039B2F39858C9
https://www.youtube.com/watch?v=gIPFBtHBbDE
https://www.youtube.com/watch?v=gIPFBtHBbDE
http://akoapreco.com/ako-nalozit-kapustu/
https://www.utazzitthon.hu/latnivalotipus/tajhaz/bukkszentkereszt
https://www.utazzitthon.hu/latnivalotipus/tajhaz/bukkszentkereszt
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Úvod 

 

Milé kolegyne! 

 

Účel môjho profesionálneho materiálu (Zachovať a posilniť menšinovú identitu) je ukázať vám, 

ako môžeme budovať naše vlastné hodiny zaujímavejšie. Ilustrácia príkladov ktoré som 

použila, je ilustrovaná ako sa môžu rozvíjať zručnosťi počas výučby, osvedčených postupov v 

každodennej praxi. Hry poskytujú nápady na rôzne vzdelávacie materiály. Všetci učitelia majú 

bohatú metodickú kultúru, ktoré sa používajú počas výučby v každodennom živote.  

V materiáli sú niektoré úlohy a hry, ktorý sú známych mnohým pedagógom, ale v tejto oblasti 

existujú nové príležitosti. Tento materiál môže byť použitý vo všetkých triedach v škole. 

 

Prajem Vám užitočnú prácu! 
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Zachrániť tradície novým spôsobom 

 
 

V dnešnej dobe mladá generácia už menej pamätá na život našich predkov. Ale aj dnes sú ľudia, 

ktorí chcú zachovať ľudové tradície, naše kultúrne dedičstvo aj pre mladé generácie.  

Dnes vždy niekam ponáhľame, žijeme v každodenných starostí, a už sa vôbec nedokážme tešiť 

zo života. Preto by bolo dôležité spomenúť na našich predkov, na život našich starých mám a 

otcov. Oni boli spojené s prírodou, boli šťastní z radosti zo života. Žili skromne a chudoné, 

vážili si život a všetko čo im priniesol. Z ich života môžeme vidieť, že v tom čase sa dalo žiť aj 

bez elektriny a počítačov. Hovorili si viac a pomáhali si navzájom. 

Dnes môžeme ľudové zvyky, piesne, krásné kroje, jednoduché budovy, typické interiéry domov 

vidieť už len pri návšteve skanzenov, kde okrem tradičných chalúp a ich zariadenia spoznáme 

aj zručnosť slovenských remeselníkov. 

Podľa môjho názoru je veľmi dôležité aby sme zachovávali naše tradície a poznali kultúrne 

dedičstvo. Samozrejme máme čo spoznávať, pretože folklór je veľmi krásny, pestrý, v každej 

oblasti je iný a preto je aj veľmi zaujímavý. 

Je dôležité poskytnúť priestor skúsenosti s individuálnymi a komunitnými aktivitami, čo vedie 

k hodnoteniu rodiny, domova, a národov. Pomáha vytvárať jednotlivca, rodinu, komunitu a 

národnú identitu. Vytvára základy kultúrnej oblasti vlastné a odlišné kultúry a rozvíja sociálnu 

citlivosť. 

Generácia rodičov hovorila so svojimi rodičmi aj v slovenčine, ale táto generácia bola 

vyhynutá. Jeho vlastná veková skupina už hovorí väčšinou maďarčina.  

Rodičia našich študentov sú ochotní podporiť výučbu jazykov v našej škole. Je to pre nás 

veľkým potešením, pretože slovenský jazyk sa môže používať niekoľko generácií spoločne. 

Hoci sa často hovoria po slovensky aj v obchodných jednotkách, možno vidieť, že jazyk má 

prevažne tradičnú úlohu. Väčšinou sa používajú v národnostných dňoch organizovaných našimi 

mailto:Szaktanacsadas.POKNemzetisegi@oh.gov.hu
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slovenskými obcami, v dôchodkových dňoch a na kultúrnych podujatiach súvisiacich s 

dovolenkami (Vianoce, Veľká noc); ľudové piesne, ľudové zvyky, ľudové tance.  

Učitelia slovenského jazyka a učitelia národnostných inštitúcií sa snažia v školskom prostredí 

komunikovať so študentmi po slovensky. 

Učitelia slovenského jazyka a učitelia národnostných inštitúcií sa snažia v čo najväčšej miere 

komunikovať so študentmi v slovenskom jazyku v prostredí školy. Mnohí z našich študentov 

pravidelne informujú o svojej rodinnej dovolenke a výletoch so svojimi rodinami na Slovensku, 

kde už boli jazykové zručnosti zavedené do praxe.  

