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INFORMÁCIE

Jubileum  Ruda Brtáòa

V októbri 1997 sa do�il PhDr. Rudo
Brtáò, CSc. v mimoriadne svie�om du-
chu a aj zdraví � významného jubilea �
90. narodenín.

Neuhasínajúce a èinorodé bádanie
v mnohých rovinách literárnej vedy,
preklady zo slovanských jazykov
a nemèiny, redigovanie a zberate¾stvo,
pedagogické a popularizaèné pôsobenie
� to je len hrubý náèrt profilu jubilanta,
èasto nazývaného chodiacou encyklo-
pédiou.

Rodisko Ruda Brtáòa bolo Hybe, kde
vyrastal ako �ieste die�a v rodine ro¾ní-
ka. Vy�tudoval Hod�ovo reálne gymná-
zium v Liptovskom Mikulá�i a pod
vplyvom Dobroslava Chrobáka odchá-
dza do Prahy na filozofickú fakultu, kde
pôsobil aj v spolku Detvan. Striedavo
v Prahe a Bratislave �tudoval germanis-
tiku a slavistiku. �túdiá ukonèil dokto-
rátom filozofie. Prvé roky po �túdiách
pôsobil ako profesor v Trnave, v mar-
tinskom gymnáziu a v gymnáziu na
Grösslingovej ulici v Bratislave.

Neskôr pracoval v Matici slovenskej
v Martine, kde zalo�il a systematicky
usporiadal základný fond Slovenského
literárneho múzea Matice slovenskej.
V neblahých rokoch 1951-54 bol dis-
lokovaný do kni�nice na Bystrièku (bý-
valé Masarykovo letné sídlo), ako u�
ne�iaduci odborník. A� na prelome �es�-
desiatych a sedemdesiatych rokov za-
èína pôsobi� v Slovenskej akadémii
vied ako vedecký pracovník, kde zotr-
val a� do svojich 72 rokov.

Dr. Rudo Brtáò mal mimoriadny
zmysel pre systematickú zberate¾skú
a bádate¾skú èinnos�, bol ve¾mi presný,
vecný a kritický, pre�tudoval mno�stvo
archívnych materiálov nielen na Sloven-
sku a v Èechách, ale aj v Po¾sku, Rus-
ku, Maïarsku, Juhoslávii a Nemecku.
Výsledkom týchto �tudijných ciest je
zosumarizovanie vy�e 100 literárno-his-
torických a kritických monograf ií
a �túdií. Doteraz vydal Dr. Brtáò okrem
vlastnej tvorby, prekladov, odborných
èlánkov a �túdií tieto významné diela:

Poetika a �tylistika (1943), Historic-
ké piesne (1953, 1978), Pri prameòoch
slovenskej obrodeneckej literatúry
(1970), Postavy slovenskej literatúry
(1971), Dielo Sama Chalupku (1973,
1979), �ivot básnika Janka Krá¾a
(1972), Bohuslav Tablic (1973), Sloven-
sko-slovanské literárne vz�ahy a kon-
takty (1979).

Dr. Rudo Brtáò má pripravené do tla-
èe ïal�ie eseje, beletrizované �ivotopi-
sy, monografie, Dejiny slovenskej ¾udo-
vej piesne, Dejiny slovenskej poézie,
Dejiny slovenských divadiel a Dejiny
dolnozemskej slovenskej literatúry.

Rudo Brtáò je nestorom slovenskej
literárnej histórie a bol súpútnikom
mnohých významných predstavite¾ov
literárneho a kultúrneho �ivota � J.
Smreka, J. Jesenského, M. Figuli, F.
Heèku, M. Benku, L. Novomeského
a ïal�ích. My len veríme, �e e�te zane-
chá mnoho cenných my�lienok v pri-
pravovaných pamätiach.
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Dovo¾ujeme si pripomenú� aj jeho
reènícke schopnosti, ktoré v súlade
s mimoriadnou pamä�ou boli èasto
ozdobou konferencií, pamätných výro-
èí a sympózií u nás aj v zahranièí. Ve¾-
mi �ivo si ho pamätáme, ako osemde-
siatnika, ktorý èasto vystupoval na
celoslovenských seminároch pre uèite-
¾ov slovenèiny a dejepisu. Mali sme èes�
poèu� a za�i� renomované predná�ky
jubilanta. Vedel sa prihovori� ochotne
a múdro, poznal mnohé úskalia peda-
gogickej èinnosti v spoloèensko-ved-
ných predmetoch.

Vá�ený pán doktor, dovo¾te, aby sme
sa vám poïakovali za úèinné, vedecky
podlo�ené v�tepovanie na�ej národnej

Odi�iel Juraj Koutun

literárnej histórie nám a na�im kole-
gom, ktoré bolo umocnené krásnou spi-
sovnou slovenèinou a vysokým reèníc-
kym umením. To, èo ste poskytovali
pedagogickej verejnosti ako rétor bolo
v stálej symbióze s va�ím rozsiahlym
vedeckým bádaním.

Do ïal�ích rokov vám �eláme naïa-
lej svie�eho ducha, dobré zdravie
a mnoho kníh.

