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SLOVENÈINÁRI SEBE

Tvorivos�ou uèite¾ov k tvorivosti �iakov?
MARIE ÈECHOVÁ

Prí�a�livos� vyuèovania závisí od miery tvorivosti v �kolskej práci najmä u ado-
lescentov. Na základe vlastnej uèite¾skej a výskumnej skúsenosti vychádzame
z predpokladu, �e ak má by� �kolská práca prí�a�livá pre �iakov, musí by� prí�a�li-
vá predov�etkým pre uèite¾a (samozrejme to nie je jediný predpoklad, av�ak je
záva�ný). Spontánne tvorivý �iak je tvorivý sám od seba, ale je nepochybné, �e aj
ostatných �iakov je potrebné k tvorivosti podnecova�1: k �iackej tvorivosti v�ak
mô�e podnecova� len tvorivý uèite¾. Ako?

Napomáhaním vzniku kreatívnych situácií, podporou �iackej iniciatívy � hlav-
ne nebránením tejto iniciatíve, uvo¾nením priestoru pre nápaditos� a osobitos�.
Na to mô�eme �tudentov naladi� hocikedy jednoduchým formulovaním témy ako
problému, vzbudzovaním potreby a chuti vyjadri� sa k nieèomu, k situácii, k uda-
losti..., podporovaním vlastných �iackych zá¾ub a záujmov. Vytvárame priaznivé
ovzdu�ie v triede, atmosféru pohody; v nej si �tudenti prestávajú uvedomova�, �e
ide o vyuèovanie; vytvárame dobrú náladu, k nej pomáha aj humor a �arty (nie
irónia a u�tipaènos�) � tie vzbudzujú pocit uvo¾nenosti, vytvárajú pozitívne emó-
cie �iakov. Tak sa prekonáva vzdialenos� medzi uèite¾om a �iakmi � práve ve¾a ráz
priaznivá atmosféra, kúzlo okam�iku prinúti �iakov reagova� spontánne; úprim-
ne, ak je medzi nimi a uèite¾om vzájomná dôvera.

Ak zú�ime východiskový predpoklad o prí�a�livosti �kolskej práce, dospeje-
me k jej ïal�ej podmienke, k tvorivosti uèite¾a.

Tá spoèíva i v tematickej nápaditosti (prichádza� s novými námetmi) a v pos-
kytovaní priestoru pre �iacku tvorivos� a jeho vynaliezavos� prekonávaním vlast-
nej funkènej uèite¾skej fixácie, dôle�itá je i empatia, vci�ovanie sa do pocitov, do
jednania �iaka. 1,2 Uèite¾ by mal v�dy oceni� rôzne spôsoby, obzvlá�� originalitu
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rie�enia problémov iniciovanú �iakmi, aj variova� vlastné postupy. Uèite¾ svojimi
postojmi a vyjadrovanými oèakávaniami ovplyvòuje �iacke výkony, a to pozitív-
ne i negatívne � predikcia sa èasto (vïakabohu i bohu�ia¾) naplní. V danej súvis-
losti je potrebné poveda� i to, �e príli� autokratický uèite¾ov postup obmedzuje
�iakovu tvorivos�, a preto uèite¾ s takýmto sklonom by ho mal utlmi�.

Osvedèuje sa � kvôli úspe�nému nadviazaniu a udr�aniu kontaktu so �iakmi
a získaním ich dôvery � povzbudivé permisívne naèúvanie �iakov a verná per-
cepcia referenèného �iackeho názoru3, potom sa v�ak hocikedy uèite¾ dozvie i to,
èo vôbec nechcel � o svojich kolegoch, o sebe, o svojich �iakoch, o ich intím-
nom �ivote, o súkromí rodín... Napriek týmto a ïal�ím rizikám z nich vyplývajú-
cich pova�ujeme za opodstatnené adaptívne vyuèovanie, t.j. vyuèovanie prispô-
sobené �iakom, samozrejme nie vyuèovanie bez po�iadaviek, uspokojujúce sa
s daným stavom. Veï vieme, �e práve tvorivos� rastie s tvorivými a nároènými,
nie v�ak nezvládnute¾nými úlohami, osobnos� sa prejavuje, ale i formuje v èin-
nosti a èinnos�ou.

Rozvíja� osobité, individuálne videnie a chápanie reality a vyjadrovanie sa
o nej4 mô�eme vo vyuèovaní slohu � v komunikaènej výchove � obzvlá�� na stred-
nej �kole. Je vhodné uvo¾òova� tvorivé sily �iaka, jeho obrazotvornos�, fantáziu
a uèi� ho vyjadrova� jeho zá�itky. Pripomeòme si, �e o tom písal u� J. Müller
v súvislosti s vyuèovaním slohu na ni��ích stupòoch �koly na prelome 19. a 20.
storoèia.5 Naznaèeným postupom mo�no vzbudzova� u �iakov rados� z vlastnej
slohovej tvorby, a tak prispieva� k rozvoju zá¾uby mláde�e v slohovej tvorbe (pozri
odkaz 3, s. 89). �iaka ako subjekt re�pektujeme tým, �e vyvolávame, zachycuje-
me a rozvíjame schopnos� vo¾ného vyjadrovania, uplatòujeme participujúci, koo-
perujúci vz�ah uèite¾a a �iaka.7

Prístup a postup naznaèený vy��ie mô�eme oznaèi� ako netradièný (aj keï nie-
ktoré prvky sa vyskytovali v �kole u� zhruba pred sto rokmi), na jeho overenie
sme preto vyu�ili existenciu a ponuku alternatívnej strednej �koly, toti� súkrom-
ného gymnázia, a to po predbe�nom vyskú�aní niektorých postupov a metód na
seminári komunikaènej výchovy na FF UK.

Pre �tudentov uvedeného gymnázia je príznaèná relatívna intelektuálna vyspe-
los� (skladajú inteligenèné testy pred vstupom do gymnázia), ale nízka vzdela-
nostná úroveò (neskladajú prijímacie skú�ky a to je najèastej�í dôvod, preèo sa na
danú �kolu hlásia), nemajú � aspoò niektorí � vypestované pracovné návyky, tým
menej potrebu pracova�. Niektorí jednotlivci prichádzajú na strednú �kolu s po-
kazeným vz�ahom ku �kole, iní nemajú vypestované základy spoloèenského sprá-
vania.

Toto treba poveda� na úvod, aby bola zrejmá potreba vnímavého, citlivého,
re�pektujúceho vz�ahu k problémom �tudentov v pokojnej atmosfére a zároveò
potreba od zaèiatku prekonáva� niekedy negativistický postoj k vzdelávaniu (jed-
notliví �tudenti z rodín inteligencie a podnikate¾ov odmietali �túdium, �kolu na-
v�tevovali len kvôli rodièom). Vcelku bez zábran, úprimne a nahlas vyslovovali
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v opakovaných ve¾mi spontánnych spoloèných i individuálnych rozhovoroch, èo
si myslia a ako sa cítia.

Po prvých krokoch v �kole bolo zrejmé, �e hlavné je vzbudi� záujem �iakov,
ponúknu� im nejaké èinnosti, ktoré by zodpovedali ich predstavám, apelova� na
ich sebavedomie (bolo väè�inou vysoké), na potrebu vlastného presadzovania sa
a schopnos� samostatného konania. Rovnako významné, ba e�te ob�a�nej�ie sa
neskôr ukázalo udr�anie u� vzbudeného záujmu. Ale predsa sa nám podarilo v ex-
perimentálnom volite¾nom seminári (pre 3. roèník) orientovanom pracovne � ka�-
dý �iak tý�denne spracovával 1-2 písomné, prípadne pripravoval ústne komuniká-
ty � po celý rok udr�a� dobrovo¾ne v permanentnej èinnosti 16 z 20 pôvodne
prihlásených záujemcov. Potvrdilo sa, �e ich silná motivácia (väè�inou i�lo o �tu-
dentov s kultúrnymi záujmami, prípadne zaujímajúcimi sa o publicistiku) a ús-
tretový uèebný program s adaptívnym prístupom k �iakom aj k programu zabez-
peèili dlhodobý stav �iackej aktivácie.

�a��ie ako vo volite¾nom seminári bolo dosiahnu� pozitívny vz�ah k práci a vy-
burcova� �iacku tvorivos� v povinnom jazykovom vyuèovaní (vyuèovala som expe-
rimentálne 1 hodinu �tyri roky), kde boli mnohí �tudenti len slabo ovplyvnení vyu-
èovaním gramatiky a slohu, s rôznymi záujmami, s rôznymi vlohami a rôznou
(niekedy i ve¾mi negatívnou) sociálnou skúsenos�ou. Prezradím, �e lep�ie ako na
hodinách jazykového vyuèovania sa mi darilo na hodinách slohu presvedèi� �iakov
o potrebe kultúrneho komunikovania a vytváraním kreatívnych situácií podnecova�
ich k slohovej tvorbe. Pri nej sa potvrdzovalo, �e individuálny �týl sa nedá nauèi�,
mô�eme ho len in�pirova� vhodnými námetmi, ich predbe�ným predebatovaním
neblokujúcim tvorivos� a in�trukciami, ktoré �iaka direktívne nemanipulujú, ale ta-
kými, ktoré ho orientujú, no neobmedzujú. Pri výbere tém je nutné si uvedomi�, �e
príli� �iroké, v�eobecné témy majú malú in�piraènú energiu, niektorých �tudentov
stiesòujú8 (rovnako ako iných �tudentov obmedzujú témy príli� úzke).

Aj keï boli individuálne výsledky rozdielne, zrete¾ne s chu�ou boli prijímané
a spracovávané tvorivé úlohy vychádzajúce v ústrety spontánnej hravosti adoles-
centov, a to rovnako pri volite¾nom vyuèovaní i povinnom vyuèovaní. Náhodne
z nich uvediem: Pripravte pre niekoho konkrétneho, napr. pre svojich mlad�ích
súrodencov rozprávku na tému Keby som mal èarodejný prsteò alebo Keby som
mal lietajúci koberec... Jeden z vydarených pokusov (autor dysgrafik so slabými
�tudijnými výsledkami) som zaradila do uèebnice pre základné �koly.9

Mnoho o �iakoch vypovedali sondy do ich citového a názorového sveta, �iaci
viedli úprimné monológy pri subjektívnej spovedi na tému Hnevám sa niekedy
sám na seba? Ve¾kú ob¾ubu na�li témy niekedy len naznaèujúce, neprikazujúce,
napr. Èo by o mne rozprávala moja... (�iaci dopåòali: ¾avá topánka, èiapka � tému
spracoval �iak, ktorý èiapku takmer nedával dolu z hlavy,...), Mám problémy s...,
Poï so mnou ...., ale i Apríl a pod.

