
Tak. A už sme zase online.  A niekedy trošku zahapruje pripojenie, tak nie sme. A tak som 

už dve vyučovacie hodiny so 4.BA vlastne na hodine vôbec nebola. Ale oni ju mali. Sami. 

Lebo už ma nepotrebujú :-) a to je jeden z najkrajších pocitov. Čítali knihu Kto chytá v žite od 

J. D. Salingera, rozprávali sa o nej, riešili konanie postáv, myšlienku a tému, hrali sa na 

autorov a premýšľali, ako by knihu či konanie postáv zmenili. Ale hlavne, viedli dialóg 

s knihou, v dnešnej dobe hľadali otázky, ktoré im to dielo ešte stále môže položiť. A ja som 

v pozadí iba žasla. Iba. Ale vlastne veľmi ;) 

ĎAKUJEM VÁM, štvrtáci ;)  

A ak ste toto dielo čítali, skúste si pozrieť, čo všetko by stálo za diskusiu ;) <3 

 

 

Otázky na zamyslenie z diela Kto chytá v žite. 

 

Prečo je všetko v živote zlé?  

Dá sa veriť reklamám? 

Oplatí sa utekať z domu? Riešiť konflikt útekom? 

Vedia niekedy súrodenci vychovávať viac ako rodičia? 

Ako má človek žiť v zlom svete? (Holden nedokáže pochopiť ostatných ľudí, nechce dospieť). 

Uľaví sa človeku, keď si posťažuje/zanadáva?  

Pomôže človeku keď vie, že niekto prežíva podobné trápenie ako on?  

Mal by sa človek otvorene postaviť voči konzumizmu? (Holden chce presvedčiť Sally, aby 

s ním odišla na nejaké odľahlé miesto v inom štáte, do divočiny, aby opustili civilizovanú 

meštiansku spoločnosť). 

Prečo je Holden taký nespokojný, nahnevaný a ufrfľaný? (sťažovanie si na školu, spolužiakov, 

spoločnosť, filmy, ľudí). 

Je ospravedlniteľné, ak človek kvôli peniazom opustí morálne zásady, zapredá sa? (Holden 

obdivuje jeho nové auto, ale považuje D. B. za prostitúta lebo pracuje v Hollywoode). 

Nesnažia sa teenageri príliš skoro dospieť? (Holden si objednal prostitútku. Opíjal sa, aj keď 

na to nemal vek). 

Čo nás učia školy? Dajú sa za peniaze kúpiť vysokoškolské tituly? (Holden hovoril, že sa v 

školách, na ktoré chodil, nič nenaučil. Do Pencey brali ľudí, ktorí mali peniaze, aj keď boli 

hlúpi.) 

Je dobré pristupovať k svetu a životu pesimisticky? 

Prejavujeme úctu k starším ľuďom? (Prekážajú nám – mladým starí a chorí ľudia, tak ako 

Holdenovi chorý profesor, ktorý mu páchol?) 

Podľa seba súdim Teba? Prečo tak často súdime podľa výzoru? 

Odľahne ľuďom, pokiaľ budú na všetko nadávať? 

Aký majú ľudia v živote cieľ? (Keď sme čítali knihu a Holden žil len tak, bez cieľa).  

Je veľa ľudí v dnešnej dobe bez cieľa? 

Som ja bez cieľa alebo ho mám definovaný? 

Sú mladí ľudia v dnešnej dobe rovnakí ako Holden?  

Ufrflaní, bez cieľa, na všetko si sťažujú? A čo ja?   

Ako môže byť človek taký ľahostajný k životu a v skutočnosti ani nežiť?  



Prečo nemal šťastie v živote, keď ho mohol mať? (keď sa rozprával s Phoebe a ona mu 

povedala, že nemá nič, čo ho robí šťastným a on naozaj nevedel povedať ani jednu vec, ani 

nevedel, čo chce robiť v živote, lebo bol k nemu tak ľahostajný). 

Sú školy aj v dnešnej dobe také, ako bola opísaná Pancey? Snažia sa vyzerať dobre, ale pri 

tom nie sú výnimočnejšie ako všetky ostatné školy? (Keď Holden opisoval školu, kontrast 

medzi reklamou a realitou). 

Ako dokáže byť človek taký ľahostajný a odmietavý ako Holden, keď dostali toľko 

príležitostí si obrátiť život na lepšie? Je v tejto dobe veľa ľudí, ktorí odmietajú pomoc len 

kvôli tomu, že na to nemajú náladu/je im to nepríjemné? ( v oboch prípadoch, keď sa 

rozprával so Spencerom a aj s Antolínym, ktorý sa mu snažili pomôcť/dať radu ako sa pohnúť 

ďalej. Oboch odmietol/odignoroval). 

Je ľudská nerozhodnosť/vyhýbavosť založená na ľahostajnosti alebo na strachu dospieť? 

(Holden často hovoril o lepších časoch, keď bol mladý a hral sa s D.B. a Alliem, jeho 

konverzácia s Phoebe o jeho budúcnosti/kariére a veciach, čo mal rád, mu bola veľmi 

nepríjemná). 


