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Naša jubilantka, prof. Daniela Slančová, sa vo svojich jazykovedných vý-

skumných aktivitách okrem iných výskumných úloh už dlhodobo individuálne 
(Slančová 1999, 2008) i v rámci tvorivého kolektívu rovnako orientovaných lingvis-
tiek (Kapalková – Slančová, 2010; Bónová – Slančová – Mikulajová – Kapalková, 
2005; Kapalková – Slančová – Bónová – Kesselová – Mikulajová, 2010; Slančová – 
Zajacová, 2007; Slančová – Kesselová, 2007; Kapalková – Slančová – Kesselová – 
Bónová – Mikulajová – Zajacová, 2011 a iné) venuje výskumu „jazykovej a komu-
nikačnej kompetencie v ranom štádiu života dieťaťa“ (Kesselová – Slančová, 2006, 
s. 26). Cieľom výskumu je modelovať vývin reči slovenských detí a stanoviť istú 
normu, ktorá by mala na jednej strane poznávaciu hodnotu, ale zároveň by bola 
vhodným východiskom diagnostiky stupňa rečového vývinu a slúžila by na určenie 
terapie pri narušenom vývine (Slančová, 2008). Keďže vývin reči je súčasťou for-
movania jazykového vedomia, ciele výskumu sú vytýčené v súlade s interpretáciou 
jazykového vedomia podľa J. Horeckého. V jeho chápaní ide o interiorizovaný sys-
tém verbálneho správania v komplexe konceptuálnej, nominačnej, interakčnej 
a sociologickej zložky (cit. podľa Slančová, 2008). Výskum detskej reči D. Slančovej 
a jej spolupracovníčok je preto komplexný, perceptuálny a zároveň interakčný. 
Zameriavajú sa v ňom na výskum sémantických kategórií, pragmatických funkcií 
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a na výskum verbálnych aj neverbálnych prostriedkov ich vyjadrenia. Takýto vý-
skum je úplne v súlade s tvrdením J. Kořenského, že aktuálna rečová komunikácia 
je nielen produkcia textu, ale súčasne i produkcia predpokladov na ich komuniká-
ciu, teda jazyka, komunikačných komponentov (cit. podľa Slančová, 2008). 

Na pozadí výsledkov predstaveného výskumu sa v našom referáte sústredíme 
na súčasnú v slovenčine vydávanú leporelovú literatúru. Charakterizovať ju bude-
me na základe dvoch kritérií, ako literatúru 1. určenú pre najmladšiu vekovú kate-
góriu 1 – 3-ročných detí, 2. prezentovanú najčastejšie v podobe kníh skladačkové-
ho typu, tzv. leporel. Všímať si teda nebudeme hovorený či písaný jazyk detí, ale 
register umeleckej literatúry orientovanej na malé dieťa. Ide o percepciu takejto 
literatúry v komunikatívnej situácii, keď dieťaťu text sprostredkúva a približuje 
jemu blízka dospelá osoba, najčastejšie v sociálnom prostredí rodiny. Disproporč-
ná komunikácia sprostredkujúcej dospelej osoby s dieťaťom je pritom očakávaná 
a žiaduca, ale iba predpokladaná. Vychádzame z tvrdenia D. Slančovej, že obsah, 
forma a funkcia jazykového komunikatívneho znaku sa formuje len v interakcii 
dieťaťa a jeho komunikatívnych partnerov (op. cit., s. 16). Uvedenú interakciu ne-
zahŕňame do nášho výskumu, iba naznačujeme, kde je úloha sprostredkovateľa 
nevyhnutná. (V doslove knihy Čačky hračky od K. Bendovej sa dokonca uvádzajú 
rady pre rodičov, ako majú dieťaťu rozvíjať rečovú a jazykovú kompetenciu, čo 
považujeme za veľmi praktické a didakticky správne.) Z hľadiska komunikatívneho 
registra, ktorý sa charakterizuje ako sociálne podmienený konvencionalizovaný 
jazykový a parajazykový spôsob správania (Slančová – Zajacová, 2007, s. 153 – 
154) by sme z pohľadu dieťaťa mohli hovoriť o aktívnej percepcii umeleckého tex-
tu v jeho zvukovej podobe (realizovanej cez sprostredkovateľa), s úzkym prepoje-
ním na vizuálnu podobu textu (jeho umelecké výtvarné stvárnenie). O aktívnej 
percepcii hovoríme preto, lebo dieťa na takto sprostredkovaný text živo reaguje, 
opakuje počuté zvuky, slová, prepája zvukový prejav s ukazovaním na obrázok 
a pod. Dáva tým najavo, čo je schopné vnímať a zrejme neskôr aj produkovať, teda 
aké sú jeho predpoklady na rečovú komunikáciu. Predpokladom totiž je, že dieťa-
ťom aktívne vnímaná slovná zásoba sa mu postupne zmení na aktívnu.  

