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Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach  v roku 2008 
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Pavol Dobšinský 
(16.3.1828 – 22.10.1885) 

�

Pavol Dobšinský sa narodil 16. marca 
1828 v Slavošovciach  v rodine evan-
jelického farára a u�ite�a ako prvorodený 
syn. Svoje detstvo prežil v Sirku, kde 
navštevoval aj �udovú školu. Ako 9-
ro�ný za�al študova� na gymnáziu 
v Rož�ave a neskôr v Miškovci, kde sa 
zdokonalil v ma�arskom jazyku a zá-
rove� absolvoval nižšie gymnaziálne 
štúdiá. V roku 1840 za�al študova� 
teológiu a filozofiu na evanjelickom lý-
ceu v Levo�i, v tej dobe jednej 
z najlepších stredných škôl. Ako 14-
ro�ný sa zoznamuje s Jánom Bottom 
i �udovítom Kubánim. Stal sa �lenom 
súkromného študentského spolku  
Jednota mládeže slovenskej, ktorý 

viedol Ján Francisci Rimavský.  
Pavol Dobšinský v tomto období prispieval aj do Levo�ského zábavníka 
s podtitulom Prostonárodný zábavník a zárove� v tomto období vznikali 
aj jeho prvotiny – K Tatrám, Báse�, Spievanky, �asy, Opustený... 
V roku 1848 došlo k rozpusteniu Jednoty mládeže slovenskej a študenti 
sa porozchádzali. Dobšinský sa okrem vlastnej tvorby venoval aj prekla-
date�skej �innosti. Ovládal srbochorvátštinu, anglický, francúzsky, po�ský 
jazyk a ruštinu.  
Po skon�ení vojenskej služby sa v roku 1850 vrátil k rodi�om do Sirku, 
kde sa za�al venova� príprave na kandidátsku k�azskú skúšku, ktorú 
úspešne absolvoval. V tomto �ase venoval �as� 
svojej energie zberate�skej �innosti. V rokoch 1850-
1852 bol tajomníkom evanjelického farára Samuela 
Reussa v Revúcej, ktorý ešte viac podnietil jeho 
zberate�ské a vydavate�ské snahy.  
V roku 1858 získal miesto profesora slovenského ja-
zyka a literatúry na lýceu v Banskej Štiavnici. V roku 
1859 požiadal o povolenie vydáva� �asopis pre ume-
nie a literatúru SOKOL. Na stránkach tohto �asopisu 
publikovali svoju tvorbu  okrem iných Samo Chalup-
ka, Andrej Sládkovi�, Ján Botto i Janko Krá�.  
V roku 1861 napokon okolnosti donútili Dobšinského 
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zanecha� jeho vydávanie a zárove� odchádza z Banskej Štiavnice na 
Gemer. Ako kazate� sa usadil v Drien�anoch, kde ostal do konca svojho 
života. Po neúspešných Francisciho a Reussových pokusoch vo vydá-
vaní slovenských povestí a rozprávok sa na túto úlohu podujal Dobšin-
ský spolu s Augustom Horislavom Škultétym. V rokoch 1858-1861 vydal 
s ve�kým pracovným nasadením a hmotnými obe�ami spolu so Škulté-
tym šes� zošitov s názvom SLOVENSKÉ POVESTI. Zbierka obsahovala 
64 rozprávok �arodejného typu, ktorým Dobšinský 
pripisoval mytologický pôvod.   
V roku 1867 sa výbor Matice slovenskej rozhodol 
vydáva� Zborník slovenských národných piesní, 
povestí, prísloví, porekadiel, hádaniek, hier, oby-
�ají a povier a jeho redakciou poveril Pavla Do-
bšinského. V roku 1871 Dobšinský publikoval 
v diele ÚVAHY O SLOVENSKÝCH POVES-
TIACH výsledky dlhoro�ného štúdia slovenských 
�udových rozprávok. K  jeho �innosti, z poverenia 
výboru Matice slovenskej, sa prira�uje aj jeho 
kniha z roku 1880 PROSTONARODNIE OBY�A-
JE, POVERY A HRY SLOVENSKÉ. Má dve �asti 
– prvá sa venuje opisu �udového života, druhá 
�as� sleduje rôzne �udové hry v jednotlivých �astiach roka.  
Najvä�šie dielo, PROSTONÁRODNÉ SLOVENSKÉ POVESTI, vydal 
Dobšinský na sklonku svojho života. Táto doposia� najobsiahlejšia zbier-

