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SLOVENÈINÁRI SEBE

Výsledky prijímacích skú�ok na súkromnom gymnáziu
TOP Slovakia
¼UBO� TU�INSKÝ

* Vedomosti nádejných stredo�kolákov zo slovenského jazyka sú dobré.
* �iaci z Petr�alky sa vyrovnajú �mestským�.
* Prísnos� v klasifikácii rovnaká na základných �kolách v Petr�alke i v �meste�.
* Klasifikácia v jednotlivých roèníkoch vyvá�ená.

V máji 1997 uskutoènila �kolská in�pekcia OÚ BA V analýzu dosiahnutých
výsledkov u �iakov ôsmeho roèníka v rámci prijímacích skú�ok na uvedenej súk-
romnej strednej �kole. Prijímacích skú�ok v druhom kole sa zúèastnilo 60 �iakov,
z toho 39 �iakov z Petr�alky a 21 �iakov z okresov BA I - IV.

�kolská in�pekcia poèas in�pekèného výkonu sledovala nasledovné javy:
A  Celkovú úroveò dosiahnutých výsledkov.
B Koreláciu medzi prospechom �iakov na základných �kolách a dosiahnutými

výsledkami na prijímacích skú�kach.
C Porovnanie dosiahnutých výsledkov �iakov z oblasti Bratislava � mesto so �iak-

mi z oblasti Bratislava � Petr�alka
D Porovnanie prospechu �iakov v ôsmom roèníku Z� s ostatnými roèníkmi.

Úlohy prijímacích skú�ok z oblasti hláskoslovia, lexikológie, morfológie, syn-
taxe a pravopisu vychádzajúce z úvodného textu boli nasledovné:
1. Pravopisné javy, napr. pravopis pádových prípon vzoru dub, �ena, kos�, pravo-

pis ohýbacích prípon prídavných mien, pravopis v koreni slova a správne písa-
nie èiarok v súvetiach.

2. Spodobovanie hlások.
3. Zdrobneniny, urèenie slovotvornej prípony.
4. Vyh¾adávanie prívlastkov a tvorba antoným.
5. Tvorenie synoným.
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6. Vyh¾adanie slabikotvornej spoluhlásky.
7. Oznaèenie zdvojenej spoluhlásky.
8. Urèenie javu rytmického krátenia.
9. Urèovanie neohybných slovných druhov.
10.Vyh¾adanie a urèenie viacnásobného vetného èlena.
11.Vyh¾adanie zhodných prívlastkov v urèenej vete.
12.Vyh¾adanie priraïovacieho zluèovacieho súvetia.
13.Vyh¾adanie podraïovacieho súvetia s ved¾aj�ou vetou príslovkovou èasu.
14.Identifikácia jednoèlenných viet
15.Urèovanie slohového útvaru a slohového postupu.
16.Urèovanie druhu prívlastku.
17.Vypísanie epiteta, metafory, personifikácie a prirovnania z textu.
18.Uvedenie dvoch spisovate¾ov, ktorí písali aj o prírode a uvedenie dvoch ich diel.
19.Uvedenie autora textu slovenskej �tátnej hymny.

A
Rie�enie jednotlivých úloh mô�eme sledova� v tabu¾ke è. 1, prípadne preh¾ad-

ne na grafoch è. 1, 2, 3.
 Úlohy boli koncipované vo vy��om pásme �tandardu s prísnym dodr�iavaním

uèebných osnov. Vedomosti �iakov (celkové percento rie�ite¾nosti cca 77 %) mô-
�eme hodnoti� ako ve¾mi dobré, u� aj vzh¾adom na to, �e i�lo o druhé kolo prijí-
macích skú�ok, tak�e najlep�í �iaci boli prijatí v prvom kole na základe talento-
vých prijímacích skú�ok.

Z celkového poètu 60 �iakov 6 �iakov dosiahlo ni��ie percento rie�ite¾nosti
ako 67 %, dvaja �iaci ni��ie ako 60 %  (pozri graf  è. 4 a 5).

Najslab�ie rie�enými boli úlohy è. 6 (identifikácia slabikotvornej spoluhlá-
sky), è. 7 (identifikácia zdvojenej spoluhlásky) a è. 16 (urèovanie druhu prívlas-
tku), prièom pod¾a názoru tvorcov úloh i �kolskej in�pekcie ide v prípade prvých
dvoch spomínaných úloh o naj¾ah�ie úlohy v teste, vzh¾adom na to, �e ich rie�e-
nie je obsiahnuté u� v názve otázky. Nízke percento rie�ite¾nosti týchto úloh pou-
kazuje na nepriaznivý fakt, �e znaèná èas� �iakov sa ani nepokú�a o zvládnutie
úlohy, pokia¾ jej rie�enie nemá �nadrilované� z tzv. prípravy na prijímacie skú�ky.
(V tejto súvislosti si spomeòme na úlohu z Monitoru �93 � Opí�, ako by si zistil
ve¾kos� stola, na ktorom pracuje�, ak by si nemal k dispozícii �iadne meradlo �
ktorú by mal bez problémov vyrie�i� aj podpriemerný �iak ôsmeho roèníka Z�,
a ktorá pritom robila �iakom najväè�ie problémy. )

Percento rie�enia úloh è. 17, 18 a 19 (v grafe è. 3 sú oznaèené kru�nicou) dokazuje,
�e v prípade najslab�ie rie�ených úloh nemohlo ís� o èasovú nedosiahnute¾nos�.

Osobitne sme sledovali úroveò rie�enia úlohy è. 1, ktorá bola zameraná na
ovládanie pravopisu. Rie�enia tejto úlohy je zobrazené v grafoch è. 6 a 7.

Výsledok mo�no hodnoti� ako ve¾mi dobrý v celej sledovanej vzorke (89, 4 %
Bratislava-Petr�alka, 87 % Bratislava-mesto), hoci treba bra� do úvahy, �e i�lo
o dopåòanie písmen do textu, èo je zrejme pre �iakov omnoho jednoduch�ie ako
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písanie textu. (Zaèiatkom �kolského roku 1997/98 uskutoèníme porovnanie výsled-
kov tej istej vzorky �iakov dosiahnutých v doplòovaní textu s výsledkami
dosiahnutými v písaní diktovaného textu.)

B
V tabu¾ke è. 2 vidíme, �e klasifikácia prospechu v predmete slovenský jazyk

a literatúra je primeraná vedomostiam �iakov. Ani v jednom prípade nebolo mo�-
né pozorova� výraznej�í rozdiel medzi prospechom na základnej �kole a výsled-
kami dosiahnutými na prijímacích skú�kach

C
V rámci analýzy dosiahnutých výsledkov boli práce �iakov rozdelené do dvoch

skupín. Prvú skupinu tvorili �iaci, ktorí nav�tevovali základnú �kolu v okresoch
Bratislava I, II, III a IV (skupina oznaèená ako Bratislava � mesto), druhú skupinu
tvorili �iaci, ktorí nav�tevovali základnú �kolu v okrese Bratislava V (Bratislava
� Petr�alka). Ako vidíme v tabu¾ke è. 2, rozdiely v dosiahnutých výsledkoch medzi
�mestom� a Petr�alkou sú rádovo len v desatinách percenta v prospech Petr�alky,
èi�e výkony mo�no hodnoti� ako rovnaké.

D
Porovnával sa i prospech �iakov dosiahnutý v jednotlivých roèníkoch na dru-

hom stupni Z�, aby sa potvrdila èi vyvrátila indícia, �e v ôsmom roèníku sa kla-
sifikuje benevolentnej�ie (resp. prísnej�ie) ako v predchádzajúcich roèníkoch.
Rozdiely medzi klasifikáciou v jednotlivých roèníkoch 5 � 7 a klasifikáciou v 8.
roèníku sú maximálne dve desatiny, èo je nepodstatné. Klasifikácia v jednotli-
vých roèníkoch je teda vyvá�ená, bez ne�iaducich výkyvov.

ZÁVER

Vedomosti �iakov ôsmych roèníkov sledovanej vzorky bratislavských �kôl zo
slovenského jazyka a literatúry sú na dobrej úrovni. Je v�ak potrebné pozname-
na�, �e v rámci prijímacích skú�ok nie je väè�inou sledovaná úroveò ústnej a pí-
somnej komunikácie, èo je jedným z najpodstatnej�ích cie¾ov vyuèovania sloven-
ského jazyka a literatúry. Takisto si treba uvedomi�, �e ide o �iakov, ktorí boli zo
slovenského jazyka klasifikovaní stupòami výborný a chválitebný.

Medzi výsledkami �iakov dosiahnutými na prijímacích skú�kach a výsledka-
mi dosiahnutými na základných �kolách je jednoznaèná korelácia.

Výsledky �iakov z okresov BA I - IV a �iakov z okresu BA V sú pribli�ne
rovnaké, prièom ide o �iakov s rovnakým prospechom na Z�.

Prísnos� klasifikácie sledovaných �iakov Z� v jednotlivých roèníkoch je pri-
bli�ne rovnaká.

Rozsah èlánku i sledovaná vzorka �iakov dovo¾uje iba naèrtnú� niektoré prob-
lémy a mo�né súvislosti, hoci poèty �kôl v obidvoch skupinách sa u� dali pova-
�ova� za reprezentatívne. Ak tento èlánok bude vies� hoci len k zamysleniu sa nad
uvedenou problematikou, u� tým splnil svoj cie¾.
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Graf 1.

Graf 2.

Graf 3.
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Graf 4.

Graf 5.
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Porovnanie prospechu s výsledkami dosiahnutými na prijímacích skú�kach

Roèník

5. 6. 7. 8. 5. - 7. 5. - 8. % rie�.

