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Problematika  vlastných mien  súvisí  s poznávaním  nielen  formálnej,  ale  aj  obsahovej 

stránky, ktorá odráža mimojazykovú realitu stvárnenú určitými jazykovými prostriedkami. 
Spoznávanie  podstaty  vzniku  a  fungovania  vlastných mien  súvisí  s osvojením  si  takých 
javových stránok, ktoré v porovnaní s apelatívami identifikujú vlastné podstatné mená ako 
pomenovania  druhových  jednotlivín  s inou  obsahovou  náplňou  a iným  pravopisným 
stvárnením.  Osvojenie  si  tohto  procesu  v edukácii  žiakov  1.  stupňa  je  spojené 
s pochopením  rôznych  činiteľov  vplývajúcich  na  jeho  zvládnutie.  Ide  o pomerne  zložitý 
myšlienkový  proces,  ktorý  je  však  porovnateľný  s myšlienkovými  pochodmi  súvisiacimi 
s poznávaním aj  iných  jazykových  javov v náročnom procese získavania základných vedo‐
mostí (Sičáková, 2011). 

Proces  poznávania  podstaty  proprií  v primárnej  edukácii  znamená  teda  spoznanie  a 
pochopenie najmä  ich významovej stránky,  lebo pravopisnej stránke  je venovaná dosta‐
točná pozornosť.  Pri osvojovaní  si  tohto  javu  sa  využívajú poznatky nielen  z  lingvistiky, 
didaktiky  a  onomastiky,  ale  aj  z  iných  vedných  disciplín,  najmä  z pedagogiky,  učiteľskej 
a vývinovej psychológie.  Ich  zvládnutie uľahčí  vysvetlenie a pochopenie priebehu nároč‐
ných psychických operácií pri osvojovaní si učiva o vlastných podstatných menách v tejto 
vekovej skupine.  

V súvislosti  s  úrovňami  kognitívneho  rozvoja  dieťaťa  (Piaget  –  Inhelderová,  2007)  je 
obdobie mladšieho  školského  veku  štádiom  konkrétnych operácií,  súvisiacich  s konkrét‐
nymi skúsenosťami detí. Znamená to, že pri získavaní nových vedomostí sa vo vyučovaní 
postupne  prechádza  od  zmyslového  vnímania  k uplatňovaniu  logických  myšlienkových 
postupov. Dieťa musí byť schopné látku vnímať, pochopiť jej podstatu a zapamätať si dô‐
ležité a podstatné veci.  

Vyučovanie vlastných mien by sa teda mohlo uberať od poznávania ich obsahu k jeho 
formálnemu  stvárneniu,  lebo  takýto  postup  je  bližší mladšiemu  veku  detí.  Vyučovanie 
vlastných podstatných mien je proces postupného získavania vedomostí o ich pravopisnej 
a mimojazykovej  (obsahovej) stránke. Poznávanie  ich podstaty  je spojené s pozorovaním 
objektu  cez  poznávanie  a selekciu  jeho  vlastností  až  k pojmovému  zovšeobecneniu.  To 
znamená, že na pochopenie významovej (obsahovej) stránky proprií je potrebné primera‐
ným spôsobom predstaviť tie ich sémantické príznaky a funkcie, ktoré ich identifikujú ako 
proprium.  

Lexikálny význam je psychicky spracovaný odraz skutočnosti vo vedomí hovoriacich ja‐
zykovo  zobrazený určitou  formou. Tvorí ho  súbor hierarchicky usporiadaných  sémantic‐
kých príznakov rozličnej abstrakčnej úrovne. Viacerí autori (Ondrus a kol., 1980; Horecký 
a kol.,  1989;  Blanár,  1996a)  uvádzajú  tri  stupne  sémantických  príznakov  (kategoriálne, 
generické a špecifikačné). 
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Najvyšší stupeň abstrakcie tvoria kategoriálne (klasifikačné, gramatické, zovšeobecne‐
né) sémantické príznaky, na nižšom stupni sa nachádzajú generické (rodové, identifikačné) 
sémantické  príznaky  a na  najnižšom  stupni  abstrakcie  stoja  špecifikačné  (konkrétno‐
lexikálne, diferenčné) sémantické príznaky.  

Kategoriálne  (klasifikačné, základné,  integračné) príznaky zaraďujú  lexikálnu  jednotku 
do všeobecnejších formálno‐sémantických kategórií, ako  je slovný druh, slovotvorný typ, 
slovotvorné hniezdo, ktoré sprostredkúva lexikálna forma (Blanár, 1984).  

Kategoriálnym príznakom pri substantívach  je príznak substanciálnosti, predmetnosti, 
pri adjektívach príznak vlastnosti, kvality, pri slovesách príznak dejovosti (pozri Ondruš – 
Sabol, 1987), pri číslovkách príznak kvantitatívnosti a pod.  

Kategóriu  substantív  charakterizujú  napríklad  aj  takéto  príznaky:  propriálnosť,  ak  je 
daná  lexéma propriom  (Torysa, Viera), príznak  látkovosti, ak  ide o látkové substantívum 
(cukor, múka)  a podobne.  Súbor príznakov  rôznej  abstrakčnej úrovne  tvorí  kategoriálny 
význam  lexikálnej  jednotky.  Kategoriálny  význam  substantíva múka  (apelatívnosť,  kon‐
krétnosť,  neživotnosť,  látkovosť)  súvisí  s gramatickým  významom  (gramatickou  kategó‐
riou) rodu (ženský), čísla (singulár) a pádu (nominatív). Kategoriálne príznaky predstavujú 
najvyšší stupeň abstrakcie, lebo sa viažu na celú kategóriu slov, ale pri sémantickej analýze 
lexikálnych  jednotiek  sa  väčšinou  neuvádzajú.  Lexikálny  význam  vytvárajú  generické 
a špecifikačné sémantické príznaky (Sičáková, 2011). 