ka slovenských rozprávok vyšla v rokoch 
1880-83 v Martine v ôsmich zošitoch a 
tvorilo ju 90 rozprávok. 
Obsah Prostonárodných slovenských po-
vestí je žánrovo pestrý a bohatý. Zastú-
pené sú predovšetkým rozprávky fantas-
tické. Okrem nich sa tu nachádzajú roz-
právky zvieracie, legendárne, novelistic-
ké, realistické aj humoristické. 
Charakteristickým znakom tejto zbierky je 
jednotná autorská línia všetkých rozprá-
vok, mnohé �asti boli upravené štylisticky. 
Druhé vydanie (1959) bolo doplnené 
ilustráciami M. Benku, tretie vydanie vyšlo 
v roku 1966 a štvrté vydanie v roku 1973 
spolu s textami knihy Slovenské povesti.  
Pavol Dobšinský zomrel na fare v Drien-
�anoch 22. októbra 1885 vo veku 57 ro-
kov.  
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Zaujímavosti : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rukopis Pavla Dobšinského 

 
 

 
 
 
  

 
 
Dobšinského rozprávky patria k najvydávanejším titulom 
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Život Pavla Dobšinského v dátumoch 
 

 

16.3.1828 V Slavošovciach sa narodil Pavol Emanuel Dobšinský 
 

1837 -1838 Štúdium na nižšom gymnáziu v Rož�ave 
 

1838 -1839 Štúdium na gymnáziu v Miškovci 
 

2.9.1840 Pavol Dobšinský za�al študova� v Levo�i na evanjelic-
kom lýceu, kde študoval až do roku 1848  
 

1844 - 1845 Dobšinský so spolužiakmi nadviazal na vydávanie roz-
právok Samuelom Reussom, J.�ipkom a J. Franciscim 
a vydali 3. a 4. zväzok Prostonárodného zábavníka. Do-
bšinský v �om uverejnil 36 �udových piesní a rozprávky. 
 

1845 Pavol Dobšinský pracoval v kole Mikuláša Dohnányho a 
navštevoval 1. ro�ník teologicko-filozofických štúdií. Za-
písal prvé piesne, porekadlá, príslovia, prípoviedky, há-
danky, rozprávky a povesti 
 

1846 Študenti si vydávali Levo�ský zábavník, pri�om Pavol 
Dobšinský sám zaplnil 4 takéto zošity   
 

1846 - 1847 Pavol Dobšinský prednášal dva razy do týžd�a „náuku 
re�i slovenskej“. Napísal úvahu O slove slovanstva, ve-
novanú náboženskému poslaniu Slovanov v dejinách 
európskych národov. Spolu s �alšími �lenmi Jednoty 
mládeže slovenskej založil spevokol a spolok miernosti.   
 

1847 - 1848 Dobšinský prednášal príspevok O pojme materinskej 
re�i. Redigoval rukopisné �asopisy levo�skej Jednoty 
(Život, Holubica, Sokol, Považie), písal do nich básne, 
úvahy a veršované �udové povesti a uverej�oval prekla-
dy svetových autorov (Byron, Shakespeare, Lermontov, 
Rousseau...) Dobšinský vyhral 1. cenu v súbehu (sú�a-
ži) Tatrína za Spievanky. V Holubici a Sokole publikoval 
112 prostonárodných piesní, 3 rozprávky, 2 báje 
a povesti, 44 povier, 18 porekadiel, 30 hadanok, opisy 
�udových oby�ajov a aj archeologické �lánky   
 

máj 1848 Vyšetrovanie „tajnej a vlastizradnej“ �innosti Jednoty 
mládeže slovenskej, do ktorej bol zainteresovaný aj Pa-
vol Dobšinský 
 

jese� 1848 Dobšinský sa vracia k rodi�om do Sirku. Trápili  ho ža-
lúdo�né �ažkosti, lámka a zimnica.   
 
