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Nekonvenèná intonácia v be�nej komunikácii
MARTA BUGÁROVÁ

Zvlá�tnos�ou be�nej komunikácie je, �e sa tu vo ve¾kej miere vyu�íva variantnos�
základných intonaèných typov. Súvisí to predov�etkým s vyjadrením emócií
a psychického stavu hovoriaceho. Hodnotenie situácie sa niekedy vyjadruje len
pomocou intonácie, bez lexikálnych a gramatických prostriedkov. Aj emfatická
intonácia má svoje funkèné vyu�itie.

K¾úèové slová: nekonvenèná intonácia, intonaèný typ,  timbrové odtienky, intonaè-
né prostriedky,  tempo reèi, dôrazové slovo, prízvuk,  enumeratívna výpoveï, emfáza,
expresívna  výpoveï, intonaèné centrum, aktuálne vetné  èlenenie.

V hovorených prejavoch sa èasto stretávame s nekonvenènou intonáciou, èím
rozumieme rôzne varianty alebo odtienky základných intonaèných typov, ako aj
niektoré prostriedky iného charakteru, napr. predl�ovanie výslovnosti samohlások
alebo skandovaná výslovnos�, ktoré takisto súvisia s významovými odtienkami,
vyjadrením emócií a pocitov. Výraznej�ie bývajú aj timbrové odtienky základ-
ných intonaèných typov. Rozlièné timbrové zafarbenia reèi sú spiate predov�et-
kým s vyjadrením emócií (nedôvera, ne�nos�, pohàdanie, atï.), vz�ahu hovoriace-
ho k obsahu výpovede, ako aj k úèastníkovi rozhovoru.

Otázku i rozkaz mo�no poda� nekonvenène, napr. otázka mô�e by� vyslovená
smutne èi radostne, alebo aj ironicky, podobne ako rozkaz mô�e by� vyslovený
s prosbou èi s iróniou. To v�ak nemô�e ovplyvni� gramatický význam výpovede.
Napokon timbrové odtienky prehovoru umo�òujú poèúvajúcemu dovtípi� sa, o èom
hovoriaci nehovorí explicitne alebo nechce hovori�. Je tu akési spojenie timbru
a podtextu. Táto osobitos� intonácie hovorených prejavov nesúvisí nato¾ko s jej
fyzickou stránkou, ako skôr s významom, so spôsobom odovzdávania informácií.
Týka sa samotného systému intonaèných prostriedkov a spoèíva v ich väè�ej rôz-
norodosti.

Hovorené prejavy (nepripravené, spontánne) sa vyznaèujú èastým striedaním
zvý�enia a zní�enia tónu, rôzne druhy intonaèných typov sa vyznaèujú kolísa-
ním tempa reèi. Takéto pravidelné striedanie tónových zdvihov a spádov dodáva
reèi rytmickos� a odstraòuje monotónnos�. Na ilustráciu uvádzame uká�ku z dia-
lógu (slová s vysokým tónom sú vyznaèené  polotuène a slová s nízkym tónom
sú vytlaèené kurzívou):
Èo na to poviete?
�e v�etci sa aj tak nepomestíme.
Ak sa nepomestíme, poèkáme na druhý.
Zdá sa, �e nám iné neostáva.
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Uvádzame aj uká�ku s kolísaním tempa reèi (rýchlej�ie tempo oznaèujeme
nepreru�ovanou èiarou, pomal�ie tempo kurzívou a slabikovanie výpovede po-
mlèkami, normálne tempo reèi neoznaèujeme):
Ko¾ko má rokov, pani susedka?
Neviem presne, ale sedemdesiat u� bude ma�.
Èo hovoríte? �e by u� se-dem-de-siat?!

V závislosti od vz�ahu hovoriaceho k tej alebo onej èasti výpovede a od syn-
taktickej �truktúry vety sa v literatúre obyèajne uvádzajú základné intonaèné
podoby modálnych typov, ako je oznámenie, otázka, �iados�, zvolanie (porov.
Mistrík, 1967). Pre hovorený prejav sú èasto príznaèné rozlièné fonetické odtien-
ky, napr. kontrastnej�í tónový pohyb s vysokými a rýchlymi zdvihmi, znaènými
spomaleniami a najmä zrýchleným tempom. Mô�eme to dokumentova� napr. na
hodnotiacich výpovediach, ktoré vyjadrujú hodnotenia kvality, ve¾kosti, mno�-
stva a pod. V takýchto výpovediach je obyèajne zámeno aký alebo ako:

Aký je tu neporiadok! � Ako je zima! � Och, aké sú ve¾ké!
 = = =

Intonácia hodnotiacich výpovedí sa vyznaèuje zrete¾ným zvý�ením tónu po
prízvuku na dôrazovom slove.

Niekedy sa hodnotenie vyjadruje len intonáciou bez pou�itia zámen èi hodno-
tiacich výrazov. Lexikálne a gramatické prostriedky sa mô�u nahrádza� intonaè-
nými prostriedkami:

 (aké) Nové topánky! � (aké krásne) Jahody! � (to¾kého) Snehu bolo!
 = = = �

Takúto intonáciu má aj opakovaná otázka v dialógu èi�e otázka, ktorá sa for-
muluje pri nedopoèutí odpovede úèastníka dialógu:

Ko¾ko stojí ten obraz?
=

� _
�

Dvetisíc �tyristo.
 =

�
_

Ko¾ko?
 =

Kedy sa vráti� domov?
=

�
�

�
Neskoro veèer.
=

�
�
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Kedy hovorí�?
_

 =
Pre takéto otázky, ktoré zvyèajne vyjadrujú nedôveru alebo údiv, je príznaèné

to, �e tempo reèi na dôrazovom slove sa spoma¾uje a predl�uje sa artikulácia
samohlásky: Ko-o¾ko?  �

 =
 Ke-edy?
 =
Takúto intonáciu mo�no poèu� aj v prípadoch enumeratívnych výpovedí, ktoré

majú emocionálny podtón:
Neviem, èo s òou mám robi�. Niè nerobí, neuèí sa, doma nepomáha!
  = = = �
V�dy sa vyhovára� na sestru, na brata, na v�etkých!

� � �
= = =

V be�nej komunikácii sa stretávame aj s intonáciou slov, na ktorých je citový
dôraz èi�e emfáza. Ide tu o silné citové afektívne vyjadrenie, kladné alebo zápor-
né hodnotenie. V týchto prípadoch sa v slove obyèajne predl�ujú samohlásky:

Èó-o? � Èo blá-azni�? � Ú-u�?
= = � =

�
Èasté sú aj kon�trukcie pozostávajúce z dvoch slov s rovnakým koreòom, pri-

èom predl�ovanie samohlások je obyèajne na prvom slove: Staèí mu tak má-a-lo,
málièko! � Je taký krá-a-sny, krásnuèký! � Tvár má úplne èié-e-rnu, poèernú!