Kategoriálne príznaky  klasifikujú určitú  lexému  v rámci  jazyka buď ako  triedu proprií 
alebo apelatív. V triede proprií  (onymických  jednotiek) sa hovorí o všeobecnom onymic‐
kom  príznaku,  ktorý má  funkčný  charakter.  Súvisí  to  so  základnou  onymickou  úlohou 
propria „byť vlastným menom“,  čiže  fungovať ako vlastné meno. To znamená plniť pro‐
priálne  funkcie  (nominačné,  identifikačné  a diferenčné),  ktoré  tvoria  obsah  kategórie 
propriálnosť (Šrámek, 1999).  

Generické (identifikačné, rodové) príznaky zaraďujú  lexikálnu jednotku do príslušného 
mikrosystému (Ondrus a kol., 1980). Podľa V. Blanára (1984, s. 31, aj Horecký a kol., 1989, 
s. 21)  identifikačné, čiže kategoriálnosémantické príznaky predstavujú označenie rodové‐
ho pojmu, genus proximum danej lexikálnej jednotky. 

V súvislosti s propriálnou lexikou generické sémantické príznaky identifikujú jednotlivé 
triedy proprií ako (antroponymá, toponymá, hydronymá a pod.). Napríklad pre toponymá 
vymedzil V. Blanár (1996a, s. 60, 64; 1994, s. 11) takéto generické príznaky: [spôsob štan‐
dardizácie názvu: úradné a neúradné  toponymum,  lokalizačný  vzťah, ±  sídelnosť – nesí‐
delnosť, ± konotatívnosť]. Možno konštatovať, že uvedené generické príznaky identifikujú 
triedu toponým, plnia funkciu toponymickosti. 

Špecifikačné (diferenčné) sémantické príznaky navzájom odlišujú jednotlivé členy  lexi‐
kálneho systému  (Ondrus a kol., 1980, s. 37). To znamená, že bližšie špecifikujú  jedného 
nositeľa propria od druhého, napríklad hydronymum Slaná od hydronyma Rimava (tečie, 
lokalizuje sa inde, má inú rozlohu). V triede antroponým je dôležité, či je osoba slobodná, 
ako sa pomenúva v príbuzenskom vzťahu,  či  ide o úradné alebo neúradné pomenovanie 
a pod. Tieto vlastnosti sa prehodnotili na také diferenčné príznaky, ktoré V. Blanár (1996a, 
s.  62)  nazýva  [ustálenosť  administratívno‐právnym  úzom,  príbuzenský  vzťah  k rodine, 
dedičnosť]. 



Vyučovanie proprií v primárnej škole 
 

369 

Pri apelatíve breza sú diferenčnými príznakmi [listnatý, s bielou kôrou]. Pri toponyme 
Breza  sú  to  príznaky  vyjadrujúce  polohu,  opis  a charakteristiku  daného  toponymického 
objektu. Pri antroponyme Breza sú špecifikačné  (diferenčné) príznaky  tie, ktoré nositeľa 
s týmto menom odlíšia od nositeľa s iným menom. Breza je člen rodiny Brezovcov, patrí do 
tejto  rodiny. Špecifikačné príznaky bližšie špecifikujú  jedného  člena od druhého v určitej 
triede proprií. Špecifikačné a individuálne príznaky nestotožňujeme.  

Onymickú  (propriálnu)  sémantiku  (designáciu)  tvoria podľa V. Blanára  (1996a,  s. 32) 
generické a diferenčné príznaky. Spolu s individuálnymi príznakmi encyklopedického cha‐
rakteru  (vzrast,  výzor,  bydlisko,  dĺžka  toku,  veľkosť  lokality  a pod.)  vytvárajú  onymický 
obsah.  Informačno‐encyklopedickú  zložku onymického  znaku V. Blanár  (tamtiež) nazýva 
referenčný vzťah. 

Zhodne s V. Blanárom (1996b, s. 15) konštatujeme, že onymická sémantika tvorí špeci‐
fickú zložku obsahovej stránky vlastných mien.  

Na základe uvedených skutočností možno napríklad pri prezývke Brucháč konštatovať, 
že  jej obsah  je  štruktúrovaný  takýmito príznakmi: propriálnosť + antroponymickosť  (ne‐
štandarizované pomenovanie  – prezývka)  +  konkrétnosť  + neoficiálnosť  +  spolužiak  Ján 
Kováč takto prezývaný v konkrétnej triede, lebo má veľké brucho (pozri aj Blanár, 1996a; 
Šrámek, 1999; Sičáková, 2011).  

R. Šrámek (1978, s. 330) uvádza, že onymický význam  je daný súborom funkcií, ktoré 
meno B plní pri pomenúvaní, identifikácii, lokalizácii a diferenciácii príslušnej sídelnej jed‐
notky. 

Základným príznakom kategórie vlastných mien je spoločensky podmienená identifiká‐
cia, ktorá súvisí s najvšeobecnejšou funkciou „byť vlastným menom“. V onomastike (Šrá‐
mek, 1999) funkcia znamená „byť vlastným menom“, „byť onymickou nomináciou“. Táto 
všeobecne  onymická  funkcia  sa  realizuje  prostredníctvom  špecificky  onymickej  funkcie 
„byť určitým vlastným menom“. To znamená, že proprium musí záväzne obsahovať vše‐
obecnú (kategoriálnu) funkciu ΄byť propriom´¸ a jednu alebo viaceré špecifikujúce funkcie 
(antroponymickosť, hydronymickosť, konotatívnosť, oficiálnosť, módnosť...), ktoré zaručia 
jeho druhovú špecifikáciu a konkrétny onymický obsah (pozri aj Blanár, 1996a).  

Základný, všeobecný, kategoriálny  ráz majú podľa R. Šrámka  (1999, s. 32)  tri  funkcie 
(nominovať,  identifikovať, diferencovať).  Tieto  funkcie musia byť prítomné  vždy,  ak má 
byť nejaká lexikálna jednotka propriom, lebo tvoria obsah kategórie propriálnosť.  