Bratislava I-IV 1,8 1,8 1,8 1,6 1,8 1,7 76,4

Bratislava V 1,6 1,7 1,7 1,8 1,7 1,7 77,1

Spolu 1,7 1,8 1,7 1,7  1,7 1,7 76,8
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Èakajú nás ïal�ie prijímacie skú�ky
RENÁTA LUKAÈKOVÁ, BEATA SOLÈANSKÁ

Aj v tomto �kolskom roku èakajú �iakov ôsmych a deviatych roèníkov prijí-
macie pohovory na stredné �koly Ich ka�doroèné výsledky nám dokazujú, �e na�i
�iaci po ôsmych rokoch �túdia vlastného materinského jazyka neovládajú pravo-
pis. Presvedèili sme sa o tom aj na skú�kach minulý rok. Ukázalo sa, �e �iaci
neovládajú základné javy, preto si dovolíme ne niektoré poukáza�.

V na�ej �tatistike sme zistili, �e zo 102 �iakov ktorí robili prijímacie skú�ky 65
(èo je 64%) nevie správne písa� slovíèko súèasnos�, písali ho s t - súèastnos�. Ïal�ím
ve¾kým problémom bolo pre nich slovo tryskový, ktoré písali s mäkkým i po r, hoci
je to výraz pomerne frekventovaný a nachádza sa vo vybraných slovách. Zo spomí-
naných 102 �iakov ho zle napísalo 50 (49%), èo je takmer polovica.

�a�ko si mo�no vysvetli� aj nesprávne písanie slov sprava, z¾ava. Tu robili
najviac chýb, preto�e ich písali oddelene s prava, z ¾ava, alebo zprava, i keï písa-
nie predpôn s,z (pod¾a výslovnosti) sa uèia u� na prvom stupni Z�. Opä� si dovo-
líme nieko¾ko èísel. Slovo sprava v podobe z prava napísalo zo 102 �iakov 43, èo
je 42%, a v podobe zprava 35 �iakov, èo je 34%. Keï to spoèítame, dostaneme
alarmujúce èíslo 78. 76% �iakov nevie správne napísa� slovo sprava, s ktorým sa
takmer dennodenne stretáva. Slovíèko z¾ava oddelene (z ¾ava) napísalo 44 �iakov,
èo je 43%. keby sme to opä� spoèítali, zistíme, �e vo výrazoch sprava, z¾ava uro-
bilo 1O2 �iakov 122 chýb, èo je 120%.

Na zará�ajúce èíslo 37, ktoré oznaèuje poèet chýb, sa vy�plhalo i slovíèko
ïal�í. �iaci ho písali s mäkkým ¾ - ïa¾�í. Nemalé problémy robili �iakom i èíslov-
ky, ako dokazujú výsledky, aj keï v základnej èíslovke ôsmich urobilo chybu �iba
16 �iakov (písali ju s ypsilonom ôsmych) a radovú èíslovku siedmy s mäkkým
i napísalo 15 �iakov.

Ako problémové sa ukázalo i písanie ve¾kých písmen. Slovo Grékov napísalo
s malým g 17 �iakov, vo výraze Lekárska fakulta Univerzity J. A. Komenského
napísalo malé l 34 �iakov.

Objavili sa i nedostatoèné vedomosti v písaní èiarok. Pred dvojslovnou spoj-
kou a tak �tvrtina �iakov - 26 - nenapísala èiarku. Tá chýbala aj vo výraze �...aj
v Egypte, aj v Grécku...�. 24 �iakov, èo je pribli�ne tie� �tvrtina, si neosvojilo
základné pravidlo o písaní èiarok pri opakovaní spojok.

E�te by sme mohli uvies�, �e slovo pitva� s tvrdým y napísalo 11 �iakov, ka�dý
s mäkkým i, aj keï toto zámeno mno�né èíslo v danej podobe ani nemá, napísalo
13 �iakov, Egypt s mäkkým i napísali 4 �iaci.

Z uvedeného vyplýva, �e na�i �iaci nevedia písa� be�né slová, preto�e v da-
ných javoch ne�lo o �iadne �chytáky�. Pravopis by mali �tudenti zvládnu� u� na



Slovenský jazyk a literatúra v �kole46

Z� a v prvých �tyroch roèníkoch 8-roèného gymnázia, lebo v ïal�ích roèníkoch
a na stredných �kolách sa u� väè�í dôraz kladie v prvom rade na literatúru a po-
tom na �tylistiku. Aj v na�om 8-roènom gymnáziu, hoci sem boli prijatí vynika-
júci �iaci, máme problémy s pravopisom. �koda, �e nové uèebné osnovy, ktoré
sme dostali na �koly v tomto �kolskom roku, presadzujú u� aj v tre�om a vo �tvr-
tom roèníku viac literatúru a sloh ako jazyk a nácvik pravopisu. Problém je v tom,
�e v daných roèníkoch sú iba �tyri hodiny slovenèiny do tý�dòa, ktoré sú pod¾a
nových osnov rozdelené takto: 2 hodiny literatúry a dve hodiny spolu jazyk a sloh,
prièom autor e�te viac hodín vyèlenil na sloh ako na jazykovú zlo�ku.

My sme pri dotácii �tyroch hodín tý�denne uskutoènili trochu iné rozdelenie.
Jednu hodinu sme ponechali slohu, iba jednu sme vyèlenili na literatúru a dve
sme prisúdili jazyku. Na základe vlastných skúseností mô�eme kon�tatova�, �e
daný model sa nám osvedèil.

Ústne maturitné skú�ky boli, treba sa pripravi� na ïal�ie
DANIELA ONDIKOVÁ

Príspevok nepriamo nadväzuje na ten o písomných maturitných skú�kach na
na�om gymnáziu (SJL�, roè. 43, è. 9-10, s. 295) a rovnako by mohol poslú�i� ako
in�pirácia èi podnet do diskusie. Je konkrétnou výslednicou viacroèného h¾adania
ideálneho modelu ústnej maturitnej skú�ky na gymnáziu, v ktorom by bola vyvá-
�enos� literárnej i gramatickej zlo�ky. Teoretická koncepcia bola vypracovaná na
základe vlastných skúseností a predstáv, podnetov z úrovne predmetovej komisie
i èlánkov v odbornej tlaèi. Písomnú podobu dostala ako závereèná práca funk-
èného �túdia v r. 1994 a jej podstatná èas� bola uverejnená v èasopise Slovenský
jazyk a literatúra v �kole (SJL�, roè. 41, è. 3-4, s. 86).

Model pozostáva z 30 tém, z toho 20 s literárnym východiskom, 10 s grama-
tickým (pod¾a tý�dennej hodinovej dotácie predmetu) s podobným algoritmom
�tyroch úloh. V literárnych témach tri úlohy majú charakter literárny, �tvrtá grama-
tický, v gramatických tri úlohy sa týkajú jazykových znalostí, �tvrtá je ich aplikáciou
na konkrétne literárne diela. Na�ou predstavou je skåbenos� literárnej a jazykovej
zlo�ky s vlastnou èitate¾skou skúsenos�ou �iaka v tvorivom dialógu so skú�ajúcim.

Pod¾a tohto modelu sa na na�ej �kole maturuje u� zopár rokov, no prvýkrát
maturovali tí, s ktorými sme boli spolu �tyri roky na hodinách slovenèiny v du-
chu nových zámerov.

Bolo by ve¾kou chybou, ak by sa nový model chápal ako banka literárnych
a jazykových faktorov, ako teoreticky nesmierne nároèný preh¾ad predmetu slo-
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venský jazyk a literatúra. Model je ústretovej�í pre �iaka, nároènej�í pre uèite¾a.
On by mal by� tým, ktorý jednoduchým spôsobom odkryje ka�dému �iakovi
systém literárny i jazykový, schopnos� orientova� sa v òom, vedie� charakteri-
zova�, zaradi� a porovnáva�, dôjs� k vlastnému názoru a dokumentova� to èita-
te¾skou skúsenos�ou. Ka�dá maturitná téma sa tak stáva jedineènou, preto�e ka�-
dý �iak inak vníma literatúru a svet.

Bolo by �alostné, ak by si �iaci medzi sebou rozdelili jednotlivé témy na vypraco-
vanie a potom, a potom ich na skú�ke len odriekali (ako tomu bolo v dobách minu-
lých, keï si z roka na rok odovzdávali vypracované maturitné otázky s s charakteris-
tikou diela a jednoznaène urèeným názorom naò � o to nám u� dnes skutoène nejde!).

Podstatné teoretické poznatky, ktoré ka�dá téma obsahuje ako východisko
odpovede, by mal �iak za �tyri roky dosta� na hodinách, ma� ich v zo�itoch a po-
èas 4. roèníka systematicky na hodinách opakova� a upevòova� (nehovoriac o tom,
�e ka�dý nový tematický celok poèas �tyroch rokov by mal zaèína� zopakovaním
systému, zaradením doò, porovnávaním...)

Najdôle�itej�ou prácou na hodinách je práca s textom, zá�itkovos�, tvorivá
aplikácia teoretických poznatkov, motivaèná a výchovná stránka. Preto nesmier-
nu úlohu má èitate¾ský denník, vlastný u ka�dého �iaka. U� v prvom roèníku
stojí uèite¾ pred dôle�itou úlohou: nauèi� �iaka pracova� s textom, vedie� ho struè-
ne a systémovo zaznamenáva�, ne�iada� od neho pridlhé rozprávania deja, ale sta-
va� na teórii literatúry a citátoch. Motiváciou pre �iaka by malo by� zdôrazòo-
vanie potreby èitate¾ského denníka na písomnej maturitnej skú�ke i na ústnej skú�ke
(len pri odpovedi!). Treba to robi� ve¾mi citlivo a premyslene, lebo èítanie tzv.
odporúèanej literatúry, aj literatúry vôbec, je hádam najbo¾avej�ou vecou súèasnej
�koly v záplave iných masmédií a lacnej�ou, ale lákavej�ou ponukou.

