
Príbeh Heleny

Počas aktivity sa žiaci a žiačky 
pokúsia dorozumieť pomocou 
neverbálnej komunikácie. 
Oboznámia sa s príbehom Heleny 
Turcerovej Devečkovej, literárnej 
historičky a prekladateľky, ktorá 
ako prvá Slovenka získala doktorát 
na parížskej Sorbonne. Precvičia si 
čítanie s porozumením, odpovedia 
na otázky v pracovnom liste 
a vytvoria koniec príbehu. Na záver 
spoločne diskutujú o dôležitosti 
porozumenia a solidarity medzi 
ľuďmi z rôznych krajín. 

CIELE

• Žiaci a žiačky čítajú s porozumením a rozvíjajú 
si čitateľské zručnosti;

• analyzujú text a tvoria pokračovanie príbehu;
• diskutujú o dôležitosti porozumenia a solidarity 

medzi ľuďmi z rôznych krajín. 

PREPOJENIE S KURIKULOM

• Etická výchova: pozitívne hodnotenie iných, 
empatia, reálne vzory správania.

• Občianska náuka: vzdelanie ako hodnota, 
sociál ne vzťahy, potreba celoživotného 
vzdelávania.

• Čitateľská gramotnosť.

POMÔCKY

písacie potreby, kópie prílohy 2 (jedna pre 
každého) a prílohy 3 (jedna pre vás)

ČAS: 45 MINÚT

POSTUP

EVOKÁCIA: 10 MINÚT
1.  Požiadajte žiakov a žiačky, nech sa pokúsia 

splniť nasledujúcu úlohu bez toho, aby sa medzi 
sebou rozprávali. Potom ich vyzvite, aby sa 
zoradili od najmladšej po najstaršiu osobu. 

2.  Keď sa zoradia, poproste ich, aby prezradili 
dátum svojho narodenia. Spoločne skontrolujte, 
či úlohu zvládli.

3.   Pokračujte krátkou diskusiou:
•  Ako ste sa cítili počas tejto úlohy? Čo bolo na 

nej ľahké a čo, naopak, náročné? 
•  Ocitli ste sa už v situácii, keď ste sa nevedeli 

dohovoriť? Ako ste to vyriešili?

UVEDOMENIE: 25 MINÚT
4.  Dajte každému žiakovi a žiačke kópiu prílohy 2. 

Požiadajte ich, aby si prečítali uvedený príbeh 
a vypracovali úlohy pod textom. Nechajte im 
na prácu 15 minút. Keď skončia, porovnajú vo 
dvojiciach svoje odpovede. 

5.  Sledujte dynamiku v triede, podľa potreby 
predĺžte alebo skráťte čas na plnenie úloh. 
Po uplynutí časového limitu si spoločne prejdite 
odpovede. V prípade otázok 1 až 5 skontrolujte 
ich správnosť. 

6.  Spýtajte sa, kto sa chce podeliť o odpoveď na 
otázku 6, a dajte mu priestor. 

7.  Spoločne sa pozrite, ako sa Helenin príbeh 
skončil v skutočnosti (príloha 3). Môžete ho 
prečítať vy alebo vyzvať niekoho iného. 

8.  Položte triede otázky uvedené pod prvým 
odsekom. Potom pokračujte v čítaní textu.

9.  Vysvetlite, že ide o skutočný príbeh Heleny 
Turcerovej Devečkovej (* 1886, Slovany, † 1964, 
Bratislava). Úryvok, ktorý ste si prečítali, vyšiel 
v knihe Kvapky na kameni. Tá prináša príbehy 
päťdesiatich českých a slovenských rebeliek. 

A K T I V I TA
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REFLEXIA: 10 MINÚT
10.  Na záver spoločne diskutujte pomocou týchto 

otázok:
•  Aké pocity vo vás vyvolal Helenin príbeh? 
•  Čo vás na ňom zaujalo? Aký koniec ste 

očakávali?
•  Ako ste sa cítili počas úvodnej úlohy, keď ste 

sa mali zoradiť bez použitia slov? 
•  Spomeňte si, ako sa Helena cítila, keď prišla 

do novej školy a nerozumela po rusky. Čo ju 
trápilo? Zažili ste niekedy podobnú situáciu? 
Ako ste sa cítili?

•  V čom bola Helena výnimočná? Vďaka čomu 
mohla rozvíjať svoj talent?

•  Predstavte si, že by do našej triedy prišlo 
dieťa podobné Helene. Z akých dôvodov 
mohlo opustiť svoj domov? Čo by sme mohli 
urobiť preto, aby sa tu cítilo vítané? 

•  Čo nové ste si dnes uvedomili? 

METODICKÉ TIPY

V prípade, že nemáte dostatok času na reflexiu, 
vyzvite žiakov a žiačky, aby svoje pocity 
opísali jedným slovom. Dajte priestor všetkým, 
poďakujte sa im, že sa podelili o svoje dojmy. 
Ak ich Helenin príbeh zaujal, ponúknite im, aby 
na nasledujúce otázky odpovedali písomne: 
•  Predstavte si, že by do našej triedy prišlo 

dieťa podobné Helene. Čo by sme mohli 
urobiť preto, aby sa tu cítilo vítané?