Poznávanie obsahovej stránky proprií je náročný proces, v ktorom je potrebné prime‐
raným spôsobom predstaviť  tie  sémantické príznaky a funkcie, ktoré danú  lexikálnu  jed‐
notku identifikujú ako proprium. Na to je potrebné zvoliť taký metodický postup (model), 
ktorý je blízky mysleniu detí primárnej školy. V edukačnom procese to znamená primera‐
ným spôsobom spoznať a osvojiť si tie vlastnosti a vzťahy, ktoré:  

• vlastné meno odlíšia od apelatíva: (Kováč – kováč), Ján Kováč nemusí byť kováč; 
• určia triedu vlastných mien: Kováč (priezvisko) alebo Kováč (prezývka); 
• umožnia  rozlišovať  jednotliviny medzi  sebou, napr. Kováča od Nováka,  lebo Kováč 
nie je Novák, ale sú to priezviská dvoch jednotlivých žiakov v triede (Sičáková, 2011). 

V príspevku sa zameriame  len na  jeden z troch poznávacích procesov, a to na pocho‐
penie odlišností v obsahovej stránke proprií a apelatív.  
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Všeobecné  podstatné mená  spájajú  rovnakých  alebo  podobných  jedincov,  proprium 
týchto  jedincov  odlišuje  od  iných  jedincov.  Apelatívum  je  jazykovým  výrazom  pre  vše‐
obecné pojmy, proprium pomenúva konkrétnu  jednotlivinu. Z toho vyplýva, že apelatíva 
majú zovšeobecňujúcu, generalizujúcu funkciu, propriá zasa individualizujúcu.  

Jedna z možností poznávania podstaty vlastného mena sa môže realizovať správne zo‐
stavenými otázkami, pretože samotné odpovede detí obsahujú už  jednotlivé znaky, kto‐
rými sa skúmaný  jav vyznačuje. Odpovede sú vyslovené myšlienky, ktorými žiak odkrýva 
vzťahy a súvislosti medzi pozorovanými javmi a ich pomenovaním.  

Pri  zisťovaní  konkrétnej  propriálnej  triedy  možno  vychádzať  z reálnej  apelatívno‐
propriálnej situácie, ktorú predstavujú napríklad rodné mená či priezviská kolektívu triedy. 
Na otázku Kto je Kováč? žiaci odpovedia: Je to náš spolužiak; Je to chlapec; Je to žiak trie‐
dy; Je mužského pohlavia. Tieto odpovede obsahujú už dôležité znaky odhaľujúce význam 
slova Kováč, na základe ktorých zaradia lexému Kováč do triedy antroponým, konkrétnej‐
šie k priezviskám.  

Takéto isté odpovede dostaneme aj pri vyslovení otázky Kto je Novák? Kto je Palúš? Je 
to preto, lebo spoločný druh vlastných mien (napr. priezvisk) vydeľujú rovnaké generické 
sémantické príznaky. Je  jasné, že na takéto otázky žiaci utvoria aj  iné odpovede. Úlohou 
učiteľa  je  správne  ich  roztriediť  tak,  aby  dokumentovali  znaky  pre  hľadaný  jav,  čiže 
v tomto  prípade  znaky  identifikujúce  priezvisko.  Výsledkom  je  zovšeobecnenie  a vyvo‐
denie pojmu druh vlastného mena (priezvisko).  

Ak žiaci na otázku Kto je Kováč? odpovedia: Je to člen rodiny Kováčovcov; Patrí do rodi‐
ny Kováčovcov; Spolužiak Kováč má otca Kováča (príbuzenský vzťah); Kováč je ten, čo sedí 
pri stene, pri Janovi, v druhej lavici, vzadu (lokalizačný vzťah) a pod., znamená to, že druh 
(priezvisko) sa už začína bližšie špecifikovať, teda vzťahovať na konkrétnu  jednotlivinu, a 
preto sa tieto príznaky denotátu označujú najčastejšie ako špecifikačné, ale aj individuálne 
i keď  toto  druhé  pomenovanie  nie  je  najpresnejšie.  Individuálnymi  znakmi  sa  odlišuje 
jeden žiak od druhého. Sú  to znaky  informačno‐encyklopedického charakteru  (farba očí, 
vlasov, výška a pod.). 

Z uvedených faktov vyplýva, že najčastejšie odpovede detí na otázku Kto je Kováč? bu‐
dú: Je to ten spolužiak; a ukážu na konkrétneho žiaka; alebo: Je to ten, čo má čierne vlasy; 
Je to ten, čo je vysoký; Ten, čo má modré oči; On je usmievavý; Ten, čo sa stále bije a pod. 
Žiaci charakterizujú Kováča pozorovaním  jeho vonkajších (individuálnych) znakov a aj tak 
sa učia diferencovať medzi rôzne pomenovanými členmi žiackeho kolektívu. Vyselektova‐
né  individuálne vlastnosti odlíšia žiaka Kováča od  iných žiakov daného kolektívu a sú pri‐
meranou pomôckou na zvládnutie jednej fázy pomerne náročného učiva o mimojazykovej 
(obsahovej) stránke vlastných mien.  

Treba však žiakom pripomenúť, že žiak Kováč sa nazýva Kováč nie pre jeho modré oči či 
vysoký vzrast,  lebo modré oči a vysoký vzrast môžu mať aj  iní  žiaci a nemajú priezvisko 
Kováč. Nazýva sa tak preto,  lebo tento konkrétny žiak s modrými očami  je členom rodiny 
Kováčovcov,  čiže  je  s nimi  v  príbuzenskom  vzťahu,  jeho  otec  (dedo) má  také  isté meno 
(sémantické príznaky)  a v kruhu  rodiny  získal  takéto meno Kováč  aj on.  Žiaci poznávajú 
obsahovú stránku pomenovania Kováč a identifikujú ho ako priezvisko. Nemožno sa však 
uspokojiť iba s hľadaním individuálnych (informačno‐encyklopedických) vlastností denotá‐
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tov.  Individuálne  vlastnosti  ako  sémantické  príznaky  sa  dajú  vhodnejšie  využiť  v práci 
s menami rozprávkových postáv a prezývkami,  lebo práve ony odlišujú  (diferencujú)  jed‐
ného člena tejto skupiny od druhého (Sičáková, 2011). 