Popri odporúèaných knihách netreba sa bá� umo�ni� �iakovi robi� si záznamy zo
svojho èítania èi z televízneho filmu, rozhlasu a pod., len ho treba stále usmeròova�
a v rámci výmeny èitate¾ských skúseností na hodinách zdôrazòova� hodnoty, bavi� sa
s nimi o veciach, ktoré �letia�. Takto podchytíme èasto aj tých, ktorí o slovenèinu
vôbec záujem neprejavujú, uèia sa málo. Ale zmaturova� zo slovenèiny chce ka�dý!
A ak vie, �e to, èo má v èitate¾skom denníku, mô�e pri odpovedi vyu�i�, sna�í sa viac.

Netreba zabudnú� na úryvky spamäti, ver�ované èi prozaické. V oboch prípa-
doch v�ak voli� rad�ej krat�ie; ak je dlhá báseò, pár dôle�itých ver�ov, pri èítaní
ich orientova� viac na novely a poviedky (slab�í �iaci sa nám málokedy pustia do
rozsiahlych románov, a sú aj iné predmety na �kole).

Popri tvorivom dialógu �iaka a uèite¾a s teoretickým východiskom témy je nemenej
dôle�itá �technická realizácia� odpovede. Doteraz sa sedelo za stolom, skú�ajúci
a �iak oproti sebe, èasto stí�eným hlasom viedli dialóg, prípadne len monológ. Ostatní
èlenovia komisie niekedy ani poriadne nepoèuli, o èom je reè. Teraz trváme na tom,
aby �iak stál pri tabuli a nahlas odpovedal, veï �tvrtý roèník vrcholí reèníckym �týlom.
U� poèas písomnej prípravy robí osnovu svojej odpovede písomne na tabu¾u, aby
mohol dokumentova� svoju schopnos� robi� si poznámky, zvládnu� podstatu témy. Tieto
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zruènosti a kultúra ústneho prejavu sú predsa tie� súèas�ou hodnotenia. Odpoveï mô�e
�iak spestri� recitovaním, citovaním z èitate¾ského denníka, pri jazykových témach
má k dispozícii vlastnú maturitnú písomku èi prácu SOÈ. Ak predsa len máme �iaka
so slab�ou èitate¾skou skúsenos�ou a úrovòou, ponúkame mu východiskový text (ku
ka�dej téme pripravujeme viac textov so zameraním na jav vyplývajúci z úlohy).

Takýmto spôsobom zistíme úroveò vedomostí, aj schopnos� interpretova� text.
Ak nezabudneme ani na aktualizáciu a medzipredmetové vz�ahy, v neposlednom
rade na osobnostnú stránku skú�aného, dáme mo�nos� zapoji� sa aj ostatným èle-
nom maturitnej komisie do skú�ania.

Takto mo�no ná� predmet prestane by� nezá�ivným predpísaným stra�iakom
a nutným zlom na maturitách a bude radostnou príle�itos�ou mladého èloveka
podeli� sa aj so svojimi predstavami a názormi.

Nieko¾ko poznámok o roz�irovaní slovnej zásoby
LADISLAV HORVÁTH

Ka�dá doba priná�a nieèo nové nielen vo výrobe a v spoloèenských vz�ahoch,
ale aj v kultúre, ba i v jazyku. Najpru�nej�ie tu reaguje na nové podnety slovná
zásoba. Vznikajú nové slová, ale pritom iné zasa zanikajú a postupne sa z nich stá-
vajú archaizmy èi historizmy. Niekedy v�ak nemusí vzniknú� úplne nové slovo èi
slovné spojenie, ale dovtedy pou�ívané slová mô�u získa� v istej situácii nový vecný
význam. V takom prípade nové slovo, prípadne isté slovné spojenie priam geomet-
rickým radom postupne získava ve¾kú publicitu, a tým aj nových �oddaných� nosi-
te¾ov a stáva sa celonárodným majetkom. Niekedy v�ak akoby sa jazyk vzbúril a po
istom èase novú pomenovaciu jednotku energicky zavrhne. V takom prípade mo�no
to potom hodnoti� iba ako módnu vlnu, ktorá sa síce zdvihla, ale hneï aj opadla.

Po novembri 1989 aj do ná�ho jazyka priam triumfálne vstúpili niektoré slová,
ktoré sa zaèali pou�íva� v inom kontexte, ne� sme boli dovtedy zvyknutí. Pristav-
me sa chví¾u aspoò pri tých najfrekventovanej�ích.

Ve¾mi èasto sa pou�íva sloveso mapova�. Krátky slovník slovenského jazyka
o vecnom význame tohto slova uvádza: vykonáva� èinnosti súvisiace so zhotovo-
vaním máp; zachytáva� na mape: m. zemský povrch; m. -nie náreèových javov;
pren. m. situáciu zis�ova�.

Ako z uvedeného vidno, v podstate tu niè nové v jazyku nevzniklo, iba tento
prenesený význam slova mapova� má v súèasnosti najmä v na�ich masových
oznamovacích prostriedkoch ove¾a bohat�iu frekvenciu, akú mal doteraz.
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Aspoò na prvý poh¾ad zdanlivo podobná situácia vznikla aj pri èastej�om pou-
�ívaní slova filozofia. V jazykových prejavoch niektorých politikov, podnikate¾ov,
ale aj �urnalistov a �portovcov dos� èasto poèujeme v na�ich oznamovacích pros-
triedkoch spojenia typu: filozofia výroby, f. spotreby, f. tréningového procesu, ale
aj f.bytovej výstavby a f. budovania autostrád.

Pochybné novátorstvo takýchto slovných spojení vynikne najmä vtedy, ak si uve-
domíme, �e v starom Grécku slovom filosofoi sa oznaèovali priatelia múdrosti �
teda filozofi a filozofiou èoskoro potom sa pomenoval systematický názor na svet
a èloveka. V podstate ve¾mi podobne vecný význam slova filozofia definuje ná�
Slovník cudzích slov. Ak teda hovoríme napríklad o filozofii rieènej dopravy, urèite
by bolo vhodnej�ie vyjadri� to niektorým z týchto spôsobov: úvahy o rieènej dopra-
ve, prípadne úvahy o vyu�ití rieènej dopravy, aj keï vidíme, �e ka�dé z týchto dvoch
spojení sov má predsa len trochu odli�ný obsah a rozsah vecného významu, ale
práve to dokumentuje bohatstvo výrazových prostriedkov ná�ho jazyka.

V tejto súvislosti nemô�e by� ospravedlnením ani skutoènos�, �e sa u nás v ne-
dávnej minulosti z filozofie v podstate �tudoval iba jej zámerne cielený výber.
Vidíme, �e u� len krátky poh¾ad do SCS nám jasne hovorí, �e uvedené spojenia so
slovom filozofia skôr prezrádzajú istú neinformovanos� u pou�ívate¾a jazyka; tým
sa v�ak význam tohto slova zahmlieva, ba a� profanuje, èi�e zneuc�uje a znesvä-
cuje. Pritom vôbec nepredpokladáme, �e by niektorí u�ívatelia ná�ho jazyka mali
pri spomenutí slova filozofia takéto nie práve lichotivé úmysly. Skôr mo�no
v takomto prípade h¾ada� slab�í jazykový cit.

Urèite nemo�no predpoklada�, �e sa u nás v poslednom èase ove¾a viacej èíta
Biblia, aj keï u� bez problémov dosta� kúpi� jej kvalitný preklad. Z Biblie je toti�
známy výrok Piláta, ktorým reagoval na protesty �idovských ve¾kòazov proti jeho
nápisu na Kristovom krí�i. Rezolútne ich umlèal vetou: �Èo som napísal, napísal
som.� O anglickom krá¾ovi Eduardovi III. sa zasa o.i. hovorí aj to, �e sa riadil
heslom: �It is as it is... (Je to také, aké to je.). Oba citované výroky, ale aj ich
obmeny, pre�ívajú teraz na Slovensku svoju renesanciu. U nás èasto pou�ívaná
veta Povedal, èo povedal nie je teda vôbec na�ím prínosom do klenotnice svetovej
kultúry, ale ani do na�ej slovenskej frazeológie. V podstate sa òou iba (najèastej-
�ie v ústnom prejave) zdôrazní, �e autor prehovoru vôbec nemieni o svojich slo-
vách ïalej diskutova�, prípadne ich zmysel nejako meni�. Dalo by sa e�te poveda�,�e
takéto vety v istých situáciách aspoò èosi hovoria aj o povahe ich autora.

Treba v�ak doda�, �e zatia¾ vety tohto typu pou�íva len pomerne úzka vrstva
pou�ívate¾ov ná�ho jazyka. Nemusíme sa preto asi obáva�, �e nám pribudnú aj
ïal�ie takéto �skvosty�, napríklad: On sa rozhodol tak, ako sa rozhodol. (citát
z dennej tlaèe.) S dávkou fantázie vytvoríme e�te pár podobných: Zjedol, èo zje-
dol. Priniesol, èo priniesol. Verím v�ak, �e sa slovenèina celkom ¾ahko zaobíde aj
bez takýchto vetných kon�trukcií.

E�te nedávno nám staèilo èasovú lokalizáciu urèi� napríklad spojením slov pred
piatimi rokmi. V poslednom èase v�ak istá spoloèenská vrstva ná�ho obyvate¾stva
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sa to sna�í zlep�i� a pou�íva v hovorovom �týle kon�trukciu vypo�ièanú  z ru�tiny
pä� rokov nazad (pja� let tomu nazad). Ako vidíme, slovenèina to vôbec nepotrebuje.