Vo vyuèovaní som mohla pou�i� svoje takmer �tvr�storoèné skúsenosti z vede-
nia celonárodnej sú�a�e Olympiáda v èeskom jazyku, v ktorej neo�úchané náme-
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ty typu Postreh, Miniportrét, Dla�obná kocka rozpráva... viedli �iakov k h¾adaniu
in�pirácie a intenzívnych kontaktov so skutoènos�ou a k jemnému zachyteniu toho,
èo ich zaujalo.

V povinnom vyuèovaní som sa sna�ila nájs� cestu k jednotlivcom, ktorí sa
�a��ie zapájali do pracovnej èinnosti; najmä domáca príprava u nich vyvolávala
nezáujem, niekedy a� nechu�. Toto sa v�ak zmenilo pri príprave projektov, ktoré
boli zalo�ené na vz�ahu �tudentov k miestu �koly, na spolupatriènosti s jej oko-
lím, s pôvabným Vy�ehradom, Vltavou...

�iaci si sami vybrali z nieko¾kých prediskutovaných návrhov príslu�ný pro-
jekt a ka�dý jednotlivec pod¾a svojho vkusu èiastkovú úlohu. Bol stanovený ter-
mín predvádzania (formou triednej akadémie i pre záujemcov z uèite¾ského zbo-
ru...) a anonymne bol vybraný moderátor programu. V dvojmesaèných intervaloch
si �tudent obstaral a spracoval informácie z odborných publikácií, z múzeí, z ga-
lérií, od uèite¾ov iných predmetov, od odborníkov z vedeckých in�titúcií, prinie-
sol si materiál na predvádzanie, napr. reprodukcie, hudobné nahrávky, plány a ná-
kresy. S ka�dým �tudentom som prediskutovala jeho prípravu; moderátor zostavil
program, s mojou pomocou zladil jednotlivé texty tak, aby na seba nadväzovali,
neprekrývali sa a pripravil si sprievodné slovo. E�te treba doda�, �e jednotlivci
s umeleckými sklonmi zlo�ili vlastné básne a piesne, objavili sa aj pokusy o po-
viedku (à la Sv. Xaverius) a imitáciu miestnej povesti. Takto boli zamerané pro-
jekty Vy�ehrad10 a Vltava, predvádzané po dva roky za sebou. Projekty re�pekto-
vali individuálny záujem a orientáciu �iakov (projekt Vy�ehrad vyhovoval
záujemcom o sprievodcovstvo, históriu, archeológiu, architektúru a výtvarné
umenie, hudbu, literatúru, botaniku, biológiu, geológiu, �port aj zábavu). Podob-
ne projekt Vltava mal charakter putovania od prameòov Vltavy pozdå� miest a hra-
dov, sledoval aj vodné diela na Vltave, flóru i faunu na jej brehoch...

Prirodzeným vyvrcholením bolo predvedenie projektu, ktoré bolo vlastne
prepojeným súborom reèníckych cvièení, predná�aných naspamä� (s písomnou
podporou v ruke). Triedne predstavenie, ktorého sa zúèastnil aj riadite¾, jeho zá-
stupca a majite¾ka �koly, prebiehalo v triede so stolièkami usporiadanými do kru-
hu tak, aby ka�dý �iak mal rovnako ïaleko od stredu kruhu. Aj toto usporiadanie
rovnako ako podiel ka�dého (pod¾a vlastného rozhodnutia) malo podèiarknu�
my�lienku kooperácie a zároveò �peciálnu sociálnu rolu jednotlivca: ka�dý pri-
pravil program (a� do predvedenia pre ostatných neznámy).

V prvej fáze prípravy prí�a�livo zapôsobil príklad jednotlivcov, ktorí iniciatív-
ne priná�ali svoje materiály a informácie na konzultácie, aj na tých �iakov, ktorí
sa inokedy nev�ímavo prizerali, � a výsledok bol pote�ujúci.

Pokúsili sme sa o realizáciu metódy projektu aj v jazykovej zlo�ke, a to na
tému Múdros� Èechov vo frazeológii. Záujemci si pre�tudovali odporúèanú litera-
túru (frazeologické slovníky, èlánky o frazeológii), jednotlivci urobili výskum
poznatkov o ¾udovej a kultúrnej frazeológii v triede, súèas�ou projektu bolo aj
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zbieranie frazém, napr. pranostík a ich výklad, ale aj sú�a� (motivovaná jedným
èasopisom), v ktorej boli niektoré frazémy prelo�ené do odbornej reèi a poslu-
cháèi mali uhádnu�, aká frazéma sa pod �definíciou� skrýva.

Okrem toho, èo u� bolo povedané, predvedenie projektu smerovalo aj na posil-
nenie odvahy verejne vystupova�, a tým posilni� vieru vo vlastné sily a zároveò �
v danom prostredí významnú � potrebu sebaovládania a nenásilnej kultivácie re-
èového správania.

Súèas�ou práce bolo tzv. ústretové �túdium/uèenie11 pou�ívané v uvedenej strednej
�kole be�ne, ak bolo zadávané opakovanie uèiva zo základnej �koly � len po krat�ích
úsekoch, aby ich zvládli aj �iaci bez po�adovaných vedomostí � a to pod¾a odporúèa-
nej uèebnice (Vl. Styblík a kol.: Pøehledná mluvnice èe�tiny pro základní �koly. For-
tuna, Praha 1992). �iaci si mali pre�tudova� daný úsek (pod¾a in�trukcií, príp. pod¾a
nieko¾kých problémových otázok), v �kole potom mali mo�nos� pýta� sa na to, èomu
nerozumeli, èo im bolo nejasné, potom nasledovala diskusia o pre�tudovanej èasti
(namiesto výkladu, ktorý by bol redundantný), sprevádzaná kontrolnými otázkami.

Volite¾ný seminár, urèený �tudentom orientovaným humanitne, zalo�il svoju
èinnos� na vz�ahu fantázie a reality, s ich zrete¾ným odlí�ením pod¾a zámeru a si-
tuácie, z ktorej komunikát vychádza a do ktorej smeruje, i�lo o nájdenie tém pod-
porujúcich tvorivos�, o produkciu komunikátov a ich predvedenie, kritickú ana-
lýzu a sebahodnotenie.

Imitaèná metóda vychádzajúca z in�piraèného vzoru, ktorá bola pou�itá v za-
èiatoènej fáze existencie seminára (len ako východisko), dokázala, �e aj analogic-
ký postup mô�e by� tvorivý. Napríklad po zoznámení sa s kapitolou Vzorná próza
v Lacinovom Ètení o psaní vznikli na tému �el dráteník po silnici, selka na nìj
volala, aby jí �el zadrátovat hrnec s dvouma uchama texty à la poviedka pre mlá-
de�, dievèenský román, kovbojka, ale aj sci-fi, súdny protokol ai. Podobne po
interpretácii typografických a experimentálnych ver�ov (napr. Havlových: Barié-
ra, Abeceda moderní spoleènosti..., Stankovièove Variace na de Amicise...) �tu-
denti vypracovali pod ich vplyvom verbálno-neverbálne texty, napr. Zemegu¾a,
Zima, Zamilovaný.

Zlo�enie seminára nás priviedlo na my�lienku nielen predstavi� ob¾úbené lite-
rárne dielo: Odporúèam vám � prezentované formou informaèno-presviedèacou,
ale i formou recitácie � od nieko¾kých ver�ov ob¾úbených autorov po celé dlhé
básne, vrátane prejavov chúlostivého, celkom �ne�kolského� charakteru, prièom
v nieko¾kých prípadoch �tudenti (i opakovane) priná�ali a predstavovali vlastnú
� menej èi viac vydarenú � básnickú tvorbu. Jedna z básní bola zaèlenená aj do
uèebnice èeského jazyka pre 9. roèník,12 inú prikladáme:

Kdy� veèerní jdu ulicí
jdu sám ne v davu
nad mojí tì�kou palicí
zøím modrých ètvercù øadu

Jen to jsou barvy noci
ta støíbrná a modrá
první patøí mìsíci
lidem zas ta druhá
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Ná� národ velmi poslu�ný
dbá v�ech rozkazù
jak zaène program veèerní
sedne a dr�í tlamu

U� bojíme se sami �ít
nevíme koho volit
oni nám øeknou jaké bít
a na které se zlobit

Mimoriadny ohlas vyvolal fantazijný obrázok (venovaný �tudentkou A.P. z FF
UK), ktorý poslú�il ako in�piraèný zdroj pre vo¾ný text.

Zamilovaný

Zima
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Vzniknuté texty predstavovali jeden z vrcholov produkènej èinnosti �iakov.
�tudenti vytvorili texty opisné, rozprávajcie, sci-fi, úvahové aj výkladové. Jed-
notlivci videli v obrázku fantastickú rastlinu -strom, hubu, kvetinu, ale aj zviera,
nadprirodzenú bytos�, schému vzniku �ivota � z h¾adiska fylogenetického i onto-
genetického. Väè�ina �tudentov rozohrala fantáziu naplno:

Tak co je to tady za potvoùrku podivnou: ano je to ona
Vidím její chapadélka, jak se ladnì vzdouvají a v�ude okolo je voda.
 Jak tak uva�uji, øíkám si: mám pìkné nedostatky v biologii. Kdybych je nemìla, vìdì-

la bych, není-li ta sasanka tøeba maso�ravá. To snad aby si chudák Honza Nosek rad�i
pøesedl, mohla by na nìj dostat chu� a slupnout ho jak zralou malinu.