V dnešnej až nadprodukcii publikovaných leporel a kníh pre najmenších nepôj-
de ani zďaleka o analýzu všetkých diel momentálne dostupných v slovenských 
kníhkupectvách. Vo vybraných 21 textoch si budeme v súlade s citovanými autor-
kami všímať a) najprezentovanejšie sémantické kategórie, b) uplatnené pragma-
tické funkcie a c) verbálne a neverbálne prostriedky vyjadrenia, pričom tie never-
bálne budú prezentované nielen v texte, ale častejšie v gestách a mimike sprie-
vodného obrazového materiálu. Keďže ide o poetické, menej často o prozaické 
texty patriace k umeleckému štýlu, predmetom nášho výskumu budú aj použité 
výrazové prostriedky tohto štýlu a ich prepojenosť s výtvarno-grafickým spracova-
ním analyzovaných diel. V súvislosti so špecifickosťou skúmanej literatúry a jej ur-
čením detskému percipientovi v ranom štádiu vývinu budeme si zároveň všímať, 
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aké komunikatívne funkcie plnia texty ako celky a nakoľko si vyžadujú „dotvore-
nie“ zo strany sprostredkovateľa. 

Svoje analýzy začneme formátovo malým leporelom Zvieratká od českého ilu-
strátora 20. stor. Josefa Ladu (Lada, 2011). V leporele sa nachádzajú jednoduché 
a veľmi názorné, teda už aj skôr ako ročnému dieťaťu blízke ilustrácie 12 zvierat. 
Pod obrázkami je iba pomenovanie zvieraťa: mačka, kôň, krava, sliepka, koza, ho-
lub, prasa – pes, káčer, ovca, kohút, hus. Pozornosť dieťaťa nie je zbytočne rozpty-
ľovaná inými jazykovými prvkami ani kresbou okolia. Výber zvierat zodpovedá 
česko-slovenskému socio-kultúrnemu kontextu, pretože ide o zvieratá najčastejšie 
chované v našich krajinách ako domáce zvieratá. Z tohto okruhu sa dnes vymyká 
iba holub, ktorý sa už na dedinách chová na mäso iba zriedka. Prezentácia káčera 
namiesto častejšie v textoch kníh pre deti prezentovanej kačky je v prípade pri-
márneho výtvarného spracovania zrejme odôvodnená jeho pestrejším sfarbením.  

Zo sémantických kategórií sa v diele uplatňuje iba predmetnosť, čo je úplne 
v súlade s rečovou ontogenézou najmenších, už polročných detí. Základnou ko-
munikatívnou funkciou textu a výtvarnej zložky je prepojiť dieťaťu prototypovú 
ilustráciu zvieraťa s jeho pomenovaním, teda poučiť ho, ako sa volá nakreslené 
zviera, a tým rozšíriť jeho „predpoklady na komunikáciu“. Pragmatická funkcia 
textu je referenčná, informačná a konsituačná (klasifikácia podľa Kesselová – Slan-
čová, 2006). Je žiaduce, aby sprostredkovateľ rozšíril text o typické zvukové preja-
vy jednotlivých zvierat, prípadne o obmeny pomenovaní zvierat v podobe deminu-
tív či detských slov (havo, cica, konko). Dieťaťu sa tak prepája detské slovo havo 
s neutrálnym pes atď., čím si začína osvojovať a budovať i synonymné vzťahy me-
dzi pomenovaniami. Dôležitú demonštratívnu úlohu tu v komunikácii zohráva prst, 
ktorým dieťaťu ukazujeme na komentovaný obrázok, a toto gesto dopĺňame refe-
renciou: to je mačka. Dieťa si spravidla rýchlejšie osvojuje dopĺňané onomatopoje 
ako plnovýznamové substantíva. Obrázok, ilustrovaná predstava, sa mu však pri 
častom opakovaní postupne spojí so zvukovou zložkou pomenovania a čoskoro 
dokáže správne gestom – ukázaním prstom podľa vzoru dospelého – reagovať na 
výzvy typu Ukáž, kde je kôň., či na otázku Kde je kôň/koník/konko?  