Škola je v každodennom kontakte so slovenskou samosprávou. Pomáhajú našim študentom 

zúčastňovať sa na súťažiach, organizovať podujatia, robiť programy a robiť videá zo školy.  

Tradícia ako pozitívny odkaz minulosti dnesku 

Tradícia je predovšetkým úcta k práci predchádzajúcich generácií a základ identity každej 

spoločnosti, či už je to národ, etnikum alebo iba záujmová skupina osôb. Tradícia je pevný 

základ pre tvorbu nového, ktoré má v danom prostredí vznikať. Toto v plnej miere platí najmä 

o rozvoji nášho vidieka.1. 

 

Pojem tradície 

Tradícia je antropologický, religionistický a sociologický pojem. Opisuje skutočnosť, že 

spoločenské inštitúcie, spôsoby myslenia a formy ľudskej skúsenosti sú tradované, respektíve 

odovzdávané z generácie na generáciu. Tieto inštitúcie sú kultúrne špecifické a líšia sa 

spoločnosť od spoločnosti. 

Napriek tomu, že tradícia viaže celé spoločnosti s predchádzajúcimi a nasledujúcimi generáciami, 

neuzatvára ich v nemennosti. Oproti laickým predpokladom je totiž menlivá. Symbolické zdroje, ktoré 

tradície vytvárajú, sú zdrojmi pre sociálnu mobilizáciu. 

 

 1.Forrás: http://www.enviromagazin.sk (Letöltve: 2019. február 23. 14:05.) 

mailto:Szaktanacsadas.POKNemzetisegi@oh.gov.hu
https://sk.wikipedia.org/wiki/Antropol%C3%B3gia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Religionistika
https://sk.wikipedia.org/wiki/Sociol%C3%B3gia
https://sk.wikipedia.org/wiki/In%C5%A1tit%C3%BAcia_(sociol%C3%B3gia)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Myslenie
https://sk.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%BAsenos%C5%A5
https://sk.wikipedia.org/wiki/Gener%C3%A1cia_(pokolenie_%C4%BEud%C3%AD)
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Symbolick%C3%A9_zdroje&action=edit&redlink=1
http://www.enviromagazin.sk/
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Každý symbolický zdroj musí byť nesený istým médiom. Tým môže byť nejaký typ textu 

(vyrytý do kameňa, do hliny, vytlačený kníhtlačou, atď.), nejaký typ obrazu (namaľovaný na 

plátne, atď.), či akýkoľvek typ artefaktu (po pracovné nástroje).  

Za nosič tradície možno považovať aj ľudské telo s jeho zvykmi a zručnosťami.2. 

 

Tradície v našej obci 

Zvyky, obyčaje a povery sviatočných dní žijú hlavne v kolektívnej pamäti v prvom rade 

príslušníkov starej generácie. Na základe lokálnej iniciatívy sa uchovalo viacero zvykov 

kolektívného rázu v obnovenej forme (napr. stavanie a rúcanie májov), pravda, ako osvetové 

podujatie. Prežívajú aj elementy zvykoslovia náboženského a rodinného charakteru, a u 

mnohých rodín aj tradičné rituálné jedlá sviatkov.  

V integrovanej podobe sú živé u bükksentkerestských Slovákov aj modernejšie elementy 

zvykloslovia, praktizované v celej krajiny (napr. stavenie vianočného stromčeka, veľkonočná 

šibačka). 

Sviatočné dni, patriace ku kalendárným zvykom tvoria súbor zvyklosti, povier, rozličných 

postupov, ktoré sa viažu určitým dňom roka, ročným obdobiam, resp. termínom, ktoré sa môžu 

meniť, slúžia za orientáciu človeka, ktorý žije úzko späty s prírodou, k jeho každodennému 

životu, k výrobe, resp. k ovplyvňovaniu určitých nadludských síl prírody. 

V prípade etník, ktoré patria k rímskokatolickému kultúrnému kruhu je väčšia čast 

kalendárných zvykov totožná, ale ľudové poznatky súvisiace so zvykloslovím sú rozličné, ako 

aj praktizovanie jednotlivých zvykov má početné regionálne a lokálne varianty.  