Vlani v istom slovenskom denníku sme si mohli preèíta� zaujímavý èlánok
s nadpisom Legenda rokov meruôsmych. Autor si tu v�ímal udalosti na Slovensku
v revoluèných rokoch 1848 a 1849. �koda iba, �e ich tak nesprávne pomenoval.
Konkrétne ide o radovú èíslovku meruôsme. Èíslovka meru je archaický výraz
(a poci�oval sa tak u� v Hurbanových a �túrových èasoch) a znamenal �tyridsa�.
�a�ko zistíme, kedy a kto pri�iel u nás ako prvý so slovným spojením meruôsme
roky. Doslovne by to predsa znamenalo �tyridsiate ôsme roky, len�e ktoré? Urèite
nie roky 1848 a 1948, ale rovnako nie ani roky 1748 a 1848. Sotva sa takéto
nenále�ité ustálené spojenie pokúsil ustáli� ako prvý niektorý historik, prípadne
literárny vedec èi jazykovedec. Citovaný nadpis mal by� takýto: Legenda
revoluèných rokov 1848 a 1849 (prípadne 1848-49). Pôvodný nadpis � v novi-
nách vôbec nie ojedinelý � má síce na prvý poh¾ad akoby istú patinu, ale po
jazykovej i vecnej stránke je nesprávny.

Zdá sa �e u� koneène u nás do�íva barlièka tak. E�te nedávno takmer v�etky
odpovede na otázky televíznych a rozhlasových reportérov sa toti� zaèínali práve
týmto slovom. O�ivme si ich aspoò na chví¾u:

�Ako ste spokojní s výsledkom?�
�Tak mohlo to by� aj lep�ie.�
�Èo plánujete v budúcom roku?�
�Tak musíme sa lep�ie pripravi�.�
Myslím, �e tieto poznámky mô�u by� in�piratívne aj pre uèite¾ov, a to najmä

pre slovenèinárov pri uèive z lexikológie, ale aj pri nácviku súvislého ústneho
jazykového prejavu � a tým je aj ka�dá �iacka odpoveï.

Ako vychováva� �iakov k publicistickej èinnosti
DANA HUBAÈOVÁ

Obdiv a láska k umeleckému slovu vzniká u detí tým, �e im kniha otvára a pri-
bli�uje neznámy svet, osudy hrdinov s ich prehrou i ví�azstvom, �e ich upútava
a vzru�uje akustickými efektmi, ako je rým, rytmus a melódia ver�a. preto sa u�
malé deti hrajú na spisovate¾ov, tvoriac vlastné ver�íky a rozprávky. Niektoré z nich
pokraèujú v tejto tvorivej práci vo vy��ích roèníkoch základnej �koly a prejavujú
literárne sklony i v tvorbe poviedok. Prirodzene, forma ich prejavov je neumelá,
laická. Len zriedkavej�ie cítime u niektorých zárodky schopností umelecky pre-
cíti� a vyjadri� prírodné alebo spoloèenské dianie, vlastné zá�itky. Ak nájdu títo
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jedinci záujem, podporu a povzbudenie u svojho uèite¾a, vzrastá ich sebavedomie
a tú�ba pokraèova� v svojej zá¾ube.A práve toto ocenenie z úst povolanej osoby
predstavuje motor, ktorý poháòa mladého èloveka pozorova� detailnej�ie javy okolo
seba, citovo sa zainteresova� do ich problémov, zbiera� a formulova� my�lienky
svojimi �tylistickými prostriedkami.

Tvorivá mentalita týchto jedincov nás priviedla na my�lienku venova� sa
systematickému výcviku v hlb�om poznaní charakteristických znakov jednotli-
vých slohových útvarov, aby sa prejavy týchto �iakov zdokona¾ovali po formálnej
a obsahovej stránke. Preto sme zalo�ili krú�ok literárnej tvorivosti. Tu sme
ozrejmovali v�etky literárne �ánre od rozprávok a� po poéziu. Klasické uká�ky
z detskej literatúry nám boli predmetom analýzy, tak�e �iaci nadobudli pevné
predstavy o téme, obsahu kompozícii a �týle jednotlivých literárnych útvarov. Potom
sa u� pú��ali s ve¾kým odu�evnením do vlastnej tvorby rozprávky, poviedky i poézie.
Hodnotenie ka�dej práce prebiehalo v diskusii za súèinnosti v�etkých èlenov krú�ku.

Postupne si �iaci vytvárali objektívne kritériá pre hodnotenie. Napríklad pri
hodnotení rozprávky sa posudzoval tematický výber, my�lienkový obsah (boj dobra
so zlom), kompozícia (expozícia, stupòovanie deja, vyvrcholenie,vyrie�enie kon-
fliktu) a napokon �týl (pou�itie plnovýznamových slovies, prirovnanie, metafora).

Do tvorivej èinnosti sme zapojili aj �iakov piatej triedy. Ich výtvarné práce sa
stali predmetom slovného vyjadrenia ich my�lienkovej a estetickej stránky. Na-
ma¾ované výjavy a vymodelované figúrky citovo zaujali ich tvorcov, tak�e vedeli
slovom vyjadri�, èo cítili pri ich tvorbe, èo chceli ukáza� tým, ktorí ich budú pre-
zera�. Èasom sa ná� krú�ok rozrastal o nových èlenov a detských literárnych po-
kusov pribúdalo. Bol tu vhodný èas na zalo�enie vlastného �iackeho èasopisu.

Keï sme �iakom oznámili tento úmysel, radostných pripomienok z ich úst
bolo neúrekom. Citujem aspoò niektoré: �Osem rokov tu niè nebolo! Budeme ma�
aspoò èo robi�! Ná� èasopis je najlep�í na celom Slovensku!� Ko¾ko návrhov na
názov èasopisu sme od �iakov dostali. Napokon sa väè�ina zhodla na názve �ko-
láèik. Potom sa u� rodila tvorivá práca �iakov 5.- 8. roèníka. Obsah èasopisu
navrhol hlavný redaktor za súhlasu redakènej rady. Tak ako v�etky èasopisy pri-
hliadajú pri zostavovaní obsahu k súèasným prírodným a spoloèenským udalos-
tiam i my sme sa pridali k tejto zvyklosti. Keï�e práve nastala jar a blí�ila sa
Ve¾ká noc, námetov na zaujímavé vyplnenie prvého èísla �koláèika sa naskytlo
v hojnej miere. pri výbere tém sme volili výchovné, pouèné a zábavné motívy
a sna�ili sme sa zachova� i pestros� �ánrov.

Na triednych schôdzkach sme zadali �iakom vypracova� príspevky s konkrétnou
tematikou. Úlohy �iakov tak zaujali, �e sa na ne prihlásili v hojnom poète. pritom sme
ponechali �iakom i vlastnú vo¾bu pri tvorbe príspevku. Uèite¾ toti� nesmie zabraòova�
rozletu detskej fantázie a zaujíma� príli� kritické stanoviská k jej výplodom.

Príklady zadaných úloh:
a) napísa� rozprávanie o miestnych ve¾konoèných tradíciách, za tým úèelom uro-

bi� interview s najstar�ími obyvate¾mi v obci,
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b) zostavi� rozprávanie o súèasných ve¾konoèných zvyklostiach od Kvetnej po
Ve¾konoènú nede¾u,

c) utvori� ver�e o jarnej prírode,
d) vyhotovi� správu o výsledkoch recitaènej sú�a�e �iakov �koly,
e) oboznámi� sa s prípravou ve¾konoèného baránka a opísa� celý postup pri jeho

peèení,
f) zozbiera� skúsenosti z ma¾ovania kraslíc a zostavi� opis rôznych spôsobov zdo-

benia,
g) zostavi� blaho�elanie ku Dòu uèite¾ov,
h) zozbiera� ¾udové porekadlá, príslovia a riekanky o jarnej prírode a Ve¾kej noci,
i) urobi� interviews dvoma �iakmi, ktorí sa zúèastnili na sú�a�i Miss a Boy v Nitre,
j) nakresli� vhodnú ilustráciu k príchodu jari,
k) prispie� vtipmi, �artami a ilustráciami k vyplneniu poslednej strany èasopisu

nazvanej Hitparáda.
Obsah èasopisu sme doplnili textami redakènej rady. Bol to napríklad návod na

lieèenie rôznych neduhov v rubrike Radíme, oznam obecného úradu o uskutoèòo-
vaní sú�a�e Beh oslobodenia, anketa o najob¾úbenej�ej piesni, vynálezy,aforizmy,
horoskop, tajnièky s cudzími slovami,hádanky s nemeckými èíslami a pod.

Nie men�iu starostlivos� sme venovali výtvarnej stránke èasopisu. Redaktor-
ka (uèite¾ka výtvarnej výchovy) s nev�ednou trpezlivos�ou upravila ve¾kos� a hus-
totu písma, rozlo�enie textov na stránkach èasopisu. pri tejto práci uplatnila h¾adi-
sko krásy a prí�a�livosti pre èitate¾ov. Ako uèite¾ka spolupracuje s tvorcami textov,
ktorí ku kresleným a modelárskym výtvorom skladajú ver�e a iné vhodné texty.
Takáto medzipredmetová spolupráca priná�a dobré plody pre obidve strany. Vý-
tvarníèka zaúèa aj deti do rie�enia ilustraèných problémov, aby v budúcnosti samy
vedeli graficky a ilustraène upravova� strany ïal�ích èísel èasopisu.