 Natália Ihnátková

Pozn. red.
V týchto dòoch vychádza v SPN

preklad R. Brtáòa: Ján Èaploviè: Etno-
grafia Slovákov.

Doc. PhDr. Juraj Koutun, CSc. sa na-
rodil 11. apríla 1921 v Tibave pri Mi-
chalovciach v mnohodetnej rodine.
¼udovú �kolu vychodil vo svojom rodi-
sku (1927-33), me�tiansku �kolu s kur-
zom v Sobranciach (1933-37) a klasic-
ké gymnázium v Michalovciach, kde
i maturoval (1943). Zapísal sa na filo-
zofiu a ve¾kú latinèinu a povinnú malú
gréètinu na Filozofickú fakultu Sloven-
skej univerzity v Bratislave, ktorú absol-
voval r. 1947 s kvalifikáciou stredo�kol-
ského profesora. Cez prázdniny,
odlúèený od rodièov, býval u svojho bra-
ta v Krupine a najmä, keï sa evakuova-
la Bratislava v èase prechodu frontu,
u svojho kolegu Jo�a Hojsíka v Brod-
skom. Uèil na uèite¾skej akadémii v Pre-
�ove (1947-48) a gymnáziu v Nitre
(1848-50).

Medzitým formou dia¾kového �túdia
popri zamestnaní si roz�iroval aprobáciu
na slovenský jazyk a literatúru. Neskôr
pôsobil ako krajský in�pektor v Nitre
(1950-53) a ústredný in�pektor na Pove-
reníctve �kolstva v Bratislave (1953-57).
Odtia¾ pre�iel na Výskumný ústav peda-
gogický ako samostatný vedecký pracov-
ník teórie vyuèovania slovenskej literatú-
ry. Postupne sa stal zástupcom riadite¾a
a od r. 1981 a� do dôchodku riadite¾om.
Roku 1974 externe predná�al na Filozo-
fickej fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave. Od toho istého roku bol ve-
dúcim redaktorom ná�ho èasopisu. Zo-
mrel po krátkej a �a�kej chorobe 3. no-
vembra 1997 v bratislavskej nemocnici
na Krásnej hôrke.

Docent J. Koutun sa venoval v�eobec-
nej didaktike, didaktike slovenskej lite-
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ratúry a vedeckovýskumnej práci. Bola
to predov�etkým �túdia K niektorým me-
todologickým problémom tvorby obsahu
uèebného predmetu (Jednotná �kola, 28,
1976, s. 89-99), v ktorej vyzdvihuje, �e
treba ma� neustále na zreteli v�etky kom-
ponenty výberu a �trukturácie didaktic-
kých faktov. Táto problematika sa odzr-
kadlila v syntetickej práci Gymnázium
� jeho profil, miesto a úlohy v �kolskom
systéme (1983), ktorej bol zostavovate-
¾om a spoluautorom.

Zvý�enie úèinnosti uèebného proce-
su literatúry sledoval v monografii
Efektívnos� vo vyuèovaní literárnej vý-
chovy (1974), kde aplikáciu progresív-
nych metód literárnej výchovy ukázal
na praktických uká�kach vyuèovacích
hodín (s. 109-140). Aby zabezpeèil op-
timálny rozvoj v�etkých �iakov, zamý�¾a
sa nad vnútropredmetovými a medzi-
predmetovými vz�ahmi. Danej proble-
matike vo v�eobecnej rovine sa venuje
aj v kolektívnej odborno-metodickej
príruèke Metodické pokyny na zvy�ova-
nie efektívnosti práce �kôl a ako pred-
chádza� neúspe�nosti �iakov (1975),
ktorej bol spluzostavovate¾om.

Rozvoj vedomostí �iakov z literatú-
ry sleduje v stati K otázke problémovej
metódy pri vyuèovaní literatúry (Jednot-
ná �kola, 16, 1964, s. 487-502). V nej
kladie dôraz na utváranie problémových
situácií, porovnáva výsledky vý-
skumných a kontrolných tried, uvádza
príklady na expoziènú heuristicko-prob-
lémovú metódu a poukazuje na dôle�itý
faktor pre rozvíjanie práce s problémom
� medzipredmetové vz�ahy, ktoré pomá-
hajú uvedomova� si súvislosti medzi fak-
tami a javmi skutoènosti. Úspech v�ak
v�dy spoèíva v metodike kladenia otáz-

ky. Aj v èlánku Metóda rozhovoru na ho-
dinách vyuèovania literatúry (SJL�, 20,
s. 131 a nasl.) poukazuje na to, �e hete-
rodidaktický motivaèný dialóg usmeròu-
je záujem �iaka o literatúru.

J. Koutun ve¾a pozornosti venoval tvor-
be uèebníc ako prostriedku na rozvíjanie
výchovno-vzdelávacej èinnosti a úèinnosti
modernizovaného uèebného procesu pros-
tredníctvom optimálneho výberu uèebné-
ho obsahu literatúry a spôsobu jeho �truk-
turácie v uèebnici, èo analyzuje v �túdii
K teórii tvorby uèebnice literatúry pre
stredné �koly (pozri zborník K teórii a pra-
xi tvorby uèebníc, 1979, s. 201-206, ktoré-
ho bol spoluzostavovate¾om).

