
Tvorivosť v škole – škola tvorivosti 3 

ONLINE KONFERENCIA 28. – 29. 9. 2015 
 

29 
 

JAZYKOVÉ ŠPECIFIKÁ REGIÓNU VEĽKÝ KRTÍŠ 

V JAZYKOVOM VZDELÁVANÍ STREDNÝCH ŠKÔL  

Ladislav GYӦRGY 

 

Abstrakt: Cieľom príspevku je poukázať na tvorivé využitie jazykových špecifík regiónu Veľký 

Krtíš v jazykovom vzdelávaní stredných škôl. Zameriavame sa na zhodné a odlišné prvky/javy 

(v kontexte jednotlivých jazykových rovín – fónickej, morfologickej a syntaktickej) medzi 

nárečím – regionalizmami – a spisovným jazykom; jazykové špecifiká regiónu aplikujeme do 

konkrétnych aktivít využiteľných najmä v expozičnej a fixačnej etape vyučovacieho procesu. 

Kľúčové slová: jazykové aktivity a tvorivosť, jazykové vzdelávanie, stredná škola, Veľký 

Krtíš, regionalizmy. 

 

LINGUISTIC PECULIARITIES IN LANGUAGE EDUCATION AT SECONDARY 

SCHOOLS OF VEĽKÝ KRTÍŠ REGION 

 

Abstract: The objective of this paper is to point out to creative use of the linguistic 

peculiarities in the language education at the secondary schools of Veľký Krtíš region. We 

focus to both the identical and distinct elements/phenomena (in the context of particular 

linguistic levels /phonic, morphological and syntactic/) between the dialect—regionalisms—

and standard language; the linguistic peculiarities are applied in the specific activities 

useable mainly in the stages of exposition and fixation within the teaching process. 

Keywords: language activities and creativity, language education, secondary school, Veľký 

Krtíš, regionalisms. 

Namiesto úvodu 

„Výchovno-vzdelávacie úsilie súčasnej školy pri využívaní regionalizmu vo 

vyučovaní materinského jazyka a literatúry smeruje ku komplexnosti. Priestor pre toto úsilie 

sa nachádza vo všetkých troch zložkách predmetu vo vzájomnej ich integrácii a prepojení. 

Tento regionálny zreteľ treba posilniť na hodinách príležitostnej výchovy literatúrou a 

umením, na hodinách jazykového vyučovania v nadväznosti na regionálne koncipované 

východiská, resp. nácvičné literárne alebo populárno-náučné texty, v slohovom výcviku pri 

opise a rozprávaní. Všetky zložky sa takto dialekticky dopĺňajú s cieľom naučiť žiakov 
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prijímať (reciprovať) a tvoriť (produkovať) text, čo tvorí aj základ komunikácie medzi 

ľuďmi.“ (Lomenčík 2000b, s. 3) 

J. Jacko, ktorý nadväzuje na myšlienky K. Svobodu, konštatuje, že žiak – študent 

prináša z domáceho prostredia rečový základ (so všetkými odlišnosťami i spoločnými 

prvkami /tiež regionálneho charakteru L.G./), na ktorom môže budovať ďalej, keďže celé 

systémy medzi nárečím a spisovným jazykom mu umožnia osvojiť si normu spisovného 

jazyka (Jacko 1984, s. 121 podľa Svoboda 1977, s. 93).  Dodávame, že v súčasnosti sa 

regionálny rozmer lingvistiky a s tým súvisiace jazykové prvky a prostriedky naplno 

prejavujú aj v štandardnej a subštandardnej variete najmä hovorenej podoby jazyka.  

Upevňuje sa preto fakt, že poukazovaním na konkrétne javy z jazyka s regionálnou i 

celonárodnou platnosťou, môžeme nielen motivačne pôsobiť na žiakov, ale hlavne formovať 

lásku k rodnému jazyku, národu, vzbudzovať úctu k vlasti – k regiónu – k ľuďom a rozvíjať 

tým vlasteneckú výchovu. Ako píše J. Lomenčík (2000a, s. 21 – 22): „Nadväzovanie na 

regionálne obsahy v cieľavedomom výchovnom a vzdelávacom projekte slúži aj na 

socializáciu žiaka, na jeho zapájanie sa do života. Takto získané vedomosti, schopnosti a 

postoje sa týkajú všetkých základných aktivít človeka, sociálnych rol a pozícií, ktoré počas 