 Proboha ! Co se to dìje ?! Jedno z tìch chapadel si právì ovíjí Honzùv batoh a dal�í mu
v nìm �mátrá, asi po svaèinì. Ne, po svaèinì to nebude. Vidím, jak si vytahuje uèebnici
èeského jazyka a jede tøetím chapadlem po øádcích, jako by je èetlo. V ú�asu v�ak zji��uji, �e
po nìm zùstává jen bílý papír. Volám, u� nahlas: �Zniète to, zniète ten výplod mé fantazie!�...

 Kdysi, je to u� dávno, pøinesl si tatínek domù Nìco. To nìco byla hnusná, odporná,
slizká houba, která mìla mít, prý, zázraèné, léèivé úèinky. Prý ! Lidé, ti, co ji u�ívali,
do�ívali se a� stopadesáti let. Taková to byla houba.Takový to byl zázrak !

 Øíkalo se jí Kombucha nebo Kumbucha. Já jsem se jí bála, proto�e se tak divnì hýba-
la, mrskala, mlaskala, plácala sebou...maminka ji nenávidìla, proto�e smrdìla !

 V�dycky, kdy� ji maminka chtìla vyhodit, tatínek jí to rozmlouval slovy, �e chce být
velmi zdráv a �iv sto padesát let. Maminka se v duchu sama pro sebe smála tatínkovì
naivitì. Urèitì !...

 Témìø �okující zprávu zveøejnili minulý týden vìdci z Kalifornské astronautické spo-
leènosti( KAS ). Obøí teleskop, který ji� nìkolikátým mìsícem brouzdá vesmírem, objevil
v blízkosti planety Pluto novou planetu, nazvanou Yukon. Po bli��ím zkoumání této plane-
ty se zjistilo, �e na planetì je �ivot !

 �Podaøilo se nám zachytit primitivní formy �ivota,� sdìlil vedoucí sekce pro výzkum
mimozemského �ivota doc. George Kesey...

Opaèný prístup bol zvolený pre komunikát, v ktorom bola na vystihnutie deja záväzne
urèená len jedna obmedzujúca podmienka, napr. forma: dialogická. Vnikli texty s dejo-
vým spádom, �ivé a jazykovo neotrepané.

Postava A si mávne na taxi. Po chvíli koneène jeden zastaví. Otevøou se dveøe a vyklo-
ní se postava B � taxikáø: �Dobrej, kam to bude. A máte peníze?� �Potøebuju rychle na
Pavlák. I. P. Pavlova. Mù�u?� Taxikáø chce je�te nìco øíci, ale postava A se cpe dovnitø
a pokraèuje:

�To sem rád, �e ste mi zastavil. Trèím tu u� snad pùl hodiny a poøád nic. Tak jedem,
jedem. Díky moc. Jo, a abych nezapomnìl � ne abyste mì vozil hodinu po Praze. Chci na
Pavlák. Jo?�

�Jo jasnì. To se nebojte, já ...�
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�A taky na mì nic nezkou�ejte. Znám to moc dobøe. Tak jedem?�
Taxikáø se mlèky rozjede. Projede pár ulic, ale postava A mu náhle strhne volant na

stranu a køièí:
�Doleva, doleva, já chci na Pavlák. Øíkal sem ti, abys na mì ��
Taxikáø dá postavì A pìstí a strhne volant zpìt:
�Debile, snad znám Prahu, ne? Co to na mnì zkou�í�, ty parchante?�
�Dobøe, dobøe. Klid.� Postava A se uklidní. Jedou je�tì chvíli, ale v dal�í zatáèce opìt

postava A zaøve:
�Tady doprava, dìlej, co ti øíkám. Kam to jede�?� a vrhne se na taxikáøe. V nastalé

rvaèce taxikáø auto zastaví a vykopne postavu A ven. Okolojdoucí policista pøibìhne a dá
taxikáøi ránu obu�kem. Postavu A kopne do bøicha. Pak se ptá:

�Co se stalo?�
Taxikáø je omráèen a slova se ochotnì ujímá postava A:
�Jel jsem taxíkem a tan chlap mi vyhro�oval, �e jestli mu nedám v�echny prachy , tak

mì zabije. Vytáhl na mì pistoli, ale já jsem mu jí vyrazil z ruky a pak auto zastavilo a ...�
�Jo, jasnì. Tak toho chlapa si vezmu s sebou. Anebo víte co? Nebudeme to protahovat.

Tak tady� � prohledá omráèeného taxikáøe.� Vemte si pùlku � dìlá to asi deset tácù a já si
vemu druhou a nebudem obte�ovat zákon. Dobrý?�

Postava A se usmeje a dojde k le�ícimu taxikáøi. �Dobrý,� øekne, kdy� ho kopne do
øeber. Pak odejde.

Nielen epické, ale aj lyricky ladené prozaické texty boli métou ná�ho sna�enia
(námety ako Ráno, Prebudenie, Deò alebo Jeseò) � napriek niektorým prípadom
citovej roz�ahanosti alebo vypätosti, s ktorými sa u adolescentov èasto stretáva-
me, poskytovali i esteticky pôsobivé obrazy:

 (ranní rosa)...
 Ta ukryje ve své svì�í náruèi celou zem. Zvýrazní rysy kvìtinám, po�kádlí se s jehlice-

mi smrkù a vyrazí jako pot na starých èelech kamenù. Neposedná rosa v�ak chvíli nevydr-
�í, hned ji k sobì lákají vysoká oblaka. Ona jejich pozvání pøijímá a zaèíná �plhat po
strmých paprscích. Ne� ale dospìje k blankytným vý�inám, staèí prosytit celý kraj svou
podmanivou, tajemnou vùní. Kdy� se pak na své pouti ohlédne, spatøí, kterak se celá pøí-
roda namáèí do ranní zlaté koupele. Na tento pozdrav slunce radostnì odpovídají stovky
obyvatel lesù a strání, v�ichni opeøenci jsou ji� na nohou a hlasitì to oznamují okolí.
I celý zbytek �ivoèi�né øí�e hlasitì zívl a protáhl pøední pracky èi si ploutví protøel oèi, aby
mohl radostnì pøivítat pøíchod nového dne.

 �Ahoj. Jmenuji se 16.øíjen a je mi asi tak �est hodin a pár minut.
 Do konce �ivota mi zbývá nìco kolem osmnácti hodin, a tak musí� uznat, �e se moc

dlouhého vìku nedo�iji..
 Tak�e rychle vstávej, proto�e �iju jenom dnes a zítra u� tu nebudu. A co neudìlá�

bìhem tìch nìkolika hodin, tak toho se u� nedo�iju a nechci být ochuzen o spoustu zá�itkù
jako mùj zesnulý bratøíèek. Kdybys ho sly�ela, jak naøíkal, kdy� mi pøedával klíè od slu-
neèní dráhy...�
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Znovu som sa presviedèala o tom, �e vhodne vybraný, in�piratívny námet,
taký, ktorý �tudenti prijmú za svoj, s ktorým �ijú, o ktorý majú záujem, vzbudzu-
je ich tvorivos�. Potvrdila sa skúsenos�, �e výber tém ovplyvòuje vo ve¾kej miere
úroveò spracovania, a to, �e tvorivé prejavy mô�u by� in�pirované vlastnými pria-
mymi zmyslovými a citovými zá�itkami, ale aj nepriamymi (z èítania) rovnako
ako fiktívnymi (obrazotvornos�).13 Vznikali pôvabné emocionálne, niekedy i in-
tímne ladené texty popri textoch vtipných, hravých, slohovo svie�ich.

S oh¾adom na �tudentov so záujmom o publicistiku sme sústredili pozornos�
aj na rôzne publicistické �ánre, a to písomné aj ústne. K písomným patrilo napr.
interview s osobou pod¾a vlastného výberu:

 První, pùvodní verze:
VT: �Èau Bumlo, hele potøebuju pár vìcí se tì zeptat. Co ?�
RV: �Vo co de ? Co zas òáký � tyjo � tady se mì ptát jo ? A proè ?�
VT: �Tak jo. Tak zaprvý: co si myslí� vo tom, no, co si myslí� vo tìlocviku, posilování,
 ne ?�
RV: �Jaký posilování ? To myslí� ty blbùstky s Øe�átkem nebo co ? Tam by tyjo i - tyjo
 �í�ala se nezadejchala. Ne, todle tam nedávej. Jo posilování ? Tak to je dobrý
 no.�...

 Druhá, cenzurovaná verze:
VT: �Èau Bumlo. Potøebuju se tì na nìco zeptat.�
RV: �Dobøe.�
VT: �Co si myslí� o tìlocviku, konkrétnì o posilování ?�
RV: �Celkem to jde.�...

Robili sme aj reportá�e zo �ivota v gymnáziu, napr. z maturitného veèierka:

 První maturitní ples na�eho gymnázia mìl i pøes moji pùvodní averzi k nìmu velmi
dobrou úroveò. U� v �atnách mì uvítaly zástupy lidí, známých i neznámých, kteøí se hrnuli
jako proud pøese mì kamsi dál. V�ude okolo vládl lehký chaos. Bylo mo�no pozorovat, jak
se davem prosmykují více èi ménì nervozní maturanti � kdo by se jim divil.

 U� od zaèátku bylo ale vidìt, �e celý ples je dobøe zorganizovaný. Nìco po pùl osmé bylo
proneseno pøivítání, po nìm následovaly fanfáry a velmi pìkné pøedtanèení taneèní �koly
Lucerna. Úvodní slovo pana øeditele a paní majitelky by jistì v�echny nadchlo, kdyby jej
ov�em bylo sly�et. Tìsnì pøed osmou hodinou zaznìly fanfáry a slavnostnì vy�li maturanti.
Jedna ze studentek dostala slovo, aby pøednesla pravdìpodobnì podìkování rodièùm i pro-
fesorùm, ale bohu�el ani to nevynikalo srozumitelností, ov�em � upøímnì øeèeno � ani ji
nikdo moc neposlouchal. Po potlesku se studenti jali pobíhat s pøipravenými plachtami po
sále a chytat do nich peníze, které jim ostatní, a zejména rodièe, házeli. Zpoèátku se nezdá-
lo, �e by si nìjak moc vydìlali, ale èasem, jak zaèaly plachty tì�knout, optimismu pøibývalo...