Formou klasickej diagnostickej me-
tódy klasifikaèných ústnych skú�ok
prakticky pertraktuje v spoluautorsky
vydanej bro�úre Závereèné a maturit-
né skú�ky (1957).

Pozoruhodné sú publikácie Funkcia
vyuèovania literatúry pri výchove mláde-
�e (1964), v ktorej pí�e o interiorizácii
uèebných informácií, a K základnom vy-
uèovania literatúry (1967), kde hovorí o in-
terakcii uèite¾-�iak pri utváraní èinorodé-
ho vz�ahu �iaka k literárnym artefaktom.

Nezvyèajne cenná a pouèná je jeho
závereèná vedeckovýskumná správa
o experimentálnom overovaní a hodno-
tení nového modelu gymnázia Experi-
ment v gymnáziu a dosiahnuté výsledky
(Socialistická �kola, 26, 1985-86, s. 55-
77), v ktorej sa vecne sleduje uèebný
plán, miera modernizácie, inovácie
a zdokona¾ovania uèebného obsahu
v uèebných osnovách ako základných
východiskových in�trukciách pre uèite-
¾a a pre tvorcov uèebníc, kvalita uèeb-
níc a dosiahnutých výsledkov uèebného
procesu a maturitných skú�ok.
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Zastavíme sa pri výchove vo vyuèo-
vacom procese literatúry. Spoèiatku pri
vnímaní a hodnotení literárneho faktu
vychádzal z dobového realistického dia-
lektického systému, ktorý nebol poziti-
vistický, preto�e nestaval na výluènom
experimente. Vtedy pristupoval k litera-
túre racionalisticky, tvoriac monistický
spiritualistický materialistický systém,
a to z h¾adiska príslu�ných odvodených
koncepcií hodnotil èiastkové výsledky
experimentu a racioanlistiky k nim pri-
stupoval (Pod¾a monografie Rekta pen-
sado, Chapeco, 1983, s. 54, 71, brazíl-
skeho filozofa a logika slovenského
pôvodu Evalda Pauliho, zostavovate¾a
a spolutvorcu obsiahleho esperantského
výkladového Filozofického slovníka).

V závere svojho výskumu komplex-
nej úèinnosti uèebného obsahu literatúry
ako uèebného predmetu, hodnotiac ho
z h¾adiska funkèného vzdelávania intelek-
tu pod¾a jeho �pecifických vlastností, pre-
hodnotil svoje názory a zdôrazòoval, �e
literárne dielo je polyfunkèným útvarom,
ktorého funkcie sa realizujú spoloène a vo
vzájomnom stretávaní, prièom estetická
funkcia, ktorá je dominantnou, nie je
chví¾kovým pocitom páèivosti alebo ne-
páèivosti, ale zlo�itým a do znaènej mie-
ry vedomým procesom, ktorý má rozliè-
né fázy a svoj charakteristický priebeh,
a teda �e literatúra aj v uèebnom procese
nie je priamoèiara, ale má imanentne skry-
té a racionálne �a�ko postihnute¾né vý-
chovné mo�nosti.

Daný fenomén sa jasne odzrkad¾uje
v mnohých vydaniach spoluautorsky na-
písanej Literárnej rukoväti (1971) vychá-
dzajúcej z uèebníc pre gymnáziá a stred-
né �koly, v ktorej sa spracúva na základe
najprimeranej�ích informácií o medziod-

borových vz�ahoch pre �kolské potreby
i pre �ir�iu verejnos� koncízny preh¾ad
aristokratického napodobòovania foriem
antického umenia vo francúzskej, nemec-
kej, èeskej a v slovenskej literatúre
a umení, ïalej preh¾ad racionalistického
experimentálneho poznania a odhalenia
pravdy vo francúzskej a slovenskej osvie-
tenskej národnooslobodeneckej literatú-
re a koneène oboznamuje èitate¾a so sub-
jektivistickou, individualistickou, citovou
a fantazijnou francúzskou, anglickou,
nemeckou, ruskou, po¾skou, èeskou, slo-
venskou a maïarskou romantickou lite-
ratúrou a umením.

Okrem toho ediène pripravil a na-
písal doslov aj vysvetlivky ku Kalinèia-
kovej Re�tavrácii (1972).

J. Koutun autorsky alebo spoluautor-
sky napísal experimentálne uèebné tex-
ty, pokusné alebo definitívne uèebnice
pre gymnáziá, stredné odborné �koly,
SOU (�tudijné odbory s maturitou), pre
stredné �koly pre pracujúcich na �túdium
popri zamestnaní, pre uèòovské �koly
a odborné uèili�tia, a to pä� uèebníc slo-
venskej literatúry pre slovenské �koly,
�tyri pre �koly s vyuèovacím jazykom
maïarským, �es� èítaniek pre slovenské
�koly a jednu pre �koly s vyuèovacím
jazykom maïarským. Na pomoc uèite-
¾om napísal �es� odborno-metodických
príruèiek na vyuèovanie literatúry pre
slovenské �koly a jednu pre �koly s vy-
uèovacím jazykom maïarským.