Do èasopisu sme vlo�ili rôzne sú�a�e, aby zostával stále stredobodom záujmu
detí. na otázku �Èo je pre teba �koláèik?� sme dostali milé odpovede. Napríklad:
Keï vidím svoje meno pod èlánkom, mám taký dobrý pocit a som ��astná.
� Mama sa pote�ila, keï èítala moje meno.
� V�etci u nás èítajú �koláèik. Èo by som robila, keby nebol èasopis? atï. Keï-

�e sme nemohli v prvom èísle uverejni� v�etky príspevky, s¾úbili sme de�om,
�e budeme na ne pamäta� v ïal�ích èíslach, aby sme nezahasili ich vzbåknuté
nad�enie. Radostnú náladu sme udr�iavali �rebovaním vedomostných sú�a�í,
zverejnením výsledku ankety o najob¾úbenej�iu pieseò, ktorú sme reproduko-
vali �iakom cez prestávku na spríjemnenie chvíle oddychu. Príle�itostne sme
sa vracali k textom pri niektorej uèebnej látke. Napríklad pri slohu boli
�iakom vzory oznamu, správy v èasopise dobrou pomôckou.
Mesiac máj poskytol ve¾a príle�itostných námetov k naplneniu druhého èísla �ko-

láèika. Rozsah èasopisu sa roz�íril o nové tematické okruhy. Okrem vyjadrenia lásky
a úcty k matkám zaujal väè�í priestor èasopisu poh¾ad detí na dianie v obci. Prí-
spevky sa sústredili nielen na komentovanie verejných akcií, ale aj na fakty z histórie
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obce, na opis zemepisnej polohy obce, na jej prírodné bohatstvo, na folklór a na vznik
názvu Jed¾ové Kosto¾any. �iaci zhroma�dili údaje z obecnej kroniky, z farského úra-
du i z rozprávania pamätníkov. Z nazbieraného materiálu v slohových prácach zosta-
vila redaktorka pouèné texty. �iaci sa v�ak pozerali na svoju obec aj kritickými oèami.

Vyjadrili svoje postrehy z úpravy obce, odsúdili zneèis�ovanie priestranstiev, nièenie
verejných zariadení (telefónna búdka) a nabádali k zlep�eniu prostredia. Nezabudli aj
na budovanie nových objektov, ako sú predajne potravín. Zo v�etkých príspevkov cíti�
vrelý vz�ah detí k svojej obci a snahu po náprave. Ver�íkmi vyjadrili aj svoju lásku
k domovine. Znaèná èas� èasopisu bola venovaná oddanosti a láske k matke pri príle�itosti
sviatku Dòa matiek. Okrem vrúcnych ver�ov, blaho�elania adresovaného konkrétnym
matkám a starým matkám v obci, zamyslenie sa nad utrpením Matky Bo�ej pri ukri�ovaní
syna, �iaèky uverejnili v èasopise aj receptovú prípravu na slávnostnú hostinu pre svoje
mamièky pri príle�itosti ich sviatku. Okrem receptov na prípravu rôznych pochú�ok
uviedli aj návod na prestretie sviatoèného stola. V deò slávnosti potom uskutoènili samy
celé pohostenie, prièom rozdávali mamièkám aj májový �koláèik.

Rozsah tohto èísla vzrástol o nové témy, ako je èítanie poviedky na pokraèo-
vanie, správa o výsledku futbalového zápasu medzi susednými �kolami (Jed¾ové
Kosto¾any � Skýcov),

správa o výsledku Pytagoriády, o stolnom tenise a pod. Vyhlásená bola aj ve-
domostná sú�a� nielen v roèníkoch 5 � 8, ale aj v roèníkoch 1 � 4 kvalitatívne
odli�ná nároènos�ou úloh. Touto sú�a�ou sa sledoval cie¾ zainteresova� �iakov ni�-
�ích roèníkov do textov èasopisu. �artovná èas� zasa obsahovala rôzne hádanky,
tajnièky, kreslené �artovné scénky.

V tomto �kolskom roku kráèa ná� èasopis k vy��ím métam nielen vzh¾adom
na tematickú pestros�, ale aj pou�ívaním nároènej�ích literárnych �ánrov, ako
je umelecké rozprávanie o prírode, tvorba rozprávky, balady, fejtón, opis historic-
kej exkurzie, opis spoloèenského zariadenia.

Tematicky zostávajú na�i autori pri svojej obci. Pranierujú nedbanlivos� pri jej
akciách. Napríklad vo fejtóne o chodníku výsti�ne zosmie�òujú podujatie obec-
ného úradu vybetónova� starý trávnatý chodník. Nový sa v�ak zrodil s to¾kými
nedostatkami, �e obèanom neslú�i.

Nová rubrika sa zameriava na predvianoèné zvyky a pranostiky. Iná uvádza
návod na ruèné práce. V èasopise nechýbajú ani potravinárske recepty a správy
o úèasti �iakov na rôznych podujatiach. Ozdobou tohto èísla sú vystrihnuté fareb-
né jesenné listy s básnickým vyjadrením ako �pavúèia pieseò�. Èas plynie ako
voda a na jeho ceste vyrastajú nové èísla �koláèika.

Záverom sa naskytuje otázka, èomu vïaèí na�a �kola za taký ohlas, záujem a tvorivé
úsilie �iakov, ktoré sa prejavuje v mno�stve literárnych pokusov v h¾adaní správ o dianí
v obci, v kritickom poh¾ade na jej riadenie, v nev�ednom záujme o históriu obce a o �ivot
obèanov v dávnych èasoch. Zdá sa, �e na�a koncepcia kráèa po správnej ceste, keï
venuje najväè�í priestor v èasopise príspevkom �iakov a nie vyuèujúcich.

Takto získava mladých autorov, takto ich pripravuje na publicistickú èinnos�
v dospelom veku.
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Na�a zlatá svadba

Dne�ní uponáh¾aní ¾udia si u� málokedy nájdu èas, aby sa stretli, porozprávali
sa, zaspomínali si. Nepí�u si listy ani blaho�elania, rad�ej si ich zatelefonujú. O to
príjemnej�ie bolo vypoèu� si na jednej oslave takéto pekne pripravené rozprávanie
o vlastnom �ivote. Po�iadali sme o dovolenie man�elov Krejèiovcov publikova� ho.
(Nemali by sa takéto druhy rozprávania èastej�ie objavova� aj v �kole?)

Dnes je tomu 50 rokov, èo sme si z lásky povedali na�e rozhodné áno v chrá-
me Najsvätej�ej trojice v Bratislave, v nede¾u, 13. 4. 1947.

V ten deò pred pä�desiatimi rokmi bola krásna slneèná jarná nede¾a, práve taká
ako dnes. Dnes sme sa tu zi�li, aby sme spoloène oslávili zlatú svadbu.

Výroèie na�ej svadby je vhodnou príle�itos�ou obráti� sa trochu spä� a zaspo-
mína� si na to, èo sme spolu pre�ili. V�etko sa zaèína prvým stretnutím. Na�e prvé
stretnutie bolo u nás na Kolibe v Bratislave. Jedného septembrového popoludnia,
keï som sa ako �tudentka vrátila zo �koly domov, sedel u nás neznámy mladík.
Ocko mi ho predstavil ako svojho známeho zo Zlatých Moraviec, ktorý �tuduje na
lesníckej fakulte. Bol to �tíhly, vysoký asi 23-roèný mladík, Ernest, ktorého volali
Erno. Nav�tevoval nás èastej�ie a postupne sme sa zblí�ili. Po roku sa stal Enko
mojou prvou a jedinou láskou. Na�a �tudentská láska trvala pä� rokov a boli to
najkraj�ie spoloèné chvíle, taneèná, divadlo, vychádzky do parku, do lesa na Ko-
libe. Pre�ili sme �a�ké vojnové roky vo dvojici a v láske.

Po ukonèení �túdia lesníckej fakulty i vojenskej slu�by sme sa po Ve¾kej noci,
v prvú nede¾u zosobá�ili a stali sme sa ��astnými novoman�elmi. Na tretí deò
som opustila otcovský dom, zamestnanie i moju Bratislavu a nasledovala som
svojho man�ela do nového, pre mòa neznámeho, prostredia do Gbelian pri �iline,
kde Enko nastúpil do svojho prvého zamestnania.

Ostali sme sami, ako dve siroty, odkázané iba na vlastné sily, schopnosti, vzá-
jomnú pomoc a lásku. Boli sme bohatí na ilúzie do budúcnosti, ale chudobní na
akúko¾vek finanènú pomoc. Povojnový nedostatok sme prijímali ako nevyhnutnú
samozrejmos�, ktorá nás nútila ku skromnosti. Te�ili sme sa z ka�dej malièkosti,
ktorú sme nadobudli spoloèným úsilím. Zaèali sme �i� zo skromného jedného
príjmu. Na�ím prvým domovom bol byt v Majlátovskom ve¾kom ka�tieli, po voj-
ne vydrancovanom. Studené ve¾ké komnaty súce na tancovanie, ale nepraktické
na skromné bývanie, boli na�ím prvým bytom. Proti v�etkým mojim predstavám
o spoloènom ��astnom �ivote bolo, �e môj man�el ako lesný in�inier bol celý
tý�deò slu�obne vzdialený v Terchovej èi Hasvelke alebo na Luti�ích a ja som
ostala sama. Cítila som sa ve¾mi osamotená v ka�tieli medzi �tyrmi stenami.

V lete v�ak bolo veselo. Celé dva mesiace sme mali náv�tevy rodiny, vymenilo
sa ich vy�e dvadsa�. Oni boli nad�ení z komnát i z parku, ale ako spali a èím sa
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prikrývali to u� dnes neviem posúdi�. Pri�la jeseò a v cudzom svete som pocítila
tia� zo samoty. Pote�ujúce bolo oèakávanie ná�ho prvého potomka a príprava na
príchod prvého èlena rodiny na svet.

V �iline sa nám 12. februára 1948 narodila na�a prvá dcérka Vierka. Stali sme
sa rodièmi a úloha mamièky ma plne uspokojovala a naplnila môj �ivot novou
rados�ou a ��astím. V lete sme mali znovu plný dom náv�tev. V rámci reorganizá-
cie sme sa 1. 10. 1948 s�ahovali s 10-mesaènou Vierkou do nového domova do
Orlového pri Pova�skej Bystrici. Orlové bol e�te väè�í a studen�í ka�tie¾ z doby
Márie Terézie. Tu bolo lesné riadite¾stvo i byty � izby ka�tie¾a pre zamestnancov.
Do glazúrovaných pecí sa kúrilo zvonka.

