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GRAMATIKA V ŠKOLE  

AKO ROZVÍJANIE UMU A ROZUMU  

Jana KESSELOVÁ 

 

Abstrakt: V situácii preferencie prírodovedného a technicky orientovaného vzdelávania a 

výskumu nanovo vyvstáva otázka zmyslu spoločensko-humanitných predmetov, vrátane 

poznávania materinského jazyka v škole. Autorka štúdie vstupuje do on-line diskusie o 

vyučovaní slovenského jazyka v staršom školskom veku ako spoluautorka aktuálne platných 

učebníc slovenského jazyka. Štúdia predstavuje taký prístup k výučbe slovenského jazyka, 

ktorého náplňou je kultivovanie jazykovej inteligencie a rozvíjanie umovo-rozumovej 

mentálnej schopnosti detí staršieho veku. Keďže učebnice sa používajú v praxi približne 5 

rokov, on-line konferenciu vidíme ako príležitosť na diskusiu s didaktikmi a učiteľmi.  

Kľúčové slová: explicitná znalosť, implicitná znalosť jazyková inteligencia, um a rozum  

 

TEACHING OF GRAMMAR  

AS A WAY TO DEVELOP “VERSTAND” AND “VERNUNFT” 
8
 

 

Abstract: The present-day preference for STEM education and research repeatedly questions 

the meaning of social sciences and humanities majors, including learning the mother tongue 

at school. The author of the study, as a co-author of current Slovak language textbooks, 

enters into an on-line discussion of teaching Slovak language to older school age children. 

The study proposes an approach to Slovak language teaching that aims to cultivate language 

intelligence and develop “Verstand and Vernunft” of older school age children. Since the 

author’s textbooks are being used at schools for approximately 5 years, the on-line 

conference is seen as an opportunity for discussion with teachers.  

Keywords: Explicit Knowledge, Tacit Knowledge, Language Intelligence, Verstand and 

Vernunft  

 

                                                           
8
 Termíny Verstand a Vernunft sú prítomné v nemeckej filozofickej tradícii (prehľad prístupov pozri napr. 

Kajetan von Weiller 1806). V slovenčine s oporou o výklad  J. Dolníka (2009, s. 326 – 330) používame termín 

um a rozum. Preklad do angličtiny je problematický, preto v resumé používame nemecké termíny, aby nedošlo 

k strate pôvodného zmyslu. O problematickosti a možných alternatívach prekladu W. Pelz (2014) hovorí: 

„German philosophers distinguish “Verstand and Vernunft” that have no proper English equivalents. These two 

words have been translated as reason, mind, sense, understanding, discernment, judgment.“  
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1 Vyučovanie slovenského jazyka v spoločenskom a lingvistickom kontexte 

Uvažovanie o vyučovaní materinského jazyka v tomto príspevku má tri motivačné 

zdroje. Prvý – vonkajší – spočíva v aktuálnych diskusiách, zameraných na hľadanie zmyslu a  

podoby vyučovania materinského jazyka v súčasnej škole, pôsobiacej v situácii 

spoločenského tlaku na preferenciu prírodovedného a technicky orientovaného vzdelávania, 

výučby cudzích jazykov a tlaku na výkonnosť žiakov/škôl a ich umiestnenie v rebríčkoch 

testovacích agentúr. Druhý – interný – vyviera z viacročnej skúsenosti z tvorby a používania 

aktuálnych učebníc slovenského jazyka pre žiakov staršieho školského veku, ako 

aj z výskumného záujmu o komunikačno-poznávacie aspekty školského dialógu. Tretí – 

výskumný –  sa týka výskumu ontogenézy reči. Poznanie vývinovej magistrály v ranom veku 

vedie k otázke, čo nové môže dieťa získať učením sa gramatiky, keď si ju prakticky celú 

osvojilo už pred vstupom do školy, a to implicitne, bez inštrukcií a poznatkovej „záťaže“. 