Okrem toho napísal mno�stvo èlán-
kov, �túdií, statí a recenzií do èasopisov
SJL�, Jednotná �kola, Pedagogika, So-
cialistická �kola a do Uèite¾ských novín.

Juraj Koutun ako riadite¾ VÚP bol ná-
roèný na seba aj voèi pracovníkom. Ka�-
dému bez rozdielu vytvoril trvalé pracov-
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né podmienky, za ktorých mohol uplatni�
a rozvíja� svoje schopnosti pod¾a vlastné-
ho naturelu. Dokonca rozdal vlastnú ve¾-
kú príruènú kni�nicu svojim a�pirantom,
na ktorých si ve¾mi zakladal.

Jednako deprimovali ho krivdy a roz-
ru�ila ho demoralizujúca trúfalos� nie-

ktorých jednotlivcov voèi nemu, èo mu
bezprecendentne znepríjemòovalo �ivot.

O�ivujme a chráòme si v mysli spo-
mienku na doc. PhDr. Dr. Juraja Koutu-
na, CSc., ktorý èím viac tvoril, tým viac
sa te�il z úspe�nej práce svojich kolegov.

 Eduard Ga�inec

Retrospektívne a perspektívne o jazykovej komunikácii

Na zaèiatku devä�desiatych rokov sa
v novovznikajúcom univerzitnom cen-
tre Banská Bystrica polo�ili kvalitné
základy pre pravidelné stretávanie do-
mácich a zahranièných jazykovedcov.
Príle�itosti k organizovaniu stretnutí sa
ujali mladí iniciatívni jazykovedci � P.
Odalo�, V. Patrá�, neskor�ie I. Oèená� �
z katedry slovenského jazyka a litera-
túry Fakulty humanitných vied a Peda-
gogickej fakulty Univerzity Mateja Bela
prípravou ïal�ích lingvistických konfe-
rencií. Poslednou bola na sklonku leta
v èase zaèínajúcej horiacej hrdze
v dòoch 11. � 13. septembra 3. konfe-
rencia o komunikácii. V príjemnom
horskom prostredí na Donovaloch
v penzióne Slnieèko sa lingvisti zo Slo-
venska, Èeska, Po¾ska, Ukrajiny, Juho-
slávie, ale i z Nemecka, Maïarska,
Anglicka zamý�¾ali predov�etkým nad
perspektívami jazykovej komunikácie.
Odrazovým mostíkom pre tvorivé im-
pulzy smerom do budúcnosti sa stali
i retrospektívne poh¾ady, ktoré synteti-
zovali predo�lé výskumy. To poznaèilo
i samotnú konferenciu, ktorá prebiehala
pod názvom Retrospektívne a perspek-
tívne poh¾ady na jazykovú komuniká-
ciu, ve¾kým tematickým rozptylom,

preto�e sa zi�li bádatelia z oblasti ko-
munikácie s rôznymi poh¾admi vychá-
dzajúcimi z vlastnej skúmanej témy.

Napriek �irokej tematickej orientácii
mo�no 75 referátov, ktoré v priebehu
rokovania odzneli, rozvrstvi� do istých
okruhov: �tylistika textu, úloha publicis-
tiky v komunikácii, analýza dialógov,
otázka odborných textov a prekladov,
komunikaèné aspekty medzi jazykmi,
komunikácia v �kole. Celému plénu
v rokovaní udali tón úvodné referáty
v podaní doc. Jána Koøenského, prof.
Stanislava Gajda, prof. Jána Horeckého
a prof. Jána Findru.

V referáte pod názvom �Verbálna
komunikácia a národná spoloènos�
v Európe� uviedol J. Koøenský h¾adis-
ká, z ktorých treba posudzova� pod-
mienky, stav a hlavne perspektívy vzá-
jomných existenèných a funkèných
vz�ahov národných jazykov v Európe
s dôrazom k jazykom stredoeurópske-
ho a východoeurópskeho priestoru
v podmienkach prebiehajúceho a pred-
pokladaného ekonomického a politic-
kého vývoja. Nestor slovenských jazy-
kovedcov J. Horecký venoval pozornos�
ortoepii ako predpokladu úspe�nosti
komunikácie. Pod¾a neho pravidlá vý-
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slovnosti by nemali by� zalo�ené na
vlastnostiach zis�ovaných elektrickými
prístrojmi, ale na prirodzenej realizácii.
Mala by sa pripú��a� istá variantnos� rea-
lizácie v rámci fonémy a jej správanie
v jazykovom prejave.