Takéto predl�ovanie samohlások mo�no poèu� aj v spojkách alebo predlo�kách,
keï hovoriaci premý�¾a o vhodnej formulácii prehovoru a h¾adá vhodné slová:

Je to strata èasu á-a... mo�no ani nebudú doma. � Nasadnete na autobus na
tejto zastávke a vystúpite ná-a...piatej.

Vo väè�ine prípadov takéto predl�ovanie samohlások v slove sa nevyu�íva funk-
ène, nesúvisí s vyjadrením významu. Niekedy sa v�ak predl�ovanie samohlások
vyu�íva s cie¾om výraznej�ie vyjadri� melodiku, pohyb tónu, èi�e takáto intoná-
cia slú�i ako prostriedok na vyjadrenie významu a v tomto zmysle ho treba chá-
pa� ako funkèné. Takéto funkèné vyu�itie predl�ovania samohlások mo�no zare-
gistrova�:

v urèitých vetných kon�trukciách na dôrazovom slove, napr. v enumeratívnych
kon�trukciách, ktoré obsahujú významovo rovnaké komponenty alebo kompo-
nenty vo vz�ahu opozície:

Tebe dám �e-es�, tebe se-edem, a mne pä-ä�.- Najprv pôjdeme k vá-am, potom
k ná-am. � Jemu má-alo, tebe ve-e¾a, a mne ni-iè?

S predl�ovaním samohlások sa èasto intonujú aj repliky dialógu vyjadrujúce
odpovede áno alebo nie so silným odtienkom istoty, presvedèenia o nieèom:
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� Vrátite sa e�te dnes?
� Á-no!
� Ty mi neverí�?
� Nie-e!

Niekedy sa odpoveï áno alebo nie s predå�enou samohláskou dopåòa e�te iným
slovom istého významu, odpoveï má takto silnej�í emocionálnej�í úèinok:
� Hovorila s ním o tom?
� Á-ano, samozrejme!
� Odpustí� mu?
� Nie-e, nikdy!

S predl�ovaním samohlások mo�no intonova� aj mená s nádychom výèitky,
zlosti:

Mi-ilan, to sa nepatrí! � É-évka, viac ti to opakova� nebudem!
V uvedených výpovediach súèasne narastá sila a tempo výpovede.
Inokedy sa predl�ovanie samohlások pou�íva na vyjadrenie údivu, prekvape-

nia, napr. pri stretnutí známych osôb:
Pe-eter, to si ty-y? � Vy-y? Jo-o�ko? Ko¾ko sme sa nevideli!
pri hlasnom volaní na niekoho sa predl�ovanie samohlások realizuje nielen

v jednej slabike, prièom na prvej slabike slova je vy��í tón, kým na druhej slabike
je ni��í tón:

Ja-anko-o! � De-eti-i!
Predl�ovanie samohlások sa èasto vyu�íva v ironických výpovediach, pri zme-

ne zmyslu výpovede na opaèný:
On toho u� len narozprá-áva! (vo význame �málo povie�) � No, to je krá-ásne

slovo! (vo význame �nepekné slovo�).
V expresívnych, citových výpovediach si èasto uvedomujeme aj kvantitu spo-

luhlások, najmä sykavých spoluhlások na zaèiatku slova: Sssadni si! � Ssskús to!
� ���koda!, ale aj spoluhlások r a l : Bola tam hàààba ovocia! � Eduscho v�dy
èerrrstvá! � Plllné h¾adisko!

Z uvedených príkladov vyplýva, �e zmena då�ky zvukov súvisí s vyjadrením
emócií. Predl�ovanie samohlások èi spoluhlások má v be�nej komunikácii aj inú
funkciu, dáva mo�nos� naplno sa prejavi� melodike (pohybu tónu), niekedy do-
konca ve¾mi výrazne. Predl�ovanie hlások je èasté najmä v krátkych replikách,
kde je menej fonetického materiálu (mno�stva slabík, mno�stva samohlások) kvôli
úplnej realizácii pohybu tónu, tie� v krátkych odpovediach áno alebo nie a napo-
kon v prípadoch, keï intonaèné centrum je na poslednej slabike výpovede.

Okrem predl�ovania samohlások sa v emotívne ladenej reèi stretávame inoke-
dy s opaèným prípadom, so zrýchlenou artikuláciou, pri ktorej sú samohlásky
obyèajne krat�ie, no zato vyslovené energickej�ie, ráznej�ie. Takéto výpovede sú
typické v replikách dialógu a osobitne v kategoricky odmietavých výpovediach:

 Nie, nikdy! � Nie, v �iadnom prípade! � Ano, a je to tak!
Niekedy sa slová mô�u i skandova�, vyslovova� po slabikách:
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Ne-pôj-dem! � Nie, ni-ko-mu!
Takáto intonácia s energickou a skrátenou artikuláciou samohlások je príznaèná

pre afektovanú reè, záporne emotívne ladenú, vyjadrujúcu hnev, zlos�, rozhorèe-
nie. Pri narastaní emócií mô�e replika prerás� do kriku. Ako vidno, intonácia sa
prejavuje aj na hláskach, najmen�ích jednotkách reèi, prièom spomínané modifi-
kácie hlások slú�ia ako �tylizaèné prostriedky intonácie hovoreného textu.

Na záver mo�no kon�tatova�, �e intonácia má v be�nej komunikácii výrazné
miesto, ba èasto je jediným prostriedkom, ktorý formálne charakterizuje modál-
nos� výpovede, a tým aj aktuálne vetné èlenenie. Intonáciu tu chápeme ako kom-
plex viacerých zvukových prostriedkov: melódie, páuz, tempa reèi, rytmu, dô-
razu a zafarbenia hlasu. Jednotlivé zlo�ky intonácie sú vo vzájomnej súèinnosti
a dopåòajú sa pri zdôraznení intonaèného (význa}nového) centra výpovede. Pri-
márnou funkciou intonácie v be�nej komunikácii je jej dorozumievacia funkcia,
nekonvenèné varianty intonaèných typov, ktoré mo�no pochopi� iba v kontexte,
majú aj di�tinktívnu, expresívnu a �tylizujúcu funkciu. Slú�ia v reèi ako pros-
triedky na vyjadrenie pocitov hovoriaceho a jeho emotívnych reakcií.
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Dynamika vo vývine slovenskej lexiky
EMA KRO�LÁKOVÁ, ¼UDMILA BENEDIKOVÁ

Príspevok skúma zmeny v oblasti slovenskej slovnej zásoby na báze Krátkeho
slovníka slovenského jazyka (1987) a heslára Mièátkovho slovníka (1900). Èas�
slov heslára tvorí v súèasnosti stabilnú zlo�ku spisovnej slovenèiny. Niektoré slová
pre�li hláskoslovnými a pravopisnými zmenami, odstránili sa dubletné podoby, mnohé
slová hodnotíme ako náreèové, iné ako bohemizmy, rusizmy. Kon�tatuje sa, �e pohyb,
dynamika slovenského jazyka je znaèná.