Dodajme, že nejde len o systém poznatkov z gramatiky. V ranom veku si dieťa implicitne 

osvojí i typické znaky komunikačného registra
9
 a hoci bolo v príslušnej komunikačnej situácii 

len pozorovateľom, dokáže naakumulované interakčné skúsenosti v prípade vhodného stimulu 

aktualizovať.
10

 To navodzuje otázku: Nestačí komunikáciu v materinskom jazyku ponechať 

na spontánny vývin a implicitné učenie aj vo vyššom veku? Otázka importovaná z pragmatiky 

a kognitívnej lingvistiky (čo robíme, keď učíme materinský jazyk, a aký je vzťah medzi 

učením poznatkov o jazyku, schopnosťou komunikovať a myslením dieťaťa) je výskumným 

stimulom, ktorý u nás dosiaľ čaká na realizáciu. V tomto momente sa obraciame k názoru L. 

S. Vygotského (cit. podľa Průchu 2004, s. 98 – 99): „Dieťa síce skloňuje a časuje, ale nevie, 

čo skloňuje a časuje. Má isté poznatky v oblasti reči, ale nevie, že si ich osvojilo. Tieto 

operácie sú neuvedomované. Ovláda ich spontánne, t. j. vtedy, keď ho situácia podnecuje, aby 

ich prejavilo. Ale úmyselne, vedome a zámerne nedokáže dieťa urobiť to, čo vie urobiť 

nezámerne. Je teda v používaní svojich poznatkov obmedzené.“   

                                                           
9
 Termín komunikačný register v slovenskej jazykovede etablovala a výskumne verifikovala D. Slančová (prvý 

raz v roku 1997, nateraz ostatný výklad v roku 2014). Vymedzenie pojmovej náplne tohto termínu prešlo 

modifikáciou, pričom sa posilňuje sociálny rozmer chápania a rozlišujú sa dve úrovne komunikačného registra. 

D. Slančová v ostatnom výklade (2014, s. 31 – 35) termín komunikačný register vymedzuje takto:  

„Konvencionalizované jazykové a parajazykové správanie sa ľudí preferované v komunikačnej sfére 

prislúchajúcej sociálnej inštitúcii nazývame makrosociálny komunikačný register... [N]a dynamické aspekty 

fungovania sociálnej inštitúcie, predstavované sociálnymi normami, ako aj na také sociálne javy, ako je sociálny 

status a sociálna vzdialenosť, sa viaže preferované konvencionalizované jazykové a parajazykové správanie sa 

ľudí, ktoré nazývame mikrosociálny komunikačný register. 
10

 Dôkaz o tom podáva S. Zajacová (2012) výskumom komunikačného registra detí v rolových hrách. 
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Výsledkom súhry troch impulzov je vstup do on-line diskusie s predstavou takého 

prístupu k výučbe slovenčiny, ktorá síce na metajazykovú kompetenciu nerezignuje, avšak 

nechápe ju ako jediný či konečný cieľ výučby, lež ako prostriedok na (a) kultivovanie 

jazykovej inteligencie a (b) rozvíjanie umovo-rozumovej mentálnej schopnosti ako jednej zo 

schopností, na ktorej je jazyková inteligencia založená (Dolník 2009, s. 327).    

Keďže lingvodidaktická literatúra využíva termíny jazyková a komunikačná 

kompetencia a usúvzťažňuje ich s inými typmi kompetencií človeka,
11

 termín jazyková 

inteligencia dosiaľ nemá miesto v lingvodidaktike. Na úvod upriamime pozornosť na 

pojmovú náplň tohto termínu. V zmysle výkladu J. Dolníka (2009, s. 326 – 330) jazykovú 

inteligenciu chápeme ako „špecifickú inteligenciu, ktorá umožňuje jednotlivcovi riešiť 

interakčné problémy spojené s používaním jazyka“. Výraz jazyková inteligencia J. Dolník 

(op. cit.) používa ako súhrnné označenie pre jazykovooperačnú inteligenciu a komunikačnú 

inteligenciu, ktoré pokladá za súvzťažné s tvorivosťou (podoba súvzťažnosti závisí od 

vymedzenia termínov). Ako je známe, vymedzenie inteligencie sa opiera o všeobecnú 

schopnosť psychického prispôsobovania sa človeka novým životným podmienkam a úlohám 

(Nakonečný 1995, s. 100; cit. podľa Dolníka 2009, s. 327).  