Obsahom priezviska Kováč  je teda súbor  informácií vyplývajúcich z odhalenia vzťahov 
a súvislostí medzi denotátom a jeho pomenovaním. Osoba s menom Kováč patrí do rodiny 
Kováča,  alebo  je  v príbuzenskom  vzťahu  s rodinou  Kováča.  Pri poznávaní  významu prie‐
zvisk sa tak do popredia dostáva poznávanie rodinných, príbuzenských vzťahov (sémantic‐
ké príznaky). Výber mena (pri samom prvom pomenovaní) však mohli ovplyvniť motivačné 
činitele (možno  jeho dedo alebo otec bol kováč, alebo bývali tam, kde pracovali kováči). 
Pozorovanie individuálnych vlastností súvisí teda aj s hľadaním pomenovacieho motívu.  

Pri poznávaní významovej stránky všeobecného podstatného mena, napr. žiak, možno 
vychádzať tiež z komunikačnej situácie: Odpovedať príde žiak. Reakciou môže byť to, že sa 
postavia všetci  žiaci alebo nikto. Reakciou môžu byť aj otázky Ktorý  žiak?  Ja mám prísť 
odpovedať? a pod. Mnoho postavených žiakov navodí situáciu, že slovo žiak v komunikácii 
zastupuje  ktoréhokoľvek  žiaka,  a  preto má  inú  funkciu  (neidentifikuje,  neodlišuje)  ako 
vlastné podstatné meno. Pri uvažovaní o slove žiak sa v mysli premietnu všetci žiaci,  ich 
rôzne vlastnosti, činnosti a vzťahy súvisiace s významom slova žiak. Apelatívom žiak mož‐
no osloviť ktoréhokoľvek žiaka v triede, ale Kováč je jeden konkrétny žiak.  

Ak sú v triede dvaja Kováčovci, komunikačná situácia naznačená vetou Odpovedať prí‐
de žiak Kováč sa skonkretizuje vetou Odpovedať príde žiak Ján Kováč, a tak sa identifikuje 
jeden z dvoch Kováčovcov.  

Ako vhodný onymický materiál na poznávanie obsahovej stránky vlastných mien slúžia 
aj deťmi utvorené prezývky (napr. Brucháč, Špáradlo) a mená rozprávkových postáv (Sne‐
hulienka, Červená čiapočka, Zlatovláska), pretože odrážajú dôležité individuálne vlastnosti 
pôsobiace ako motivačné činitele. Žiaci spoločne hľadajú pomenovací motív, ktorý mohol 
ovplyvniť zvolené pomenovanie. Poznanie pomenovacieho motívu vplýva na vznik pome‐
novania,  jeho  obsahové  (sémantické)  vlastnosti  charakterizujú  jeho  fungovanie.  Súbor 
motivačných  i obsahovo‐sémantických  príznakov  tvorí  onymickú  hodnotu  konkrétneho 
pomenovania. 

V edukačnom procese primárnej školy bude hľadanie individuálnych znakov proprií dô‐
ležitým  krokom  pri  spoznávaní mimojazykovej  stránky  vlastných mien,  pretože  ich  deti 
zistia priamym pozorovaním, a tak dokážu odlíšiť jedného člena od druhého.  

V ďalšej časti príspevku uvedieme konkrétny  integrovaný vyučovací projekt zostavený 
podľa komunikačného rámca pre vyučovanie, myslenie a učenie, teda podľa rámca E – U – 
R (evokácia – uvedomenie si významu – reflexia), v ktorom predstavíme jeden z možných 
spôsobov poznávania obsahovej stránky proprií a apelatív.  

Okrem jednotlivých etáp komunikačného rámca E – U – R sa v projekte odzrkadľujú aj 
jednotlivé  fázy procesu učenia, ktorými sú podľa M. Klimoviča  (2011) motivácia,  rozpoz‐
návanie, vštepenie, uchovávanie, vybavovanie, zovšeobecňovanie, výkon a spätná väzba. 
Kombinácia fáz projektu (E – U – R) a procesu učenia sa teda uskutočňuje tak, že do evo‐
kácie zaradíme motiváciu, rozpoznávanie a vštepenie. Uvedomenie si významu obsahuje 
uchovávanie,  vybavovanie  a zovšeobecňovanie  informácií.  V reflexii  zasa  ohodnotíme 
výkon žiakov a oni nám poskytnú spätnú väzbu. 
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Ako to bolo s kráľom Rozprávkarom... 

Integrovaný vyučovací projekt 
(integrácia jazykovej, literárnej a slohovej zložky) 

 

 
  Metodický postup   

Fázy projektu  Opis aktivít a ich zdôvodnenie  Použité metódy 
EVOKÁCIA  1. Didaktická funkcia: Vytvoriť príjemnú uvoľnenú atmosfé‐

ru;  zaujať  aj  zaktivizovať  žiakov  a  zároveň  zopakovať  zá‐
kladné vedomosti o podstatných menách 

U: Milí žiaci, dnešnú hodinu začneme  tým, že každý z vás si 
z môjho  čarovného  košíka  vyberie  jeden  farebný  kúsok 
papiera.  Pri  vyberaní  sa  samozrejme  nesmiete  pozerať  do 
košíka.  Teraz,  keď má  každý  z vás  v ruke  farebný  papierik, 
rozdelíme sa do skupín. Všetci, ktorí máte červené papieriky, 
postavte  sa  k dverám.  Zelení  sa  postavia  k  tomuto oknu. 
A žltí pôjdu dozadu až za lavice. Ž: (Vytvárajú skupiny).  

U:  (Keď sú už skupiny vytvorené, pokračujem v inštruktáži). 
Každá  skupina  si  zvolí  svojho  vedúceho,  jeho  pomocníka 
a hovorcu (počkám, kým sa tak stane vo všetkých skupinách, 
skontrolujem,  či  každá  skupina má  potrebných  ľudí  zvole‐
ných, prípadne riešim vzniknuté situácie).  