K¾úèové slová: svojbytnos� slovenèiny, tematické zameranie,  lingvistická analýza
slov, zanikanie  náreèových slov, zanikanie slov cudzieho  pôvodu, hláskoslovné
a pravopisné zmeny,  stabilná zlo�ka glosára, �tylistické  prehodnotenie slov.

K aktuálnym úlohám lingvistického bádania patrí výskum, opis a interpretá-
cia jazykových zmien, zachytenie ich pohybu, ktorý je príznaèný pre vývinové
procesy v jednotlivých jazykových rovinách.

V na�ej práci skúmame procesuálne zmeny v oblasti slovnej zásoby sloven-
ského jazyka, tak ako sa odrá�ajú v lexikografických prácach, ktoré vznikli v roz-
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pätí temer devä�desiat rokov. Východiskovým materiálom je pre nás glosár Dife-
renciálneho slovensko-ruského slovníka z roku 1900 (ïalej len DSRS), ktorý au-
torsky patrí významnému slovenskému lexikografovi ¼udovítovi Mièátkovi. Cie-
¾om tohto slovníka bolo podpori� a uspokoji� zvý�ený záujem Rusov a východných
Slovanov o slovenský jazyk, ako aj úsilie sprístupni� ruskému èitate¾ovi sloven-
ské literárne diela. Slovník má zároveò napomáha� spolupráci a duchovnému po-
chopeniu dvoch slovanských národov � slovenského a ruského.

Materiál na zostavenie slovenského heslára Mièátek èerpal z Loosovho slovníka
(Budape�� 1870), ïal�ím prameòom bol Bernolákov slovník (Budín 1825- 1827), Jun-
gmannov slovník (Praha 1835-1838), Rankov slovník (Praha 1893). Mièátek uskutoè-
nil aj vlastný výber slovenských �dialektických elementov�, ktoré sa vyskytujú v lite-
rárnych dielach a ktoré, pod¾a jeho názoru, mô�u by� zaujímavé z filologického
a praktického h¾adiska. Nemo�no nespomenú� trpkos� a ¾útos� autora nad neprajnou
politikou Maïarov voèi Slovákom a Matici slovenskej, v dôsledku ktorej nemohol
vyu�i� slovník M. M. Hod�u a J. Kalinèiaka, preto�e ich rukopisy boli znièené.

¼. Mièátek celou koncepciou slovníka a výberom slov chcel dokumentova�
svojbytnos� slovenèiny ako samostatného slovanského jazyka a poukáza� na to, �e
v lexike slovenèiny je minimálne percento slov maïarského pôvodu.

V na�ej práci rozoberáme výber lexikálnych jednotiek, ich spracovanie a �tý-
lové hodnotenie. Súbor lexikálnych jednotiek uvedených pod písmenom L/¼ orien-
taène porovnávame s Krátkym slovníkom slovenského jazyka (KSSJ) z r. 1987.
Pre informáciu uvádzame, �e v DSRS je pri písmenách L/¼ spracovaných okolo
420 slov a v KSSJ ich zaznamenávame pribli�ne 820. Slovník ¼. Mièátka je síce
prekladový slovník, ktorý má odli�ný cie¾ a zásady lexikografického spracovania,
ale ako základné komparatívne východisko sme ho pokladali za mo�ný a vhodný.
Medzi vydaním DSRS a KSSJ je èasová dimenzia 87 rokov. Slovná zásoba slo-
venèiny sa v�ak v priebehu temer 90 rokov vyvíjala, roz�irovala, diferencovala
a odzrkadlovala dynamiku rastu spoloènosti vo v�etkých jej oblastiach.

DSRS vcelku odrá�a stav slovnej zásoby slovenèiny na rozhraní 19. a 20. storoèia.
Slovenèina u� nieko¾ko desa�roèí existovala ako samostatný spisovný jazyk, ale e�te sa
musela teoreticky a prakticky stabilizova�, emancipova� sa od rozlièných vplyvov.

Na podporu a zvýraznenie svojbytnosti a íreèitosti slovenského jazyka Mièátek
zaradil do slovníka aj hovorové a náreèové slová, èo sa odrá�a v heslári takto: èara-
ga� (trepa�, hovori� hlúposti), èeriepòa� sa (vliec� sa), gombalia (konvalinka), hunèka
(kolíska), lenèa (�o�ovica), ¾ahèovie (vnútornosti: p¾úca, oblièky, peèeò), lajka (ovca
s èiernymi pásikmi), lan�tiak i lon�èák (zviera, ktoré sa narodilo v minulom roku,
vlani, dvojroèné zviera), lastovka (lastovièka), lazec i ucholák, ucholá�, ucholaz �
druh hmyzu, lat. forficula auricularia (ucholak), lenina (lieno = zvleèená hadia ko-
�a), liskaòa (palica), lípka� (slabo horie�, tlie�), lucháè (pijan) a iné.

Viaceré lexikálne jednotky uvedené v DSRS hodnotíme v súèasnosti ako bo-
hemizmy: ¾adeò, ledeò (január), láhev, láhvica, lázeò, leknica, lhota, liha� (kla-
ma�), lipeò (júl), listopad (november), lo�nica, lúda� sa, lútka (bábka), lze a iné.
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Mièátkov slovník obsahuje aj lexémy, ktoré sú nemeckej proveniencie a v sú-
èasnosti majú svoje miesto ako hovorové slová, resp. sa pou�ívajú v náreèiach.
Napr. liaca (nem. Leitseil), lajtrova� (nem. läutern), larmova� (nem. lärmen), laj-
bel, láchtor (nem. Klafter a iné.

Pri slovách latinského pôvodu sa zväè�a uvádza aj ich latinské znenie, napr. laxova�
(laxare), láhev (lagena). Botanické a zoologické názvy sa spracúvajú ako slová v�e-
obecnej slovnej zásoby; kvôli identifikácii sa doplòujú latinským botanickým alebo
zoologickým termínom: lelek � náreè. kúko¾ (lolium), lelek � vták (Caprimulgus eu-
ropaeus), limba i limbora (pinus cembra), lotáè � lotaj (rastl. caltha palustris) a iné.