Po úvodnom plenárnom zasadnutí sa
rokovalo v troch sekciách. V nich sa
prezentovali lingvisti svojimi najnov�í-
mi výskumami pri ozrejmovaní komu-
nikácie, ako nevyhnutnej podmienky
pre existenciu èloveka v ¾udskom spo-
loèenstve. Popri tradièných príspevkoch
zaoberajúcich sa napríklad �tylistikou
odzneli aj zaujímave príspevky o rekla-
me, rozoberajúce lingvistické aspekty
reklamnej informácie alebo novinový
inzerát ako �pecifický druh jazykových
komunikátov. Pod týmto názvom pred-
niesla po¾ská lingvistka Maria Magda-
lena Nowakovska príspevok, ktorého
cie¾om bola jazyková analýza krátkych
inzerátov z miestnej dennej tlaèe súvi-
siacich so súèasným trhom práce. V zá-
vere autorka kon�tatovala, �e z h¾adis-
ka jazykovej správnosti sú tieto
komunikáty znaène nedokonalé. Zaují-
mavý príspevok o televíznych správach
reprezentujúcich jeden z diskurzov
masmediálnej komunikácie predlo�ila
S. Krajèovièová. Ako komunikáty v se-
be nesú znaky sociálneho kontextu, in-
�titúcií a noriem spoloènosti, v ktorej
sú tvorené a vnímané. Ide o viac-me-
nej jednosmerný, dynamický typ komu-
nikácie, �pecifický komplexnos�ou vý-
razových prostriedkov, ktoré v òom
pôsobia na báze komplementárnosti.

O jazykovej komunikácii v �kole sa
hovorilo v posledný deò rokovania. Na
túto tému odzneli príspevky, ktorých te-
oretické závery mô�u nájs� praktické

uplatnenie v podmienkach pedagogickej
komunikácie. K. Vrlíková vychádzala
z predpokladu, �e jazykový systém, ja-
zykové prostriedky a pravidlá na ich
pou�ívanie v komunikácii si �iaci osvo-
jujú nielen tým, �e sa to v�etko uèia
v rozlièných typoch �kôl, ale aj tým, �e
jazyk neprestajne pri dorozumievaní po-
u�ívajú v rôznych druhoch a formách
komunikácie � teda aj recepciou ume-
leckých, odborných, publicistických
a vecných textov. Príspevok H. Brádko-
vej vychádzal z praxe a zdôrazòoval tie
situácie, v ktorých sa vyuèovanie mate-
rinského jazyka výrazne rozchádza so
súèasnou didaktickou teóriou. Pod¾a nej
nutnos� rozvíja� komunikatívne schop-
nosti je v�eobecne prijímaná, ale komu-
nikaèný princíp, v súèasnosti u� teore-
ticky ustálený, je nesprávne chápaný.
V komunikaènej výchove sa zabúda na
sémantické h¾adisko, a to i pri hodnote-
ní gramatických prostriedkov jazyka. A.
Jaklová venovala pozornos� vyuèovacie-
mu dialógu medzi uèite¾om a �iakom
ako súèasti pedagogickej komunikácie.
O tzv. nitrianskom modeli literárnej ko-
munikácie referoval ¼. Kralèák. Pouká-
zal na komplexnos� tohto modelu z h¾a-
diska v�eobecného ponímania
komunikaèného procesu, hoci východis-
kom sú tu pojmy zastupujúce �pecific-
kých úèastníkov participujúcich na lite-
rárnej komunikácii (autor, text, èitate¾).
Pri porovnávaní tohto literárnokomuni-
kaèného modelu s teóriou jazykovej ko-
munikácie rozvíjajúcej sa na pôde jazy-
kovedy no�no uva�ova� v niektorých
prípadoch aspoò o zblí�ení postojov
k jednotlivým teoretickým problémom.
Z. Kováèová zdôraznila, �e na dosiah-
nutie optimálnych výsledkov vo vyuèo-
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vaní jednotlivých zlo�iek slovenského
jazyka je nevyhnutné disponova� kvalit-
nými uèebnicami, pracovnými zo�itmi
a ïal�ími pomocnými knihami. Ako per-
spektíva sa ukazuje metóda práce s tex-
tom � hlavne pre jej kvalitatívne rôzne
dimenzie. �pecifické aspekty nadobúda
pou�itie umeleckého textu na nácvik ja-
zykových javov. Otázky vyu�itia textu na
hodinách jazyka nemo�no posudzova�
bez posúdenia psychosomatických javov.
Spoloèným menovate¾om referátov o ja-
zykovej komunikácii v �kole bolo zdô-
raznenie integrovaného typu vyuèovania
slovenského jazyka, v ktorom sa bude
prelína� jazykové vyuèovanie so sloho-
vým na základe literárnych textov.

V závereènom vedeckom zhodnotení
prof. Ján Horecký podèiarkol, �e u� sa-
motný názov konferencie mo�no chápa�
ako akýsi zlom v poh¾ade na jazykovú
komunikáciu. Aj keï retrospektívne ná-
vraty sú potrebné, predsa len treba h¾a-
die� skôr na perspektívne úlohy, napríklad
venova� sa otázkam pou�ívania reèi. De-
finitívnu bodku za kvalitným a prospe�-
ným podujatím dal prezident konferen-
cie P. Odalo�, ktorý odovzdal �tafetový
kolík organizovania pravidelných lingvis-
tických konferencií J. Klinckovej s pria-
ním úspe�ného zdaru 4. konferencie o ko-
munikácii v magickom roku 2000.