svojho života zaujíma.“ 

Predmetom nášho príspevku sú jazykové špecifiká regiónu Veľký Krtíš v jazykovom 

vzdelávaní stredných škôl. Cieľom je poukázať na využitie jazykových špecifík (konštantných 

a premenlivých prvkov, integračných a súbežne diferenciačných znakov v reči obyvateľov 

skúmaného regiónu) vo vyučovacom procese prostredníctvom návrhu konkrétnych 

jazykových aktivít. Zameriavame sa na zhodné a odlišné prvky medzi nárečím – 

regionalizmami – jazykovými špecifikami Veľkého Krtíša (regiónu Veľký Krtíš) a spisovným 

jazykom, ich (teoretickom i praktickom) využití vo vyučovaní podľa jednotlivých jazykových 

rovín (fónickej, morfologickej a syntaktickej). Jazykové špecifiká aplikujeme do 

spomínaných aktivít využiteľných najmä v expozičnej a fixačnej etape vyučovacieho procesu. 

Výber regiónu Veľký Krtíš má niekoľko príčin. K primárnym motívom patrí fakt, že 

sme spolupracovali na riešení výskumného projektu VEGA č. 1/4713/07 Dynamika 

spoločenských zmien a stratifikácia slovenčiny (hlavný riešiteľ J. Findra), v rámci ktorého 

sme skúmali bežnú hovorenú komunikáciu (jazykové špecifiká istého širšieho regiónu) vo 

Veľkom Krtíši, Krupine, Šahách a priľahlých obciach. Výskum v regióne Veľký Krtíš tvoril 

súčasť vedeckého grantu. Dôležitý stimul predstavuje aj skutočnosť, že sme vo Veľkom Krtíši 

päť rokov vyučovali na tamojšej strednej odbornej škole. 
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1 Regionálna tematika v obsahovom a výkonovom štandarde jazykovej zložky 

V celom rozsahu kapitoly 1 sprostredkúvame deskriptívnou metódou (syntetizujúc 

textový materiál obsahového a výkonového štandardu slovenského jazyka, ako 

aj didaktického usporiadania obsahu slovenského jazyka) informácie v kontexte štátneho 

vzdelávacieho programu, spracované podľa zdroja: 

http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/gymnazia/vzdelavacie_oblasti/slovensky_jazyk_a

_literatura_isced3.pdf. 

Problematika vyučovania jazykových prvkov, prostriedkov a javov regionálneho 

charakteru na hodinách slovenského jazyka je ukotvená vo viacerých tematických celkoch 

a „spriezračnená“ v kompletnom zozname predpísaných pojmov z obsahového štandardu: 

Tematický celok Pojmy z obsahového štandardu 

Jazykoveda a lexikálna rovina jazyka - slovná zásoba národného jazyka – 

individuálna slovná zásoba  

- nárečové slová  

Zvuková/ morfologická/ syntaktická rovina - systém hlások, slovné druhy, vetné členy 

v rozmedzí nárečie – spisovný jazyk – 

regionalizmy a pod. 

Sloh/ Práca s informáciami - jazyk, jazykový systém, reč 

- komunikatívna, estetická, kognitívna funkcia 

jazyka 

- indoeurópsky prajazyk, indoeurópske jazyky 

- staroslovienčina 

- východoslovanské, západoslovanské, 

južnoslovanské jazyky 

Jazykoveda/ Sloh/ Komunikácia - jazyková norma 

-  národný/ cudzí jazyk/ úradný (štátny) jazyk  

- jazyky národnostných menšín  

- kodifikácia spisovného jazyka  

- A. Bernolák – kultúrna západoslovenčina  

- Ľ. Štúr – stredoslovenské nárečie, štúrovčina  

- požiadavky slovenskej štátnej normy na 

vybrané písomnosti administratívneho štýlu  

 

Prostredníctvom regionálnej tematiky sú rozvíjané nasledovné kľúčové kompetencie: 

vedieť sa vyjadrovať adekvátne komunikačnej situácii – ústne a písomne, čítať s porozumením 

súvislé aj nesúvislé texty, vedieť aktívne počúvať a v neposlednej miere aj schopnosť učiť sa 

učiť a schopnosť cieľavedome riadiť svoj vlastný život. 