S rozpakmi som �tudentom navrhla inú, doposia¾ na strednej �kole be�ne nevyu�í-
vanú formu, a to besedu pri okrúhlom stole, riadenú predsedajúcim �tudentom.
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Nápad simulova� odborné diskusie �tudentov na poèudovanie zaujal, a tak sme
túto formu vyskú�ali pri dvoch tematických okruhoch. Prvá téma � na poh¾ad nie
príli� prí�a�livá pre �iakov � Spisovnost a nespisovnost ve veøejném sdìlování mi
priniesla nemalé prekvapenie. Nekonformní �tudenti netuctového gymnázia vy-
stupovali z urèitých sociálnych pozícií a vyslovovali vyspelé názory racionálne
podlo�ené, zbavené negatívneho radikalizmu mladosti.

 Neprejavila sa tu predpokladaná tendencia po uplatnení extrémnych, konflikt-
ných stanovísk; naopak, �iacke rie�enia boli v súlade so stanoviskami reprezento-
vanými preva�nou èas�ou lingvodidaktikov.14

Druhá téma, vybraná z nieko¾kých mo�ností, V�ímavost/nev�ímavost, bola chá-
paná ako riadená beseda pred televíznou kamerou � �tudenti ju skutoène nakrúcali
a dodatoène úèastníkom a záujemcom premietli (kazetu mám k dispozícii). Po úvod-
nom slove vybraného �tudenta nasledovali jednotlivé vystúpenia � �tudenti zaují-
mali k problému staviská z pozície filozofa, psychológa, sociologièky, právnièky,
ekologièky, lekára, hereèky a jednoduchých obèanov. V�etci prijali zvolenú sociál-
nu rolu za svoju, úplne sa do nej v�ili a vlo�ili do svojich vystúpení ve¾kú mieru
presvedèivosti, napr. obhajoba paragrafu o nutnej obrane z úst �právnièky� alebo
reè �lekára� o nev�ímavosti k postihnutým obèanom sugestívne predostierali výz-
namné argumenty. Z rokovania bol urobený aj vecný písomný záznam.

Naposledy uvádzané metódy simulaèných hier, zalo�ené na prepo�ièaní a pri-
jatí roly15 a na kooperácii a dru�nosti pracovného tímu aktivizovali v�etkých úèast-
níkov. Pozitívne spolupôsobilo aj to, �e �tudenti, ktorí sú ob¾úbení a zároveò majú
u spolu�iakov ve¾kú autoritu, boli najústretovej�í, najaktívnej�í. Stojí za poznám-
ku, �e v seminári preva�ovali chlapci, dievèatá, aj keï v men�ine, tým v�ak netr-
peli. Zo zaèiatku sa vytváral hraný vz�ah spoloèenskej oh¾aduplnosti, ktorý sa
postupne stával prirodzenou súèas�ou chovania.

Aj posledná téma, pôvodne zamý�¾aná ako komplexné a spoloèné písomné
a ústne spracovanie portrétu vybranej osobnosti, vïaka úèastníkom seminára do-
stala prí�a�livú podobu videoprogramu. �tudenti si po rozmyslení, váhaní a rôz-
nych nápadoch stretnú� sa s tou èi onou významnou osobnos�ou zvolili mladého
profesora, ná�ho bývalého frekventanta dia¾kového �túdia FF UK (ktorého sme
majite¾ke pri otváraní �koly odporuèili prija�), otca troch malých detí, èloveka
s kultúrnymi a �portovými záujmami... �tudenti ho interviewovali, natoèili scén-
ky z jeho domácnosti, z výletu s rodinou, nechali o òom hovori� aj jeho kolegov
a �iakov, charakterizovali ho na základe získaných faktov a pod¾a vlastných skú-
seností ako osobnos� s istými èrtami renesanèného èloveka.

Spolu s podporou �iackej tvorivosti i�lo v seminári aj o pestovanie pozornos-
ti a úcty k výsledkom práce druhých. Na vytvorenie priaznivej atmosféry na-
èúvania a na posilòovanie umenia mlèa� vhodne prispievalo prostredie, v kto-
rom sa seminár konal, toti� klubovòa vybavená stolíkmi a kreslami, nechýbali
v nej televízia a video, ale ani biela tabu¾a (na zaznamenávanie jazykových a �tý-
lových javov, ktoré sa stávali v debatách predmetom analýzy � ktorá v�ak nikdy



Slovenský jazyk a literatúra v �kole102

nepreva�ovala nad kreatívnou èinnos�ou, bola v�dy zameraná na vlastné individu-
álne zdokona¾ovanie alebo korektúru textu).

�kola poskytla semináru aj nástennú tabu¾u, na ktorej bola zverejnená �tu-
dentská tvorba (najprv prednesená ústne na seminári, prediskutovaná, autorom
upravená a potom odovzdaná tlaèovej �referentke�). Bohu�ia¾, vplyvom mojej
neprozrete¾nosti mnohé zaujímavé práce z nástenky zmizli bez toho, aby sme si
urobili ich kópie.

Chcela by som e�te podotknú�, �e rok práce v dvojhodinovom volite¾nom se-
minári patril k mojim najlep�ím uèite¾ským zá�itkom, a pozitívnym hodnotením
ne�etrili na záver roku ani úèastníci seminára. Snáï mô�em e�te doplni�, �e poèas
roka sa medzi mnou a frekventantmi vypestovala vzájomná dôvera, mohla som
pozorova� aj isté úsilie o zjemòovanie mravov, dokonca pokusy o galantnos� (teda
i o vy��iu úroveò reèového správania). Stretla som sa u sedemnás�roèných mlá-
dencov s tým, èo poznajú snáï len uèitelia 1. stupòa: èakanie na uèite¾a pred �ko-
lou a odprevádzanie zo �koly.

Na záver kon�tatujeme, �e otázku naznaèenú v nadpise nemo�no jednoznaène
ani jednosmerne kladne zodpoveda�. Tvorivos� uèite¾a do istej miery podmieòuje
tvorivos� �iakov, ale aj naopak: kreativita uèite¾a mô�e by� posilnená, ale aj bloko-
vaná �iakmi. Mala som ��astie, �e sa realizovala väè�inou prvá eventualita.
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Situaèná hra ako rozvíjanie hodnotiaceho myslenia
EVA �TEVKOVÁ

(Zo závereènej práce I. kvalifikaènej skú�ky)

Nielen uèitelia, ale aj �iaci èasto hovoria o �kole, o problémoch, o nedostat-
koch, o uèite¾och. Samozrejme, vidia klady èi nedostatky zo svojho �zorného
uhla poh¾adu�. Nemyslime si v�ak, �e �iaci rozoberajú len nedostatky uèite¾ov.
Doká�u oceni� aj to dobré, èo sa v nás, uèite¾och, skrýva i objavuje. V nasledujú-
com rozhovore �iaci urèujú poradie èi zásluhy jednotlivých uèite¾ov.

Situaèná hra Kto je najlep�í sa zaèína:
�iak A: Najlep�í je pán uèite¾ Veselý. Nemá chybu! V�etko si pamätá, nikto mu

neprejde cez rozum. Je zamilovaný do matematiky. Fantastická hlavièka! Pre neho
existujú len èísla. Mne sa zdá, �e aj �iakov si zaraïuje vo svojej pamäti pod¾a
èísla. �tvorka je u neho u� dobrá známka. Zaèiatok odpovede � to je sypanie
definícií a vzorcov. Nie je skúpy na pochvalu. Èo sa uòho nauèíme, to �na staré
kolená na strednej �kole akoby sme na�li�. Som v matike dobrý a to doká�e oce-
ni�. Je hrdý na nadaných �iakov.

Úvaha nad vplyvom pána uèite¾a Veselého na �iakov:
Pán uèite¾ je prísny, autoritatívny typ, èo �iaci uòho oceòujú. Rozvíja logiku

a pamä�ové myslenie �iaka. Neberie do úvahy subjekt �iaka, vedie ho k memoro-
vaniu definícií a vzorcov, èo je v hierarchii poznatkov na prvom mieste. Nezabú-
da na pozitívne hodnotenie �iakov, za výborné výkony ich pochváli. Zameriava sa
na rozvíjanie schopností a vedomostí len nadaných �iakov, ktorí sa sna�ia výklad
uèite¾a pozorne vníma� a nároèné uèivo si zapamätajú u� na hodine. Pochvala
motivuje. Pán uèite¾ ale �zabúda� práve na slab�ích a menej nadaných �iakov. Na
hodine prevláda napätie. Absentujú tvorivé hry a cvièenia zamerané na rozvoj
tvorivosti.

�iak B: Pani uèite¾ka Kalinová je ove¾a lep�ia! Známky pre òu nie sú podstatné
ako pre pána uèite¾a Veselého. Jednotka sa u nej získava ve¾mi ¾ahko. Som slabá
�iaèka, ale nemám �a�kosti s uèením. Dokonca ma to uèenie aj zaujíma. Niekedy
sa mi zdá, ako keby sme sa ani neuèili. Rada diskutujem, hlásim sa, keï zaèneme
hovori� o filmoch a èasopisoch. Ku knihám sa nedostanem èasto, ale diskusiu
o nich priam zbo�òujem. Ani sa nenazdáme a u� sme aj v uèive slovenskej litera-
túry. A to je na týchto hodinách fantastické!
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Úvaha nad vplyvom pani uèite¾ky Kalinovej na �iakov:
Pani uèite¾ka Kalinová si volí k �iakom cestu objektivity. Vyu�íva hravú formu

výuky. �iaci nadobúdajú dojem, �e sa vlastne ani neuèia, ale na hodinách sloven-
ského jazyka popritom neustále pracujú. Pani uèite¾ka pova�uje ka�dého �iaka za
individualitu a re�pektuje aj prospechovo slab�ích �iakov. Jej vz�ah k predmetu sa
preniesol na postoj �iakov k nemu. Podarilo sa jej vypestova� blízky vz�ah k slo-
venskému jazyku u v�etkých �iakov bez rozdielu. Neustále rozvíja ich schopnos�
vyjadrova� sa a tvorivo myslie�. Vyuèovacia hodina prebieha v pokojnej atmosfére.