Celkovo môžeme konštatovať, že v úplne počiatočnej fáze osvojovania si jazyka 
sú takéto typy kníh veľmi užitočné, lebo učia dieťa prepojiť vizuálnu podobu sub-
stancie so zvukovou realizáciou jej slovného pomenovania. V súčasnosti sú takéto 
typy kníh pre úplne malé deti realizované z materiálov vhodných na žuvanie. Mô-
žu sa preto predkladať aj deťom menej ako polročným. Pri stlačení sú obrázky 
sprevádzané typickými zvieracími zvukmi, čo v dieťati vyvoláva radosť a záujem 
o danú „hračku“. 

Na porovnanie analyzujeme tematicky totožné, pôvodom belgické leporelo 
s názvom Spoznávam zvieratá (2010). Už na prvý pohľad oveľa výpravnejšia kniž-
ka, ktorá pracuje s výrezom v tvare kruhu a s bočnou lištou s obrázkami hláv zná-
zornených zvierat, prináša na každej strane oveľa viac informácií i textu ako pred-
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tým analyzované dielo. Že sú však predkladané informácie zmätočné a často s po-
rušenou následnosťou, demonštrujeme nasledovne: na prvej strane je nakreslené 
mačiatko, nad ním hore včielka – k jej ilustrácii je sprievodné onomatopoje Bzzz! 
Na spodnej časti je nakreslený plyšový macko, ústredná postavička textu, 
s nejasnou pragmatickou funkciou. Raz informuje (napr. na s. 1 hovorí: Aké milé 
mačiatko!), inokedy sa pýta (na tej istej strane): Ako robia mačky?, alebo je sám 
predmetom informácie (s. 7: Pozri, tu je macko Brumko.), či otázky (s. 2: Poznáš 
tohto macka?, čo je otázka predbiehajúca informáciu na s. 7). Na s. 1 sa macko 
pýta ako robia mačky, ale až na s. 2 je nakreslená mačka a uvedené sú jej zvukové 
prejavy. Aj informácie prezentované na jednej strane sú bez vzájomnej súvislosti. 
Priveľa vzájomne nesúvisiacich kresieb dieťa zbytočne rozptyľuje. Napr. na s. 4 je 
vo výreze znázornená hlava kačky a k tomu veku neprimeraná otázka Poznáš toto 
zviera? (jednoročné dieťa ho ešte nevie pomenovať); v hornej časti je nakreslený 
na hojdačke macko a k tomu text Kto sedí na hojdačke? (dieťa macko Brumko ešte 
nevie vysloviť). Oveľa primeranejšia by bola otázka Čo robí macko?, na ktorú dieťa 
dokáže odpovedať hojda, hojda. Informácie sú často zdvojené a navyše 
s porušenou následnosťou, s nadbytočným rozlíšením zvierat podľa rôznorodých 
kritérií. Celá výtvarno-grafická zložka je preexponovaná a ako sme ukázali, aj spro-
stredkovateľ má ťažkosti hľadať prepojenosť ilustrácie s textom.  

Celkovo možno konštatovať, že takáto nesystémová prezentácia domácich (?!) 
zvierat bez následnosti podávaných informácií a s vekovo neprimeranými inter-
akčnými výzvami a otázkami smerom k jednoročnému dieťaťu nerozvíja jeho re-
čové kompetencie vhodným spôsobom. Dospelá osoba – sprostredkovateľ – môže 
tieto nedostatky korigovať, kniha sama osebe však takýto „návod na použitie“ ne-
ponúka. 

Ako sa dá svet zvierat priblížiť malému dieťaťu hravou a zábavnou formou, 
ukazuje leporelo Päť chvostíkov (S. Symes, 2012). Inovačné je už výtvarno-grafické 
spracovanie diela, kde z knihy vytŕča v podobe záložky päť chvostov zvierat, kto-
rých ilustrácie sú v knihe (mačka, pes, myš, králik, ryba), pričom chvost im presa-
huje na záložku. Ilustrácie sú sprevádzané vtipnými veršovanými textami 
s komunikatívnou funkciou priblížiť dieťaťu tvar chvosta rôznych zvierat a cez ich 
typické správanie aj ich „prototypové“ pozitívne vlastnosti. Pri mačke je to napr. 
gesto oblizovania labky, späté s jej vlastnosťou čistotnosti. Verše sú krátke, 2x 
osemslabičné, 2x šesťslabičné, sylabotonické, rýmy sú združené. Pravidelne sa 
strieda aj melódia – polokadencia s klesavou kadenciou. Slová sú dieťaťu zväčša 
známe. Úlohou sprostredkovateľa je text dieťaťu priblížiť a „dovysvetľovať“. Veku 
primerané je používanie informačne nosných deminutív (chvostík, labka) aj celko-
vo pozitívne vyznenie textu, vyvolávajúce v dieťati priaznivý vzťah k predstaveným 
zvieratám. 
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Dieťa sa pri opakovanom čítaní postupne naučí chvost priradiť k zvieraťu bez 
toho, aby videlo celú ilustráciu. Kým nevie zviera pomenovať, odpovedá na otázku 
Čí je to chvost? alebo Komu patrí tento chvost? prostredníctvom onomatopojí.  