 

1848 - 1849 Zbieral rozprávky v Sirku a okolí 
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máj 1849 Pavol Dobšinský bol násilne zverbovaný za Honvéda a 
odvelili ho do Petrovaradína (napriek chorobe zbieral na 
okolí srbské �udové piesne) 
 

13.2.1850 Za trest, že bojoval proti Viedni a cisárovi, ho zaradili do 
pluku Františka Karola a ako kaprála ho prevelili do 
Grazu. Ochorel na zimnicu a dva razy bol v nemocnici  
 

jar 1850 Dobšinský bol amnestovaný a prepustený z vojenskej 
služby 
 

6.4.1850 Žil v Sirku a zotavoval sa z chorôb a zárove� sa pripra-
voval na kandidátsku k�azskú skúšku. Pritom zbieral 
�udové piesne, písal básne a prekladal    

15.11.1850 V Revúcej zložil kandidátsku skúšku pri Samuelovi Re-
ussovi, prvom zberate�ovi a zapisovate�ovi slovenských 
�udových rozprávok 
 

1850 - 1852 Pôsobil v Revúcej u Samuela Reussa ako tajomník ad-
ministrátorského úradu. Plánoval založi� slovenskú tla-
�iare� 
 

jese� 1852 Pavol Dobšinský chcel študova� vo Viedni, ale išiel do 
Trnavy k J.M. Hurbanovi za redaktora Slovenských po-
h�adov. Redaktorom bol iba 10 dní, lebo �asopis zrušili 
pre platobnú neschopnos�. Vrátil sa do Sirku. Uchádzal 
sa o miesto profesora re�i a literatúry slovenskej na lý-
ceu v Levo�i, no neuspel 
 

február 1853 Odišiel do Brezna za kaplána a katechéta ku Jánovi 
Chalupkovi 
 

1855 - 1858 Pôsobil ako farár v Rož�avskom Bystrom  
 

30.5.1858 Spolu s Augustom Horislavom Škultétym dokon�il prí-
pravu vydania Slovenských povestí 
 

jún 1858 V Rož�ave vyšiel I. zväzok Slovenských povestí 
 

september 1858 Vyšiel II. zväzok Slovenských povestí  
 

jese�1858 Dobšinského pozvali za profesora na lýceum do Ban-
skej Štiavnice 
 

máj 1859 V Banskej Štiavnici vyšiel III. zväzok Slovenských po-
vestí 

december 1859 Vyšiel IV. zväzok Slovenských povestí 
 

marec 1860 Vyšiel V. zväzok Slovenských povestí 
 

5. 5. 1860 Pavol Dobšinský vydal prvé �íslo �asopisu SOKOL 
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leto 1860 Zriekol sa miesta nemeckého kazate�a v Banskej Štiav-
nici pre nepriaze� farníkov 
 

25.11.1860 Oženil sa s Paulínou Schmidtovou 
 

január 1861 Vyšiel VI. zväzok Slovenských povestí 
 

február 1861 Pavol Dobšinský dostáva ponuku na miesto kazate�a 
v Drien�anoch  
 

leto 1861 Pavol Dobšinský odchádza z miesta profesora 
v Banskej Štiavnici  
 

15.9.1861 22. �íslom II. ro�níka zaniká �asopis Sokol   
 

jese� 1861 Dobšinský sa stáva farárom v Drien�anoch  
 

jese� 1862 Zomiera Paulína, jeho  prvá žena  
 

22.9.1863 Pavla Dobšinského zvolili za �lena výboru Matice slo-
venskej  
 

1864 Dobšinský za�al publikova� v Peš�budínskych vedomos-
tiach, Národných novinách Slovenských poh�adoch, Le-
topise Matice slovenskej 
 

1867 Oženil sa s Adelou �ajakovou, rodenou Medveckou  
 

1867 - 1868  Spracoval kroniku �innosti svojej generácie Deje Jedno-
ty mládeže slovenskej do roku 1848 
 

1867- 1870 Pripravil na vydanie Zborník slovenských národných 
piesní, povestí, prísloví, porekadiel, hádaniek, hier, oby-
�ají a povier 
 

1871 Redigoval Zborník Matice slovenskej  
Vyšli jeho Úvahy o slovenských povestiach  
 

1874 Dobšinského rozprávky vyšli vo francúzštine, 
v angli�tine a nem�ine. Priebežne pracoval na zostavení 
Slovenského frazeologického slovníka 
 