Viaceré lexikálne jednotky sú oznaèené kvalifikátormi v ru�tine oblastno � èo
znamená v slovenèine krajové, v �ir�om ponímaní náreèové. Z h¾adiska spisovnosti
ide o nespisovné slová � dialektizmy. Týmto kvalifikátorom iba v rámci písmena L/
¼ je oznaèených 27 lexikálnych jednotiek, prièom náreèových slov je ove¾a viac.

V rámci expresivity sa rozli�ujú slová s rozlièným citovým zafarbením. V skú-
manom súbore sa vyskytuje kvalifikátor fam. (familiárne) pri slovách lehni� vo
význame le�a� a lúcha� vo význame hltavo, ve¾a pi� (v KSSJ lôcha� i lúcha� je
hodnotené ako trochu hrubé a opatrené kvalifikátorom �artovne), pri substantíve
lampá� sa uvádza aj význam karafa, krèah.

Heslové slovo sa zaèína v�dy ve¾kým písmenom a uvádza sa v základnom tva-
re. Pri substantívach sa uvádza prípona genitívu singuláru, pri slovesách za neur-
èitkom sa vo väè�ine prípadov uvádza koncovka 1. osoby jednotného èísla. Pri
niektorých slovesách sa uvádzajú dvojtvary v 1. osobe jednotného èísla napr. lo-
pota�, lopocem i lopotám (vo význame tára�, b¾abota�), prípadne je sloveso dopl-
nené tvarom dokonavého, resp. nedokonavého vidu, napr. lapa�, lapám, dok. lapi�.
Dvojtvary sa vyskytujú aj pri neurèitku slovies, napr. lacnie� i lacne�. Stavbe hesla
chýba dôsledné systémové spracovanie.

Pri substantívach sú uvedené viaceré podoby, napr.: ¾advenica, ¾advie, ¾advina;
lajbe¾, lajblík; lacnota; lácnos�.

V heslovej èasti je ve¾a odkazov, napr. pri slove ¾adník je odkaz na ledník, pri
slove liha� je odkaz na luha�, pri substantíve lievèa sa odkazuje na levèa a pod. Pri
odkazoch tohto typu ide o hláskoslovné varianty. Autor uvádza ako samostatné
heslá aj výslovnostné podoby, napr. ¾ahtikár popri ¾achtikár, lobda popri lopta.

Do jedného hesla autor zaraïuje aj slovnodruhovo odli�né slová, ale aj homo-
nymá, napr. lem �obruba� a náreèové lem (èastica, spojka); pri hesle len (èastica,
spojka) uvádza (s kvalifikátorom náreèové) substantívum len, lem vo význame
�¾an�. V niektorých prípadoch odvodené slová sa priraïujú k substantívu. V DSRS
sa osobitne nevyde¾ujú a neoznaèujú homonymá (ako v súèasných slovníkoch,
napr. leták1 � vták, leták2 � bro�ura, leták3 � starý èlovek). Z uvedených homoným
sa v súèasnosti pou�íva iba slovo leták vo význame �príle�itostné propagaèné
tlaèivo men�ieho formátu� (KSSJ, s. 180).

V DSRS je väè�í poèet lexikálnych jednotiek, ktoré z h¾adiska �týlového hod-
notenia sa pokladajú za bezpríznakové. Zo súèasného h¾adiska by sme ich v�ak
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hodnotili ako expresívne a v rámci expresivity ako pejoratívne, eufemistické, �ar-
tovné, hrubé a pod. Na ilustráciu uvádzame: lagan (expr.), lajda (pejor. � nepo-
riadna �ena; nadávka; KSSJ, s. 176), lajdák (pejor.), lakota, lakôtka (expr., zdrob.
� ma�krta; KSSJ, s. 176), lalo (správne ¾a¾o. pejor. hlupák, tru¾o, chmu¾o � nadáv-
ka; KSSJ, s. 176), lapaj (expr.), lump (expr.) a iné.

Pod¾a príslu�nosti k jednotlivým �týlom a �týlovým vrstvám nepríznakové slová
v DSRS sa v súèasnosti v KSSJ hodnotia ako hovorové lexikálne jednotky, napr.
lajblík, lajster; ako kni�né lad (súlad), les�, lichý, ¾udomil i ïal�ie.

V porovnaní so súèasnou lexikou a �týlovým hodnotením lexikálnych jedno-
tiek v DSRS nám vychodí, �e Mièátkov slovník uvádza lexikálne jednotky, ktoré:

sú aj v súèasnosti stabilnou zlo�kou spisovnej slovenèiny: laba, ¾ad, ¾aka�, la-
komý, lieh, lis, ly�ica a pod.;

sú súèas�ou spisovnej slovnej zásoby, ale pre�li istými pravopisnými a hlásko-
slovnými zmenami, napr. miesto ¾ v súèasnej norme je l: ¾ahodi�/lahodi�, ¾ajno/
lajno; resp. nastal opaèný proces � namiesto l je v súèasnom pravopise ¾: lalo/¾a¾o,
lapota�/¾apota�; miesto n je ò: lupen/lupeò, lenoch/leòoch. Zmeny nastali aj v kvan-
tite vokálov, napr. miesto á je a - láno/lano, miesto i je í � li�ka/lí�ka, li�i� sa/lí�i�
sa, li�ka� sa/lí�ka� sa a iné;

v Mièákovom sa nachádzajú aj slová, ktoré sú v súèasnosti mimo spisovnej
slovnej zásoby. Patria sem:

 náreèové slová západoslovenskej, stredoslovenskej a východoslovenskej pro-
veniencie. Popri nich zaraïujeme sem aj slová sub�tandardné, napr. laksírka, loch,
lajtra a pod.; lexikálne prostriedky èeského i ruského pôvodu, ktoré nie sú súèas-
�ou slovenskej lexiky, napr. ¾avný, láhev, lúda� sa, lekorica, lázeò; lepota (rus.
krása, pôvab), lepý (porov. slov. ve¾kolepý).

Glosár Mièátkovho prekladového slovníka sa orientuje na lexikálne jednotky
z tematických okruhov ka�dodenného reálneho �ivota, rodiny, odievania, folkló-
ru, spoloèenského diania, po¾nohospodárskych reálií a prírodných javov. Autor vo
výbere heslových slov venuje pozornos� hovorovým a náreèovým slovám, ktoré
pokladal za dôle�ité pri poznávaní slovenského jazyka a literatúry.