Zvieratá je vhodné a pútavejšie približovať deťom starším ako 1 rok zážitkovo, 
prostredníctvom príbehu, v ktorom sa svet zvierat personifikuje. Za všetky analy-
zované diela tohto typu (O psíkovi zo záhradky, Utopený mesiačik, Húsky, 
O kačičke z rybníka; Nezbedné káčatká, Kde je Fliačik? Kde je kuriatko? Rozpovie ti 
táto knižka, koho zjedla Mikimyška; Môj Macík) podrobnejšie priblížime všetkým 
známe leporelo Ľudmily Podjavorinskej Žabiatko (8. vyd., 2009). Text leporela je 
pre deti v ranom štádiu vývinu v mnohých ohľadoch ešte nie úplne zrozumiteľný. 
Pri prepojení s presvedčivou výtvarnou zložkou autora D. Grečnera (postavičky 
žiab sú oblečené ako ľudia a správajú sa i gestikulujú ako ľudia – hrajú na hudobné 
nástroje, pečú koláče, pijú, jedia, dieťa-Žabiatko sa hrá s kockami a cmúľa cum-
lík...) je však možné dieťaťu mnohé javy priblížiť demonštratívne, ukázaním na ob-
rázok. Príťažlivosť textu pre dieťa je vyvolaná spevavou rytmikou sylabotonického 
verša, združenými a obkročnými rýmami, častou zmenou melodiky viet (zvolanie, 
otázka, pritakanie), umožňujúcou pri prednese dramatizáciu textu. Všetky použí-
vané umelecké prostriedky sú zreteľné už aj z malej ukážky: 

 
Keď pršalo, mrholilo,/žabiatko sa narodilo, /  8/8 aa bb 
žabiatko ver´silné ani buk,/otvorilo sivé očká,/ skríklo: „Mama, kŕk!“//  8/8/5 bcb 

 
(4x osemslabičné verše ukončené päťslabičným veršom, synonymá, deminutíva, 
priama reč, onomatopoje, opakovanie na začiatku verša, prirovnanie). Z básnic-
kých prostriedkov blízkych dieťaťu použila autorka v texte niekoľkonásobné opa-
kovanie (anaforu, epiforu, refrén), množstvo zvukomalebných slov (vítajú ho škre-
kom-brekom, dohodli sa s kvikom-kvakom-kvak...), deminutív (žabky-babky, ža-
biatko, žaburiatko, košieľočky), detských slov (spapať, papuľka...), synoným, oslo-
vení, prirovnaní (papuľku má ani vráta; je silné ani buk) a postponovaných prí-
vlastkov (žabka milá).  