 Július Lomenèík

Slovenský jazyk pre 5. roèník základných �kôl
Tibenská, E., a kolektív: Uèebnica, I. diel, Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava 1997.

V septembri tohto roku vy�iel vo vy-
davate¾stve Orbis Pictus Istropolitana I.
diel uèebnice Slovenský jazyk pre 5. roè-
ník základných �kôl. Vedúcou autorské-
ho kolektívu je Doc. PhDr. Eva Tibenská,
CSc., ktorá predná�a a vedie semináre zo
súèasného slovenského jazyka na kated-
re slovenského jazyka Filozofickej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave.

Autori hneï na úvodných stranách
predstavujú Petru Bodku, Ferka Otáz-
nika a uja Filipa Jazykovedka, ktorí nás
budú sprevádza� celou uèebnicou.
Uèebnica je rozdelená na 4 základné èasti.

V l. èasti � Èo u� vieme? � si �iaci zväè-
�a opakujú uèivo z predchádzajúcich roè-
níkov a nachádzame v nej tieto témy: Za-
farbené slová, Spodobujeme spoluhlásky,
Rozde¾ujeme a pí�eme slová s predponou,

Pí�e� správne?, Kde patria ve¾ké písmená?,
Hovoríme s istým zámerom, Ohýbame
podstatné mená, Urèujeme slovné druhy.
K Petre Bodke a Ferkovi Otáznikovi pri-
budol ïal�í kamarát Zmätko, ktorý si meno
vyslú�il vïaka tomu, lebo obèas narobí
v slovenèine zámerne také zmätky, �e mu
treba pri och odstraòovaní pom ôc�.

Ohýbame podstatné mená � taký je
názov 2. èasti uèebnice a nachádzame
v nej témy: O èom sme u� èítali?, Èo je
podstatné na podstatných menách, Pravi-
delne uplatòujeme pravidlo, O èom bude�
písa�? Pí�eme a vyslovujeme predlo�ky,
Slová, ktoré nechcú by� vzorné, Príbeh bez
zaèiatku, Slová, ktoré sa nedajú ohýba�,
Ja budem krá¾ovná, ty krá¾...

3. èas� uèebnice � Hráme sa so slova-
mi � obsahuje témy: Za�ltnuté príbehy,
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EURÓPA V �KOLE

Vyhodnotenie literárnych prác 44. roèníka aktivity Európa v �kole
v �kolskom roku 1996/97

Porota pre literárne práce posudzo-
vala 600 prác, z toho 533 v slovenskom

jazyku, 67 v cudzích jazykoch a maïar-
èine ako v materinskom jazyku.

Nie je pero ako pero, �uka� si na èelo �
hra� na èele, Ahoj Ferko!, Zapisujeme
priamu reè, Krok za krokom, Povedz to
inak�ie!, Pí�em Ti pozdrav, Èo spája spo-
jovník?, Povedz to naopak!, Nevýznam-
ný, bezvýznamný, Konèí sa riadok � èo
spravíme?, Kto mi uká�e cestu?

Posledná, 4. èas� uèebnice je skrytá
v názve � Ný � usilovný, atý � okatý si
ty? a skladá sa z tém: Poznáte ju?, Akí
sme zvonka?, U� sme ju niekde videli...,
Drevený je z dreva. Ple�atý je z plechu?,
Krása � krásny, Akí sme zvnútra?, ¼udia
okolo nás, Pí�eme a vyslovujeme zdvo-
jené spoluhlásky, Aký � poslu�ný, èí �
mamin syn, Máme náv�tevu.

V 2. � 4. èasti uèebnice sa �iaci zo-
znamujú s novým, e�te neznámym uèi-
vom a po jeho prebratí majú mo�nos�
otestova� sa. Pod titulkom � Múdra hla-
vièka vie je na konci ka�dej èasti skry-
tých l2 � l3 bodovaných otázok a pod¾a
poètu dosiahnutých bodov �iak vie, èi
sú jeho vedomosti vynikajúce, dobré,
slab�ie alebo slabé.

Súèas�ou uèebnice sú aj krátke po-
známky, odkazy, pouèenia. Napríklad:
Zaprá�ené slová obsahujú slová s nády-
chom archaizmov a historizmov. Múdros-
ti predkov �iakom pribli�ujú rôzne príslo-
via, porekadlá a pranostiky. Uèíme sa
správnu slovenèinu � toto pouèenie pou-
�ívate¾ov uèebnice upozoròuje na slová

a slovné spojenia, ktoré sa vyu�ívajú nie-
kedy nesprávne a súèasne sú nahradené
správnymi. Slová z dovozu obsahujú tie
slová, ktoré sa do ná�ho jazyka dostali
z iných jazykov a autori zároveò pribli-
�ujúcich význam. Nachádzame tu tie�
Ostrovtipné príbehy a �arty, Hráme sa so
slovami, Slovo o slove a iné pouèenia.