Extenziu prispôsobovacieho, piagetovsky povedané akomodačného, aspektu možno 

vidieť vo vymedzení komunikačnej kompetenciej človeka, ktorá sa chápe ako rozvíjanie 

schopnosti funkčne používať jazyk v závislosti od komunikačného zámeru, situácie, adresáta 

apod. Tento často zvýrazňovaný aspekt vysúva do centra pozornosti akomodačnú stránku 

verbálneho správania sa, teda prispôsobovanie sa hovoriaceho komunikačným okolnostiam, 

zvykolostiam, pravidlám a normám. Zdravá komunikácia, prinášajúca pocit uspokojenia 

z komunikačnej sebarealizácie a napĺňajúca potrebu byť societou akceptovaný, vyžaduje 

rovnováhu medzi prispôsobovaním sa okoliu a prispôsobovaním si okolia potrebám vlastného 

ja (asimilácia). Na tento aspekt už skôr upozornil J. Dolník (2006, s. 13 – 14) princípom 

akomodačno-asimilačnej proporcie, ktorý vidí v základe korektnej komunikačnej interakcie. 

V nej vidíme zmysel  komunikačnej prípravy v škole.  

V odpovedi na otázku, od akých mentálnych schopností akomodačno-asimilačné 

konanie závisí, J. Dolník (2009, s. 327) uvádza štyri druhy mentálnych schopností (umovo-

rozumovú, orientačnú, pamäťovú, evaluačnú). V tomto príspevku sa zacielime na prvú z nich 

umovo-rozumovú schopnosť ako súčasť ľudského intelektu. Rámcovo sa funkcia umu 

                                                           
11

 Hierarchiu kompetencií, ako aj vzťah komunikačnej kompetencie ku kľúčovým kompetenciám objasňuje Ľ. 

Liptáková (2011, s. 24 – 27). 
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vymedzuje ako získavanie poznatkov logickým usudzovaním a ich systematizácia, v ume sa 

odohráva konvergentné myslenie, ktoré využíva známe spôsoby riešenia problémov. Funkcia 

rozumu spočíva v heuristike, funguje v divergentnom myslení, ktoré hľadá nové spôsoby 

riešenia problémov, heuristická funkcia rozumu je spätá s intuíciou, obrazotvornosťou,  

schopnosťou pochopiť veci na základe vhľadu, schopnosťOU syntetizovať na základe 

okamžitého postrehu (op. cit., s. 327).  

Východiská uvažovania (jazyková inteligencia a umovo-rozumová schopnosť ako 

jeden typ mentálnych schopností, na ktorej je jazyková inteligencia založená) implikujú 

otázku vzťahu týchto kategórií k výučbe materinského jazyka – v teoretickej rovine sa vynára 

otázka vzťahu medzi poznatkami o jazyku a jazykovou inteligenciou, v praktickej rovine 

otázka modelu a stratégií uplatňovaných v praktickej výučbe materinského jazyka. V ďalšej 

časti sa zacielime na druhý aspekt a z pozície tvorcu učebnice objasníme stratégie 

uplatňované v učebniciach slovenského jazyka pre základnú školu v častiach, týkajúcich sa 

gramatickej (morfo-syntaktickej) časti poznatkov o jazyku. 