Základnou komunikatívnou funkciou diela je priblížiť dieťaťu život zvierat pro-
stredníctvom prepojenia so životom ľudí (prezentácia vzťahu dieťa – rodičia, rodi-
na – širšia komunita, narodenie – odchod od rodičov), sekundárnou funkciou je 
dieťa zabaviť. Zo sémantických kategórií blízkych dieťaťu v ranom štádiu vývinu 
(klasifikácia podľa Kesselová – Slančová, 2006) je v texte v najväčšej miere zastú-
pená predmetnosť (osoby: žabiatko, mama, tata, žabka, babky, tetky; časti tela: 
očká, nôžky, papuľka; oblečenie: košieľočky, periny...). Neznáme sú dnešnému die-
ťaťu substantíva čepčeky, kolíska, trstina, hábky, posiedky, čo je zapríčinené dá-
tumom vzniku diela. Ďalšou najpočetnejšou sémantickou kategóriou je činnost-
nosť (pršať, mrholiť, narodiť sa, zbehnúť sa, znášať, posadať si, robiť, mať, kývať, 
kolísať, okúpať, spapať, v imperatíve je použité sloveso ísť – poďteže), nasledujú 
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kategórie špecifikácia (silný, milý, malý, veľký, nový), komunikácia (dohodnúť sa, 
vítať, nazvať, skríknuť, zavolať) a kategória vnútorného stavu a zmyslovej skúse-
nosti (potešiť sa, radovať sa, dívať sa, vidieť, preľaknúť sa). V súlade s rozvojom 
myšlienkových a komunikačných schopností dieťaťa je menej zastúpená kategória 
lokalizovanosti (k nám, v močarine, dokola) a kategória kvantitatívnosti a intenzi-
fikácie, zastúpená výrazmi veľmi, nikdy viac, neúrekom a prirovnávacou spojkou 
až. Iba okrajovo a s minimálnym zastúpením sa v texte uplatňujú kategórie tem-
porálnosť (zakrátko, hneď), kauzálnosť (od ľúbosti, od radosti), postojovosť je 
prezentovaná iba pritakaním tak. 

Bohato a variabilne sú v texte uplatnené pragmatické funkcie. Z referenčných 
je to funkcia informačná a expresívna, z operatívnych je zastúpená výzva (poďteže 
k nám) a z diskurzívnych je tu množstvo otázok, odpovedí a tiež vyjadrenie postoja 
pritakávaním. Hoci v texte obsiahnuté jazykové prostriedky i vyjadrené pragmatic-
ké funkcie predbiehajú vývin jeden až trojročného dieťaťa, sú použité v intenciách 
jeho vývinovej línie, teda v súlade s Vygotského koncepciou zóny najbližšieho vý-
vinu a efektívneho učenia (Vygotskij, 2004).  

Medzi prvotné texty, s ktorými dieťa prichádza do styku, patria okrem už spo-
mínaných kníh – hračiek, aj ľudové či zľudovené riekanky (povedačky). V našej 
analýze sú zastúpené knihami Ťap, ťap, ťapušky, Pec nám spadla a Kom, kom, ko-
minár (2006). Všetky tri knihy ilustrovala v súlade s dobovými textami riekaniek 
v značne archaickom duchu V. Vopičková (postavy, zväčša z dedinského prostre-
dia, majú výzor, odev i ostatné kulturémy približne z prvej polovice 20. storočia). 
Veršované texty riekaniek sa zväčša spájajú s istou rituálnou činnosťou, ktorú dos-
pelá osoba – sprostredkovateľ – realizuje vo vzťahu k dieťaťu (napodobňovanie 
varenia v detskej dlani, šteklenie dieťaťa pod pazuškou a pod.), častejšie však spo-
lu s dieťaťom (ťapkanie do dlaní, točenie sa v kole, napodobňovanie mletia maku, 
osievania múčky, cválania na koni a pod.). Dieťaťu sa takouto hravou formou pre-
pája priame či zvukomalebné pomenovanie istej činnosti (varila myšička kašičku; 
ťap, ťapušky; kolo mlynské; hijo, heta na koníčku; osievame múčku; meliem mak...) 
s jej prototypovou realizáciou. Verše sú krátke, 5 – 7-slabičné, so sylabotonickým 
systémom a združenými rýmami, s meniacou sa pragmatickou funkciou, s vetami 
oznamovacími, opytovacími aj výzvovými (Povedz mi to ty...). Riekanky sa predná-
šajú so spevavou melódiou, niektoré sú dokonca priamo textami slovenských ľu-
dových piesní (Prší, prší, Keď som išiel od Zuzičky, Sivé očká). Pre dieťa sú ľahko 
zapamätateľné i kvôli veľkej opakovanosti (najmä zvukomalebných) slov (ťap, ťap, 
ťapušky...). Častý výskyt čísloviek (... hnal pred sebou päť oviec...; Jeden kováč ko-
ňa kuje, koľko klincov potrebuje? Povedz mi to ty, jeden, dva, tri.) približuje dieťaťu 
novú sémantickú kategóriu – kvantitatívnosť.  