�iak C: Pán uèite¾ Takáè má rôzne hodiny. Raz vymyslí to, raz zasa ono. V�dy
robíme nieèo iné. Je priam majstrom. On je najlep�í. Nikomu niè neodpustí, dáva
nám zabra�, od ka�dého vy�aduje splnenie individuálnej úlohy. A niekedy zas spo-
malíme tempo. Vtedy vraj �Porovnaj! Usúï, èo je dobré! Zhodno� správnos� èi ne-
správnos�!, alebo Rozmý�¾aj! H¾adaj inú mo�nos�, iné rie�enie!� A dokonca nieke-
dy sa robí, �e aj on rozmý�¾a nad problémom, tvári sa, �e si sám nie je istý, alebo sa
zámerne pomýli a èaká, �e ho my sami opravíme. Zvyèajne nám polo�í takú otáz-
ku, �e nám trvá celé dni, kým si spomenieme na správne rie�enie. Som dobrá �iaèka
a niekedy si ma doberá. Stáva sa mi, �e sa nepripravím na hodinu a vyhovorím sa.
Uzná aj výhovorky. Nerobím to v�ak èasto. Nechcem zneu�íva� jeho dobrý vz�ah
k nám, �iakom. Mám ve¾mi rada hodiny s pánom uèite¾om Takáèom.

�iak D: Ja nám najrad�ej hodiny s pani uèite¾kou Zemanovou. Aspoò si oddých-
nem. Nemusím ani rozmý�¾a�, ani sa hlási�. Cítim sa ve¾mi príjemne. Pani uèite¾ka
uèí ve¾mi dobre, ale nie je to také, ako u pána uèite¾a Takáèa. Ona nás nièím nepre-
kvapuje. Aj napriek tomu ju mám ve¾mi rada. Cítim, �e aj ona nás má rada. Pri
vysvet¾ovaní je trpezlivá. Ak nieèo nepochopíme, vráti sa k tomu a vysvetlí to e�te
raz. Ak treba, aj viackrát. Potom to u� asi len hlupák nepochopí. Písomku zostaví
tak, aby ka�dý z nás mal dobrú známku. Niè nenechá na náhodu. �tvorka je u nej
najhor�ia známka. Medzi nami nerobí rozdiely. Ka�dý �iak je u nej rovnaký.

Úvaha nad vplyvom pani uèite¾ky Zemanovej na �iakov:
Pani uèite¾ka Zemanová patrí k menej tvorivým uèite¾om. Svojim �týlom vyu-

èovania pestuje u �iakov priemernú vedomostnú úroveò. Je nenároèná. Vedie �ia-
kov k pohodlnosti a nesamostatnosti. �iaci pova�ujú jej hodiny za �hodiny bez
prekvapení�. Tvorivé metódy, formy a prostriedky vyuèovacieho procesu sa u nej
vyskytujú zriedkavo. Na jej hodinách prevláda stereotyp a monotónnos�. Nedi-
rektívny prístup k �iakom vytvára z èasu stráveného s òou 45 minút pohody a od-
dychu bez napätia.

Ktorý uèite¾ je najlep�í, najtvorivej�í? Ka�dý z nich má svoj vlastný �týl vyu-
èovania, ka�dý vytvára u �iakov predpoklady pre rozvíjanie tvorivosti. Jeden viac,
druhý menej. Spomedzi nich by mal najväè�iu �ancu získa� ocenenie za vysokú
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tvorivos� pán uèite¾ Borovský. Vedie �iakov k vytváraniu vlastných súdov i úsud-
kov, porovnáva, konfrontuje, h¾adá nové rie�enia, experimentuje, vedie �iakov k se-
bavzdelávaniu a sebahodnoteniu. Jeho vz�ah k �iakom i k uèebnej látke je dyna-
mický a tvorivý.

V hre v�ak vyuèujú �tyria uèitelia, preto treba urèi� ïal�ie poradie. Pri spraco-
vaní situácií bolo dôle�ité objasnenie postojov �iakov k svojim uèite¾om a po
analýze ich prehovorov sa na druhé miesto dostáva pani uèite¾ka Kalinová. Ve¾mi
úèinne rozvíja u �iakov schopnos� samostatného sebavzdelávania. Jej postoj k nim
formuje také povahové èrty �iakov, o rozvíjanie ktorých musí ís� ka�dému uèite-
¾ovi. Pani uèite¾ka sa stáva na hodine rovnocenným partnerom �iakov.

Pán uèite¾ Veselý sa umiestni v hodnotení tvorivosti na tre�om mieste. Aj keï
je autoritatívny typ, pou�íva pozitívne hodnotenie �iaka. Chybou je jeho jedno-
stranné pôsobenie len na nadaných �iakov. Menej tvoriví a slab�í �iaci �a��ie zís-
kavajú vz�ah k predmetu a k uèite¾ovi. Chýba im in�pirácia a tvorivá hra.

Menej tvorivej�ia je pani uèite¾ka Zemanová. �iaci ju majú radi a �týl jej vyuèo-
vania im vyhovuje. Chýbajú v�ak tvorivé metódy, formy a prostriedky, zmena �truk-
túry vyuèovacej hodiny a diferencovanie pedagogického pôsobenia na �iakov.

Ka�dý z týchto �tyroch uèite¾ov má profesionálne rád svojich �iakov. V takej
�kole, kde vyuèujú, sú �iaci v dobrých rukách.

¼udová slovesnos� ako zdroj motivácie
pri vyuèovaní zámen

BO�ENA KOHÚTOVÁ

Skúsenosti posledných rokov potvrdzujú, �e �iaci a �tudenti získavajú na na-
�ich �kolách kvantum vedomostí, tak�e v tomto smere prevy�ujú kolegov v za-
hranièí. Chyba je v tom, �e èasto ide len o pasívne získané vedomosti, ktoré ab-
solventi �kôl nedoká�u v praxi tvorivo a variabilne vyu�íva�. Nemajú dostatoène
rozvinutú schopnos� rie�i� dané problémy, vlastným úsilím sa dopracova� k zaují-
mavým rie�eniam.

Plachos�, málo aktivity, cti�iadosti a sebadôvery. Tak sa dá charakterizova�
mnoho mladých ¾udí, ktorí konèia �kolu èasto s vynikajúcim prospechom.

Väè�ina z nás u� pochopila, �e aktivita je prejavom �ivotnej sily jedinca a úmer-
ne so stúpajúcou aktivitou stúpa aj �anca uplatni� sa v �ivote. Paradoxom doby je
fakt, �e aktivita mnohých sa sústreïuje na podnikanie, a to do takej miery, �e
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rodièia nemajú èas na deti a málo sa zaujímajú o ich prácu v �kole. Nezáujem zo
strany rodièov o �kolu sa prená�a aj na deti, preto sa teraz viac ako inokedy treba
zamý�¾a� nad problémom nízkeho, respektíve negatívneho vz�ahu �iakov k �kole
a k uèeniu. Je na nás, uèite¾och, aby sme �iakov správne motivovali, pritiahli k �ko-
le zaujímavými metódami práce.

Keï�e prirodzenou vlastnos�ou detí je zvedavos�, tú�ba po poznaní, ku ktoré-
mu sa dopracujú vlastnou aktivitou, treba sústredi� pozornos� na motiváciu.

H¾ada� a vybera� vhodné prostriedky a progresívne metódy práce, ktoré pod-
necujú �iakov k aktivite a iniciatíve, samostatnosti, tvorivosti, ale aj k spoluprá-
ci, uvedomelosti a nevyhnutne aj k národnej hrdosti, teda motivova� a aktivizo-
va� tak, aby na konci vyuèovacej hodiny �iaci skon�tatovali, �e hodina bola krátka,
zámená sú fajn, gramatika je vlastne zaujímavá.

Neobmedzeným zdrojom motivácie je ¾udová slovesnos�.
Malé formy ¾udovej slovesnosti � príslovia, porekadlá a hádanky sú ve¾mi vïaè-

ným materiálom nielen pri vyuèovaní skladby, ale aj tvaroslovia, napríklad zámen.
Ich formatívna a informatívna funkcia je jedineèná a neopakovate¾ná. Umo�-

òujú mno�stvo variácií vo vyuèovaní a sú bohatou studnicou, z ktorej by mal
èerpa� ka�dý uèite¾. Príslovie mô�e by� mottom hodiny, ale dá sa pou�íva� aj prie-
be�ne pri hodnotení aktivity a práce, napr. Komu sa nelení, tomu sa zelení � ako
pochvala. Práca chvatná, málo platná � ako pokarhanie. Robota má horký koreò,
ale sladké ovocie � na povzbudenie atï.

Pri správnom výbere a pou�ití mô�eme vyu�i� práve hádanky a príslovia na
rozoznávanie opytovacích a vz�a�ných zámen a ich funkcie.
PRÍKLAD:
Téma: Opytovacie a vz�a�né zámená
Cie¾: Rozoznáva� a pou�íva� opytovacie vz�a�né zámená. Transformova� jednodu-

ché opytovacie vety na súvetia. Systematika opytovacích a vz�a�ných zámen.
Východiskový text
Fáza: expozièná
Vstupná motivácia nasleduje po zopakovaní ukazovacích zámen.
a) Kto videl kostol z konôp? (Kto stál v konopách a díval sa na kostol.)

Èo je v mäkkom chlebe najtvrd�ie? (Zuby.)
Bez èoho sa chlieb neupeèie? (Bez kôrky.)
Èím vonia mladucha cestou na sobá�? (Nosom.)
Ktorý remeselník je najbezoèivej�í? (Holiè. Berie priamo z úst.)
Aký pluh pou�ili ¾udia pri prvej orbe? (Nový.)
Akých rýb nachytajú rybári najviac? (Mokrých.)
Èí jazyk je najslad�í? (Matkin.)

b) Kde umrie viac ¾udí � na �ibenici alebo na cintoríne? (Na �ibenici.)
Kedy je najviac dier do neba? (Po �atve.)
Naèo pánboh stvoril zemiaky? (Aby aj chudobní mali èo z ko�e dra�.)
Preèo pánboh stvoril Evu a� na koniec? (Aby mu nehovorila do práce.)
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Ko¾ko klincov treba do podkovy dobre podkutého koòa? (Ani jeden.)
Z knihy Veselé putovanie po Slovensku Vyd. Orbis v Prahe 1934
Hádanky sú vybrané a zoradené tak, aby otázky tvorili urèitý systém. Do dvoch

skupín sú rozdelené pod¾a ohybnosti.
 Úlohy pre �iakov:
1. Intonaène správne preèíta� a háda�, resp. uhádnu� hádanky.
2. Urèi� druh viet pod¾a modálnosti a zlo�enia.
3. Vyh¾ada� opytovacie zámená.
4. Zisti�, èím sa lí�ia zámená v prvej skupine od zámen v druhej skupine. (Ohyb-

nos�.)
5. Urèi� vzory ohybných zámen.