2 Stratégie vyučovania gramatiky na podporu umovo-rozumovej mentálnej schopnosti   

 Tradícia vyučovania slovenského jazyka, ktorá spočíva v preferencii deskripcie 

a kategorizácie jazykových jednotiek s cieľom poznať jazykový systém a ktorá priorizuje 

predkladanie hotových poznatkov o jazyku, reprodukciu a aplikáciu známych postupov na 

riešenie úloh s využitím konvergentného myslenia, je typickým reprezentantom umovej 

zložky mentálnej schopnosti. V rámci deskriptívno-klasifikačného modelu prevláda názor, že 

využitie poznatkov znamená schopnosť riešiť úlohy s prototypickými inštrukciami vyhľadaj, 

urč, roztrieď, doplň, uveď príklad a použi vo vete. To znamená, že použiteľnosť poznatkov 

o jazyku sa vníma v rámci konvergentného myslenia, systematizácie jazykových jednotiek a 

aplikácie naučených algoritmov na vybraný jazykový materiál.  

 Komunikačno-poznávacie vyučovanie gramatiky na umovú zložku mentálnej 

schopnosti nerezignuje, avšak poznatky o jazyku sa učia v komunikačnom rámci a tak, aby do 

poznávania jazyka bol zainteresovaný žiak vlastnou aktivitou pri objavovaní preňho nových 

poznatkov a súvislostí. Podiel reprodukčných a aplikačných inštrukcií sa znižuje v prospech 

tvorivých a produkčných úloh, vyžadujúcich divergentné myslenie, obrazotvornosť, osobnú 

skúsenosť, vrátane tej, ktorú žiak získal mimo školy, momentálny vhľad, porozumenie medzi 

riadkami a za textom, teda porozumenie založené na usudzovaní a dedukcii nových informácií 
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z tých, ktoré sú v texte uvedené priamo, vrátane schopnosti usudzovať z kombinácie 

lineárnych a nelineárnych textov a čítať semioticky heterogénny text.  

V nasledujúcej časti predstavíme, ako sa uvedené atribúty komunikačno-poznávacieho 

modelu prejavujú v štruktúre učebnicového textu. 

 

2.1 Stratégia od textu k textu  

 Východiskové texty s rozličnou žánrovou a autorskou skladbou (určené na čítanie s 

porozumením alebo na aktívne počúvanie) sú prirodzeným zdrojom na rozhovor o obsahu 

textu, ale i na poznávanie jazykového javu v kontexte. Jazykové javy sa teda žiakom 

nepredkladajú vo „vypreparovaných“, na didaktický účel zvlášť zostavených „laboratórnych“ 

príkladoch, ale v textoch primárne nedidaktických s prirodzenou nasýtenosťou tým 

jazykovým javom, ktorý sa stane objektom pozorovania. Učebnica chce osloviť žiaka 

tematickou a štýlovou pestrosťou textov reagujúcich na rozličné stránky života i záujmov 

súčasných tínedžerov, a tak sa stať stimulom aj na rozhovor o obsahu textu, nielen zdrojom 

poznávania jazyka.  

Systém úloh s rôznou kognitívnou náročnosťou, ktoré sa viažu k východiskovému 

textu, vytvára príležitosť na to, aby žiaci objavovali funkciu výrazových prostriedkov 

použitých v texte a tzv. poučka predstavuje resumé vlastných pozorovaní, nie text, ktorý je 

určený na uverenie, zapamätanie a reprodukovanie. Každá jazyková téma je uzavretá 

komunikačnou úlohou, zameranou na využitie aktuálneho poznatku vo vlastnom  písanom 

alebo ústnom prehovore žiaka, v monologickej alebo dialogickej komunikácii. Východiskom 

je text na podporu apercepčných schopností a cieľom je použitie aktuálne získaných 

poznatkov o jazyku v texte produkovanom žiakom. Metajazyková kompetencia sa pestuje aj 

naďalej, avšak poznatky o jazyku sa získavajú v komunikačnom rámci. 