Z edície leporel a básničiek pre deti do 3 rokov slovenského vydavateľstva Bu-
vik sme do našej analýzy zahrnuli aj nestarnúcu, žánrovo pestrú knihu Kristy Ben-
dovej Čačky hračky (2007, 1. vyd. 1954), s pestrými, veku primeranými a hlavne 
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s textom úzko prepojenými ilustráciami Oľgy Bajusovej. Kniha zahŕňa bohato ob-
sahovo aj žánrovo rozlíšené krátke texty povedačiek, riekaniek, vyčítaniek, jazyko-
lamov, uspávaniek, až po dlhšie básničky s uplatneným slohovým postupom opisu 
a rozprávania jednoduchého, zväčša veselého či mravne vypointovaného príbehu. 
Mnohé z týchto básničiek u nás už zľudoveli. Množstvo priamej reči osôb alebo 
personifikovaných zvierat i neživých predmetov, ako aj jednosmerná, zväčša vý-
zvová komunikácia autorky s malým recipientom robí text príťažlivým, blízkym 
bežnej komunikácii a zároveň umožňuje jeho dramatizáciu: Čierny vtáčik,/ biele 
bruško,/ jak sa volá?/ Nadstav uško,/ pošepkám ti do ušú./ Lastovička. Šušušu. 

V leporelách sa sporadicky vyskytujú aj prozaické texty. Veľmi obľúbené sú 
momentálne leporelá s postavičkou krtka (analyzovali sme text Krtko a zima, 
2012), obsahujúce jeho veselé, personifikované príbehy. Texty sú stručné, komik-
sového charakteru, s množstvom priamej reči, pretože ide vlastne o knižne spra-
cované podoby filmovej predlohy. Dôležitejšia ako text je preto realistická, veselá 
a príjemne sfarbená ilustrácia od autorov Z a K. Miler. 

Na vekovú kategóriu 1 – 3-ročných detí sú zamerané aj prozaické texty, ko-
mentujúce vo fiktívnej komunikácii s dieťaťom jednotlivé tematicky zamerané ilu-
strácie. Na analýzu sme zvolili knihu Veselý statok (2012). Ide o preklad talianske-
ho originálu s veselými ilustráciami Lorelly Flamini. Zábavnosť textu a ilustrácií sa 
znásobuje hrou, pretože na každej strane je v knihe dierka na vloženie prsta. Keď 
na ňu dieťa zatlačí, vysunie sa obrázok, ktorý mu pomáha odpovedať na položenú 
otázku či pochopiť výzvu, vtip (napr. káčatko pláva s kolesom na plávanie) a pod. 
V textovej a výtvarnej zložke znázornená hra zvierat je tak sprevádzaná hrou pri-
jímateľa textu. A taká je aj, okrem poučenia aké zvieratká žijú na statku, základná 
komunikatívna funkcia textu. Autori v doslove na prebale knihy charakterizujú 
akési didaktické zameranie publikácie takto: „Naše knižky pomáhajú vašim deťom 
rozvíjať 5 základných schopností: inteligenciu, ovládanie jazyka, citovosť, zručnosť, 
tvorivosť“. 

Z kvantitatívneho vyhodnotenia jazykovej stránky všetkých analyzovaných diel 
vyplýva, že je v nich najviac zastúpená sémantická kategória predmetnosti. Tá 
v sebe zahŕňa vekovej kategórii raného štádia vývinu dieťaťa primerané sémantic-
ké okruhy pomenovaní (zoradené od najpočetnejšie zastúpených):  
a) domáce aj lesné zvieratá žijúce v našich zemepisných šírkach. Pomenovania sa 

pritom synonymne obmieňajú (zajac, zajko, zajačik; sliepka, kvočka, slepica, 
kura), neutrálne slová sú nahrádzané deminutívami, no nezaznamenali sme 
v bežnej komunikácii frekventované detské slová ako cica, konko, havo (iba 
vlastné meno Havkáč v diele Utopený mesiačik), vyskytlo sa iba slovo macko, 
macík (a vlastné mená Macík, Macko, Macka). Pomenovania zvierat boli 
v niektorých textoch rozlíšené rodovo a tiež vekovo, ba vyskytli sa aj ich hypero-
nymá ako zviera/zvieratko, vták/vtáčik/vtáčatko, rodina. Iba okrajovo boli za-
stúpené nižšie, špecifikačné hyponymá (napr. pri žaba sme našli pomenovanie 
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ropucha). Zato hyperonymum vták bol špecifikovaný hyponymami vrana, sý-
korka, straka, lastovička, vrabec, čížik, drozd, bocian, hyperonymum hmyz hy-
ponymami čmeliak, mucha, pavúk, komár, včela, osa, hyperonymum chrobák 
bolo reprezentované hyponymom lienka i jeho hovorovou podobou pánbožko-
va kravička, vyskytlo sa aj menej časté pomenovanie chrúst.  