Nové zamestnanie, nový domov, nové podmienky, noví ¾udia, nové nemalé
starosti. Budúcnos� bola ani sila dravej rieky, ktorú nemo�no zastavi�. Èo urobí
biedny èlovek proti sile osudu, ktorá je tajomstvom �ivota? �ivot musí� prija�
taký, aký je i s �a�kos�ami bez odmietania.

Na Vianoce roku 1948 pri�la k nám z lieèenia z Tatier Anka, moja sestra, a o me-
siac porodila Valiku. Ostali u nás býva� � nemali ku komu ís�. Ja som u� èakala na�e
druhé die�a. O �tyri mesiace sa nám v �iline narodila na�a druhá dcérka Katka. Ná�
dom o�il troma de�mi. Vierka bola 14-mesaèná, Valika 4-mesaèná a pribudla Katka,
ktorá svojím noèným nárekom budila v�etkých. Môj �ivot bol úplne naplnený staro-
s�ou o tri malé deti, ktoré do troch rokov rástli spolu ako trojèatá.

�i� v studenom ka�tieli na prvom poschodí bez teplej vody, kúpe¾ne a práèky,
nebolo ani jednoduché, ani ¾ahké. Môj �ivot, môj svet bola iba starostlivos� o deti.
Raz jedno, raz druhé i tretie ochorelo v studených múroch ka�tie¾a. No a leto? Leto
bolo prí�a�livé pre krásny park i bazén na kúpanie. V lete pribudlo do rodiny 6-10
detí, a tak bol u nás v�dy letný tábor, kopa detí z rodiny. Ocko aj Anka chodili do
práce do úradu, ktorý bol v ka�tieli. Na obed chodili domov. Môj �ivot sa obmedzil
na starostlivos� o deti, prípravu stravy a somozrejme chod celej domácnosti.

Nie málo na mladú mamièku, i keï plnú lásky k de�om. Zaèali sme hospodá-
ri�. Kúpili sme si kravu a chovali sme i prasiatka a kurence. Po vojne bolo v�etko
na lístky a veru mnohé veci, ako plienky pre deti, boli na prídel a naèierno boli
ve¾mi drahé. Nu� pre hospodárstvo sme potrebovali pomoc do domácnosti. Pri�la
ku nám Zuzka zo Zázrivej a v nej som mala pomoc i prate¾ku. �ia¾ na�e prvé
prasiatka uhynuli na èervienku, a tak sme z ich masti varili mydlo na pranie.
V Orlovom sme bývali dva a pol roka.

Nové reorganizácie, nové s�ahovanie, nové prostredie, nové prispôsobovanie sa
�ivotu a jeho realite. 5. mája 1951 sme sa ods�ahovali na Starovec pri Bytèi. Bol
to nový dom na samote, ved¾a Váhu pri dedinke Mik�ová. Kravièku a hospodár-
stvo sme si pres�ahovali. I�la s nami aj Zuzka. Anka s Valikou ostali v Pova�skej
Bystrici, kde dostala garsónku i zamestnanie v Pova�ských strojáròach.

Na Starovci sme bývali pä� rokov do roku 1956. Vierka a Katka tu nav�tevovali
prvú triedu a Vierka i druhú triedu. Tu nám �tvorroèná Katka vo februári spadla
z lavièky pri kompe do Váhu a ocko a ja sme skoèili sviatoène obleèení do vody, aby
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sme ju vytiahli. Vïaka Bohu, �e zdravotne som na to doplatila iba ja 6-tý�dòovým
pobytom v nemocnici v Martine a ochrnutím nôh po pás. Vïaka Bohu, z ochrnutia
som sa ��astne zázraène vylieèila. Ako následok mi zostal chronický zápal dutín. Zo
zdravotných dôvodov sme sa po piatich rokoch zo Starovca s�ahovali do Jelenca.

Jelenec, ockovo vytú�ené miesto, kde chodil ku strýcovi Bélabáèimu z Mora-
viec. Jeho spomienky z mladosti ho sem pritiahli. Skú�ky v �ivote èloveka sú v�ak
neraz ve¾mi �a�ké, a tie musí èlovek pre�i�. Kým pre ocka bol Jelenec prí�a�livý, pre
mòa sa stal kameòom úrazu. Na Jelenec nemám milé spomienky, a predsa ako dar
na pote�enie uboleného srdca dostala som Martu�ku, moje tretie die�a, ktoré sa mi
narodilo v Zlatých Moravciach 16. 8. 1957. Bolo to 10 rokov po svadbe.

Rok po Martu�kinom narodení sa ocko rozhodol stava� chatu na Poèúvadle. Bolo to
1. mája 1958 a leto sme u� strávili na chate. Poèúvadlo a chata sa stali na�ím letným
domovom a ostalo pre nás a� podnes. Sem sme chodievali s de�mi aj z Nitry, kde sme
�ili 2 roky. ��astie by� spolu s ockom nám akosi neprialo. Len èo sme sa pres�ahovali do
Nitry, ocko bol slu�obne prelo�ený do Bratislavy. Celé dva roky býval u brata Valéra
a domov prichádzal iba v sobotu. Od jari do leta chodieval pracova� na chatu, v jeseni
po¾ovaèky a tak sme si ho ve¾mi málo u�ili. Veru nám ve¾mi chýbala i jeho pomoc,
nemal nám kto kúri�. Ja som nastúpila v Nitre do zamestnania do �kolských slu�ieb,
kvôli prázdninám na chate a trom de�om, najmä tojroènej Martu�ke. V �kolských slu�bách
som ostala, i keï sme sa po �iestej s�ahovaèke vrátili do Bratislavy.

Koneène doma, koneène trojizbový byt v bytovke s kúrením a teplou vodou.
Od ve¾kej radosti, �e som sa vrátila domov po 15 rokoch sa nám za 9 mesiacov
narodila �tvrtá dcérka Evièka. Vtedy mala Vierka 15 rokov, Katka 14 a Martu�ka 5
rokov. Vierka a Katka mi ve¾mi pomáhali, najmä keï som zaèala chor¾avie�. Bez ich
pomoci by som nebola schopná pre�i� nároènú ka�dodennú prácu v zamestnaní
i doma. Ocko ve¾a cestoval a bol slu�obne vzdialený celé tý�dne i roky a� po od-
chod do dôchodku, i to neskorého. Za tie roky, za ochotnú pomoc pri opatere Mar-
tu�ky a Evièky, keï som bola operovaná, i pri �a�kej sérovej �ltaèke, za ich pomoc
vyslovujem Vierke i Katke vïaku a uznanie. Vïaka Bohu za v�etko pre�ité.

V�etky �tyri dcérky nám vy�tudovali a stali sa zodpovednými v práci, ako mamièky
i man�elky a myslím, dobrými ¾uïmi, dcérami, v�dy ochotné vzájomne si pomôc�.
Ocinko, jediný mu� v rodine bol v�dy s láskou doma oèakávaný, dcérkami obletovaný,
re�pektovaný a milovaný. Ocinko bol v�dy hlavou rodiny, pracovitý, obetavý, pedantný,
¾úbený a ka�dým obdivovaný a nám závidený. Jeho výdatnú pomoc a prítomnos� doma
v rodine sme pocítili a� keï bol v dôchodku. Stal sa �éfkuchárom, hospodárom i �éfom
rozrastenej rodiny (má u� 20 èlenov) a pojmom, starkým, pre deti i vnúèatá. Vyvára
a vypeká a� dodnes vnúèatám doma, na chate i u Katky.

Rodina svojou súdr�nos�ou, porozumením i vzájomnou pomocou je na�ím
spoloèným nedobytným hradom doma i v lete na chate. ¼úbime sa navzájom, dôkazom
èoho je i Evièkin list zo dòa 3.1. 1997, ktorý bol zaslaný faxom z Gersbachu:

Milá mamièka, dnes sa mi �iada ve¾mi pekne sa poïakova� za dar viery, ktorý si
do nás od malièka v�tepovala. Ve¾mi mi to pomohlo pre�i� i tieto dni a pozera� sa na
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Kniha o efektívnom èítaní

INFORMÁCIE

nom vedeckom formáte a súèasne popu-
larizaèných dispozíciách tohto autora.
Najjednoduch�ím dôkazom sú tituly jeho
bibliografie len z ostatného desa�roèia:
skriptum Vektory komunikácie (1990),
Encyklopédia jazykovedy (zostavovate¾ �
1993), Reènícke umenie (1994), pre stre-

MISTRÍK,J.: Efektívne èítanie. Bra-
tislava, Veda, vydavate¾stvo Slovenskej
akadémie vied 1996. 117 s.

Súpis monografií, vedeckých prác ale-
bo uèebných textov univerzitného profe-
sora Jozefa Mistríka, doktora vied, a ich
tematické zameranie svedèí o výnimoè-

udalosti oèami inými, ako tí, èo tento dar nemajú. Musí to by� pre nich ve¾mi �a�ké
a urèite poci�ujú beznádej. Mnohí sa nevedia ani pomodli�. Babina teraz chodí na
om�e i prijímanie a myslím, �e i ona takto naèerpá du�evnú silu v osamotení.

Ka�dý deò ïakujem za teplú poste¾, byt, pokoj a lásku i ��astie i ostatné dary,
ktoré sme dostali do vienka a mô�eme ich rozvíja�. Ïakujem i za Tvoj list a chcem
Ti poveda�, �e Tvoje úsilie sa zúrodní vo viacerých generáciách. Najcennej�ie
v�ak je, pokia¾ si to deti zvnútornia a sami chcú odovzdané vyu�i�.

Asi to je najväè�í úspech rodièov, a tak si myslím, �e to, o èo ste sa v�dy ako
rodièia sna�ili sa splnilo. To¾ko je rozháraných rodín, èi u� rodièia, deti alebo
súrodenci a také osudy, �e naozaj nám majú ¾udia úprimne èo závidie�.

Prajem Vám v�etkým do nového roka hlavne pevné zdravie, ��astie, lásku, pokoj
a hojné nebeské po�ehnanie. Nech sa nám v�etkým spolu podarí radostne oslávi� Va�e
spoloèné 50 výroèie. ¼úbime a bozkávame Vás a za v�etko ïakujeme. Va�e deti.