Slovník má nielen lingvistickú hodnotu, ale aj �ir�iu poznávaciu, kulturolo-
gickú a národnouvedomovaciu dimenziu. Sprostredkoval vzájomné poznávanie
dvoch slovanských jazykov a poukazujúc na spoloèné východiská slovanských
jazykov, zdôraznil najmä genetickú, typologickú odli�nos� slovenèiny od ma-
ïarského jazyka.
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Hrajte sa so slovami
Rozvoj lexiky nielen v �kolách s vyuèovacím jazykom

maïarským

KATARÍNA BALÁ�IKOVÁ

Práca s textom nesie v�etky znaky tvorivej vyuèovacej metódy. Mô�eme ju zara-
di� do rôznych fáz vyuèovacej hodiny. Básne pre deti obsahujú výstavbový prvok
� hru so slovom, èo mo�no didakticky vyu�i�.

K¾úèové slová: znaky tvorivej metódy, práca s textom ako  vyuèovacia metóda,
umelecký text ako  východisko pre poznávanie gramatického  systému

Súèasný trend výuèby jazyka (materinského aj cie¾ového, èi druhého, ba i cu-
dzieho) dáva do popredia metódu práce s textom. Metóda ako taká vôbec nie je
nová. Jej renesancia v�ak odha¾uje pozitíva a poukazuje na nevyu�ité rezervy.
Tvorivý uèite¾ pri ka�dodennom kontakte s jazykom (s jazykom v be�nej ústnej
èi písomnej komunikácii, s jazykom v masmédiách, ale aj s jazykom umelecké-
ho textu) registruje isté podnety, ktoré mu potom asociujú nové formy a metódy
práce, aby tak tézu �neuèi� o jazyku, ale uèi� jazyk� naplnil v èo najkomplexnej-
�ej podobe a v èo najvy��ej miere.

Príspevok, ktorý predkladáme uèite¾skej verejnosti, vychádza z na�ich stret-
nutí s umeleckým textom pre deti od renomovaných slovenských autorov. Kni�ky
D. Heviera a �. Moravèíka sú písané pre najmlad�ích percipientov �kolského ve-
ku, a teda aj námety na prácu s takýmto textom patria predov�etkým im. No na-
zdávame sa, �e práca s touto poéziou má svoje uplatnenie aj vo výuèbe �iakov
druhého stupòa. Práve �tvrtáci, piataci èi �iestaci sú vo veku, ktorý nám dovo¾uje
rozohria� ich predstavivos� a fantáziu pri hrách so slovami. Mnohé tieto texty sú
vhodné na nácvik ortoepie a ortofónie, na hru s hláskami èi so slabikami (nie-
ktoré sú priamo utvorenú s takýmto zámerom � Zlomjazýèek).

H¾adali sme predov�etkým také texty, ktoré by mohli pomôc� �iakom v bilin-
gválnom prostredí rozhýba� jazýèek, aby sa odstránili �a�kosti pri vyslovovaní
niektorých skupín slovenských hlások. Poèet námetov nie je vyèerpaný, je to iba
uká�ka, ako hravou formou mo�no uvies� �iaka od nepoznania k poznaniu, ako
mo�no zvládnu� techniku reèovej èinnosti, ako rozvíja� predstavivos� a fantáziu
a ako v radostnej atmosfére posúva� úroveò jazykového vyuèovania.
A blok � Nácvik ortoepie a ortofónie, nácvik techniky èítania a výslovnosti.

1. Súbor vybraných jazykolamov vyu�ívame postupne od naj¾ah�ích po tie naj-
nároènej�ie. Pri �lámaní jazýèkov� je potrebná ve¾ká trpezlivos�. Najprv v�ak vy-
svetlíme významy slov. Èítame pomalièky, zrete¾ne a predov�etkým správne (kori-
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gujeme chyby �iakov). Potom èítanie zrých¾ujeme, a� napokon text hovoríme ply-
nule za sebou trikrát, pä�krát i viackrát (pod¾a individuálnych potrieb). Motivujúci
je u� samotný autorský príkaz: �Medzi slová zabrúste a jazyk si nabrúste!�
� Holiè Holý holí holièa z Holíèa.
� Má mama Mateja a èi nemá mama Mateja?
� Straka s trakami strká strakatý struk do �trku. Atï.

(D. Hevier, Nevyplazuj jazyk na leva. S. 27)
� �elezo, �elezo, o�elezilo si sa.

Koleso, koleso, okolesilo si sa.
� P�trosice, p�trosy aj p�trosíèatá, to je, prosím pestrá èata!

Na�ahujú krky robia mrky-mrky  na dievèatá.
(�. Moravèík, Zlomjazýèek. S.27 a 34)

� Vyskoèil vyskoèil, Vyskoèilku preskoèil. Vyskoèilka vyskoèila, Vyskoèila pre-
skoèila, akoby bol barinka. Skús to ja ty, Marinka.
 (�. Moravèík, Kvadakum hadakum alebo kni�ka  za v�etky drobné. S. 54)
Poznámka: Niektoré texty mô�u by� dobrým podnetom pre rozli�ovanie výz-

namu slov s rovnakou hláskovou èi tvarovou podobou (t.j. homofóny � zvuková
zhoda slov; homoformy � tvarová zhoda slov).

2. Výslovnos� spoluhláskových skupín, prièom text nemá �iaden lexikálny
význam � mô�e, ale nemusí kontova� �ir�ie významové pole:
� Èadrapí, èadrapí,

atuty, matuty,
anakúr, manakúr,
itedum, mýtedum,
èedvedrum, èedredrum atï.  (�. Moravèík, tamtie�, s. 32 èi ïal�ie).
Poznámka: Pre výslovnos� a správnu techniku tvorby hlások sú vynikajúce

oprá�ené riekanky z mladosti, napr. eniki beniki kliki bé. �. Moravèík ich má vo
svojej poézii neúrekom.

B blok � V druhej skupine predkladáme úlohy, v ktorých cez zaujímavý, ve-
selý text hravou formou uèíme �iakov pretvára� texty, korigova� chyby, ale aj
poznáva� jazykové javy v ich praktickej podobe � jednoduchou metajazyko-
vou formou ukazujeme prostriedky v ich jazykovo-�tylistickej funkcii.

1. D. Hevier: Nevyplazuj jazyk na leva. Bratislava 1982.
Cie¾ práce: Rozvoj slovnej zásoby. Pochopi� zmysel skupiny slovies s rovna-

kým slovotvorným základom, ale rozdielnym vecným významom. (Sekundárne
mo�no opakova� tvorenie jednotlivých slovesných tvarov).
SMIECHULIAK

Text napí�eme bez slovies v urèitom tvare. Pod textom básne uvedieme neurèit-
ky slovies. �iaci vyberajú správne slovesá a pí�u ich v správnom tvare � v 3. os.
jedn. è. Prácu mo�no modifikova� príkazom, aby �iaci pou�ili aj iné tvary � minulý
èas, budúci èas, podmieòovací spôsob, a tak si osvojili nielen paradigmatickú mor-
fológiu, ale aj slovosled pri pou�ití príkloniek alebo predkloniek.
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Postavili sme snehuliaka,
netu�il som, èo ho èaká:
ka�dý si z neho ...,
zajac ho za nos ...,
jazvec mu metlu ...,
my� ho do fíg¾ov ...,
pes sa od neho ...,
lí�ka mu hrniec ...,
a vrabec sa doò ...
Len malé deti ... :
� Jéééééééééééé,
to je ale Smiechuliak!

u�ahova�, vy�ahova�, po�ahova�, za�ahova�, pres�ahova�, od�ahova�, na�ahova�,
pri�ahova�

�peciálna úloha: Poznáte podobnú skupinu slovies, v ktorých slovotvorná pred-
pona rozli�uje význam slovesa? Napí�te ich pou�ite vo vetách.