Z uvedeného vyplýva aj výkonový štandard pre oblastné kompetencie (uvádzame 

výber z výkonového štandardu súvisiaci s problematikou vyučovania regionalizmov, resp. 

v určitom vzťahu  k regionalizmom – optimálnu úroveň):  

http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/gymnazia/vzdelavacie_oblasti/slovensky_jazyk_a_literatura_isced3.pdf
http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/gymnazia/vzdelavacie_oblasti/slovensky_jazyk_a_literatura_isced3.pdf
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Výkonový štandard (výber) 

vo vlastných jazykových prejavoch dodržiava pravidlá a požiadavky slovenskej výslovnosti, správne artikuluje 

dokáže aplikovať pravidlá znelostnej asimilácie vo vlastnom jazykovom prejave 

vie určiť slovnodruhovú a syntaktickú platnosť všetkých slov v texte 

dokáže z hľadiska spisovnosti rozlíšiť vhodnosť, resp. nevhodnosť použitých slov a slovných spojení v ústnom 

jazykovom prejave v bežných komunikačných situáciách i v rámci masmediálnej komunikácie 

odlišuje v písaných i počutých prejavoch nárečové slová od spisovných a vhodne zaraďuje nárečové slová do 

vlastných jazykových prejavov s cieľom štylisticky ich dotvárať 

ovláda a vo vlastných jazykových prejavoch dodržiava aktuálnu jazykovú normu a zároveň je schopný zvoliť 

vhodné štylistické prostriedky v každej komunikačnej situácii aj vtedy, ak by tým porušil jazykovú normu 

vie vysvetliť rozdiel medzi národným, cieľovým, cudzím, úradným (štátnym) jazykom a jazykmi národnostných 

menšín a dokáže vysvetliť ich základné funkcie 

pozná a pri tvorbe vlastných jazykových prejavov aktívne využíva platné kodifikačné príručky 

vie vysvetliť vývojovú líniu slovenčiny od indoeurópskeho prajazyka po jej začlenenie do rodiny 

západoslovanských jazykov 

 

2 Jazykové špecifiká regiónu a fónická rovina jazyka 

V rámci analýzy jazyka Veľkokrtíšanov sa pozrieme  na fonologický systém hlások, 

na ich fonetickú realizáciu v komunikácii, ako aj ich distribúciu, zhodné a rozdielne prvky 

oproti kodifikovanej podobe. Zároveň uplatníme didaktický prístup s možnosťou využitia 

týchto poznatkov vo vyučovacom procese.  

Pre kontinuálne osvojovanie si ortoepických pravidiel, ako aj prozodických vlastností 

reči sú dôležité rôzne fónické cvičenia. Myslíme si, že nie vždy sa musí tento typ cvičení 

viazať iba na počúvanie, t. z. využitie auditívnych prostriedkov. Účinné je vychádzať aj z 

vizuálneho vnímania (porov. Jacko 1984, s. 134). 

Pri tvorbe konkrétnych jazykových aktivít sa nám stali užitočnou didaktickou 

pomôckou učebnice a cvičebnice dialektologického rázu, príručky na nárečovú interpretáciu, 

vedecké monografie (pozri časť Literatúra).  

 

AKTIVITA 1 

1. Žiaci si vypočujú zvukovú nahrávku z okolia Veľkého Krtíša (dobrým príkladom je ukážka 

z príručky Praktická dialektológia; pozri Múcsková – Muziková – Wambach 2012, s. 100). 



Tvorivosť v škole – škola tvorivosti 3 

ONLINE KONFERENCIA 28. – 29. 9. 2015 
 

33 
 

2. Po vypočutí nahrávky sa ich učiteľ opýta, či zaregistrovali niektoré nárečové prvky 

(predpokladáme, že práve fonologické javy sú vnímateľné najjednoduchšie), ak áno – ktoré? 

Učiteľ si všetko zapisuje na tabuľu. 

3. Po predchádzajúcej úlohe učiteľ rozdá žiakom prefotený materiál, na ktorom je 

zaznamenaná zvuková nahrávka v písomnej podobe. Žiaci majú text pred očami, pričom si 

opätovne vypočujú zvukový záznam. 

4. Učiteľ im zadá úlohu, aby našli v ukážke príklady na hláskoslovné javy, ktoré 

charakterizujú modrokamenské nárečie (pozri Jóna 2009), typické regionalizmy z okolia 

Veľkého Krtíša. 

5. V predposlednej aktivite žiaci striedavo a nahlas čítajú ukážku (tí, ktorí nečítajú, pozorne 

počúvajú hlasné čítanie a sledujú text) a všetci si podčiarkujú slová, ktoré by oni inak 

vyslovili. 