Po zápise sa vraciame k prvej hádanke, ktorú prepí�eme na tabu¾u. Potom �ia-
dame od �iakov, aby zopakovali odpoveï na prvú hádanku celou vetou a napí�e-
me pod prvú vetu: �Kto videl kostol z konôp?�

Kostol z konôp videl ten, kto stál v konopách a díval sa na kostol.
D: Úloha pre �iakov: preèíta� si vety, porovna�, objavi� problém. �iaci zistia,

�e sa zámenom kto pýtame v prvej vete, v druhej nie. (Problém � akú funkciu plní
zámeno kto v druhej vete.)

I: Po rozdelení do skupín �iaci dostávajú za úlohu zisti�, akú funkciu plní zá-
meno v prvej a akú v tretej vete, kedy túto funkciu plní a ako ho nazveme. Pri
rie�ení majú k dispozícii Krátky slovník slovenského jazyka.

Porovnávaním viet prichádzajú �iaci k záveru: Prvá veta je jednoduchá opyto-
vacia. Druhá veta je zlo�ená oznamovacia. Zámeno kto je na zaèiatku druhej vety.
Na základe hesla v slovníku pri zámene kto vyvodia, �e pou�itím tohoto zámena
po zámene ten (...ten, kto...) vzniká medzi vetami úzky vz�ah. Zámeno kto nahrá-
dza v súvetí spojku a mô�eme ho nazva� vz�a�né.

T: Tvorivú èinnos� �iakov zaèneme úlohu:
Jednoduchú opytovaciu vetu: �S kým sa priatelí�?� zmeòte na súvetie tak, �e

doplníte prvú vetu a vznikne príslovie: �iaci bez problémov povedia prvú èas�
príslovia: �Povedz mi�. Prvú èas� príslovia napí�u na jednu tabu¾u, druhú èas� �
druhú vetu na druhú tabu¾u. Potom vymý�¾ajú rôzne varianty:
a) k vete �Povedz mi,� vymý�¾ajú druhú vetu ( kde ide�, èo robí�, preèo si nebol

v �kole...)
b) k vete �S kým sa priatelí�� vymý�¾ajú prvú vetu (prezraï mi, uká� mi, po�epni

mi,.)
Potom tvoria dvojice �iakov vlastné vety a súvetia: 1.�iak � jednoduchú opy-

tovaciu vetu, 2. �iak ju roz�íri na súvetie. Pri tejto úlohe vychádzajú z konkrétnej
situácie a vyvolaný �iak sa mô�e spýta� na nieèo ktoréhoko¾vek spolu�iaka, ktorý
neodpovie na danú otázku, ale ju pou�ije na vytvorenie súvetia. 1. �iak: �Preèo sa
baví�?� 2. �iak: �Povedz mi , preèo sa baví�?� Mô�eme �iada� aj odpoveï v 1.
osobe: �Poviem ti, preèo sa bavím.�
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O: Ostatní �iaci sledujú správnos� otázok a odpovedí a urèujú, aké zámeno
bolo vo vete, èi bolo opytovacie alebo vz�a�né, opravujú nesprávne utvorené vety,
zdôvodòujú správnos� èi nesprávnos� odpovedí �iakov.

R: Posledná úloha � realizácie � je samostatná práca � napísa� krátky dialóg,
v ktorom �iak vyu�ije opytovacie a vz�a�né zámená.
Napr.: � Janko, kde ide�?
 � E�te neviem, kde idem.
 � A kedy sa vráti�?
 � Nechápem, preèo to chce� vedie�.

Pri takto postavenej hodine sú �iaci aktívni a rozlí�enie opytovacích a vz�a�-
ných zámen, dokonca i dotváranie jednoduchých viet na súvetie, zvládnu i ve¾mi
slabí �iaci. Okrem toho je to výborná príprava na vyuèovanie podraïovacích sú-
vetí, konkrétne na jednoduché súvetie s ved¾aj�ou vetou predmetovou, ktorá sa
preberá v 7. roèníku.

Poznámka: Iste ste uhádli z ve¾kých písmen na zaèiatku odsekov slovo DI-
TOR (M. Zelina)

¼udová pieseò
V rámci medzipredmetových vz�ahov a v záujme spestrenia hodín jazykovej

zlo�ky SJ je vhodné vyu�i� na motiváciu ¾udovú pieseò. Takúto mo�nos� niekedy
ponúkajú aj uèebnice. ¼udovú pieseò je vhodné pou�i� pri uèebnej látke o náre-
èiach ako akustickú demon�tráciu. ¼udovú pieseò bez náreèových prvkov vyu�i-
jeme aj pri vyuèovaní skladby alebo tvaroslovia. Po zaspievaní piesne alebo jej
èasti vyh¾adávajú �iaci rôzne slovné druhy, v�ímajú si frekvenciu jednotlivých
slovných druhov, urèujú druh viet v rámci precvièovania uèiva. Pieseò mô�e po-
slú�i� aj ako vstupná motivácia.
PRÍKLAD:
Téma: Vymedzovacie zámená
Cie¾: presný význam vymedzovacích zámen v texte.
Fáza: expozièná
Pou�itá pieseò: Z Východnej dievèatá
Postup:
1. Zaspievanie piesne.
2. Vyh¾adávanie a urèovanie osobných, zvratných a opytovacích zámen.
3. Overovanie významu zámen ka�dý, sama v spojení s rôznymi podstatnými

menami.
Po dostatoènom mno�stve príkladov �iaci pochopia pojem úplnos� ( èo do poètu)

aj ako protiklad � nedostatok a z toho vyplývajúce pomenovanie týchto zámen �
vymedzovacie. Toto�nos� a odli�nos� mô�eme ïalej demon�trova� na porovnávaní
predmetov v triede � uèebnice, perá, farba na rôznych kusoch odevov, ktoré majú
�iaci na sebe.
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Existuje mnoho mo�ností, ako vyu�i� ¾udovú slovesnos� pri vyuèovaní v�et-
kých zlo�iek slovenského jazyka, len sa treba èastej�ie zamyslie� a h¾ada�, pre-
mý�¾a�, akým spôsobom privies� �iakov cez poznávanie starého k poznaniu no-
vého. Vy�aduje to niekdy ve¾a èasu, ale výsledný efekt � záujem �iakov, ich aktivita
a rados� z poznávania stojí za to.

Literárnohistorické pamiatky Bratislavy
EMÍLIA MA�A�OVÁ

Tento materiál som spracovala na pomoc uèite¾om slovenského jazyka a lite-
ratúry pod¾a Ing. Jána Janotu, Ladislava Jánskeho, Ivana Laciku i pod¾a vlast-
ných skúseností z vychádzok so �iakmi za bratislavskými kultúrnymi a literárny-
mi pamätihodnos�ami.

Stalo sa tradíciou, �e uèitelia organizujú pre svojich �iakov exkurzie a takto
roz�irujú nielen uèebnicové vedomosti, ale spoloène objavujú pamätihodnosti,
malebné zákutia, miesta, ktorými kráèala história. Komu prirástla Bratislava k srd-
cu, vá�i si jej históriu a nauèí sa spoznáva� ju u� v �kole.

Bratislavské kultúrne pamiatky nie sú v�etky dôsledne oznaèené pamätnými tabu¾a-
mi, resp. tabule sú niekde po�kodené alebo u� neèitate¾né. V Bratislave v�ak �ijú i takí
¾udia, ktorých táto skutoènos� trápi, a preto robia ve¾a pre to, aby sa miesta spojené
s významnými historickými udalos�ami zachovali pre ïal�ie generácie. Ve¾a mô�u na
tomto úseku vykona� aj uèitelia základných a stredných �kôl, ktorí prostredníctvom vy-
chádzok èi exkurzií po Bratislave priblí�ia svojim �iakom jej históriu a minulos�.

Vyberme sa spoloène po stopách minulosti a prezrime si významné literárno-
historické objekty ná�ho hlavného mesta.

Bratislavský hrad

Najstar�í historický objekt je Bratislavský hrad.
Len èo vstúpime do foayeru, zrak nám padne na vysokú bronzovú tabu¾u s dl-

hým textom. Zaujímavý je odsek: �Od r. 1784 nachádza sa na hrade generálny
seminár. V jeho osvietenskom ovzdu�í zrodili sa poèiatky národného obrodenia.
Anton Bernolák a jeho druhovia významnou mierou prispeli k uzákoneniu spi-
sovnej slovenèiny a polo�ili základy spolkového �ivota.�
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Vyjdeme na 2. poschodie hradu a v miestnosti, kde je zachytená podrobná
história hradu písmom a obrazom, nájdeme ve¾ký obraz Antona Bernoláka s tex-
tom: �Po smrti Márie Terézie umiestnil Jozef II. do priestoru hradu generálny
seminár...� V òom �tudoval aj Anton Bernolák a pripravoval tu na vydanie svoje
prvé jazykové práce. Nájdeme tu dva Bernolákove spisy v origináloch a repro-
dukcie titulných ïal�ích jeho diel.

Rudnayho námestie
Kardinál Rudnay má neocenite¾né zásluhy na vydaní �es�zväzkového Slowára

a iných spisov bernolákovcov. Uprostred Rudnayho námestia je na podstavci Ber-
nolákova busta. (Boli priate¾mi.) Nieko¾ko metrov za sochou je v krypte Martin-
ského dómu pochovaný Jozef Ignác Bajza, autor prvého slovenského románu René
mláïenca príhodi a skúsenos�i. Na múre je pamätná tabu¾a s reliéfom Bajzovej
hlavy aj s textom.