DÁDCHA (s. 15)
Cie¾ práce: Rozli�ovací charakter jednotlivých hlások. Sám autor hovorí, �e

báseò napísal vtedy, keï mal nádchu.
Úloha: Chy�te si nos a preèítajte báseò nahlas. Je aj va�a výslovnos� chuchmavá

(fufòavá)?
Pokúste sa prepísa� báseò správne.
n e s p r á v n e s p r á v n e
Brzne. Ste�í. A je tba. Mrzne. Sne�í. A je tma
Pobóc! Babá! U� ba bá! .
Chytila ba v doci dádcha, .
u� ba da�la. .
Vystre¾uje dávky ka�¾a. .
Pobô�e bi iba èaj. .
Dádcha be�í, volá: Jaj! .

KVAPKA DA�ÏA (s. 20)
Cie¾ práce: Nácvik pozornosti.

V básnièke autor osemkrát pou�il skupinu hlások NOS. Len dvakrát má táto
skupina zrete¾ný, konkrétny význam � nájdite tieto slová a vysvetlite ich. Vyh¾a-
dajte potom v�etky ïal�ie pou�itia tejto skupiny hlások a báseò prepí�te tak, �e
uvedené skupiny napí�ete ve¾kými tlaèenými písmenami (NOS) .
Môj nos sa mi ponosuje: Vzor:
�Dostal som dnes po nosee! Môj NOS sa mi poNOSuje:
V�etky kvapky i�li ved¾a,
len tej jednej cesta viedla
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rovno sem.
Mohla vá�i� zo tri kilá:
No skoro ma prizabila!
Pozri, akú hrèu mám!�
Nos je v poriadku, no stoná,
mal napokon osta� doma,
nie sa túla� kadekam!

POMÔ�TE DIEVÈATKU... (s. 36)
Cie¾ práce: Praktické pou�itie predlo�iek (predlo�kových pádov).
Úloha: Dievèatku sa vysypali v�etky slová z básne. Pomô�te mu usporiada�

ver�e tak, aby sa predlo�ky dostali na správne miesto. Ver�e upravte tak, aby sa
rýmovali (na konci ver�ov bude -y).
n e s p r á v n e s p r á v n e
� zlo�i� z týchto slov báseò:

do �ava i�la dediny
meniny kúpi� na darèek
sa koreò potkla o vàby
hrby sa dva spravili jej

PÁN PALIMONDRIAN PIERKO (s.61)
Cie¾ práce: Rozvoj tvorivosti.

Ùloha: V básni sa ka�dý ver� zaèína rovnakým písmenom � zistite ho a doplò-
te do textu.

Pod¾a tohto vzoru sa pokúste napísa� podobnú báseò s iným zaèiatoèným pís-
menom. Sú�a�te, kto napí�e najdlh�iu báseò.
-áni, dámy! -otom bude
-redstavím vám -ú��a�
-rasiatko, -latne a
-oslu�né jak � redáva�
-sík a -ukance.
-ekné ako -ríïte
-á�atko! -esne o
-ozor, -ol
-rosím! -iatej,
-ozorne sa -ríïte,
-ozerajte: -rosím, kto len chce!
-ovozí vás v
-estrom aute.

BEZ ÈIARKY (s.45)
Cie¾ práce: Porozumenie textu � rozèleòovanie textu na vety.



Slovenský jazyk a literatúra v �kole 33

Ùloha: Preèítajte text, ktorý má len jeden zaèiatok a jeden koniec. Nezrozu-
mute¾ný text rozèleòte.H¾adajte zaèiatky jednotlivých viet a ich konce � pou�ite
èiarky, bodky; zaèiatky viet pí�te ve¾kými písmenami;upravte slovosled a napí�te
celý text správne, aby to v�etko nebolo pomotané.
Ja mám budík chrápe v búde
starý Dunèo �blnká v sude
voda podpálila horu
zápalka náhli sa k moru
turista nad lúkou letí
motý¾ uèí malé deti
uèite¾ má �tyri nohy
maèka nosí ostré rohy
krava lezie po posteli
mucha ve¾kým vojskám velí
generál varí sa v hrnci
zemiak na celý svet drnèí
budík ru�í moje spanie.
Veï je to v�etko pomotané!

2. �. Moravèík: Kvadakum hadakum alebo kni�ka za v�etky drobné. Bratislava
1986.

PO¼OVNÍCKA POCHÚ�KA (S.34)
Cie¾ práce: Rozvoj slovnej zásoby � èítanie s porozumením textu.
Úloha: V�etky slová v básni zaèínejú rovnakým písmenom P. Pozorne èítajte text

a h¾adajte, kedy toto písmeno nesttojí na svojom mieste, a miesto neho napí�-
te pod¾a významu správnu spoluhlásku.

Prichystáme pampiòóny, Pomalièky povaríme,
parfiol, prach (pol patróny), pomie�ame, paparíme,
planinu,por pibu¾u, pridáme pus peèene,
paradajky pazu¾u. posma�íme, peèieme.
Potom pif-paf pajaca, Polejeme pálenkou,
prípadne pie� prnku, prídáme prs� púky,
posypeme porením, podareným pamarátom
pripravíme plnku. pridávame -
 ruky... Dobrú pu�!
Poznámka: Pod textom mô�e by� nakreslený súbor slov ako pomôcka.

NAKUPOVAÈKA (s.16)
Cie¾ práce: Rozli�ovanie skupiny spoluhlások kv a poznávanie spoluhlásky q.

Úloha: a) Pozorne èítajte ver�e, v ktorých básnik pou�il miesto spoluhláskovej
skupiny kv neslovenskú spoluhlásku q. Vyh¾adajte takéto slová a napí�te ich správne.
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Qvetka z na�ej ulice
pí�e si, èo kúpi� chce:
qapku vína, qasnice,
leqár, mrqvu, teqice,
kus slaniny na o�qarky,
modrý qet od qetinárky...
Nakupuje, ta�ku vláèi,
má modrý kvet v kvetináèi,
f¾a�ku vína kvasnice,
lekvár, mrkvu, tekvice.
Sqelo vonia èerstvá vòa�,
lístok mô�e pokrqa�.
b) Poznáte niektoré prevzaté slová, ktoré obsahujú písmeno q? Pomô�te si slovní-

kom. Vypí�te ich, vysvetlite význam a pou�ite vo vete.