1880 Dobšinský vydal knihu Prostonarodnie oby�aje, povery 
a hry slovenské 
 

1880 - 1883 Vydal 8 zväzkov (90 rozprávok) Prostonárodných slo-
venských povestí vlastným nákladom  
 

júl 1885 Dobšinský poslal do Jasenovej v balíku všetky rukopis-
né zbierky �udových povestí a zábavníky, aby ich ukryli 
v sakristii kostola, lebo sa obával ich zni�enia zo strany 
odporcov Slovákov 
 

22.10.1885 Pavol Dobšinský zomrel o 23:00 hodine na fare 
v Drien�anoch  
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���� TAJNI�KA 
 

V�a�nou aktivitou pre deti je zis�ovanie základných údajov o autorovi 
pomocou tajni�iek. Dôležité fakty si viac zapamätajú ako keby sme im 
ich podali iba ústne. Tajni�ka môže by� riešená individuálne, �i skupino-
vo. Uvádzame aspo� jeden príklad ako by tajni�ka mohla vyzera�:  
 

Miesto narodenia Pavla Dobšinského sa nachádza v tajni�ke 
 

 
1. šiesty de� 

2. opadá na jese� 

3. diev�a z Avonlea 

4. dopravný prostrie-

dok 

5. žijú na salaši 

6. opak úzkeho  

7. oblok inak 

8. rozprávková bytos� 

9. nie náš  

10. najvyššia karta 

 

 
 
���� PRÍKLADY 
 

Problémy so zapamätaním si dátumov má nejeden z nás. Významné dá-
tumy, �i výro�ia (narodenie, úmrtie, vydanie významného diela...) môže-
me skry� za výsledok riešenia ur�ených príkladov. Samozrejme obtiaž-
nos� záleží na znalostiach detí, ktoré príklady riešia. 

���������	
��������

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
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Kedy sa narodil Pavol Dobšinský? 
 

10 - 9 = 00   
4 + 4 =  
20 - 18 =  
4 x 2 =  

 
���� DOBŠINSKÉHO PORTRÉT  
 

Zadajte de�om úlohu, aby nakreslili portrét Pavla Dobšinského. Aby táto 
aktivita bola zaujímavejšia, neukážte im jeho podobize�, ale iba knihy, 
ktoré napísal. Ich úlohou bude nakresli� �loveka, ktorý zbieral rozprávky 
ako si ho sami predstavujú. Po nakreslení portrétu ich požiadajte, aby 
dokreslili to ako tieto rozprávky zbieral, odkia� ich �erpal, at�. Po tejto 
aktivite im ukážete skuto�nú podobu a porozprávate im ako to bolo na-
ozaj.  

Príklad: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ŠIMON        KRISTÍNA        JOZEF 
 
Vysvetlenie detí:  
ŠIMON – Dobšinský vraj musel pre�íta� ve�a kníh, z ktorých �erpal námety na svoje 
rozprávky  
KRISTÍNA – Dobšinský zbieral svoje rozprávky a preto musel cestova�, napríklad aj 
vlakom  
JOZEF – Dobšinský svoje námety odpozoroval pri návšteve rozprávkovej krajiny  
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����  SKLADA�KY 
 

Trocha náro�nejšou formou na riešenie úloh je sklada�ka zložená z pís-
men, �íslic i obrázkov. Na jej výsledok by mali prís� deti samé logickým 
myslením. Samozrejme opä� záleží na zdatnosti detí, �i túto úlohu zvlád-
nu alebo je potrebná pomoc knihovní�ky/knihovníka.  
  

Ako sa volala kniha Pavla Dobšinského, ktorá vyšla v roku 1880? 
 
 

Opak 
PRO 100 NÁROD 

Áno 

 
 
 
                                 
                                  
                                                                           
 
Prvé slovo sa skladá z písmen, �íslice a opa�ného významu daného slo-
va – PRO+STO+NÁROD+NIE 
Druhé slovo sa skladá z písmen a obrázka. Písmená sú však usporiada-
né v nelogickom poradí. Na obrázku je �as� slova skrytá za obrázok, na 
ktorom je �aj – O+BY+�AJ+E 
Tretie a piate slovo tvoria nelogicky usporiadané písmená v rám�ekoch – 
P+OV+ER+Y  A  H+R+Y         
 
                                        
Nájdite v tajni�ke (LATOVKE) Dobšinského najvýznamnejšie dielo: 

  
(LATOVKA – text napíšeme na 6 „latiek“, z ktorých má každá 5 polí�ok. 
V tejto podobe však naši hádankári latovku nesmú vidie�. Ke� sme text 
napísali, latky z papiera vystrihneme a �ubovo�ným spôsobom ich popre-
kladáme, aby text v jednotlivých riadkoch nedával nijaký zmysel. Úlohou 
mladých �itate�ov je zloži� latky pod�a pôvodného poradia a takto vyrieši� 
skrytý text.) 
 