6. Úloha č. 5 môže byť dobrým základom pre ďalšie aktivity, pretože sa dostávame ku 

konfrontácii nárečie – súčasná hovorená podoba jazyka – spisovný jazyk (máme na mysli 

výslovnosť ľ, rytmické krátenie, zjednodušovanie spoluhláskových skupín a pod.). 

 

AKTIVITA 2 

1. Žiaci dostanú úlohu urobiť menší terénny výskum v regióne. 

2. Každý žiak urobí zvukovú nahrávku s jedným autochtónnym obyvateľom veľkokrtíšskeho 

regiónu (vekový diapazón informátorov /15 – 20 rokov, 21 – 40, 41 – 60, 61 a viac/ určí 

žiakom po vzájomnej dohode učiteľ. 

3.  Každý žiak dá vyplniť krátky lingvistický dotazník zameraný na fónické javy (napr. 

vyslovujete mäso, meso, maso,; učiteľka – učitelka a pod.) 4 respondentom podľa vyššie 

uvedenej generačnej štruktúry. 

4. Žiaci si touto aktivitou precvičia svoje komunikačné schopnosti a vypestujú si medziľudské 

vzťahy (informátorov treba osloviť, nadviazať s nimi kontakt, pozdraviť, urobiť s nimi kratšie 

interview), rozvíjajú si tvorivosť, kolektívnu spoluprácu, získavanie nových informácií, 

formuje sa v nich kladný vzťah k regiónu a jeho jazyku (porov. Lomenčík 2000a, 2000b). 

5.  Žiaci sa naučia interpretovať hovorený text, porovnať ho s písomnou podobou; 

konkretizovať a porovnávať jazykové prvky a javy v kontexte hovorenosť/písomnosť na osi 

nárečie – súčasná podoba jazyka – kodifikovaná varieta. 

6. Samostatná individuálna aktivita žiakov v medziach zbierania dát a analýzy sa pretaví do 

systematickej kolektívnej práce umožňujúcej vytvárať spoločné syntetizujúce závery (žiaci si 
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všímajú, ako ľudia hovoria, používajú slovenčinu v danom regióne; porovnávajú ústnu 

podobu s výsledkami z dotazníkov /väčšinou ide o rozdiely/ na základe vekovo-generačného 

parametra a konfrontujú so spisovnou varietou.  

 

AKTIVITA 3 

1. Žiaci si pripravia prepísaný zvukový záznam, ktorý získali v terénnom výskume. 

2. Každý žiak pustí svojim spolužiakom krátku časť z audiozáznamu v trvaní cca 2 minút. 

Ostatní pozorne počúvajú. 

3. Po vypočutí ukážky žiak sám prednesie vybratý úsek, pričom dodržiava pravidlá spisovnej 

výslovnosti, resp. kodifikačné javy. 

4. Dochádza ku konfrontácii, ako bolo niečo povedané, resp. ako by malo byť niečo povedané 

(opäť máme na mysli výslovnosť monoftongu ä,  diftongov, konsonantu ľ, v, dodržiavanie 

rytmického zákona, pravidiel o znelostnej asimilácii, výslovnosti spoluhláskových skupín a 

pod.). 

5. Touto aktivitou precvičuje žiak aj svoj prednes, schopnosť verejne vystupovať, resp. v 

rámci tvorivosti rozvíja táto úloha faktor originality a faktor redefinovania.  

 

Ako to už bolo spomínané, so spisovnou výslovnosťou úzko súvisí aj pravopis. Ako 

píše J. Jacko (1984, s. 135): „Nacvičovanie pravopisu nemožno vyhradzovať len pre ZŠ alebo 

obmedzovať iba na kontrolný diktát. Pred kontrolou je nevyhnutný nácvik rozmanitými 

pravopisnými cvičeniami, a to aj v SŠ. Z pravopisných cvičení sú najvýdatnejšie tie, ktorými 

sa rozvíja a zdokonaľuje pozornosť. V tomto zmysle majú aj dôležitý formatívny význam.“ 

 

AKTIVITA 4 

1. Žiaci budú opäť pracovať s prepísaným zvukovým materiálom.  

2. Jednotlivo budú prichádzať k tabuli a každý z nich napíše tri slová, ktoré boli podľa nich 

zle vyslovené (často tým dochádza aj k ortografickým chybám). 