Tradièná kultúra v humanizácii výuèby jazykov
ERIKA ONDREJÈEKOVÁ

V príspevku sa poukazuje na mo�nosti vyu�itia fenoménov tradiènej duchovnej
kultúry vo výuèbe materinského jazyka a cudzích jazykov ako na jednu z mo�nosti
humanizácie edukaèného procesu (výchova a vzdelávanie) na stredných

K¾úèové slová: humanizácia edukácie, tradièná duchovná  kultúra, rozvíjanie
emocionality, hodnotiaca  výuèba, výuèba jazykov, tvorivé myslenie,  sebarealizácia,
jazyková indulgencia.

Jazyk patrí k najzlo�itej�ím sociálnym útvarom ka�dého etnokultúrneho
spoloèenstva a úzko súvisí s èinnos�ou ¾udí, najmä s ich kultúrnou aktivitou.

Kultúru v �ir�om zmysle chápeme ako súhrn materiálnych a duchovných
hodnôt ¾udskej spoloènosti, prièom tradièná kultúra sa interpretuje ako dynamická,
variabilná zlo�ka kultúry, ktorá sa skúma a prezentuje v konkrétnych podmienkach
historickej skutoènosti.

Jazyk aj fenomény tradiènej kultúry (obyèaje, obrady, zvyky, ¾udová slovesnos�
a i.) patria svojím vznikom a fungovaním k základným a najvýznamnej�ím
spoloèenským javom, majú vlastnú vnútornú hierarchiu a vlastný systém. Jazyk
a kultúra sú nezastupite¾nou integrálnou súèas�ou edukácie (výchova
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a vzdelávanie), prièom vhodná prezentácia poznatkov z oblasti tradiènej kultúry
napomáha humanizácii výuèby jazykov - materinského aj cudzieho. V priemyselne
vyspelých krajinách sa v súèasnosti výskum (a následkom toho aj �kolská
prezentácia) zameriava predov�etkým na fenomény tradiènej duchovnej kultúry
a na ich odraz v súèasnom jazyku. Z tohto aspektu je tradièná kultúra súèas�ou
komunikatívneho kontextu a zároveò sa mô�e sta� jedným z úèinných prostriedkov
pozdvihnutia národného povedomia, u väè�iny �tudentov aj uspokojovania
duchovných potrieb, ktoré v �iadnom prípade nemô�u saturova� tak uznávané
a módne západné vzory.

V týchto súvislostiach úèastníci medzinárodného kulturologického sympózia
so zameraním na výuèbu jazykov v Európe (Brodzany, máj 1996) znovu zdôraznili
nevyhnutnos� h¾adania efektívnej�ích novátorských metód a postupov výuèby
jazykov, ktoré by zahàòali vo väè�ej miere ne� doposia¾ kulturologický aspekt so
zrete¾om na humanizáciu výuèby a formovanie etnokultúrnej kompetencie
mláde�e.

Aj v príprave budúcich uèite¾ov-filológov má etnokultúrny aspekt dôle�ité
miesto ako jedno z mo�ných humanizaèných východísk edukácie.

Humanizácia je v súèasnosti protiváhou �spriemyselneného� ponímania
edukácie, ktoré by chcelo zo �tudentov (�iakov) urobi� �poèítaèové diskety� [1, s.
162]. Vychádza sa z toho, �e základnou po�iadavkou na výchovu a vzdelávanie
nemô�e by� iba racionálny záujem o zvy�ovanie materiálneho blahobytu
spoloènosti, výroby a úzku �pecializáciu absolventov �kôl. Revolta mláde�e proti
tomuto ponímaniu edukácie sa ve¾mi evidentne prejavuje v jej vzïa¾ovaní sa svetu
dospelých, inklinácii k mysticizmu, nábo�enstvu (najmä k primitívnym
nábo�enstvám) a èasto aj vo výrazne negatívnych aktivitách a postojoch.

Predmetom ná�ho dlhodobej�ieho záujmu a pozorovania sú mo�nosti vyu�itia
tradiènej kultúry na hodinách cudzojazyèného vyuèovania, ale aj na hodinách
materinského jazyka (v na�om prípade slovenského) so zrete¾om na vekové
osobitosti stredo�kolskej mláde�e (15-18 rokov).

Humanizácia edukácie si aj v oblasti výuèby jazykov vy�aduje eskaláciu
hodnotiacich prístupov �tudentov k uèebnej látke rozvíjanie tvorivého myslenia,
kladného postoja k tradièným kultúrnym hodnotám a redukciu kognitívneho
uèenia. Humanizácia edukácie v�ak nie je negáciou, ale iba protiváhou �èiste�
technologických prístupov k vyuèovaniu vo v�eobecnosti a k vyuèovaniu jazykov
zvlá��. Treba ma� v�ak na zreteli kvalitu a úroveò duchovných predpokladov,
schopnos� a ochotu uèite¾ov, najmä v�ak �tudentov, komunikova� v duchovnej sfére.
Z uvedeného vyplýva, �e humanizácia vyuèovacieho procesu si vy�aduje aj
diferencovaný prístup k �tudentovi (resp. �iakovi), prièom nie je vylúèené, �e
technicky orientovaný �tudent sa bude realizova� aj v oblasti duchovnej kultúry.

Poznatky z tradiènej kultúry vo výuèbe jazykov nie sú primárne, ale vhodne
stimulujú procesy citového pre�ívania, motivácie, kreativity, hodnotenia, veï
�kvalita �ivota nespoèíva len vo vzdelávaní, múdrosti èloveka, ale aj v jeho
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senzitivite ku svetu a sebe samému� [8, s. 15] Rôzne operácie �tudentov v oblasti
tradiènej kultúry poskytujú nové, zaujímavé poznatky, ale predov�etkým rozvíjajú
citovú sféru (napríklad lyrické texty ¾udovej slovesnosti), o�ivujú tradièné hodnoty,
ktoré by mal �tudent verbálne charakterizova� a tým k nim vyjadri� svoje vnútorné
postoje, rozvíjajú verbálne umelecké schopnosti ako umelecký prednes, spev alebo
aj neverbálne prejavy typické pre nosite¾ov tradiènej kultúry (¾udový tanec, hra na
nástroj, manuálna tvorivos� a i.).