O E 
 

 
BY 

Y 

H 

R 

P ER 

Y OV 
A 
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P  R  O  S  T  O 

N  Á  R  O  D  N 

I  E  S  L  O  V 

E  N  S  K  É  P 

O  V  E  S  T  I 
 
����  AKO SA VOLÁ  
 

Na základe vybraného textu uhádnite názov rozprávky: 
 
Sedemdesiatsedem dní od toho �asu pominulo a mladý krá�ov�ík neženil 
sa. Všetko na svete, aj toto rád by bol urobil otcovi po vôli - ale �ože, ke� 
nebolo diev�a�a srdcu jeho milého. 
Tisíc a tisíc ich videl, krásnych ako �alie, ale ešte žiadnej svojmu srdcu 
milej. Kde ju vzia�, kde ju nájs� a otca spokoji�, o tom jednom hútal nave-
ky. 
Raz, ako tak do seba zamorený v záhrade sedí - kde sa vezme, tu sa 
vezme - postaví sa pred neho stará hrbatá žena. 
„Cho� na sklený vrch, odtrhni tri citróny, a budeš ma� ženu, ktorú tvoje 
srdce za�úbi!“ prere�ie, a ako skrsla, tak zmizne. 
Ako jasná strela prelietli tieto slová cez dušu krá�ov�íkovu. V tom okam-
žení sa schytil a umienil si, že neustane, pod�ím nevyhladá sklený vrch a 
nedostane tie tri citróny. Hne� šiel k otcovi a vyjavil mu všetko. Otec, po-
kývajúc šedivou hlavou, zvolil mu na to, požehnal ho na cestu a dal mu 
pe�azí, ko�a i zbroj. 
 
 
„Povedzže mne ty, môj drahý, akú máš plácu na de� za túto �ažkú robo-
tu?“ 
„Ha, najjasnejší krá�u, ja mám na de� tri groše.“ 
Zadivil sa krá� nad tým a opýtal sa ho, ako môže na tých troch grošoch 
vyži�. 
„Jaj, Vaša Jasnos�, �oby len vyži�, to by ešte bolo �ahko; ale ja z tých 
troch grošov prvý vraciam, druhý poži�iavam a kremä na tom tre�om sám 
žijem.“ 
 
 

TRI CITRÓNY 

O TROCH GROŠOCH 
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Matka doj�ila chlapca sedem rokov a Lomidrevo zo d�a na de� zmoc-
nieval. V tre�om roku trhal zo zeme jedli�ky ako noha hrubé, v siedmom 
sa už na duby lapal a v 14 rokoch už mal takú strašnú silu, že i tie naj-
vä�šie duby trhal zo zeme ako najtenšie konope a po osem i desa� ku-
sov na pleci nosil do domu  
 
 
 
���� MA�OVANÁ ROZPRÁVKA 
 

Vyberte �o najjednoduchšiu Dobšinského rozprávku (napr. So� nad zlato) 
a prejdite si s malými �itate�mi jej príbeh. Vyberte jednoduché slová 
(podstatné mená) a zadajte de�om, ktoré slová majú nakresli�. Po kres-
lení môžete rozprávku spolo�ne prepísa� na ve�ký papier a prilepi� ob-
rázky v takom poradí ako nasledujú. Jednoduchšou formou je hlasné �í-
tanie textu (de�mi alebo knihovní�kou/knihovníkom) a ukazovanie na-
kreslených obrázkov, ktoré deti spolo�ne „pre�ítajú“.  
 