•  Čo je podľa vás na Heleninom príbehu 
inšpiratívne? 

Ak sa rozhodnete pre spoločnú diskusiu, 
vezmite do úvahy, že môže otvoriť aj tému vojny 
na Ukrajine. Preto k jej vedeniu pristupujte 
citlivo, a to obzvlášť v prípade, ak máte v triede 
žiakov a žiačky s ruskými či ukrajinskými 
koreňmi (alebo z iných krajín, kde zažili vojnový 
konflikt). 

V nadväzujúcej aktivite môžete pátrať, či máte 
v školskej alebo miestnej knižnici literárne dielo, 
ktoré preložila Helena Turcerová Devečková. 
Prineste ho na hodinu a spoločne sa pozrite, 
kde sa uvádzajú informácie o tom, kto knihu 
preložil. Môžete tiež hovoriť o tom, aké knihy 
Helena prekladala a čomu sa ďalej venovala. 
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Helena mala len osem rokov, keď sa s rodinou musela presťahovať na Ural. Jej otec, Adolf Turcer, bol 
podomový obchodník, olejkár, ako takmer všetci v dedine, kde sa narodila. V obchode sa mu však 
nedarilo a novú pracovnú príležitosť našiel až v ďalekom Rusku. A tak naložili všetko, čo mali, a týždne 
sa trmácali na voze. Spočiatku celkom dobrodružná cesta sa stala nekonečnou. A keď konečne 
dorazili do Menzelinska, všetko okolo sa jej zdalo divné, iné ako doma. 

Pamätá si, ako nesmelo zo seba dostala prvú ruskú vetu: „Miňa zavút Elena.“ Viac povedať nevedela 
a spolužiačky v zadnom rade sa jej chichúňali. Bolo to veľmi nepríjemné. Učiť sa nový jazyk vyžaduje 
veľkú disciplínu, dokáže však skoro priniesť prvé výsledky. A tak kým otec pracoval, mama sa s deťmi 
doučovala ruštinu. Čoskoro zistila, že malá Helena má na jazyky talent. Aj v škole sa jej už viedlo lepšie 
a spolužiačky sa stali jej kamarátkami. 

Zdroj: KOMPANÍKOVÁ, M., MUSILOVÁ, K.: Kvapky na kameni. Bratislava: vydavateľstvo Albatros. 2019. 224s.

OTÁZKY:

1. Ako sa volá hlavná hrdinka?

2. Koľko mala rokov, keď sa presťahovali na Ural?

3. Prečo sa sťahovali?

4.  Ako sa cítila, keď prišli do nového domova na Urale?

5. Ako sa cítila v triede? Prečo?

6.  Vymyslite, ako by mohol Helenin príbeh pokračovať.  
Napíšte tri až päť viet o tom, ako sa ďalej odvíjal jej život. 

Príloha 2



Helenini rodičia vedeli, že dobré vzdelanie jej môže otvoriť dvere do sveta, preto, keď sa rodine trochu 
polepšilo, poslali ju ďalej študovať na francúzske dievčenské gymnázium. Na gymnáziu sa okrem 
francúzštiny naučila aj ako sa správať a vystupovať v spoločnosti. Po maturite sa Helenina cesta za 
jazykmi neskončila. Na rok odišla k príbuzným do Varšavy, aby sa zdokonalila v poľštine.

OTÁZKY:

1. Aké ďalšie jazyky sa Helena naučila?

2. Čo sa mohlo stať ďalej?

A keď premýšľala, kam pôjde na vysokú školu, práve dobrá znalosť francúzštiny jej dovolila rozšíriť 
možnosti uvažovania. Dozrelo v nej rozhodnutie prihlásiť sa na jednu z najprestížnejších európskych 
univerzít – parížsku Sorbonnu. Nemohla uveriť, že ju vzali. Študovala slovanské jazyky, ku ktorým si 
pribrala gréčtinu, francúzštinu i históriu. 

Bola taká šikovná a usilovná, že keď v roku 1910 štúdium končila, presvedčili ju, aby si urobila 
doktorát. Vec na Slovensku vtedy nevídaná! V aule najstaršej francúzskej univerzity ju tak v lete 1913 
ako prvú Slovensku v histórii slávnostne promovali za doktorku filozofie. 

Helena získala najprestížnejšie vzdelanie v období, keď na Slovensku stále panoval názor, že ženy nie 
sú uspôsobené na náročnejšie štúdium. Stala sa jednou z prvých slovenských prekladateliek. Nenápad-
ná učiteľka preloží ešte desiatku kníh i divadelných hier, napíše učebnicu nemčiny a odučí stovky detí. 
Jej preklad Troch mušketierov však nikdy nezostarne. Veď sa skúste doma rozhliadnuť po vašej knižnici!

Príloha 3 


	Aktivita 2: Príbeh Heleny 
	Príloha 2
	Príloha 3 