Èo k tomu doda�, iba to¾ko, vïaka Bohu za dary viery a lásky, milosti i po�eh-
nanie, �e semeno padlo do úrodnej pôdy a vydá mnohonásobný ú�itok. Vo v�etkých
�ivotných �a�kostiach si pomáhajte.

Veríme �e z na�ich detí i vnúèat sú a budú èestní ¾udia, veríme, �e sa v�dy
spamätáte z omylov, zo svojich chýb a vrátite sa rýchlo z cesty spä� k svojim
najbli��ím. Veríme, �e po celý �ivot pochopíte cenu vzájomnej lásky, porozume-
nia a pomoci v rodine medzi najbli��ími ¾uïmi. Boh Vám v tom v�dy pomáhaj.
A my s ockom sme ��astní dnes, �e sme splnili svoju �ivotnú úlohu. Spomeòte si
na nás v modlitbách i vtedy, keï u� budeme spolu na veènosti. ¼úbte sa v�dy
a navzájom si pomáhajte, to je a bude na�a najväè�ia rados�.
Cí�te sa medzi nami dobre a príjemne, na�i milí hostia, na na�ej zlatej svadbe.
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do�kolákov Gramatika slovenèiny (1994),
Moderná slovenèina (3. vyd. � 1995),
Kurz grafológie (1995).

S vroèením 1996 sa objavila v kni�-
nej produkcii vydavate¾stva Veda mono-
grafia, ktorá je výsledkom zextenzívne-
ného autorovho vedeckého aj osobného
zaujatia otázkami textu, zákonitos�ami
jeho tvorenia, ale tie� jeho teoretickej in-
terpretácie a jej aplikácie v praxi, z kto-
rej práve pedagogická týmto otázkam
v�elièo dlhuje. Kniha sa volá Efektívne
èítanie. Uèite¾om, samozrejme nielen
slovenèinárom, s ambíciami inovaèného
a tvorivého vyuèovania ponúka celý rad
rád, metód a in�pirácií na prácu s vec-
ným textom. Toti� vecný text akoby bol
eliminovaný z hodín literatúry v pro-
spech umeleckého a z ostatných vyuèo-
vacích hodín zase na �kodu samotného
�iaka i uèite¾a.

S obsahom a cie¾om knihy adekvát-
ne kore�ponduje úvodné motto od F. B.
Verulamského: �Niektoré knihy treba
len ochutna�, iné jednoducho pre�rie�,
no iba málo kníh treba dobre po�u� a po-
tom aj strávi�.� Recenzovaná publiká-
cia je z tých, ktoré nestaèí ochutna�. Jej
chu� je vzru�ujúca � urèite ju zintenzív-
ni aj nevyprchav�ia vôòa po Rýchlom
èítaní (SPN 1980, 1983) � a sýty ob-
sah racionálne strávite¾ný.

Kompozícia knihy je sukcesívna,
tvorená postupným priraïovaním kapi-
tol, eventuálne èlenených na men�ie
podkapitoly, a rámcovaná tradièným
úvodom a nieko¾kými slovami na záver,
ktoré mô�u by� pre èitate¾a tejto kni�ky
i úvodnými. Dôvodom, pre ktorý sa
autor rozhodol napísa� vlastne metodic-
kú príruèku o efektívnom èítaní, bola
snaha pomôc� zdoláva� tlak èasu a bo-

hatých informácií v �ivote a práci �tu-
dentov, uèite¾ov, vedeckých pracovníkov,
novinárov, skrátka v�etkých, ktorí akým-
ko¾vek spôsobom získavajú alebo roz-
�irujú získané informácie.

V kapitole Èo je èítanie si skúsený
a vzdelaný èitate¾ potvrdí utvorenie kla-
sického, ale úzko chápaného pojmu èí-
tania zo �kolských lavíc ako uvedomo-
vanie si tvarov písmen a ich skladanie
do slov a vetných celkov. Súèasne si
uvedomí �ir�ie chápanie èítania ako
uvedomovanie si písmen v �ir�ích sú-
vislostiach, èi�e v textoch a kontextoch,
ba aj v kotextoch. Autor zdôrazòuje, �e
èítanie je nielen uvedomovanie si zna-
kov písmen, podoby slov, ale tie� vní-
manie obsahu týchto slov v texte. Roz-
li�uje preto vizuálne èítanie (èítanie
písmen oèami) a rozumové èítanie (èí-
tanie s rozumom) [s. 9]. Vz�ah textu,
kontextu a kotextu ilustruje autor na
procese tkania alebo pletenia, preto�e
slovo text má pôvodne ten istý základ
ako slová textil, tka� èi tkanina.

Vstup slova do textu sa tak realizuje
pridaním ïal�ích slov a spájaním sa
s nimi vo vetách. Spojením s ïal�ími
vetami prechádza text do kontextu, kto-
rý �ir�ie rozvíja základný text, alebo sa
text vyvíja v kotexte. Za kotext autor
pova�uje �informáciu, ktorá sa nereali-
zuje verbálne a ani vizuálnymi pros-
triedkami, ale iba na základe okolností,
ktoré sú v konkrétnej situácii evident-
né, samozrejmé, teda obsah, ktorý stojí
kdesi mimo fyzikálnych hraníc textu
i kontextu� [s. 10]. Èítanie moderných
textov, ako sú rôzne nápisy, reklamy,
verejné vyhlá�ky èi tabule, závisí od
kontextov a kotextov, ktoré sú práve ta-
ké dôle�ité ako základný text. Aby ta-
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kéto rýchle moderné èítanie nebolo po-
vrchné, J. Mistrík popri opore o kon-
text alebo kotext akcentuje pri vnímaní
a osvojovaní si obsahu uplatòovanie
vlastnej inteligencie a bystrosti.

Proces èítania sa teda zdá ako ve¾mi
jednoduchý len navonok. Jeho podstata
a èinitele � zákonite tými základnými
sú autor a èitate¾ � sú zlo�ité. Mistrí-
kov text, a nielen v tejto jeho knihe,
potvrdzuje autorovu vlastnú tézu o håb-
ke èitate¾ovho záujmu, ktorá je primár-
ne daná typom autora a jeho vyjadro-
vacou schopnos�ou. Celý text príruèky
má nielen preh¾adnú kompozíciu, ale
tie� v�eobecne prístupnú a zrete¾nú �ty-
lizáciu, èo èitate¾ovi umo�òuje syn-
chrónnu verifikáciu textu knihy.

O základných spôsoboch a princí-
poch vlastnej techniky èítania vecnej li-
teratúry � výluène v jej textoch mo�no
hovori� o funkènosti rýchleho èítania �
sa èitate¾ doèíta po kapitolách venova-
ných opisu základných jednotiek písom-
ných prejavov (od písmen cez slová, ve-
ty a� po samotné texty). Èitate¾ sa dozvie
ve¾a nev�edných informácií napr. o ve¾-
kosti a rodoch (�ánroch) a rodinách pís-
ma, ktoré sa vyu�íva pri tlaèi rôznych
typov textov a celých kníh, o zvukových,
generaèných alebo slovnodruhových
vlastnostiach slov a ich funkciách v tex-
toch, o rozdielnych èastiach vety a ich
úlohách pri recepcii textu, o zákonitos-
tiach kompozície textu ako najvy��ej ja-
zykovej jednotky, na úrovni ktorej sa rea-
lizuje skutoèné dorozumievanie. Uèitelia
urèite zefektívnia svoje èítanie na strán-
kach venovaných dyslexii èi�e neschop-
nosti nauèi� sa èíta�. Autor pripomína, �e
dyslexia sa týka iba èítania detí, netýka
sa rýchleho èítania, pri ktorom sa èítajú

u� nie písmená a slová, ale celé vety èi
odseky.

Pútavos� a �tylistickú uká�kovos�
osvedèuje autor viacerými konkrétnymi
prirovnaniami alebo obrazmi, napr.: �Ti-
tulok (názov, nadpis, záhlavie) je krst-
ným menom textu. Titulok je hlavná brá-
na do textu, a èitate¾ nemô�e ís� boèným
vchodom� [s. 49]. Alebo: �Odseky sú
ovocím jedinej odrody, zatia¾ èo kapito-
la je ovocím z viacerých odrôd � po-
chopite¾ne, toho istého druhu� [s. 50].

V kapitolách o jednotlivých techni-
kách èítania sa autor sústreïuje na �tech-
nológiu� textu, a tak èitate¾ovi umo�òuje
jeho spriezraèòovanie. V tejto èasti kni-
hy uvádza aj konkrétne metodické cvièe-
nia, napr. na zväè�ovanie zrakového roz-
pätia oka [s. 55-58]. V algoritme
efektívneho èítania [s. 58-62] autor èita-
te¾om konkrétne radí, ako odstraòova� zlé
návyky pri èítaní. Ide o zásady, komplex
ktorých by hotový èitate¾ mohol získa�
poèas �kolskej dochádzky: nepohybova�
hlavou, len oèami; nepohybova� nohami
a ma� ich v tupom uhle; krátke texty èíta�
na jeden raz; pri èítaní podèiarkova� dôle-
�ité miesta; oznaèova� si dátum èítania;
robi� si poznámky a výpisky; vytýèi� si
cie¾ èítania � èo alebo koho v texte h¾a-
da�. Ko¾ko na�ich maturantov alebo �tu-
dentov vysokých �kôl, resp. aj ich absol-
ventov (!) berie prirodzene, automaticky
a zákonite do ruky s knihou aj viacfareb-
né ceruzky, poznámkový blok, pravít-
ko...?! E�te výhodnej�ie, praktickej�ie a aj
rozumnej�ie (=efektívnej�ie) je vpisova-
nie poznámok priamo do alebo k textu
v knihách èi skriptách, lebo tu je pri texte
aj príslu�ný kontext alebo kotext.