Napíšte ma�ovanú rozprávku 
�

� � ��� �� �� 	�
 � �

�� 	� � � � � ��� �� �� ��� �	� � ���� � � � � �� 	� � � � �

� � � � �� �� �� � � 
 ��� �� � � � �	� � � � � � � � � � �

���� � � � �	� ��� � ��� � � � �� � �� 	�

� � �� 
 ��� ����� � 
 �	�� �  ��
 � � � �� �  ��� �� �	��

� ���� � � ! �� �� ����
�
�

LOMIDREVO 
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����  MODERNÁ VERZIA ROZPRÁVKY 
 

Navrhnite de�om, aby sa stali DOBŠINSKÉHO POMOCNÍKOM. Úlohou 
je prepísa� rozprávku do modernej formy s výrazovými prostriedkami aké 
deti a mládež používa. Zvo�te rozprávku, ktorá nie je dlhá a jej dej nie je 
príliš zložitý. Práca môže by� individuálna alebo skupinová.   
 
TROJRUŽA alebo MP3 PLAYER 
 

Jeden ve�mi bohatý chlapík, ktorý to�il prachy, ako sa len dalo, chodil za 
biznisom až do Ameriky. Ke� raz zbalil kufre a taxík ho vy�kával pred 
barákom, spýtal sa narýchlo svojich dcér, �o im má prinies� zo služobky. 
Dve staršie, životom skúsenejšie, si už dopredu rozmysleli, �o by to malo 
by�. Jedna túžila po novej kolekcii Yves Saint Laurent a druhá po afric-
kých diamantoch.  Iba tretia, ktorá bola skromná a pracovala celý de� 
v charite, nechcela ni�. Jej foter v �asovej tiesni nástojil, aby si aj ona 
nie�o želala. Ke�že ve�a �asu nebolo, a spomenula si na nudné cesty do 
charitného domu, zaželala si aspo� nový MP3 prehráva�... 
 
Pôvodná verzia  
 
Istý bohatý kupec vyberal sa na tovar do �alekých, pre�alekých krajín — 
až hen za more. 
„Deti moje drahé, �o vám každej donies� mám? Vravte, vyberte si každá 
pre seba!“ hovoril svojim trom dcéram, ke� už so všetkým hotový bol do 
cesty. 
Dve staršie hne� vedeli, �o si majú vybra�, a kázali si donies�: tá drahé 
šaty, tá zlaté prstene, ale také, akým by tu doma páru nebolo. Iba naj-
mladšia, vždy tichá a krotká ako ove�ka, tá aj teraz ml�ala. 
„Nuž, �ože tebe, �o? Ve�že už len i ty povedz!“ opakoval otec. 
„Ach, otecko môj drahý,“ re�ie najmladšia, „len si vás zdravého a �er-
stvého Pán Boh spoza mora dovedie domov, ja tomu ešte najv�a�nejšia 
budem.“ 
Ale otec nechcel ani odbera� sa od nej, kým by nepovedala, �o jej pred-
sa donies� má. 
„Nuž, ke� už tak by� musí,“ riekla naposled, „nechže teda len bude. Ak 
tam dakde uvidíte tri ruže z jednej stopky vykveta�, tie mi doneste! To mi 
bude najmilšie.“ 
Staršie sestry ju vysmiali, že si da� takého žiada z �alekých krajín, �o 
naposled aj doma nájs� môže, ale otec prislúbil aj toto a s dcérami roz-
žehnal sa. 
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���� NÁZVY ROZPRÁVOK 
 

Hádajte názvy Dobšinského rozprávok 
 

Názvy rozprávok môžeme ukry� za písmená a symboly, ktoré vyžadujú 
logické myslenie alebo iba za obrázky, ktoré vyjadrujú celý názov roz-
právky. Hádanie môže by� individuálne i skupinové.  
 

 
 

PRO ROK   RAK 

 

 
 
 

rímska �íslica 500=D  
 

 D RE VE na Á 
 

KR A „V“ A 
 

 

 

rímska �íslica 504=DIV  
 

 DIVOT„V“ O „je“ R NÝ 
L O „V“ E +C 

 
 

 

     
  O DVANÁSTICH MESIA�IKOCH                          DLHÝ NOS  
 
 

                      
O TROCH GROŠOCH                           TRI ZLATÉ HRUŠKY 
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���� NÁŠ ILUSTRÁTOR 
 

Vyhláste sú�až o najkrajšiu ilustráciu Dobšinského rozprávky. Aby sme 
de�om nenútene predstavili najznámejších ilustrátorov Dobšinského roz-
právok, na nástenku umiestnime fotografie Benku, Fullu, Brunovského 
so základnými údajmi a ich kresbami. Štvrtá fotografia  (obrázok s otáz-
nikom dokia� nebude známe meno ví�aza) bude patri� najúspešnejšiemu 
ilustrátorovi, samozrejme s údajmi o jeho osobe.  
Najkrajšiu ilustráciu by mohli vybra� �itatelia hlasovaním v tajnej ankete 
pri výstave prác.  
   