3. Touto aktivitou je možné konfrontovať regionálnu vs. kodifikovanú výslovnosť, resp. 

ortoepiu vs. ortografiu (napr. učiťel – učiťeľ /prípona -teľ/; šťasný – šťastný /skupina -stn- vo 

výslovnosti a v pravopise/; môj – mój alebo tvoj – tvôj; s mamou – z mamou alebo ak môžem – 

ag môžem, ku mňe – gu mňe /znelostná asimilácia a výnimky/; dňeska – ňeska /vypadávanie 

konsonantov/; bábkar – bábkár /rytmické krátenie/; predtým – pretým /gemináty/; roztrhať – 

rostrhať /výslovnosť a písanie predpôn/ a pod.  
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3 Jazykové špecifiká a gramatická (morfologická a syntaktická) rovina jazyka 

V kontexte morfológie a syntaxe sa snažíme poukázať na javy, ktoré sú exponované 

do reči Veľkokrtíšanov pod vplyvom miestneho nárečia, kodifikovanej variety, iných variet 

národného jazyka a cudzích jazykov s regionálnym a nadregionálnym rozmerom, a 

diferencovať ich. Zároveň nám to pomôže pri tvorbe praktických cvičení s cieľom poukázať 

na rozdiely, konfrontovať existujúce a eliminovať (ne)žiaduce javy a prvky regionálneho 

charakteru v reči študentov. 

 Aj v morfologickej rovine sa dá vychádzať z AKTIVÍT 1 a 3 uplatnených pri 

precvičovaní fónickej roviny jazyka. Niektoré časti týchto úloh majú preto zhodné zadanie, 

odlišnosti tvorí obsahová koncepcia ukotvená v tvaroslovnej problematike. 

 

AKTIVITA 5 

1. Žiaci si vypočujú zvukovú nahrávku z okolia Veľkého Krtíša (napr. György 2013). 

2. Po vypočutí nahrávky sa ich učiteľ opýta, či zaregistrovali niektoré nárečové prvky 

(tentokrát sa zameriavame na morfologické javy), ak áno – ktoré? Učiteľ si všetko zapisuje na 

tabuľu. 

3. Po predchádzajúcej úlohe učiteľ rozdá žiakom prefotený materiál, na ktorom je 

zaznamenaná zvuková nahrávka v písomnej podobe. Žiaci majú text pred očami, pričom si 

opätovne vypočujú zvukový záznam. 

4. Učiteľ im zadá úlohu, aby našli v ukážke doklady na morfologické javy, ktoré 

charakterizujú modrokamenské nárečie (pozri Jóna 2009), typické regionalizmy z okolia 

Veľkého Krtíša. 

 

 AKTIVITA 6 

1. Žiaci opäť budú pracovať s prepísaným zvukový záznamom, ktorý získali v terénnom 

výskume. 

2. Každý žiak prefotí svojim spolužiakom prepísanú krátku časť z audiozáznamu. 

3. Podčiarkne vybrané slová regionálneho charakteru a požiada svojich spolužiakov, aby to 

opravili správne (napr. dobrýmu – dobrému, išou – išiel a pod.). 

4. Dochádza ku konfrontácii, ako bolo niečo morfologicky vytvorené, resp. ako by malo byť 

niečo správne vyskloňované/ vyčasované.  

5. V rámci tvorivosti rozvíja táto úloha faktor originality a faktor redefinovania.  
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AKTIVITA 7 

Táto úloha je zameraná na interaktivitu učiteľa a žiaka. Spoločne vyhodnotia morfologické 

javy obsiahnuté vo vyplnených dotazníkoch z terénneho výskumu. Analýzou sa poukáže na 

frekvenciu jednotlivých substantívnych prípon v nárečí – v spontánnom hovorenom prejave – 

v kodifikovanej variete (napr. záujemci – záujemcovia), správne používanie životných 

neosobných maskulín (vtáky – vtáci, príp. vtáke), G. sg. vzoru ulica (z ulice – z ulici, od Sone 

– od Soni), G. pl. pomnožných substantív (z Donovál – z Donovalov); využije sa metóda 

porovnávania vzorov cudzí a otcov – rozdiel medzi kvalitatívnym a privlastňovacím 

skloňovaním (otcovo auto – otcove/otcové auto, otcove autá – otcové autá); vysvetlí sa 

problematické používanie čísloviek (dvadsaťjeden žien – dvadsaťjedna žien); nenáležitých 

slovesných tvarov (buc/bucte, choj/chojte) a pod. 