Kapitulská ulica

Pre�li sme na ïal�iu ulicu, kde bola kedysi právnická fakulta. Na múre je bron-
zová plaketa a text: �V rokoch 1867 � 1870 �tudoval tu práva Svetozár Hurban
Vajanský.�

 Ventúrska ulica

Dom è. 3 � Budova slávnej univerzity Academia Istropolitana, ktorú v r. 1465
zalo�il krá¾ Matej Korvín.

Dom è. 5 � (ved¾aj�ia budova)
Tu bola kedysi chýrna bratislavská Landererova tlaèiareò. Tlaèili v nej Berno-

lákove jazykovedné diela, práce profesora Juraja Palkovièa i diela �túrovcov. Pra-
covala 105 rokov. Vy�lo tu 200 publikácií v bibliètine, najviac v bernolákovskej
a �túrovskej slovenèine.

Od 1. júla 1783 sa tu tlaèili prvé slovenské noviny � Pre�purské noviny, ïalej
Nova Posoniensia, Pressburger Zeitung a Magyar Hírmondó. (Ani jedna z budov
nie je oznaèená pamätnou tabu¾ou.)

Michalská ulica

 Dom è. 1 � Tu stojí budova bývalého uhorského snemu (Univerzitná kni�-
nica).

Na múre tabu¾a hovorí: �V tejto budove sa konali stavovské snemy uhorské
v rokoch 1802 � 1848. Tu pôsobil na sneme slávny publicista slovenský ¼udovít
�túr ako ablegát slobodného krá¾ovského mesta Zvolena, bojujúc neohrozene za
¾udské a národné práva utláèaných národov bývalého Uhorska.�

Tu 12. novembra 1847 v budove krajinského snemu zasadal uhorský snem.
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Krá¾, krá¾ovná, arciknie�atá, palatín, �upani a ïal�í vysokí svetskí a cirkevní
hodnostári celej rí�e sa naposledy stretli v Bratislave, èoby hlavnom meste Uhor-
ska. Konèila sa slávna 300-roèná éra Bratislavy. Turecké nebezpeèenstvo u� dáv-
no pominulo, Uhorsko bude opä� riadené z Budína...

Pri slávnostnom obede pri príle�itosti otvorenia snemu v Primaciálnom paláci
vypilo sa vy�e 2000 pohárov �ampanského. Jedlá boli pripravované vo franti�kán-
skom klá�tore. Na stoly ich nosili cez akýsi drevený tunel. Salvy z diel oznamovali
prípitky a bratislavkí hoteliéri, krèmári a obchodníci si mädlili ruky, veï zasadnutia
snemu budú trva� �tyri mesiace a ¾udia si potrebujú odpoèinú�, najes� sa, vypi� si...

V Európe to v�ak u� vrelo. Aj národy Uhorska tú�ili nadýchnu� sa slobodného
vzduchu. Aj Slováci tú�ili po sebarealizácii. Niektoré tú�by sa stali skutoènos�ou
� samostatný spisovný jazyk, noviny. Chýbala v�ak sloboda tlaèe, slovenské �koly
i národná garda.

�My chceme slobodu, to je ná� cie¾ a svätá na�a tú�ba. Keï v�ak chceme slobo-
du, dajme slobodu tomu, kto ju v�dy zastával, usaïme slobodu tam, kde bolo jej
miesto a prítulok, kde ju z krajiny a zo v�etkých kútov vyhnali�, zneli slová ¼. �túra
v uhorskom sneme 17. marca 1848. Boli mimoriadne revoluèné. �Aj svätá vec èlo-
veèenstva nás k tomu vyzýva, aby sme zásadu oslobodenia ¾udu raz u� vyslovili...�

Dramatické udalosti, ktoré nasledovali a ktorých súèas�ou bolo vydanie zaty-
kaèa na �túra, Hurbana a Hod�u, sa síce neodohrávali v Bratislave, ale predsa
v nej vyústili. 21. novembra 1849 na Fürstenalee Slovenské národné vojsko, kto-
ré pozostávalo z dobrovo¾níkov a ktorému velil Ján Francisci a �tefan Daxner,
skladá zbrane. Boj za úplnú slobodu sa konèil neúspe�ne. Pre ¼udovíta �túra na-
stalo obdobie prenasledovania a vyhnanstva.

Dom è. 14 � Starý dom z konca 16. stor. prestavaný v 18. stor., v súèasnosti bol
rekon�truovaný. Polovicu domu kúpil zaèiatkom 19. stor. kníhtlaèiar �imon Peter
Weber. Zariadil tu bohato vystrojenú tlaèiareò a vyhotovoval ve¾mi cenné práce.
V nej sa tlaèili knihy (v nemèine), Historicko-geografický lexikón vynikajúceho
slovenského historiografa, pre�ovského rodáka Jána Mateja Korabinského, diela
profesora Juraja Palkovièa. Weber sa v r. 1843 pres�ahoval a jeho èas� domu kúpil
Juraj Palkoviè. (Budova je zachovaná, ako bolo horeuvedené, v dobrom stave, ale
nie je na nej pamätná tabu¾a).

Hviezdoslavovo námestie

Od r. 1927 je tu známa básnikova socha.

Námestie ¼udovíta �túra

Námestiu dominuje mohutné súso�ie s èelnou postavou ¼udovíta �túra.
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 Sad Janka Krá¾a

V sade vidíme sochu revoluèného básnika �túrovskej generácie � Janka Krá¾a.

�túrova ulica

Tu nájdeme pamätnú tabu¾u s reliéfom �túrovej hlavy i text.

Daxnerovo námestie

Popredný �túrovec, politik a národovec � �tefan Marko Daxner má na námestí
sochu a na pomníku struèný text: ��tefan Marko Daxner, 1823 � 1892�.

Radlinského ulica

Pomník Sama Chalupku, �túrovského básnika.

Kme�ovo námestie

Biely kamenný pylón, s reliéfom hlavy i s nápisom �Andrej Kme�, 1841 �
1908. Zakladate¾ slovenského múzejníctva, priekopník slovenskej prírodovedy,
histórie, archeológie.�

Jozefská ulica

Patrí medzi najstar�ie bratislavské ulice. Je tu starý poschodový dom è. 3, kto-
rý v r. 1829 kúpil profesor Juraj Palkoviè. Býval v òom 21 rokov. Redigoval tu
známu zábavnopouènú Tatranku (1832 � 1847), napísal tu ve¾a svojich diel. V jú-
ni v r. 1850 tu aj zomrel. V r. 1838 dom re�taurovali. (V súèasnosti je o�arpaný
a bez oznaèenia.)

Veterná ulica

U� je na nej len nieko¾ko domov. V poslednom (è.5) bola v r. 1812 � 1818
redakcia Palkovièovho èasopisu Týdenník aneb Císaøsko Královské Národné No-
viny. Tu spracoval Palkoviè Èesko-nemecko-latinský slovník, udr�iaval odtia¾to
kore�pondenciu s Jánom Hollým, ktorého uká�ky prekladu Vergíliovej Aeneidy
uverejnil v Týdenníku. O histórii budovy málokto vedel, nebola na nej (ani nie je)
umiestnená pamätná tabu¾a.

Prejdeme do �tvrte, v ktorej sa nachádza Konventná, Panenská a Lýcejná ulica.
Viedli sem ulièky, po ktorých chodil ¼udovít �túr so svojimi druhmi. Vysokou,
Veternou èi Drevenou sa po¾ahky dalo dosta� do èasti, ktorú nazývali evanjelická.
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Tento prívlastok získala e�te v 70-tych rokoch 17. stor., keï evanjelici museli
z vnútorného mesta odís�.

Pre svoj nový kostol (spoèiatku drevený) i spoloèenský a kultúrny �ivot si zvolili
roh Panenskej a Lýcejnej ulice.

 Neskôr pribudol ïal�í kostol, no hlavne lýceum na �kolskej ulici (dnes èas�
Konventnej medzi Suchým mýtom a Lýcejnou ulicou), dom è. 15 (nie je oznaèe-
ný). Je to prvá zachovaná budova evanjelického lýcea, kde bolo 9 uèební a na 1.
poschodí sála. �túrova èinnos� a �túrovské obdobie sa via�e iba k tomuto prvému
lýceu (k tejto budove). Tu bolo lýceum a� do r. 1855, keï sa pres�ahovalo do novo-
stavby (dom è. 13).

Dom è. 15 � Jednoposchodová modrosivá budova, ktorá sa stala semeniskom
my�lienok za národnú slobodu.

¼udovít �túr sem vstúpil �trnás�roèný, v r. 1829. Èoskoro sa z neho vyk¾ul
horlivý zástanca v�etkých utláèaných a navy�e vodca, ktorý vedel strhnú� väè�inu
spolu �iakov. Neèudo, �e v r. 1835-37 pôsobil ako miestopredseda �tudentskej
Spoloènosti èesko-slovanskej. V r. 1840-43 bol zástupcom profesora Juraja Pal-
kovièa na Katedre reèi a literatúry èeskoslovenskej. Tu, ako spomína básnik Ján
Kalinèiak, �... h¾adel v mláde�i vzbudi� cit pre antickú krásu v umení a literatú-
re�. Odtia¾to v r. 1844 odchádzali mnohí �tudenti do Levoèe, keï úrady zakázali
�túrovi predná�a� a nemohol zastupova� ani profesora Palkovièa.

Aký bol ¼. �túr a jeho druhovia, keï sa uberali po �kolskej ulici do lýcea, kde
�tudovali, keï v petr�alskom parku èi na starodávnom Devíne snívali, èo v�etko
urobia, aby sa zlep�ilo postavenie slovenského ¾udu, keï vo Fernolayovom dome
na Panenskej ulici vydávali Slovenské národné noviny, keï sa na tancovaèkách
zamilúvali do pre�porských diev, keï v �tudentských krèmièkách prevracali vrec-
ká, aby si dopriali skromného jedla i vínka? Boli iní ako dne�ní �tudenti? Asi nie.
Bola len iná doba. Tá ich prinútila postavi� sa voèi problémom, ktoré ohrozovali
existenciu ná�ho národa. Aj medzi �túrovými rovesníkmi boli slab�ie povahy,
mládenci schopní zdupka� pri prvom zvuku bubnov.