U: Vedúci skupiny a jeho pomocník prídu ku mne. Vedúci si 
vyberie z košíka jednu obálku, ktorú zatiaľ neotvára a vráti sa 
k svojej skupine  (obálky žiaci otvárajú všetci naraz). Pomoc‐
ník  zoberie  zo  stola papier  rovnakej  farby, ako  je označená 
jeho skupina, čiernu fixku a tiež sa vráti k svojej skupine. 

U: (Ak sú už všetci na miestach, začína sa otváranie obálok) 
Teraz môžete  otvoriť  obálku.  V nej  nájdete  zadanie  úlohy, 

 
 
 

práca v skupinách 

Ročník: štvrtý 

Komunikačná  téma:  Z rozprávky do  rozprávky  I.: Neviem presne,  kto  je princezná, ale  viem 
určite, kto je Snehulienka. 

 
Učivo: 

literatúra: rozprávky a rozprávkové postavy

jazyk: všeobecné a vlastné podstatné mená
sloh: rozprávanie (dokončenie príbehu o rozprávkovom bále)

 
 
 

Ciele: 
 

  Upevniť pojem všeobecné podstatné mená. 
jazyk:  Osvojiť si pojem vlastné podstatné mená na skupine rozprávkových reálií. 
  Identifikovať všeobecné a vlastné podstatné mená v texte. 
  Porozumieť, prečo sú oba druhy podstatných mien potrebné. 
literatúra: vedieť rozlíšiť a identifikovať dva druhy príbehov

sloh:   Tvoriť stručnú osnovu textu.
  Tvoriť text rozprávania. 

Pomôcky:  čarovný  košík  s  kúskami farebných  papierikov;  tri  obálky,  v každej  z nich  je 
jedna otázka; farebný papier – červený, žltý a zelený; tri čierne fixy 
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ktorú máte  spoločne  vyriešiť.  Riešenie  zapíšte  na  farebný 
papier. Ak to už budete mať, pomocník dvihne ruku hore, čo 
bude pre mňa znamenie, že ste prácu už ukončili.  (Nechám 
žiakom  potrebný  čas  na  riešenie  týchto  úloh:  1.  Čo  sú  to 
podstatné mená a ako sa na ne pýtame? 2. Spomeňte si, ako 
sa  delia  podstatné  mená  a povedzte  aj  príklad  na  každú 
skupinu? 3. Napíšte 5 príkladov na všeobecné a 5 príkladov 
na vlastné podstatné mená.). 

U: Poďme sa pozrieť na vaše odpovede. Začneme tou skupi‐
nou,  ktorá  má  na  obálke  jednotku.  Poprosím  pomocníka 
tejto skupiny, aby prečítal zadanie. Ž: (Číta).  

U: Vy ste mali zistiť, čo sú to podstatné mená a ako sa na ne 
pýtame. Pýtam sa teda hovorcu na odpoveď. Ž: (Odpovedá).  

U: A teraz ty (žiak, ktorý nemá žiadnu rolu) pripni na magne‐
tickú tabuľu farebný papier s odpoveďou. (To  isté robíme aj 
pri skupine žltých a zelených). 

U:  Teraz  si poďme  zhrnúť  to,  čo  sme  si  spoločne povedali. 
Prečítame  si  to  z tabule:  Podstatné  mená  sú  slová,  ktoré 
označujú osoby, zvieratá a veci. Na osoby sa pýtame: Kto  je 
to?  Na  zvieratá  a veci:  Čo  je  to?  Poznáme  všeobecné 
a vlastné podstatné mená. 

U: V závere  tejto  skupinovej práce by  som  chcela pochváliť 
skupinu  (napr.  žltých),  lebo pracovali najrýchlejšie,  skupinu 
(napr.  červených)  za  to,  že  pracovali  najtichšie  a skupinu 
(napr. zelených) by som chcela povzbudiť, aby trocha pridali 
a pracovali rýchlejšie. 

U:  Na  dnešnej  hodine  si  zopakujeme  učivo  o všeobecných 
a vlastných podstatných menách, no trocha iným spôsobom, 
a to pomocou rozprávkových postáv. 

UVEDOMENIE SI 
VÝZNAMU 

2.  Didaktická  funkcia:  Sprostredkovať  žiakom  úryvok  z roz‐
právkového  príbehu  napísaného  bez  vlastných  podstatných 
mien,  ktorý  slúži  ako  prvok  konfrontácie  s ďalším  obsahovo 
rovnakým textom, no písaným už s použitím vlastných mien. 

U: Pripravila  som  si pre  vás  krátky úryvok  z príbehu o  roz‐
právkovom  bále.  Každý  z vás  dostane  príbeh,  sústredí  sa 
a môžeme začať čítať. Kto by chcel začať ako prvý? 
 

Rozprávkový bál 
 

A tak  sa v krajine  začali prípravy na veľkolepý bál. Trpaslíci 
pracujú na plné obrátky. Chystajú večeru, pripravujú tortu a 
prestierajú  stoly.  Len  jeden  trpaslík  neustále  hundre  a na 
všetko  sa  sťažuje.  Jedna  osoba  pobehuje  po  hrade 
a kontroluje, či je všetko v poriadku a či ešte niečo nechýba. 
Ďalšia má  na  starosti  nočnú  oblohu.  Ani  tretia  nelení.  Už 
tretiu hodinu húta vo svojej komnate,  čo si vlastne oblečie, 
aby bol večer najkrajší. Akási babka tam hore skáče po peri‐

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hlasné čítanie  
textu žiakmi 
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ne a husto sneží, aby bol svet večer posiaty bielym snehom. 
Zdá sa, že všetko je už pripravené, a preto môžu prísť hostia. 
Ako prvý dorazil hosť spolu s iným hosťom, neskôr prišlo aj 
dievča  spolu  so  svojou  vernou  kamarátkou.  Neprišiel  iba 
jeden hosť. Myslel si totiž, že všetkých vystraší... 
 