b) ovocné plody dozrievajúce na Slovensku: jabĺčko, hruška, slivka, čerešne, ja-
hôdky, ba aj trnka, s čím súvisí substantívum záhrada.  

c) príbuzenské vzťahy: mama, otec, dedo, babka, synáčik, synček, syn, bábätko, 
dieťa, dieťatko, tetky. Prekvapujúco sa v textoch nevyskytlo ani raz slovo dcéra 
(pripisujeme to jeho ťažkej výslovnosti), no vyskytlo sa hyperonymum rodina.  

d) povolania. Častý je ešte aj dnes populárny, hoci už v realite zriedkavo sa vysky-
tujúci kominár, ďalej hasič, poštár, z bývalých remeselníkov, dnes živnostníkov, 
je to pekár, kováč, mlynár, krajčír, stolár, ale aj staršie a v dnešnej dobe domá-
cich kozubov revitalizované pomenovanie peciar. Z modernejších povolaní sme 
zaznamenali opravár, rušňovodič, šofér. Za povšimnutie stojí, že podnes sa do 
detských básničiek nedostáva v podobe nositeľov rôznych povolaní ženský 
pendant, hoci viaceré z povolaní dnes skôr vykonávajú ženy (napr. krajčírka, 
poštárka).  

e) propriá. V textoch sa vyskytli kedysi populárne mená a ich familiárne podoby 
ako Janko/Janík, Elenka, Zuzka, Anča (Malinová), Marča, rovnako na ústupe sú 
dnes v textoch použité vlastné mená psov Bodrík, Rexo, Dunčo, Fliačik.  

f) prírodné a atmosférické javy: slnko, mesiac, sneh, dážď, vietor (vetrík, vetríček), 
strom, lúka, kopec, les, tráva, rybník, deň, noc a pomenovania ročných období; 

g) menej zastúpené boli okruhy časti tela (napr. ústa, ale aj papuľa, papuľka, pa-
pulisko), predmety používané v domácnosti (uteráčik, tanierik, hrniec, mištička, 
lyžička, ale aj kladivo, kliešte, doska), časti oblečenia (klobúk, suknička, mašľa), 
jedlá a potraviny (buchty, kaša, halušky, mlieko, med, koláče, zemiaky), poľno-
hospodárske plodiny (pšenica, žitko, zrno, mak, orechy), voľne rastúce kvetiny 
(konvalinka, zvonček, margaréta, fialôčka a nevädza).  
Kategória činnostnosť je úzko prepojená s kategóriou primárnej predmetnosti, 

čo dieťaťu pomáha fixovať si prvé prototypové slovesno-substantívne spojenia 
typu hrať – hudobný nástroj (najčastejšie trúba, bubon, basa); jesť – kaša, ale aj 
tanierik, mištička, lyžička; variť – halušky, ale aj hrniec; zametať – metla; učiť sa – 
škola; pásť – husi, ovce; kŕmiť – bába; letieť – vták, lietadlo, včielka; spať/spinkať – 
posteľ, sedieť – stolička, koník, hojdačka, bolieť – bruško a pod. Najbohatšie boli 
v textoch zastúpené slovesá komunikácie (povedať, rozprávať, hovoriť, vravieť 
a ich špecifikácie šepkať, kričať, pišťať), ďalej slovesá pohybu, teda činnostnosť 
spätá so zmenou miesta (ísť, lietať, bežať, spadnúť i steperiť sa, letieť vo význame 
„utekať“), posesívne sloveso mať, existenčné sloveso byť a slovesá vnímania 
(u)vidieť, počuť. Zvukové prejavy zvierat sa zvyčajne v textoch stvárňovali onoma-
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topoickými citoslovcami, ale vyskytli sa aj ich verbálne odvodeniny ako kotkodá-
kať, zabučať, zamňaučať, začvirikať, kvákať , jojkať...  

Kategória špecifikácie sa tiež úzko spája s kategóriou predmetnosti, a dieťaťu 
sa tak prostredníctvom počúvaného poetického či prozaického textu vytvárajú 
prvé prototypy adjektívno-substantívnych spojení typu špinavé – prasa; usilovné – 
včielky; bojazlivý/bojko – zajac; zlý – vlk; veľký – medveď; dobrý – psík; čistotná – 
mačka; vysoký – strom, malá – bába, parádna – Anča a pod. Obsahová zamera-
nosť väčšiny analyzovaných diel na personifikovaný svet zvierat spôsobuje, že sú 
tieto špecifikácie späté s pomenovaniami zvierat. Primárnou príčinou takejto ob-
sahovej zameranosti je príslušnosť leporel k umeleckému registru a ich (zatiaľ iba 
na personifikácii založené) smerovanie do sveta fantázie, ktorý sa v neskoršom 
vývinovom štádiu deťom prezentuje v žánri rozprávok.  