 

AKTIVITA 8 

1. Žiaci pracujú s textom obsahujúcim nárečové javy, resp. regionálne prvky.. 

2. Žiaci určia frekvenciu jednoduchých viet a súvetí. 

3. V priebehu 5 minút vyhľadajú v texte čo možno najviac zhodných prívlastkov a podčiarknu 

ich – rozvíja sa tým faktor fluencie a flexibility. 

4. Zo zhodných prívlastkov vytvoria nezhodné prívlastky, ktoré použijú na vytvorenie 3 

jednoduchých viet inej tematiky ako je text – do popredia sa dostáva aj faktor originality. 

5. Žiaci vysvetlia, o aký druh viet ide v ukážke z hľadiska modálnej stránky a aké 

interpunkčné znamienka sú v texte použité. 

6. Na záver uvedú vlastné príklady na oznamovaciu, opytovaciu, rozkazovaciu a želaciu vetu. 

 

AKTIVITA 9 

Ukážky z terénneho výskumu sa dajú využiť: 

a) na analýzu systémových (expresívnych) a nesystémových (defektných) syntaktických 

konštrukcií (napr. defekty typu rozumiem to – chápem tomu); 

b) na odstránenie výskytu kumulovania spojok (neviem, že kedy príde a pod.) a  

neprimeraných spojok (Prídem, kedy /namiesto spisovného keď/ budem mať čas.);  

c) na precvičovanie problematiky vykania (Pani, Vy ste bola/boli...); 

d) na precvičovanie zhody prísudku a viacnásobného podmetu (Do triedy prišla/ prišli 

učiteľka a traja žiaci.) a pod. 
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Záver 

V príspevku sme sa venovali jazykovým špecifikám regiónu Veľký Krtíš v jazykovom 

vzdelávaní stredných škôl. Poukázali sme na využitie regionalizmov vo vyučovacom procese 

(predovšetkým v expozičnej a fixačnej etape) prostredníctvom návrhu konkrétnych 

jazykových aktivít. Odhliadnuc od konkretizácie do istej lokality, je možné aplikovať 

poznatky z príspevku v akomkoľvek inom regióne za účelom dosiahnutia pozitívnych 

výchovno-vzdelávacích cieľov; dá sa použiť ako metodická a didaktická pomôcka. 

 Potvrdzuje sa fakt, že pri využívaní jazykových špecifík regiónu sa umožňuje žiakom 

učiť sa zaujímavým spôsobom; takto zamerané aktivity umožňujú rozvíjať jednotlivé faktory 

tvorivosti (faktor fluencie, flexibility, redefinovania a v neposlednej miere faktor originality). 

  Pri implementácii regionálnych prvkov do vyučovania je možné sprostredkovať učivo 

zo všetkých jazykových rovín a prehlbovať ho (v budúcnosti by sme radi rozpracovali 

problematiku regionalizmov aj v rozmedzí lexikálno-štylistickom).  

 Záverom môžeme konštatovať, že uvedená tematika podporuje rozvoj nielen 

vzdelávacích, ale aj výchovných cieľov. Žiaci spoznávajú národný jazyk, jeho útvary, miestny 

dialekt; rozvíjajú si komunikatívne schopnosti; tvoria texty v ústnej a písomnej podobe, 

uplatňujúc poznatky z jednotlivých jazykových rovín. V oblasti výchovy si prehlbujú vzťah k 

materinskému jazyku, k národu, k domovu, k ľuďom (medziľudské vzťahy a kontakty); 

buduje sa v nich etické/mravné a estetické cítenie, prosociálne správanie; rozvíja radosť z 

tvorivosti a predstavivosť; formuje kladný vzťah k ľudským hodnotám a hodnotám daného 

regiónu (porov. Lomenčík 2000a, s. 33 – 34). 
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Summary 

This paper deals with the linguistic peculiarities of this region in the language education at 

secondary schools. We highlighted the use of regionalisms in the teaching process (primarily 

in the stage of exposition and fixation) by proposing specific language activities. The fact, 

that it is possible for students to learn in an interesting way by using regional linguistic 

peculiarities, was proved; the activities aimed this way help develop specific creativity factors 

(factor of fluency, flexibility, redefinition and last but not least the factor of originality). When 

implementing regional elements in education it is possible to present the subject matter at all 

linguistic levels and perfect it. In conclusion we can state that the presented subject allows 

development of the goals, not only those educational but also disciplinary. 
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