U: Počúvali ste pozorne? (Ž: áno) U: Tak si to poďme overiť 
a zapísať na tabuľu (rozdelím tabuľu na dve polovice): 
U: Kde sa začali prípravy na bál? (Ž: v krajine) 
U: Výborne, poď to zapísať na tabuľu, napíš 1. a odpoveď. 
U: Kto pracuje na plné obrátky? (Ž: trpaslíci) 
U: Správne, poď to zapísať na tabuľu, napíš 2. trpaslíci. 
U: Kto sa večne sťažuje? (Ž: trpaslík) 
U: Zapíšeme 3. trpaslík. 
U:  Kto  pobehuje  po  hrade  a kontroluje,  či  je  všetko 
v poriadku? (Ž: jedna osoba) 
U: Dobre, zapíšeme 4. osoba. 
U:  Vieme,  kto má  na  starosti  oblohu?  (Ž:  nie,  je  to  ďalšia 
osoba) 
U: Tak 5. osoba. 
U: Vieme, kto skáče po perine? (Ž: babka) 
U: Znova zapíšeme 6. babka. 
U: Kto dorazil na bál ako prvý? (Ž: hosť) 
U: Aj toto poďme zapísať 7. hosť. 
U: S kým prišiel prvý hosť? (Ž: s hosťom) 
U: 8. s hosťom. 
U: Vieme, kto konkrétne prišiel neskôr?  (Ž: nie, vieme,  len, 
že to bolo dievča so svojou kamarátkou) 
U: Zapíšeme aj to 9. dievča so svojou kamarátkou. 
U: Povedzte, kto neprišiel vôbec. (Ž: jeden hosť)  
U: Zdá sa vám tento príbeh niečím zvláštny? (Ž: áno) 
U: Čím je teda zvláštny? (Ž: že tu nie sú mená postáv) 
 
3. Didaktická  funkcia: Vyvolať pocity,  ktoré  korešpondujú 
s prežívaním  literárnych postáv, aktivizovať  slovnú  zásobu 
súvisiacu  s nasledujúcimi aktivitami a spresniť príbeh pou‐
žitím vlastných podstatných mien. 
 
U:  Teraz  budem  čítať  ešte  jeden  podobný  príbeh  (rozdám 
žiakom druhý text). Kto by chcel začať? 
 

Rozprávkový bál 
 

A tak  sa  v Rozprávkove  začali  prípravy  na  veľkolepý  bál. 
Spachtoš, Kýblik a Babroš pracujú na plné obrátky. Chystajú 
večeru,  pripravujú  tortu  a  prestierajú  stoly.  Len  Hundroš 
neustále hundre a na všetko sa sťažuje. Snehulienka pobehu‐
je  po  hrade  a kontroluje,  či  je  všetko  v poriadku  a či  ešte 
niečo  nechýba.  Deduško  Večerníček má  na  starosti  nočnú 
oblohu. Princ Krasoň už tretiu hodinu húta vo svojej komna‐

 
 
 
 
 
 
 

interpretačný  
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(úsudkové otázky, 
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te,  čo  si  vlastne oblečie, aby bol  večer najkrajší. Perinbaba 
skáče  po  perine  a  husto  sneží,  aby  bol  svet  večer  posiaty 
bielym  snehom. Zdá  sa,  že všetko  je už pripravené, a preto 
môžu  prísť  hostia.  Ako  prvý  dorazil  strýko  Držgroš  spolu 
s Jankom Hraškom, neskôr prišla  i Červená  čiapočka so svo‐
jou  vernou  kamarátkou  Šípkovou  Ruženkou.  Neprišiel  iba 
Shrek. Myslel si totiž, že všetkých vystraší... 
 
U: Počúvali ste aj teraz pozorne? (Ž: áno) Ak áno, tak budete 
vedieť odpovedať na moje otázky. Odpovede budeme znova 
zapisovať, ale už na druhú časť tabule: 
U: Kde sa začali prípravy na bál? (Ž: v Rozprávkove) 
U:  Výborne,  zapíšeme  do  toho  istého  riadku  ako  v prvej 
časti, ale už do druhého stĺpca (žiakovi ukážem) 1. Rozpráv‐
kovo 
U: Kto pracuje na plné obrátky?  (Ž: Spachtoš, Kýblik a Bab‐
roš)  
U: Zapíšeme 2. Spachtoš, Kýblik a Babroš. 
U: Ktorý z trpaslíkov sa večne sťažuje? (Ž: Hundroš) 
U: 3. Hundroš. 
U:  Kto  pobehuje  po  hrade  a kontroluje,  či  je  všetko 
v poriadku? (Ž: Snehulienka) 
U: Kto chce prísť zapísať na tabuľu ďalšiu postavu? 4. Snehu‐
lienka 
U: Vieme, kto má na starosti oblohu? (Ž: Večerníček) 
U: Zapíšeme aj jeho 5. Večerníček. 
U: Vieme, aká babka skáče po perine? (Ž: Perinbaba) 
U: Poď zapísať 6. Perinbaba. 
U: Kto dorazil na bál ako prvý? (Ž: Držgroš) 
U: Výborne, 7. Držgroš.  
U: S kým prišiel prvý hosť? (Ž: s Jankom Hraškom) 
U: S Jankom Hraškom. 
U: Vieme, kto konkrétne prišiel neskôr? (Ž: Červená čiapočka 
so svojou vernou kamarátkou Šípkovou Ruženkou) 
U: Zapíšeme 9. Červená čiapočka a Šípková Ruženka.  
U: Povedzte meno toho, ktorý neprišiel vôbec. (Ž: Shrek)  
U: Aj toho si zapíšeme 10. Shrek.  
(Na tabuli by mala vzniknúť takáto schéma: 
1. krajina         1. Rozprávkovo 
2. trpaslíci       2. Spachtoš, Kýblik a Babroš 
3. trpaslík        3. Hundroš 
4. osoba          4. Snehulienka... atď.) 
 