  

2.2 Symbióza poznávacieho a komunikačného aspektu 

2.2.1 Poznávací aspekt sa do tvorby učebníc premieta v podobe predĺženej indukcie. 

Nový poznatok sa nepredkladá žiakom ako hotový, ale systém úloh v podobe malých krokov 

ponúka možnosť, aby si ho žiaci pod vedením učiteľa konštruovali vlastnou aktivitou. Pritom 

sa dbá na ďalšiu podmienku efektívneho učenia sa –  dostatočnú oporu v predchádzajúcom 

vedení žiaka. Po zovšeobecnení nasleduje deduktívna časť, zameraná na overenie získaného 

poznatku na konkrétnom jazykovom materiáli. Do induktívno-deduktívneho procesu sú 

začlenené úlohy s odstupňovanou kognitívnou náročnosťou. Na jednej strane typy úloh 
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s jedinou správnou odpoveďou a divergentným myslením, teda úlohy reprezentujúce umovú 

zložku intelektu (reprodukčné úlohy zamerané na vybavenie faktov z pamäti, na nájdenie 

faktov explicitne uvedených v texte;  aplikačné úlohy, ktoré vyžadujú použitie vedomosti na 

riešenie úlohy); na druhej strane úlohy s viacerými možnými riešeniami, pri ktorých je 

vylúčené hodnotenie na osi správne/nesprávne, a do úvahy prichádza hodnotenie na škále 

originality a tvorivosti (produktívne úlohy, v ktorých sa okrem poznatku žiada vlastný uhol 

pohľadu, originalita myslenia, predstavivosť, vlastná skúsenosť, spojenie aktuálneho 

poznatku so skôr nadobudnutými vedomosťami, schopnosť čítať skryté posolstvá textu za 

hranicami explicitne vyjadreného; hodnotiace úlohy zamerané na vyslovenie vlastného 

názoru, na prejavenie úsudku, na hodnotenie obsahu textu i výrazových prostriedkov, na 

posúdenie dôveryhodnosti textu, na rozvíjanie schopnosti rozlíšiť fakt a názor. Produktívne 

a hodnotiace inštrukcie vyžadujú divergentné myslenie a svojou povahou reprezentujú 

rozumový aspekt mentálnych schopností. 

 2.2.2 Komunikačný aspekt znamená, že učebnica ponúka stimuly na rozvíjanie ústnej 

i písanej komunikácie, jej apercepčnej i percepčnej zložky. Ako je známe, v priesečníkoch 

týchto dichotómií sú štyri komunikačné činnosti.   

 apercepcia produkcia 

ústna komunikácia počúvanie s porozumením produkcia hovorených 

monologických i dialogických 

komunikátov 

písaná komunikácia čítanie s porozumením štylizácia písaných textov
12

 

 

Komunikačná kompetencia sa síce formuje (aj) na základe poznania jazykového 

systému, ale samotný poznatok k zmene komunikačnej kompetencie nevedie automaticky.  

Poznatok o jazyku sa stáva komunikačne využiteľný až vtedy, keď sa zaradí do 

komunikačného kontextu s jasnou komunikačnou funkciou. Učebnicové inštrukcie sú 

formulované tak, aby simulovali reálne komunikačné situácie a stimulovali žiakove 

schopnosti oznámiť niečo, vysvetliť, vyzvať, požiadať o niečo, odmietnuť, povedať svoj 

názor, rozlíšiť fakt od názoru, presvedčiť niekoho o niečom, vyčítať, varovať, sľúbiť, uistiť 

niekoho o niečom, blahoželať, ospravedlniť sa, riešiť konflikt, hádať sa, argumentovať... Kým 

deskriptívno-kategorizačnej metóde vyučovania napríklad stačí, že žiak podčiarkne a určí typ 

zámena alebo určí slovesnú osobu, komunikačno-poznávacia didaktika hľadá cestu, ako 

                                                           
12

 Vrátane ortografických vedomostí, zručností a návykov. 
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poznatok o zámenách a slovesných osobách využiť v dorozumievaní, to znamená na riešenie 

interakčných problémov spojených s jazykom, čo tvorí jadro jazykovej inteligencie.  