Za pozitívny prvok uèebnice pova�u-
jeme, �e autori neoddelili slohové vyuèo-
vanie od gramatického tak, ako sme boli
na to zvyknutí z predchádzajúcich uèeb-
níc slovenského jazyka, ale �e ho prebe-
rajú súbe�ne s uèivom gramatickým.

l. diel uèebnice slovenského jazyka
pre 5. roèník hneï na prvý poh¾ad pô-
sobí ve¾mi prí�a�livo a lahodí oku. Ka�-
dého upúta nielen podnadpis na obale
uèebnice Mamka ohýba mòa, ja ohýbam
slová, ale aj mno�stvo vkusných fareb-
ných ilustrácií, znakov a symbolov.

Pozitívnym prvkom uèebnice je aj to,
�e je v nej dostatoèné mno�stvo tvori-
vých cvièení rôzneho typu a nároènosti.

Predpokladáme, �e ka�dý �iak 5.
roèníka privíta struèné zhrnutie uèiva,
ktoré autori sústredili na poslednej stra-
ne uèebnice.

Veríme, �e l. diel uèebnice Sloven-
ský jazyk pre 5. roèník základných �kôl
bude patri� medzi tie, po ktorých radi
siahajú nielen uèitelia, ale aj �iaci.

¼udmila Benèatová
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Po termíne uzávierky celoslovenského
kola pri�lo e�te 80 prác, ktoré sme neposú-
dili, lebo práca poroty bola ukonèená.
Slovenský jazyk
Základná �kola
Veková skupina 1 (6-9 rokov) � 141 prác

�iaci si preva�ne vyberali tému Vy-
mysli text modernej riekanky alebo vy-
poèítavanky. Riekanky a vypoèítavan-
ky boli hravé, rytmické a moderné (95
prác). V ïal�ej téme dominovala próza
� rozprávka. Rozprávky o televízore
a o zvedavých ïe�och z celej Európy
boli málo nápadité a popisné (46 prác).
Veková skupina 2 (10-13 rokov) � 210 prác

Pre malých autorov sa stala hitom
téma Mama mi rozprávala o Beatles
ktorá bola ale väè�inou opísaná fakto-
graficky. Najúspe�nej�ie tému spraco-
vali skupiny �iakov z Plavnice a zo Sta-
rej ¼ubovne. V téme Poèítaè môj priate¾
aj uèite¾ vyjadrili mnohí �iaci záujem
a aj závislos� na poèítaèoch, ktoré im
vypåòajú absenciu ¾udskej komunikácie
a porozumenia. Mnohé prózy by moh-
li iste zauja� detských psychológov.
Veková skupina 3 (14-16 rokov) � 109 prác

V tejto vekovej skupine pí�u literár-
ne práce �iaci 8.a 9. roèníkov, preva�u-
je próza (103 prác), poézia je okrajová
(6 prác). Väè�ina literárnych prác ne-
zodpovedá kritériám celoslovenského
kola, èo mô�eme dokumentova� nasle-
dovne: prózy sú málo subjektívne a tvo-
rivé, je v nich len priemerná lexika, sta-
tika opisov, nepútavé gradovanie
príbehu. V týchto slabých, ale aj v nie-
ko¾kých lep�ích prácach (väè�inou sci-
fi) sú silné prvky pesimizmu, negatív-
ne hodnotenie medzi¾udských vz�ahov,
opis katastrofického stavu prírody. 8
prác pova�uje porota za originálne, tvo-

rivé, ¾ahko èitate¾né, funkèné, zvlá�� pri
spracovaní témy Hudba � môj siedmy
kontinent. Táto téma oslovila tie� mla-
dé poetky, ktorých básnické výpovede
mô�eme hodnoti� ako sugestívne, in-
venèné a zmysluplné � na dobrej ver-
zologickej úrovni.
Stredná �kola
Veková skupina 4 (14-16 rokov)

V tejto kategórii sa zúèastnilo 35
autorov. (30-Próza, 5-Poézia). V literár-
nych prácach preva�uje téma Hudba �
môj siedmy kontinent, ktorá silne moti-
vovala mladých autorov k subjektívne-
mu a tvorivému prístupu pri tvorbe li-
terárnych prác. Je tu znaèný odklon od
encyklopedického prístupu k téme, èo
bolo výraznej�ie v tretej vekovej sku-
pine v základných �kolách.
Veková skupina (17-19 rokov)

Najstar�ích autorov zaujala téma Eu-
rópske literárne (filmové, hudobné) kri-
�ovatky � pokus o esej. Predpokladáme,
�e urèenie �ánru podmienilo ni��í po-
èet prác v porovnaní s predo�lými rok-
mi (próza-34, poézia-2, iné-2). Kvalita
literárnych prác je v�ak výrazne vy��ia,
autori disponujú bohatou slovnou záso-
bou, silným vedomostným zázemím
a citlivým prístupom k téme. Na akti-
vite Ev� sa po prvý raz zúèastòujú per-
centuálne vyrovnane gymnáziá, odbor-
né uèili�tia a odborné �koly. Vysoko
vzrástol poèet autorov z obchodných
akadémií a súkromných stredných �kôl.
Do 3. a 4. vekovej skupiny prispelo len
7 mladých poetov. Sú to básnické vý-
povede u� predtým zúèastnených auto-
rov, obsah aj forma sú na vynikajúcej
úrovni, preva�uje vo¾ný ver�, metafora
a básnická otázka ako výzva pre súèas-
nos� i budúcnos�.
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Poviedka 97 literárna sú�a�  J&B