Ak porovnáme výsledky našej analýzy textov leporelovej literatúry určenej pre 
percipientov v ranom štádiu vývinu so zisteniami autoriek Kesselová – Slančová 
(2006) o úrovni jazykovej a komunikačnej kompetencie detí v tomto veku, potom 
môžeme konštatovať, že autori analyzovaných diel vcelku výstižne kopírujú túto 
úroveň a v súlade s vývinom dieťaťa postupne rozširujú jeho jazykovú a komuni-
kačnú kompetenciu od sémantickej kategórie predmetnosti ku kategórii činnos-
tnosti, špecifikácie, kvantitatívnosti, posesívnosti, postojovosti atď. To je v súlade 
s tézou L. S. Vygotského „Dobré je len také učenie, ktoré ide pred vývinom.“ (Vy-
gotskij, 2004. s. 72). Všetky jazykové prostriedky textu, ktoré predbiehajú predpo-
kladaný vývinový stupeň jazykovej a komunikačnej kompetencie dieťaťa, by mu 
však mali byť predkladané systémovo, pútavo, v súlade s výtvarno-grafickou zlož-
kou diela a pritom hravou, zábavnou formou. Do tejto formy zahŕňame aj hravé, 
vtipné spracovanie poetického či prozaického textu, primeranú dĺžku viet, veršov 
i celého textu, pravidelný rytmus, jednoduchosť rýmov, častú opakovanosť (do-
slovnú, rozšírenú alebo synonymnú), zmeny pragmatických funkcií výpovedí, 
umožňujúce dramatizáciu textu pri prednese, interaktívnosť (komunikačné zame-
ranie textu na detského percipienta) atď.  

Akousi pridanou hodnotou sú rôzne možnosti hry s knihou leporelového typu – 
počnúc od možnosti žuvať či oblizovať ju, až po možnosť rôzne manuálne pracovať 
s časťami textu či obrázkami – vysúvať ich alebo meniť, stláčaním obrázkov či ot-
váraním knihy spôsobovať vydávanie zvukov (napr. knihy v edícii Hovoriaca knižka 
z vydavateľstva Viktoria print) či zahranie pesničky, až po možnosť rozobrať obráz-
ky v knihe na drobné kúsky, tzv. puzzle, a znovu ich poskladať (taká je napr. kniha 
Poznaj zvieratká z edície Poskladaj si, s určením Pre deti od 3 rokov). Nič však ne-
treba preháňať, čoho dôkazom sú neprimerane, ba až agresívne a nerealisticky 
farebne spracované ilustrácie vo viacerých prekladových dielach určených malým 
čitateľom v ranom štádiu života (za všetky spomenieme knihu Na dvore z edície 
Hovoriaca knižka, ktorú ilustroval Cernuschi, pôvodný autor textu sa neuvádza, 
2011). 
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Na základe analýzy 21 diel sme dospeli k presvedčeniu, že rozvoj jazykovej 
a komunikačnej kompetencie dieťaťa v ranom štádiu jeho života je potrebné vo 
väčšej miere ako doteraz podporiť aj umeleckými literárnymi dielami, ktoré svoju 
obsahovú náplň čerpajú z každodenného reálneho života a dieťaťu blízkych komu-
nikatívnych situácií (také sú viaceré básničky od Kristy Bendovej v analyzovanej 
knižke Čačky hračky alebo text leporela Môj Macík).  
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Resumé 
The appropriacy of expressional means in concertina book literature 

The study analyzes the currently published concertina books in Slovakia from the point of 
view of used language and artistic means, their relationship with graphical features of the 
book and with special focus on the appropriacy of the means used to the early age of 
a child as the target recipient of the text. The author evaluates the language means from 
the statistical as well as functional point of view while taking into account the active and 
passive vocabulary of the recipient and the likely development of his vocabulary. 
Concertina book literature represents a key stepping stone in terms of the reader’s future 
attitude towards belles-lettres as well as in his perception of an artistic text and a work of 
art as such. 

 