Napríklad poznatok o osobných zámenách a slovesných osobách v slovenčine, ktorý 

má v deskriptívno-klasifikačnom prístupe aplikačné zavŕšenie typu „urč typ zámena/urč 

slovesnú osobu“, dostáva komunikačné kontúry, ak sa jazykový poznatok využíva napríklad 

na konštruktívne zvládnutie konfliktu. Nasledujúca aktivita vedie k funkčnému používaniu 

slovesnej osoby a uvedomeniu si rozdielu medzi ty-jazykom a ja-jazykom. 

a) Predstav si, že pre neporiadnosť svojho súrodenca často nemôžeš nájsť ani svoje 

veci. Chceš dosiahnuť zmenu. Posúď, ako asi zareaguje tvoj súrodenec, keď sa mu prihovoríš 

takto:  

Nikdy si nič neodložíš! Vždy máš veci porozhadzované! Si neporiadny! Odlož to konečne! Ideš 

mi na nervy! Rozčuľuješ ma! 

b) Pokús sa o zmenu nasledujúcim spôsobom: 

Najprv jasne povedz, čo ťa na správaní sa inej osoby hnevá. – Potom opíš, ako sa pri tomto 

správaní cítiš. – Napokon povedz, čo od druhého očakávaš, alebo ho sám požiadaj o návrh.  

Napríklad: Keď je tu taký neporiadok, som nervózna a nemôžem sa sústrediť. Nemôžem nájsť 

svoje veci, neviem, čo je moje a čo tvoje. Navrhujem, aby... alebo Čo navrhuješ ty? 

c) Žiaci porovnávajú rozdiel vo výbere slovesných osôb.  

d) Dvojica zahrá konfliktnú situáciu dvoma spôsobmi a diskutuje o predpokladanom 

účinku na počúvajúceho.  

 

V apercepčne orientovaných úlohách je vodidlom pri konštruovaní úloh graduálne 

chápanie porozumenia. Inšpiráciou je systém úrovní porozumenia, ktoré sa definovali 

v medzinárodných porovnávacích štúdiách čitateľskej gramotnosti a v rozličných 

modifikáciách sa používajú aj dnes (Ladányiová 2007). Východiskový text je doplnený 

otázkami s odstupňovanou kognitívnou náročnosťou, ktorej zodpovedajú tieto apercepčné 

schopnosti: 

a) schopnosť identifikovať informácie uvedené v texte explicitne; 

b) schopnosť dedukovať z textu a vyvodiť informácie, ktoré v texte nie sú uvedené 

explicitne, ale vyplývajú z neho; 

c) schopnosť integrovať myšlienky z textu s predchádzajúcimi poznatkami a 

skúsenosťami detí (porozumenie „nad rámec“ textu, teda prihliada sa na integračný charakter 

porozumenia); 
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d) schopnosť hodnotiť text z hľadiska formy, obsahu, jazykových prostriedkov, štýlu, 

útvaru, dôveryhodnosti, rozdielu medzi faktom a názorom apod.   

 Na rozdiel od predchádzajúcich učebníc založených na výhradnom postavení 

lineárneho textu a na výlučnom postavení jazykových znakových prostriedkov sme do  

aktuálnych učebníc zaradili aktivity, spočívajúce v kombinácii lineárnych a nelineárnych 

typov komunikátov (tabuľky, grafy, obrázky, schémy...). Na dôležitosť takto koncipovaných 

úloh ukazujú i výsledky medzinárodných štúdií, podľa ktorých sú pre slovenských žiakov 

najviac problematické také úlohy, ktorých riešenie vyžaduje porozumenie súvislostí a 

vyvodzovanie informácií z viacerých častí textov alebo z rozličných typov textov (napr. 

z textu a grafu, z tabuľky a textu). Zmyslom takto koncipovaných úloh je viesť žiakov 

k uvedomeniu si, že informáciu nenesú len jazykové znaky, ale že komunikácia je semioticky 

heterogénna a myšlienkové posolstvá prinášajú i farby, tvary, obrázky, schémy, tabuľky, 

grafy, mapy, diagramy a ich kombinácie s textami lineárnymi. 