    
Martin Benka  
maliar, grafik, 

ilustrátor 
 

* 21.09.1888 
Kiripolec 

† 28.06.1971 
Malacky 

�udovít Fulla  
maliar, grafik, ilustrátor 

a scénický výtvarník 
 

* 27.02.1902 
Ružomberok 
† 21.04.1980 

Bratislava 

 
 
 

prof. Albín 
Brunovský  

národný umelec, maliar 
a grafik, ilustrátor, autor 
bývalých �eskosloven-

ských bankoviek 
 

* 25.12.1935 Zohor 
† 20.01.1997 

Bratislava  
 
 

JANKO  
MRKVI�KA 

* 2000 Košice 
 
žiak 5. triedy ZŠ 
v Hornej Dolnej 

   

 
 
 



 16 

���� UHÁDNI DÁVNE SLOVÁ 
 

V Dobšinského rozprávkach nájdete slová, ktoré sa v modernej sloven-
�ine už nevyskytujú (tzv. archaické slová)  Pokúste sa na základe intuí-
cie priradi� k týmto slovám ich dnešný význam:  
 
 

KUŠÍKY  PRASIATKA 
   

VATRÁ�  PASTIERSKA PALICA 
   

ZALÚ�I�  ZAHODI� 
   

POKONNÝ  OSTATNÝ (POSLEDNÝ) 
   

DOPOKONA  DOKONCA 
   

BI�AŠTEK  NOŽÍ�EK 
   

KINTEŠ  SUK�A 
   

CORGO�  VE�KÝ CHLAPEC 
   

CHUJAVNÚ�  KÝVNU� 
   

ZALÚ�I�  VYHODI� 
   

SA�A  DRA�ICA 
   

PRÍPINOK  ZÁPRAH 
   

OŠVÁBI�  OKLAMA� 
 
 
Slová je najlepšie napísa� na kúsky papierikov, aby ich deti mohli k sebe 
priradi�.  Slovník slov zvy�ajne nájdete na konci  v Dobšinského rozpráv-
kových knihách (napr. Zakliata hora, Prostonárodné slovenské rozpráv-
ky...) 
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���� DIVADIELKO 
 

Vyrobte s de�mi rozprávkové bábiky a zahrajte si divadielko. Samozrej-
me, aby úloha nebola príliš náro�ná, môžete si ich vyrobi� z varešiek, 
ponožiek, tvrdého papiera. Môžete sa pokúsi� aj o zhotovenie bábok ži-
votnej ve�kosti (napr. pri rozprávke So� nad zlato ich ve�a potrebova� ne-
budete).  
Následne môžete usporiada� predstavenie mladých �itate�ov pre miest-
nych škôlkarov, alebo pre rodi�ov.  
 
 

  
(foto: Základná škola Nové mesto nad Váhom, Odborárska ulica) 

 

 
(deti z  letného �itate�ského tábora v našej knižnici na sídlisku KVP) 
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���� ROZPRÁVKOVÁ ŠKATU�A  
 

Vyrobte rozprávkovú škatu�ku (s de�mi, alebo bez nich). Škatu�u od to-
pánok  oblepte pekným papierom, alebo ju s pomocou detí pekne vyfar-
bite – práve postavi�kami z Dobšinského rozprávok. Do škatule dajte 
papieriky so slovami, ktoré sa �asto v rozprávkach vyskytujú – napr. �a-
rodejnica, krá�, princezná, láska, zlo, nenávis�, �arovná pali�ka, maco-
cha... (namiesto papierikov to môžu by� obrázky). Aby práca s týmito 
slovami mala zmysel, napíšte (nakreslite) ich na farebné papieriky (na-
príklad  mená na �ervenú, �innosti na modrú, vlastnosti na zelenú at�.)  
Deti by mali zo škatule vytiahnu� vami ur�ený po�et papierikov (napríklad 
4 mená, 4 �innosti, 4 vlastnosti...) a na základe nich prerozpráva� príbeh 
– vymyslenú rozprávku, alebo ju napísa�. Takáto úloha sa lepšie realizu-
je v skupine, aj tu platí – viac hláv, viac rozumu.  

