
Ukážka 1 strany Sv. písma v symboloch: 

 

Lk 1, 26 - 31 BOH      POSLAL   ANJELA   GABRIELA    

 PRIŠIEL   K           MÁRII     A            POVEDAL:  

“ZDRAVAS,  MILOSTI   PLNÁ ...”   MÁRIA,  POČNEŠ    

DO          ANJELGALILEJSKÉHO  MESTA    NAZARET.  

A            PORODÍŠ  A           SYNOVI  DÁŠ    SYNA     

MENO   JEŽIŠ.
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Keď na naše územie prišli  Vierozvestcovia sv. Cyril  
a sv. Metod, v prvom rade sa postarali o preloženie 
Sv. Písma do nám zrozumite ľného jazyka. Možno 
naši predkovia vedeli preč ítať  lat inský text, ale 
nerozumeli obsah jednotlivých slov.  

Handicapované deti (HD) neč ítajú Sv. písmo, lebo im 
v tom bráni  nepochopenie významu slov, d ĺžka 
textu, a množstvo abstraktných pojmov, s ktorými sa 
HD v bežnom živote nestretávajú a nemôžu ich 
vnímať  zmyslami. HD č ítajú slová v texte, ale 
nerozumejú význam, pretože gramatika s časovaním 
a skloňovaním  dáva každému slovu inú podobu. 
Napr. nepočujúce dieťa jedným posunkom ukáže 
práca, pracovitý, pracovník, pracovať , hoci ide o 4 
rôzne slovné druhy.  

HD zo sociálne slabších rodín nastupujú do školy s 
takmer nulovou slovnou zásobou. Výchovne - 
vzdelávací proces na 1. stupni ZŠ  pomáha rozšíriť  
ich slovnú zásobu. Súčasťou  špecif ických učebníc 
sú alternatívne komunikačné prostriedky a náhradné 
spôsoby osvojovania vedomostí s využit ím 
nepoškodených zmyslov (zraku). Pri poznávaní 
nových slov sa využíva množstvo kreslených a 
lepených obrázkov, lebo v zrakovej forme si HD 
vytvára jasnejšie predstavy slova.  

     Kresba je jednoduchá a bezproblémová č innosť .  
HD sa  nauč í kresl iť  ľahšie a skôr ako písať  a č ítať .  
Kresba pomôže HD pri rozšírení slovnej zásoby. 
Kresbu vie (po vysvetlení) č ítať  aj dieťa s 
viacnásobným postihnutím, kresbe rozumie aj dieťa, 



ktoré neovláda abecedu, preto je využit ie kresby 
vhodné aj pre zdravé deti v predškolskom veku. 
Symbol  = jednoduchú kresbu pochopí HD ľahšie ako 
význam  napísaného slova, lebo kresba má nad 
rečový charakter. Symbol je nový spôsob  
evanjel izácie, ktorý pomôže HD na celom svete č ítať  
Sv písmo s porozumením. 

Zvláštnosti Evanjel ia podľa Lukáša v 
symboloch:  

- ucelená myšlienka textu je na jednej strane, lebo 
dlhý text odrádza HD od č ítania 

- využíva spoluprácu rodič a dieťa pri č ítaní Sv. 
písma (keď dieťa ešte nevie č ítať) 

- každé slovo v Sv. písme je doplnené symbolom = 
kresbou  

- symboly sú farebne rozdelené podľa slovných 
druhov na:  

- neživotné podstatné mená (v modrom rámčeku)  
dajú sa  ľahko nakresliť  –  

dom     svet      chrám   kadidlo   prosba  mesto  ústa  

  

 



- životné podstatné mená (č ierny rámček) využívajú 

základnú postavu č lovek    doplnenú menom   

Zachariáš  Alžbeta   Peter    

= Z = P
 

alebo charakterist ickú črtu      

kráľ      kňaz       pastier     anjel  

 

- slovesá (červený rámček) - šípka a bublinka 
znázorňuje č innosť   

 píše         č íta     fajč í        ide       dáva       plače  

 

- prídavné mená (žltý rámček)  

dobrý    zlý       žiarivý     zhrbená  

 

- predložky a ďalšie slovné druhy, ktoré sa HD 
na 1. stupni ZŠ neuč ia sú v šedom rámčeku   

pred         v         ďaleko         t ri  

 



- množné č íslo -  2 rovnaké symboly   

 dni      mesiace     voňavé 

 

- zápor - preč iarknutý symbol  

nebil i          nehanbil          neh ľadal  

 

 