Vynára sa aj otázka, aké majú stredo�koláci poznatky z tradiènej kultúry
obsiahnutej v súèasnosti e�te zachovávaných obyèajoch, obradoch, zvykoch,
symboloch a s nimi spojených verbálnych prejavoch (lexikálnych, frazeologických
a i.). Preèo, napríklad, prená�a �eních nevestu cez prah, preèo sa musí nevesta
tvári� smutne na svadbe, èo symbolizuje v tradícii jablko, vajíèko, voda, vrkoèe,
preèo sa hovorí �i� horúcou ihlou [�i� igloju ot sebia] a pod.

Èo vedia �tudenti o prepojenosti nábo�enských a tradièných (pohanských)
mýtov u Slovanov, ale aj iných národov? Ak sa chceme vyhnú� bolestnej
reinkarnácii, dogmatizmu vo výuèbe, tak treba hovori� o humánnom poslaní
nábo�enstiev, ale vyhýba� sa jednostrannému výkladu kres�anských mýtov
a legiend, ktoré èasto vznikli z tradièných pohanských mýtov rôznych národov.
Tradièné humánne my�lienky obsiahnuté v nábo�enskom uèení sa budú takto ove¾a
presvedèivej�ie prihovára� mláde�i konca 20. storoèia. Napríklad, mýtus o stvorení
sveta vznikol vtedy, kedy v predstavách ¾udí nejestvovali hranice medzi èlovekom
a prírodou a bo�stvami.

Ako sme u� uviedli, preferovanie fenoménov tradiènej kultúry vo výuèbe
jazykov stimuluje emocionalitu, ktorá je ve¾mi dôle�itá pre vnútornú motiváciu
osobnosti, prièom nie je podstatné, aby sa �tudent nauèil fakty, predná�al texty,
dôle�ité je, aby sa s nimi kontaktoval, aby ich pre�il, hodnotil na základe kvalitného
a expresívneho podania (film, video, nahrávky a i.). �Keï je základom výchovy
pre�ívanie, cit, postoj, pocit, tak potom suchý uèebnicový text nemô�e by� základom
výchovy [8, s. 43]. V tejto súvislosti treba spomenú� novú uèebnicu ruského jazyka
Vstreèi s Rossijej (E. Kollárová, L. Tru�ina, 1996), ktorá vychádza z uvedených
humanizaèných tendencií jazykového vyuèovania. Uèebnica kladie vysoké nároky
na kultúrnu aj etnokultúrnu kompetenciu uèite¾ov, na ich schopnos� vytvára� citovú
odozvu u �tudentov. Dá sa tie� predpoklada�, �e nebude vyhovova� mentalite
v�etkých �tudentov, èo súvisí s rôznymi stupòami ich tvorivosti v duchovnej sfére.

Verbálne hodnotenie toho, èo �tudenta naozaj zaujíma, napomáha aj vytváranie
nového vz�ahu uèite¾ � �tudent, resp. �iak, èo je z aspektu humanizácie nesmierne
dôle�ité (odstránenie �totality� a monológu uèite¾a). Èi�e práca s fenoménmi
tradiènej kultúry na hodinách jazykov mô�e by� jedným z krokov k vytváraniu
dôvernej�ieho vz�ahu medzi uèite¾om a �tudentmi, ako aj cestou k tomu, aby sa
súèasný, èasto �nevrlý� �tudent stal prístupnej�ím vlastnej pozitívnej skúsenosti,
ktorá by mu umo�nila uvo¾nene, bez stresu pre�íva� vlastné city bez toho, aby sa
cítil stále skú�aný a testovaný.
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Ak odbúrame stres, táto èinnos� sa mô�e sta� prostriedkom rozvíjania
hodnotiaceho myslenia, ako jednej zo základných stratégií v humanizácii
edukácie, mo�no podporí tú�bu po sebazdokona¾ovaní a pozdvihne sebavedomie
slab�ích �iakov, ktorí mô�u v danej oblasti prejavi� talent (verbálny, výtvarný,
pohybový) a ïalej ho rozvíja�.

V humanizaènom procese jazykového vzdelávania bude potrebné zvýrazni� aj
jazykovú indulgenciu a spôsoby jej vyjadrenia v literatúre, ale aj v dielach
z oblasti ¾udovej slovesnosti. Lyrická ¾udová poézia (slovenská, ale najmä ruská)
je bohatá na slová a výrazy vyjadrujúce sympatie, lásku, dobrý vz�ah k niekomu
alebo nieèomu, napríklad v slovenèine - slnieèko, hlavièka, �uhajko, holubièka,
synáèik, dcéru�ka, vodièka, oveèka, suknièka, chlebíèek, nebo�iatko, èi�mièky,
bieluèký, èervenuèký; v ru�tine - [mámu�ka � òáòu�ka � ïáïu�ka � b¾údeèko �
kótik � golóvu�ka � séreòkij � béleòkij] a i. Slová a výrazy vyjadrujúce indulgenciu
mo�no bez sentimentality �transplantova�� do hovorovej reèi, a preto ich treba
zaraïova� do jazykovej prípravy �tudentov.

Nebudeme sa v�ak zaobera� zastaralou, èasto u� nepochopite¾nou etnografickou
lexikou, ale takými lexikálnymi jednotkami (resp. jednotkami vy��ích jazykových
rovín), ktoré budú na hodinách materinského jazyka roz�irova� slovnú zásobu
�tudentov, podporova� ich tvorivos� pri verbálnom sformulovaní vlastných
hodnotiacich postojov a zvy�ova� kultúru reèi.

V cudzojazyènom vyuèovaní akcentujeme tie etnografické jazykové javy, ktoré
sa be�ne pou�ívajú v súèasnej hovorovej reèi (v na�om prípade v ru�tine), ako
[b¾iný � sarafán � èepéc � na¾íènik � obruèénije] a i. U niektorých slov okrem ich
denotatívneho významu objasòujeme aj ich konotatívny význam vyplývajúci
z tradície, napríklad ruské slovo [báòa] � denotatívny význam � ruský kúpe¾, sauna,
konotatívny � obrad oèistenia alebo slovo [kósy] � denotatívny význam � vrkoèe,
konotatívny � pri svadobnom obrade symbolizovali vrkoèe slobodu dievèa�a,
dievèenský stav.

Záverom by sme chceli zdôrazni�, �e fenomény tradiènej kultúry (verbálne aj
neverbálne, materiálne a i.) majú v porovnaní s kultúrnymi fenoménmi
podliehajúcimi móde trvalú umeleckú alebo aspoò estetickú hodnotu a tým vo
ve¾kej miere prispievajú k tríbeniu vkusu mladých ¾udí, podporujú schopnosti
a zmysel pre vytváranie vlastného �ivotného �týlu.
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