 

2.3 Výučba slovenčiny ako metóda učenia sa z textu 

Voči metajazykovej orientácii výučby materinského jazyka sa argumentuje 

predovšetkým nepoužiteľnosťou poznatkov o jazyku v živote väčšiny žiakov, abstraktnosťou 

a samoúčelnosťou. Podľa nášho názoru samoúčelnosť nevyplýva z obsahu učiva o jazyku, ale 

zo spôsobu, akým sa vo výučbe obsah sprostredkúva. Ak sa výučba sústredí len na 

stereotypnú reťaz opakujúcich sa reprodukčno-aplikačných inštrukcií, pochybnosť je 

namieste. Ak je však nadobúdanie metajazykovej kompetencie prostriedkom na rozvíjanie 

myšlienkových operácií a schopnosti učiť sa z textu, t. j. ak okrem výsledku učenia sa za 

významný pokladá aj proces učenia, potom o zmysle pochybovať nemožno: vyučovanie 

poznatkov o jazyku je cestou rozvíjania myšlenkových operácií (analýzy, syntézy, 

generalizácie, komparácie, kategorizácie, analógie). Kognitívnu funkciu môže výučba 

materinského jazyka plniť vďaka tomu, že jazyk sám má nielen komunikačnú, ale i 

kognitívnu funkciu.  

Schopnosť učiť sa z textu predpokladá také zručnosti, ako je orientácia v zdrojoch 

informácií, schopnosť vyhľadávať, vyberať, triediť a hodnotiť informácie, rozumieť nielen 

významu, ale i zmyslu textu, dedukovať a čítať text v kontexte. Tieto zámery sa do učebnice 

premietli v podobe aktivít ako close test, pojmové mapovanie, Vennov diagram. T-schéma, 

sprievodca predpovedí, INSERT (interaktívny systém na efektívne čítanie a myslenie), 

stratégia viem – naučil som sa – chcem vedieť, metóda vytvárania súhrnov (resumé) z textu, 



Tvorivosť v škole – škola tvorivosti 3 

ONLINE KONFERENCIA 28. – 29. 9. 2015 
 

47 
 

štruktúrované čítanie, testovanie žiackych hypotéz a prekonceptov a pod. Keďže ide o aktivity 

v didaktickej literatúre už dobre známe (napr. Fisher 1997, Gavora 2008) a aj výskumne 

overené (Petrasová 2003), nepokladáme za potrebné detailne ich špecifikovať.  

Osobitná pozornosť sa v učebniciach venuje rozvíjaniu psychických funkcií 

a procesov kultivujúcich tvorivosť (Fišer 2002). K stratégiám tohto typu patria divergentné 

úlohy, podporujúce: 

– vnímavosť a všímavosť žiakov k okoliu (presné pozorovanie, prístupnosť dojmom, 

estetická senzitivita a schopnosť jej slovného vyjadrenia),  

– zmysel pre jazykovú hru, dvojzmyselnosť, frazeologické, metaforické a metonymické 

pomenovanie,  

– fluenciu (cvičenia na podporu slovnej, asociačnej, expresívnej a ideačnej fluencie), 

– flexibilitu a originalitu myslenia.  

 

3 Záver 

Zhruba päťročné obdobie používania učebníc slovenského jazyka pre starší školský 

vek predstavuje stimul na overenie miery ich akceptácie učiteľmi a žiakmi, ale je i podnetom 

na uvažovanie o podobe učebníc a zmyslu vyučovania materinského jazyka v súčasnej škole. 

Príspevok na on-line konferencii chce túto diskusiu iniciovať.   
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