Zachrániť tradície 

Dôležitou úlohou školy je poskytnúť priestor pre skúsenosti s individuálnymi a komunitnými 

aktivitami, ktoré vedú k zhodnoteniu a identifikácii rodiny, domova, vlasti a národov. Pomáha 

vytvárať jednotlivca, rodinu, komunitu, národnú identitu. 

 2. Forrás: https://sk.wikipedia.org (Letöltve: 2019. február 23. 15:25.) 

 

mailto:Szaktanacsadas.POKNemzetisegi@oh.gov.hu
https://sk.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dium
https://sk.wikipedia.org/wiki/Text
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kn%C3%ADhtla%C4%8D
https://sk.wikipedia.org/wiki/Obraz
https://sk.wikipedia.org/wiki/Artefakt
https://sk.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1stroj
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%BDudsk%C3%A9_telo
https://sk.wikipedia.org/


                            Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ 
                     Szaktanácsadók által összeállított szakmai anyagok 

 

 
 

 

OH NPOK 1117 Budapest, Erőmű utca 4. II. emelet Tel: +36-1-477-31-57 

E-mail: Szaktanacsadas.POKNemzetisegi@oh.gov.hu 

6 

 

Študenti zistia, že generácie komunitných tradícií ich spájajú s minulosťou a pomáhajú im 

navigovať v prítomnosti. Žiaci chápu, že ľudová tradícia je nositeľom univerzálnych ľudských 

hodnôt, takže vedomosti sú potrebné aj pre všeobecné vzdelávanie.  

Musíme vytvoriť národné povedomie a vlastenectvo študentov. Uvedomenie si študentov, že 

po prvý raz musí každý národ poznať svoju vlastnú tradíciu a národné hodnoty. Potom môžu 

porozumieť ostatným kultúram národností a susedom.  

Rozširuje kultúrnu históriu našich študentov, tradíciu a uznanie našej ľudovej kultúry a 

národných hodnôt. Jeho hodnotový systém prispieva k duchovnému, emocionálnemu, etickému 

a estetickému vzdelávaniu študentov, ich harmonickému vzťahu k prírode a ich integrácii do 

spoločnosti. Počas vyučovania by mali byť skúsenosti ľudových tradícií vytvorené čo najviac. 

Je potrebné vynaložiť úsilie na zapojenie študentov do aktívnej a tvorivej účasti na vzdelávaní. 

Je dôležité, aby študenti získali vedomosti prostredníctvom svojich vedomostí a skúseností.  

Naša škola zohráva ústrednú úlohu v kultúre dedín. Väčšina starších ľudí ešte aj dnes hovoria 

po slovensky a mladšia generácia sa môže naučiť jazyk svojich predkov v škole. Jeho kultúru 

nese ďalej zborová a ľudová tanečná skupina.  

Zachrániť tradície - novým spôsobom 

V rámci vyučovania sa snažíme, aby deti poznali ľudové tradície a zvyky obce.  

Škola prezentuje tradície osady deťom nasledujúcim spôsobom: 

- prezentácia zvuku (rádio) a filmov z minulosti, prehľad novín a časopisov 

Okresné štúdio Miškovca maďarského rozhlasového vysielania dlhodobo vysiela do slovenčiny 

pre Bükkszentkereszt a obyvateľov Slovákov v Büku. Časopis Ľudové noviny pravidelne 

publikuje dlhšie články a fotografie o našej obci a škole. Kolegovia tiež často sfarbujú noviny 

s ich spismi a správami. 

Na fotografii vidíme jarné národnostné podujatie, ktoré sa zaoberá tradičnou zabíjaním 

ošípaných v Bükkszentkereszt. (vid.1. č. fotogr.) 

mailto:Szaktanacsadas.POKNemzetisegi@oh.gov.hu
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1. č. fotogr.: Študenti v našej škole - časopis Ľudové 

noviny 2017. LXI. rok. 14. č. 

(Miesto pôvodu: Školský fotografický archív) 

 

 

 

Často sa sledujeme filmy o obci a jej okolí. Pre tieto lekcie sme vytvorili aj úlohy pre študentov.  

- A Bükk-fensík télen - 60 évvel ezelőtt (1953-1954) 

https://www.youtube.com/watch?v=n5hKC7Y8Ig4 

- Várkonyi Zoltán: Simon Menyhért születése (1954) 

https://www.youtube.com/watch?v=okU1XLwUwLk&list=PL469039B2F39858C9 

- ukážka ľudových remesiel v obci 

https://www.youtube.com/watch?v=gIPFBtHBbDE 

 

- projektové ukážka ľudových remesiel v obcivé dni (varenie sliviek, jedlo našich 

predkov, fašiangy), 

Pedagógovia našej školy majú tri základné princípy: skúsenosti, vedomosti a pamäť. 