J. Mistrík vyde¾uje a charakterizuje
�es� techník rýchleho èítania: orientaè-
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né, kurzorické, selektívne, ruptúrovité,
rekreaèné a kombinované èítanie.

Orientaèné èítanie vyu�ívame, keï
chceme získa� základné v�estranné in-
formácie o knihe. Ponúkajú ich jej ok-
rajové èasti: titulok, meno autora, text
zálo�ky na obálke, copyright, mená re-
cenzentov, príp. vedeckého redaktora,
tirá�, obsah, osobný a vecný index, bib-
liografia, doslov, záver, zhrnutie (resu-
mé). Orientaèné èítanie nám trvá teda
iba nieko¾ko minút a pod¾a autora �ne-
jde v pravom zmysle o klasické èítanie,
ale o prezeranie údajov. Je to takpove-
diac èítanie postojaèky� [s. 66]. Osved-
èuje sa tie� pri èítaní novín, ich preze-
raní s cie¾om rýchlo nájs� neobyèajné
a neoèakávané správy.

Vy��iu èitate¾skú zruènos� a èítaciu
techniku vy�aduje kurzorické (diagonál-
ne) èítanie. Jeho zmyslom nie je dopod-
robna zvládnu� problematiku textu, ale
získa� èo najviac rozlièných informácií.
Napomáha ho Mistríkovo spoznanie �ty-
listiky odseku, ktorého prvá veta má naj-
väè�iu informaènú nasýtenos�. Analogic-
ká s metódou èítania zaèiatkov odsekov
je metóda èítania jednej polovice vety,
èo zase súvisí s významovým èlenením
vety na východiskovú a jadrovú èas�.

Na schopnosti postrehnú� a vyèleni�
najzáva�nej�ie èasti textu je zalo�ené
selektívne (blokové) èítanie. Jeho rizi-
ko je v tom, �e nedostatoène zbehlý èi-
tate¾ nemá intuitívnu istotu v preskako-
vaní nepodstatných èastí textu. Ich
hodnotu sa nauèíme vypozorova� na zá-
klade kontextu. Kým pri kurzorickom
èítaní h¾adáme nieèo nové, pri selektív-
nom èítaní h¾adáme u� urèité veci.

Protikladom kurzorického èítania je
ruptúrovité èítanie. Vyu�íva� by sme ho

mali najmä pri �túdiu, keï nám nejde len
o získanie èo najväè�ieho mno�stva in-
formácií, ale aj o ich intenzívne spraco-
vanie, analýzu a uva�ovanie, pri èom sa
treba aj zastavi� a meni� tempo èítania.
Autor v tejto kapitole logicky uvádza
zásady práce s knihou, vysvet¾uje funk-
cie excerptov, konspektu, anotácie, re�er-
�e, referencie, excerpcie, digestu. Len
kombinácia techniky ruptúrovitého èíta-
nia s uvedenými metódami spracúvania
textu robí z tejto techniky v pravom
zmysle slova efektívne èítanie.

Èítame nielen preto, aby sme získava-
li nové informácie, ale aj preto, aby sme
si oddýchli. Vtedy èítame najmä umelec-
ké texty, ktoré v nás vyvolávajú estetické
zá�itky a umo�òujú relaxova�. J. Mistrík
toto èítanie oznaèuje rekreaèným, a to aj
preto, �e �èítajúci si neuvedomuje reálny
èas a stráca kontakt aj s reálnym prostre-
dím, v ktorom ako fyzikum existuje� [s.
89]. Na rekreaèné èítanie sa mô�e zmeni�
náuèné alebo informaèné èítanie. Platí aj
opak, �e rekreaèné èítanie prejde do kur-
zorického alebo ruptúrovitého, ak ume-
leckú literatúru prijímame ako vecnú.
O èistej technike èítania mo�no máloke-
dy hovori�. Textu ako zlo�itého fenomé-
nu sa aj zlo�ito zmocòujeme tým, �e spô-
soby èítania èasto kombinujeme
a striedame, k èomu J. Mistrík dodáva:
�Pri èítaní spôsob nie je cie¾om, ale iba
cestou k dosiahnutiu cie¾a� [s. 90].

Za jednotlivé techniky èítania au-
tor priradil e�te poznámky k testova-
niu a nácviku rýchlosti èítania, o skry-
tých úskaliach pri èítaní, ktoré
predstavujú niektoré jazykové jednot-
ky v texte, ako napr. paronymá, homo-
nymá, antonymá aj synonymá, o inter-
pretácii textu, o úlohe pozornosti
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a pamäti pri èítaní, o exaktnom mera-
ní èitate¾nosti textu èi o èítaní �peciál-
nych druhov písma, vrátane poznámok
o daktylotickej komunikácii a posun-
kovej reèi. Proporène a funkène na
stovke strán toto v�etko doká�e len
autorská osobnos� s bohatými nielen
vedecko-teoretickými poznatkami
z lingvistiky a najmä teórie textu (�ty-
listiky), ale aj skúsenos�ami z apliká-
cie svojich výskumov v pedagogickej

praxi, reèovej komunikáci vôbec,
zvlá�� v rétorike, umeleckom predne-
se, a v komunikácii nepoèujúcich.

Kniha J. Mistríka be�nému èitate¾ovi
ukazuje, �e èítanie je moderný spôsob
komunikácie medzi autorom a èitate¾om.
Èitate¾ovi-uèite¾ovi a �tudentovi zasa pri-
pomína, �e uèenie nemo�no oddeli� od
èítania a �e proces èítania je súèasne pro-
cesom uèenia.

 Ivan Oèená�

Po prvý a zatia¾ aj posledný raz som
pobudla tý�deò na 5. roèníku tohto pre-
krásneho podujatia a u� je tu 7. roèník
(29.9. � 5. 10. 1997) s pozvánkou, ktorá
je výtvarne o nieèo chudobnej�ia ako
predchádzajúca, ale obsahovo je rovnako
bohatá a vtipná. Má opä� ve¾a organizá-
torov a sponzorov a patronát UNESCO.

Ústredné heslo festivalu znie: Hlavnì
nesmí býti smutno... Pøijïte
pobejt...(funkène vyu�ité náreèie). Ka�-
dý deò programu je v tomto duchu uve-
dený citátom z niektorého autora novo-
dobých rozprávok, napr. Hopsa, hejsa,
hopsa, pí�u báseò pod psa (J. �áèek), Do
kopce pì�ky, z kopce s kolobì�kou (J.
Werich), Takový velký král, a sedí na ho-
lém stromì jako sojka (M. Kubátová),
Tohoto mimoøádnì urostlého mamuta
zakousl zde tento nenápadný pes (M.
Macourek) a nakoniec ¾udová múdros�
V�echno má svùj konec a jitrnice tøi.

Program je tradiène prebohatý, na-
príklad: sprievod masiek, minisympó-

zium Humor v rozprávke, kolokvium
Gamblerství, Divadlo vo výchove,
chrámový koncert, literárna sú�a� za
prítomnosti známych hercov H.
Maciuchovej a J. Kanyzu, tradièný jazz,
diskotéka s rádiom Èervená hora,
podveèer s ¾udovou piesòou, sú�a� pre
rodièov s de�mi, krst knihy, ohòostroj
a vystúpenie L. Bílej a vystúpenia det-
ských divadiel a súborov, ktoré ani ne-
mo�no poráta�, veï program sa zaèína
o 8,30 a trvá do neskorého veèera.

Sprievodnými podujatiami poèas tý�-
dòa sú: výstava hraèiek, fanfáry zo zá-
mockých okien, celo�tátny seminár
Dramatická výchova v �kole, vernisá�
sôch, ktoré vytvorili �tudenti fakulty vý-
tvarných umení JUT Brno pre mesto
Jièín, Pohádkové noviny, bábkové divad-
lo, divadelné nocturno a výstava vyda-
vate¾stva Albatros.

Aj keï tam nebudem, moje spomien-
ky budú s nimi, �elám im pekné poèasie.

 Natália Ihnátková

Jièín � mìsto pohádky
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Medzinárodná asociácia pre rozvoj
èítania International Reading Associa-
tion (IRA), ktorá vznikla v r. 1956, je
profesijná organizácia zacielená na v�e-
stranný rozvoj èítania a gramotnosti. Vo
vy�e 90-tych krajinách sveta zdru�uje
okolo 1300 rád a národných asociácií
� jednou z nich je aj na�a Slovenská
asociácia pre rozvoj èítania (SARÈ).

Jednou z mnohých aktivít IRA je
Medzinárodný deò gramotnosti � Inter-
national Literacy Day, ktorý sa oslavu-
je ka�doroène 8. septembra. Od roku
1965 je sponzorovaný organizáciou
UNESCO. Tento sviatok je spojený
s ude¾ovaním medzinárodných cien
a èestných uznaní in�titúciám a jednot-
livcom za najlep�ie výsledky v boji pro-
ti negramotnosti. Sprevádzajú ho me-
dzinárodné, ale aj regionálne slávnosti,

8. september � Medzinárodný deò gramotnosti

programy v rozhlase a televízii atï. (na-
príklad v roku 1995 sa oslavy konali
v Èíne v súvislosti so 4. svetovým kon-
gresom o �ene). Ka�dá asociácia dostá-
va z centra IRA k tomuto dòu blaho-
prajný list.

Keï�e Medzinárodný deò gramot-
nosti súvisí so zaèiatkom �kolského ro-
ka, mnoho uèite¾ov vyu�íva tento zvlá�t-
ny deò na zdôrazòovanie dôle�itosti
vzdelávania v �ivote detí aj dospelých.
Mali by sme sa aj my pripája� k tejto
oslave.

I Touch the Future � Dotýkam sa
budúcnosti.

I Teach. Uèím.
(Christa MC AULIFFE)

 Natália Ihnátková

SARÈ � IRA