4.  Didaktická  funkcia:  Pozorovať  odlišnosti  v  textoch  pri 
vynechaní  a použití  vlastných  podstatných  mien,  a to  na 
základe dvoch  verzií  textu  a  ich následnej  schémy. Pomo‐
cou  týchto  odlišností  doviesť  žiakov  k poznávaniu 
a uvedomovaniu  si  podstaty  a funkcie  všeobecných 
a vlastných mien.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

interpretačný  
rozhovor o texte 
(úsudkové otázky, 
otázky najmä na 
identifikáciu 
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U: Poďme  sa  spolu pozrieť,  čo  vzniklo na našej  tabuli,  kde 
sme zapisovali náš prvý aj druhý príbeh.  
U: Aké  slová máme v prvom  stĺpci? O aký  slovný druh  ide? 
(Ž: podstatné mená) 
U: Čo označujú tieto podstatné mená? (Ž: osoby a krajinu) 
U:  Vieme  presne  (konkrétne)  pomenovať  osoby  a krajinu? 
(Ž: nie) 
U:  Ak  poviem  slovo  osoba,  čo  si  (meno  žiaka)  predstavíš? 
A ty (meno žiaka)? A (meno žiaka)?  
U: Predstavil si každý z vás inú osobu? (Ž: áno) 
U: Prečo ste si všetci nepredstavili tú istú osobu? 
(Ž: lebo sme nevedeli, na koho myslíte) 
 
 
U: Je to preto tak, lebo v prvom stĺpci sú zapísané, aké pod‐
statné mená, žiaci? (Ž: všeobecné podstatné mená) U: ktoré 
pomenúvajú  rozprávkové  postavy  vo  všeobecnosti,  to  zna‐
mená,  že  pomenúvajú  ktorékoľvek  rozprávkové  postavy,  a 
preto  sa  píšu  s malým  začiatočným  písmenom.  Tieto  pod‐
statné mená  nám  nehovoria,  o aké  konkrétne  postavy  ide, 
napr. princezná  (Vieme aká? Vieme, v akej rozprávke vystu‐
puje, ako vyzerá...)  trpaslík  (Vieme, ako  sa volá, v akej  roz‐
právke  vystupuje,  či  je  chudý,  či  je  široký...),  víla  (Znova 
nevieme o akú konkrétnu vílu ide, či je dobrá, zlá....). 
 
U: Ak sa pozrieme na druhú časť tabule, čo tam vidíme?  
U: Čím sa líši táto časť tabule od tej prvej? (Ž: sú tu iné slová) 
U: V čom  sú  tie  slová  iné?  (Ž:  sú písané  veľkým písmenom 
a sú to mená.) 
U: Sú to tiež podstatné mená? (Ž: áno) 
U: Čím sú odlišné od všeobecných podstatných mien? (Ž: že 
sa píšu s veľkým písmenom) 
U: A ešte čím sa odlišujú? (Ž: vieme kto je, napr. Shrek) 
U:  Ak  poviem  meno  Snehulienka,  čo  si  predstavíš  (meno 
žiaka)? A ty (meno žiaka)? A (meno žiaka)? 
U: Všetci ste si predstavili princeznú, ktorá žila v chalúpke so 
siedmimi  trpaslíkmi,  zahryzla do  jablka,  zaspala a zobudil  ju 
princ? (Ž: Áno) 
U:  Je  takáto  postava  s týmto  príbehom  v  rozprávkach  len 
jedna? (Ž: áno) 
U: Pozná niekto aj inú Snehulienku? (Ž: nie) 
U: Môžeme povedať, že je jediná? (Ž: áno) 
U:  A práve  preto,  že  je  jediná,  jedinečná,  výnimočná,  jej 
meno píšeme s veľkým začiatočným písmenom. 
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U:  Je  to preto  tak,  lebo v druhom stĺpci sme si zapísali, aké 
podstatné  mená?  (Ž:  vlastné  podstatné  mená)  U:  ktoré 
pomenúvajú  konkrétnu,  jedinečnú  rozprávkovú  postavu, 
ktorá má svoje typické vlastnosti a práve nimi sa odlišuje od 
ostatných osôb, zvierat a vecí, a preto sa píše s veľkým začia‐
točným  písmenom.  Napr.  Popoluška,  Snehulienka,  Shrek, 
Držgroš, Zlatovláska... 
 
5. Didaktická funkcia: Zapísať poznámky 
U: Do zošita si napíšte nadpis Podstatné mená. Stranu zošita 
si  rozdeľte  na  dve  polovice.  Na  ľavú  stranu  zošita  napíšte 
Všeobecné  a na  pravú  stranu  Vlastné.  U:  (Všetko  píše  na 
tabuľu). 
ZAPAMÄTAJTE SI: 
U: Pod všeobecné  si napíšte: pomenúvajú ktorúkoľvek  roz‐
právkovú postavu, zviera alebo vec. Nehovoria nám, ako sa 
rozprávkové postavy,  zvieratá  a  veci presne  volajú,  a preto 
sa píšu s malým začiatočným písmenom  (princ, kocúr, koru‐
na...) 
U: Pod vlastné si napíšte: pomenúvajú konkrétnu, jedinečnú 
rozprávkovú  postavu,  konkrétnu  krajinu  a konkrétne  roz‐
právkové  zvieratá,  ktoré  majú  svoje  vlastnosti  a práve  ni‐
mi sa odlišujú od ostatných postáv, krajín a  zvierat, a preto 
sa píšu  s veľkým  začiatočným písmenom  (Snehulienka, Roz‐
právkovo, Jurášek...) 
 

upevnenie pojmu 
v súvislosti  
so skupinou  

rozprávkových 
postáv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

zhrnutie a triedenie 
poznatkov 

 

Reflexia  6.  Didaktická  funkcia:  Precvičovanie  poznatkov  v rôznych 
typoch cvičení 

I. Označte červenou vo vete všeobecné podstatné meno:  
A tak  sa  začali  prípravy  na  veľkolepý  bál.  Spachtoš,  Kýblik 
a Babroš  tvrdo  pracujú  a  prestierajú  stôl.  Len Hundroš  ne‐
ustále  hundre  a na  všetko  sa  sťažuje.  Krásny  princ  Krasoň 
húta, čo si vlastne oblečie. Perinbaba sneží. Ako prvý dorazil 
strýko Držgroš. Neprišiel iba Shrek. 