Žiaci najskôr stretnú s najdôležitejšími tradíciami, životným štýlom a národnou kultúrou v 

skúsených situáciách. Získajú tak poznatky o dejinách, etnografii, jazyku, literatúre a médiách 

národnosti. Na základe skúseností využívame vzdelávacie formy orientované na akcie a 

projekty. Z dôvodu predmetu budú študenti tolerantní a otvorení druhému, čo ich robí 

vhodnými pre prijatie iných národností a národov. Tieto kreatívne a akcie orientované formy 

spracovania (učenie vo dvore, „workshopy”, múzejných aktivít, školských projektov) 

študentom sa pomáha získavať skúsenosti, ktoré nemôžu získať vo svojom vlastnom prostredí. 

Tento predmet rozvíja kľúčové kompetencie - komunikácia, orientácia v čase a priestore, 

mailto:Szaktanacsadas.POKNemzetisegi@oh.gov.hu
https://www.youtube.com/watch?v=n5hKC7Y8Ig4
https://www.youtube.com/watch?v=okU1XLwUwLk&list=PL469039B2F39858C9
https://www.youtube.com/watch?v=gIPFBtHBbDE
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reflexné myslenie, kritické myslenie, a samoštúdium - ktoré umožňujú študentom stať sa 

sebestačnými. 

Žiaci zhromažďujú tradície, ktoré sú stále nažive, učia sa a vyvíjajú sa pre budúce generácie. 

Snažíme sa odrážať tento duch v našom 

bezprostrednom prostredí a v našej škole. 

 

    

 

V deň národnosti vítame návštevníkov nielen zo slovenských národnostných osád, ale aj zo 

Slovenska. Čakáme na hostí a dedinčanov s množstvom programov, na ktorých sa zúčastňujú 

žiaci (spievajú, tancujú, tento deň nám pomáhajú) 

 

- udržiavanie kontaktu s členmi tradičného klubu, 

 

Klub vznikol v roku 1991. Tradičný zbor získal mnoho súťaží u nás a na Slovensku. Ich 

hlavným cieľom je oživiť oslavy, a aktivity minulosti. Pomáhajú aj nám v školy: hovoria 

študentom o svojich starých príbehoch, minulosti, životoch našich predkov (slovenské ľudové 

tradície, básne a piesne). Rozprávajú sa s mladými ľuďmi o témach a otázkach, ktoré sa ich 

týkajú. Po celý rok organizujú také programy, 

ktorých sa naša komunita učí svoje tradície. 

Členovia klubu majú tiež vynikajúce kontakty s 

inými klubmi v rámci spoločných podujatí a 

programov. 

Na spoločné diskusie boli vypracované aj úlohy.očas 

návštevy múzea sa študenti učia o dedine a ľudových 

zvykoch prostredníctvom interaktívnych úloh. Pozerajú sa na prácu a život našich predkov. V 

múzeu sa dozvedia o minulosti dediny vykonaním farebných úloh.  

mailto:Szaktanacsadas.POKNemzetisegi@oh.gov.hu


                            Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ 
                     Szaktanácsadók által összeállított szakmai anyagok 

 

 
 

 

OH NPOK 1117 Budapest, Erőmű utca 4. II. emelet Tel: +36-1-477-31-57 

E-mail: Szaktanacsadas.POKNemzetisegi@oh.gov.hu 

9 

 

                

Na tento účel slúžia naše pravidelne organizované národnosti, športové a kultúrne stretnutia. 

Na túto skutočnosť dostávame primeranú morálnu a materiálnu podporu. Naši študenti môžu 

pravidelne využiť tábory na Slovensku. Pre 

učiteľov je nevyhnutná výmena skúseností s 

cezhraničnými školami a kolegami a poznanie 

vzájomných životov. Spoločné programy, študijné 

súťaže a exkurzie charakterizujú "vzťahy" 

základnej školy. Cieľom školy je nadviazať 

súrodenské vzťahy s inštitúciami mimo hranice. 

Takto sa študenti každoročne dostanú na Slovenskú lesnú školu Hronec, kde sa okrem toho, že 

praktizujú jazykové využitie, dozvedia o živote, zvykoch a identite ľudí v susednej krajine.  
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