Ale boli aj takí, ktorých ani pa¾ba z kanónov nevystra�ila. Na zaèiatku ich boja
i�lo o jazyk, na konci o �ivot. V Bratislave sa udialo to prvé. Hoci nie v�etci dru-
hovia ¼. �túra vyviazli z tohto boja �iví, cie¾ bol èiastoène dosiahnutý � bola
uzákonená spisovná slovenèina a Európa sa dozvedela, �e v jej strede existuje
slovenský národ.

Na mieste, kde sa dnes nachádza kino Tatra, �tudenti v r. 1843 protestovali
proti nútenému odchodu ¼. �túra z evanjelického lýcea. Èasto sa stretávali v dne�-
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nom Sade Janka Krá¾a v Petr�alke, podnikali vychádzky na Kamzík, ktorý bás-
nicky nazývali Tatry, chodili aj do Horského parku a na Devín.

Branikov dom

 Nachádza sa oproti budove starého evanjelického lýcea (dom è.15).
Je to nov�í dom s tabu¾ou, na ktorej èítame: �Na tomto mieste stál tzv. Brani-

kov dom, v ktorom býval v r. 1720-1749 slovenský historiograf a rektor evanje-
lického lýcea Matej Bel�. (Pôvodný dom sa nezachoval). Pochovali ho v Bratisla-
ve 13. augusta 1749 na Svätomichalskom cintoríne, ktorý sa nachádzal taktie� na
Konventnej ulici, no v r. 1784 ho zlikvidovali.

Profesor Palkoviè e�te predtým dlhé roky h¾adal tento hrob, ale bez výsledku.
Dodnes nevieme, kde Matej Bel, slávny oèovský rodák, o ktorom sa u� za jeho
�ivota písalo, �e je �ve¾kou ozdobou Uhorska�, odpoèíva.

Konventná ulica � (zostalo z nej len torzo)

Dom è. 13 � Budova nov�ieho lýcea, ktoré bolo postavené v r. 1854-55. (Dnes
tu sídli Literárnovedný ústav SAV � obr. 3.)

Na dvoch rohoch budovy sa nachádzajú dve vysoké pamätné tabule, na kto-
rých je vytesaných 67 mien osobností, ktoré na evanjelickom lýceu (v obidvoch
budovách) �tudovali alebo pôsobili (v dome è.15 a è.13).

Tento dlhý rad mien je prierezom na�ich kultúrnych dejín: Franti�ek Palacký,
Ján Kollár, Pavel Jozef �afárik, ¼udovít �túr, Jozef Miloslav Hurban, Michal Miloslav
Hod�a, Karol Kuzmány, Ján Francisci, Andrej Sládkoviè ... (obr. 1)

Atmosféru �túrovskej doby pripomína prechádzka Lýcejnou ulicou. Je tu e�te
stará dla�ba z tých èias, staré múry domov, lucerny a dvory. Toto v�etko dáva
ulici zvlá�tne èaro. Tadia¾to chodili v�etci tí, na ktorých dnes s úctou spomíname.

Panenská ulica

Cez Lýcejnú ulicu sa dostaneme na Panenskú ulicu.
Dom è. 21 � Poschodová budova z polovice 18. str. (vy�e 200 � roèná). V nej

mal J. Palkoviè istý èas redakciu svojich kalendárov. (Nie je na nej pamätná tabu-
¾a). Nad starou bránou sú iniciálky J.M.L. (Limberger), pod nimi rok 1755. Ka-
lendáre tu vychádzali 47 rokov.

Dom è. 17 � Tu sa nachádzala Belnayho tlaèiareò, v ktorej Palkoviè tlaèil via-
ceré svoje diela a kalendáre.
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Obr. 2
Obr. 3

Obr. 1
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Tlaèiarne mali v tom èase ve¾ký kultúrny význam. Kalendáre boli dlho jedi-
nou knihou v ka�dej rodine. (Nie je na nej pamätná tabu¾a).

Dom è. 1 � Tu stál Fernolayov dom, kde býval v r. 1845-48 ¼udovít �túr. Bola
tu  umiestnená redakcia a administrácia Slovenských národných novín a Orla Tat-
ranského. Po r. 1843, keï mal ¼. �túr zakázané pôsobi� na lýceu, tu súkromne
a tajne vyuèoval svojich verných �tudentov. Jeden z jeho verných poslucháèov
Daniel Maróthy takto v r. 1873 na tieto chvíle spomína:

�Dva razy tý�denne veèer okná redakcie boli starostlivo pozakrývané. �uhajci
jeden za druhým potichuèky, po jednom, ako stíny veèerné, kradli sa k bráne domu.
Letmým krokom, aby ani len �hausmeister� o nich nezvedel, vzná�ali sa po scho-
doch do miestnosti redakcie, kde uradovaní, ute�ení podávali si ruky, �e mohli
neprajným okom nespozorovaní vkåznu� do tej svätyne mláde�e slovenskej...�

¼udovít vstúpil zo susednej svojej svetlice. No a s akou tvárou nás v�dy po-
zdravil, ... to len tí vedia, ktorým nebo doprialo patri� do toho nevyrovnate¾ného,
duchaplného, �¾achetného oblièaja!

 Zapoèala sa predná�ka z dejín národa slovanského, alebo z literatúr jeho, ale-
bo z námah jeho kultúrnych, alebo o povolaní jeho svetohistorickom � a oèi, u�i
i v�etky mocnosti ducha viseli, lipli na drahom, vzne�enom reèníkovi, a� � pri�iel
zas nevyhnutný èas k odchodu � lebo keby na na�ej vôli bolo bývalo, i svitu by sme
tam boli doèkali. Ale blí�ila sa hodina, keï sa v mestách brány domov zatvárajú,
a my potrebovali sme èasu, kým sme sa jeden za druhým, po jednom, tí�ko, nespozo-
rovaní, novými pokladmi ducha a srdca obohatení, domov porozchádzali...�

Prvé èíslo Slovenských národných novín vy�lo v piatok 1. augusta 1845. Vola-
li ho �túrovsky klasòa (august). Noviny vychádzali 2 razy do tý�dòa na 4 stranách,
v náklade 400 � 800 výtlaèkov. Aké bolo ich poslanie? �túr a jeho 3 redaktori �
M. Jurecký, P. Kellner, B. Nosák � sa sna�ili v predveèer revolúcie 1848-49 pod-
chyti� a upevni� slovenské národné povedomie. Zameriavali sa na politické, hos-
podárske a kultúrne otázky, upozoròovali na dôle�ité udalosti brojili napríklad
proti alkoholizmu, ktorý pod¾a nich vo ve¾kej miere prispieval k hospodárskemu
úpadku Slovenska.

�túr vydával aj literárnu prílohu Orol Tatránsky, kde raz za 2 tý�dne uverejòo-
val práce svojich priate¾ov A. Sládkovièa, J. Kalinèiaka, S. Chalupku a ïal�ích. Tu
vy�la aj báseò J. Krá¾a � Duma bratislavská. S vydávaním novín to �túr veru ne-
mal ¾ahké.

�Finanèné �a�kosti boli od zaèiatku ve¾ké. �túr sa zadå�il, muselo sa èo naj-
viac �etri�. Redakèné mo�nosti a �ivot v nich zariadili èo najúspornej�ie.� (Z.
Sojková, Skvitne e�te �ivot).

Prvé 2 priestrannej�ie izby slú�ili súèasne ako pracovòa, kni�nica, spálòa a je-
dáleò. Za pracovný stôl tu zasadali 3 mladí ¾udia � Kellner-Hostinský, Nosák
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a Jurecký. V tretej miestnosti � pracoval ¼. �túr. Vo �tvrtej izbièke a kuchyni �
bývala jediná �túrova sestra � Karolína, najmlad�ia zo súrodencov. Bola gazdin-
ka. Brat Janko, �tudent, patril k tomuto �tábu a s pýchou nosieval okolo polnoci
korektúry do tlaèiarne a� k Dunaju. Redakcia sídlila na 1. poschodí.

Vysoká ulica

�a�ko dnes h¾ada� miesto, na ktorom sa �túrovci schádzali, keï odchádzali
z Bratislavy do Levoèe. Spomínané boli e�te Púèkove domy so �túrovskou lipou.
�Po mnohých rokoch Púèkových domov u� niet. Lipa tam e�te stála, skrytá za
budovami, stará. Ale �a�ko uhádnu�, èi je to e�te tá �túrovská.� (M. Huba)

Somolického ulica

Dom è. 2 � Pôvodný obytný dom Janka Jesenského, v ktorom je zriadené Mú-
zeum Janka Jesenského. Na dome je tabu¾a, miestnosti sú zariadené pôvodným
nábytkom. Je tu aj èas� venovaná Jozefovi Gregorovi Tajovskému, ktorý tu istý
èas býval.

Na tej istej ulici je záhradný rodinný dom Fraòa Krá¾a. Text na tabuli informu-
je: �Tu �il a pracoval Fraòo Krá¾, básnik a spisovate¾.�

Devínsky hrad

Tu sa nachádza ve¾ká tabu¾a s dlhým textom. Úryvok z neho: �Nad týmito
múrmi preletela slávna história slovenská...�

Slávne èasy ospevoval Ján Hollý, o�ivil ¼. �túr v idei spolupatriènosti slovan-
ských národov a v národnom obrodení slovenskom, ktoré skrslo v �túrovi, keï
na týchto miestach prvý raz dòa 24. apríla 1836 so svojou dru�inou zah¾adel sa na
�íre kraje slovenské a na valný tok Dunaja.

V Bratislave pre�il ¼. �túr 20 rokov. Posledných 6 rokov pre�il v Modre. Smut-
ných a s tragickým koncom.

�Neviem, èi v�etkým obyvate¾om Bratislavy prirástlo ich mesto k srdcu tak
ako mne (myslím, �e nie), a práve preto má môj vz�ah k Bratislave èosi sebecké-
ho, èo vari najlep�ie vystihnem oznaèením moja Bratislava.�  (¼. Zúbek)

Bratislava je na�a, moja, tvoja. Bude ve¾mi pekné, keï si takýto prívlastok
osvojí èím viac mladých ¾udí. �e v nej nebývajú? Mo�no raz budú. Preto im
podajme ruku aj my, uèitelia. Prispejme k tomu, aby si ob¾úbili na�e hlavné
mesto.