 

 
Príklad:  
 

Bol jeden krá�, ktorého trápil mladý princ. Hoci bol krásny ako obraz, jeho 
povaha bola horšia ako to najtemnejšie peklo. Jeho macocha, krá�ova 
druhá žena, ho nemohla vystá�, preto mu bolo �udné, že ako dar na svo-
je narodeniny od nej dostal prste� nastoknutý na palicu v krásnom hod-
vábnom plátne. Hoci jeho nenávis� vo�i nej bola silná, predsa sa len 
rozmaznaný krá�ovi� prste�u potešil. No robi� to nemal, v zapätí rados� 
vystriedala obava, že sa mu �osi zlého prihodí. A veru, nebola to planá 
predtucha. Do ve�era sa z krásneho princa stala hnusná žaba, sediaca 
zo zúfalstva pod krá�ovi�ovou poste�ou....   
 

(Pri tejto úlohe je najdôležitejšie, aby deti naplno rozvinuli svoju fantáziu a použili 
v príbehu slová, ktoré si zo škatule vytiahli – samozrejme nie iba tie, to by zrejme na 
rozprávku nesta�ilo) 
 
���� NEZABUDNITE!  
 

Samozrejmou sú�as�ou pripomenutia si významných osobností je výsta-
va autorových kníh a informácie o jeho živote a diele. Urobte �o najzau-
jímavejšiu prezentáciu o Dobšinskom aj vo Vašej knižnici.  
 

krá�  nenávis�  princ 
     

žaba  prste�  palica 
     

macocha  obraz  plátno 
     

peklo  krása  láska 
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���� HLASNÉ �ÍTANIE  
 

Hlasné �ítanie je aktivitou, ktorá môže vo vašej obci zarezonova�. Je 
nieko�ko variant ako túto aktivitu urobi� atraktívnejšou. Napríklad v spo-
lupráci s miestnou školou usporiadajte hlasné �ítanie pod heslom ŠKO-
LÁK �ÍTA ŠKÔLKAROVI.  
Môžete sa taktiež pokúsi� o pre�ítanie všetkých Dobšinského rozprávok, 
celkom by ich malo by� 90. Túto náro�nú úlohu môžete pomenova� aj 
ROZPRÁVKOVÝM MARATÓNOM. 
V rámci hlasného �ítania môžete vo vašej obci vyhlási� sú�až 
o ROZPRÁVKOVÚ BABI�KU, �I DEDUŠKA. Ak sa u vás schádzajú se-
niori v klube, pokúste sa ich oslovi�, �i by sa na takejto aktivite nechceli 
zú�astni�. Samozrejme, aby ste mali isté obecenstvo, prizvite ako poslu-
chá�ov žiakov materskej a základnej školy, ktorí rozhodnú, ktorí 
z �ítajúcich seniorov sa stane rozprávkovým.  
 
���� ROZPRÁVKOVÍ DETEKTÍVI  

 

Sformujte vetu alebo známy výrok, ktorý deti musia zloži� tzv. pátraním 
v rozprávkach. Pátra� môžu v jednej knihe, alebo vo viacerých knihách.  
 
Príklad:  
Pátranie v knihe Zakliata hora:  
Nájdite slová a zložte vetu...  
 

o strana 26 – 8 riadok od spodku – tretie slovo z�ava  
o strana 79 – 18 riadok zhora – 4 slovo z�ava 
o strana 247 – posledná veta – 6 slovo sprava  
o strana 10 – 8 riadok od spodku – 5 slovo z�ava 

 
Výsledok pátrania:  
 

ŽIVOT  JE  AKO   ROZPRÁVKA 
  
 
���� ROZPRÁVKOVÝ HRAD (ALEBO DOBŠINSKÉHO DOM)   

Postavte s de�mi vo svojej knižnici rozprávkový hrad, alebo Dom roz-
právky. Ako na to? Rozde�te medzi deti (najlepšie ak by si vybrali samé) 
90 rozprávok (všetky rozprávky z Prostonárodných slovenských povestí). 
Každá rozprávka bude jedným kame�om stavby. Použite škatule od to-
pánok, na ktoré nakreslite výjavy z tej ktorej rozprávky. Ak bude dokon-
�ená posledná „tehla“, môžete sa s �itate�mi zahra� na mladých rozpráv-
kových architektov.  
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