II. Označte zelenou vo vete vlastné podstatné meno 

III.  Vyberte  si  tri  vlastné  podstatné  mená  z tých,  ktoré  si 
označil zelenou, a použi ich vo vlastných vetách. 

IV.  Doplňte  k všeobecnému  podstatnému menu  tri  vlastné 
podstatné mená: 
a) meno –  
b) priezvisko – 
c) krajina –  
d) rozprávka – 
e) rozprávková postava –  
f) rieka – 
g) mesto – 
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V. Doplňte k vlastným podstatným menám všeobecné pod‐
statné mená tak, aby ste vytvorili rozprávkové dvojice: 
a) Shrek a ....................................................(oslík) 
b) Snehulienka a ..............................(7 trpaslíkov) 
c) Popoluška a ....................................(tri oriešky) 
d) Aladin a .................................................(lampa) 
e) Alibaba a ....................................(40 zbojníkov) 
f) Večerníček a ..............................................(pes) 
g) Maruška a ..........................(soľ/12 mesiačikov) 

VI.  Doplňte  k  vlastným  podstatným  menám  skupinu,  do 
ktorej patria: 
a) Shrek, Popoluška, Snehulienka =....................................... 
b) Trojruža, Kráska a zviera, O dvanástich mesiačikoch 
= ................................................................. 
c) Novák, Blanár, Horský =..................................................... 
d) Slovensko, Poľsko, Česko =................................................. 
e) Prešov, Košice, Bratislava =................................................ 
 
7. Didaktická funkcia: Vytvoriť rozprávanie na rozprávkovú 
tému. 
U: Dnes sme pracovali s rozprávkami a rozprávkovými posta‐
vami.  Pokračovať  budeme  aj  ďalej.  Spomeňme  si,  ako  sa 
končil náš dnešný príbeh o rozprávkovom bále. Neprišiel sa 
naň pozrieť Shrek, lebo sa bál, že všetkých vystraší. 
U: Pokús sa teraz zahrať na spisovateľa a napíš, ako by podľa 
teba  mohol  príbeh  pokračovať.  Pomôž  si  tým,  že  budeš 
rozmýšľať o tom: 
a) Prišiel na ples ešte niekto? 
b) S kým si tam bol? 
c) Čo nezvyčajné sa udialo na bále? 
d) Prečo sa to stalo? 
e) Ako sa bál skončil? 
U: Priprav si písomne aspoň 3 body, pomocou ktorých sa  ti 
bude ľahko písať rozprávanie. 
U: Ak už máš vytvorenú osnovu, začni dotvárať príbeh. 
U: Ak už máš svoj text napísaný. Prečítaj ho svojmu spolužia‐
kovi a on ti povie, na čo si ešte zabudol. 
U:  Kto  by  chcel  svoje  rozprávanie  prečítať  pred  celou  trie‐
dou? 
 
8. Didaktická  funkcia: Záverečné opakovanie nového učiva 
I. Otázky:  
U: O čom sme sa dnes učili? (Ž: o podstatných menách) 
U: Ako ich delíme? (Ž: na všeobecné a vlastné) 
U:  Prečo  sa  všeobecné  podstatné mená  nazývajú  všeobec‐
nými? (Ž: lebo pomenúvajú ktorúkoľvek osobu, zviera vec) 
U: Aké sú to vlastné podstatné mená? (Ž: také, ktoré pome‐
núvajú konkrétnu osobu, zviera vec) 
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U:  Čím  sa  odlišujú  od  všeobecných  podstatných  mien? 
(Ž: píšu sa veľkým začiatočným písmenom) 
U: Uveďte  5  príkladov  na  všeobecné  podstatné mená  roz‐
právkových postáv (Ž: kráľ, princ, trpaslík, zlobor, princezná, 
kráľovná, víla…) 
U:  Uveďte  5  príkladov  na  vlastné  podstatné mená,  a  tiež 
takých,  ktoré  pomenúvajú  rozprávkové  postavy  (Ž:  Snehu‐
lienka, Shrek, Krasoň, Popoluška, Držgroš…) 

II. Interpretácia: 
U: Keďže  sme  sa dnes učili o všeobecných a vlastných pod‐
statných menách,  skúste mi  v závere hodiny  vysvetliť  vetu: 
Neviem presne, kto  je princezná, ale viem určite, kto  je Sne‐
hulienka. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

interpretácia 
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Teaching Proper Nouns at Primary Level of Education 

The aim of  the present paper  is  to drw attention  to  learning  the extralingual aspects of 
proper nouns by children at primary  level of education. This process  is associated with com‐
prehending the essence of proper nouns as naming an extralingual entity and spelled differ‐
ently  from  common nouns.  Teaching  the  extralingual  aspect of proper nouns  requires  that 
teachers choose methods in accordance with the cognitive abilities of primary school children. 
Appropriate  teaching materials  include  the names of  fairy  tale  characters  and also  children 
nicknames since those are created by children themselves. The extralingual aspects of proper 
nouns reflect the naming circumstances that affect their formation and functioning. Therefore, 
the basic  functions of proper nouns  (to name,  to  identify and  to differentiate) and  their se‐
mantic  features  are described by means of  comparison with  common nouns  so  that pupils 
may become acquainted with the extralingual aspects of proper nouns first (formally reflected 
in their spelling). This procedure appears to be natural since children first encounter the sound 
patterning of a name not  its spelling  form.  In conclusion,  the paper  illustrates an  integrated 
educational project designed according to the communication famework for teaching (thought 
– teaching) and  introduces a possible manner of acquiring the content of proper names and 
appelatives. 