Sú�a�e sa mô�e zúèastni� ka�dý autor
s poviedkou napísanou v slovenskom ja-
zyku. Sú�a� je verejná a anonymná a ne-
via�e sa na nijaké spisovate¾ské, spolo-
èenské èi politické organizácie. Prihlásená
práca nesmie by� do slávnostného vyhlá-
senia výsledkov nikde publikovaná.
Úèastník sú�a�e mô�e posla� iba jednu
poviedku. Maximálny poèet strán je 15
(30 riadkov po 60 znakov).

Do literárnej sú�a�e J a B sú prijí-
mané príspevky, ktoré vyhovujú sú�a�-

Maïarský jazyk (ako materinský):
Porota posudzovala 29 literárnych

prác v 2. a 3. vekovej skupine. �iaci si
vyberali tie isté témy ako v slovenskom
jazyku. Literárne práce (prózy) sú na-
písané tvorivo, s dobrým vedomostným
zázemím, chyby sú okrajové. V porov-
naní s predo�lými rokmi aktivity Ev�
je znaèný nárast kvantity i kvality.
Cudzie jazyky: AJ, NJ, FJ, RJ � 38 prác

V kategórii cudzích jazykov sa zú-
èastnili �iaci v 2., 3. a 4. vekovej sku-
pine. V ru�tine a francúz�tine boli prá-
ce len vo 4-tej vekovej skupine. �iaci
spracovali v�etky témy, písali poéziu
a prózu. Na rozdiel od literárnych prác
v slovenskom jazyku sú tieto autorské

výpovede viac optimistickej�ie a lyric-
kej�ie ladené, slovná zásoba je prime-
raná, gramatické chyby sú ojedinelé.
Porota kon�tatovala, �e v tomto roèní-
ku sa do aktivity zapojili len �iaci ovlá-
dajúci ve¾mi dobre cudzí jazyk, èo je
prínosom pre Ev�.

V 44-tom roèníku aktivity Európa
v �kole porota kon�tatuje, �e kvantita
literárnych prác èiastoène poklesla, ale
v niektorých �ánroch a vekových sku-
pinách stúpa ich kvalita.

Konkrétne: v kategórii slovenského
jazyka (4. vek. skupina) v kategórii
maïarského jazyka (2. a 3. veková sku-
pina) v kategórii cudzích jazykov
v �ánri poézie (3. a 4. veková skupina).

 Tatiana Brtáòová

ným podmienkam a boli odoslané po-
�tou v období medzi 31. 10. 1997 a 31.
12. 1997, prièom rozhodujúci je dátum
na po�tovej peèiatke. Sú�a�né práce po-
sielajte na adresu

Literature a Culture Agency
(prípadne L.C.A.)

Poviedka 97
Ludanská 27
934 01 Levice
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Vyu�itie pojmových máp vo vyuèovaní
J.E. Heimlich, S.D. Pittelman: Semantic Mapping: Clssroom applications. IRA, Ne-

wark, Deleware, 1986.

Jednou z výrazných
tendencií prístupov k èí-
taniu je i posun v naze-
raní na porozumenie èí-

taného, ktoré sa neobmedzuje len na pasívne
zmocòovanie sa významov obsiahnutých
v texte. Èítanie s porozumením sa chápe ako
aktívny dialóg èitate¾a s autorom, ako dyna-
mický proces integrácie jeho doteraj�ích ve-
domostí a skúseností s novými informácia-
mi z textu. V rámci takéhoto dialógu sa
významy nielen de�ifrujú, ale najmä tvoria,
aktívne kon�truujú a interpretujú. V súvis-
losti s tým sa u� v didaktike elementárneho
èítania objavujú postupy, smerujúce k roz-
víjaniu takto chápaného porozumenia. Pub-
likácia je názornou ilustráciou praktického
uplatnenia pojmových máp ako jednej zo stra-
tégií rozvoja èítania s porozumením v rozliè-
ných etapách osvojovania písanej reèi.

Teoretické zdôvodnenie uvedených prí-
stupov mo�no nájs� i v klasických psycho-
logických koncepciách uèenia J. Pigeta a L.
S. Vygotského. Pojmové mapy stelesòujú
urèité východiskové schémy èi asimilované
�truktúry, ktoré sa pod vplyvom nových in-
formácií dopåòajú, rozvíjajú a re�truktúru-
jú. K ich re�truktarácii dochádza jednak
v procese èítania a jednak v procese sociál-
neho dialógu ostatných úèastníkov situácie
èítania, v podmienkach �kolskej triedy.

Pojmové mapy poskytujú �iroké mo�nos-
ti uplatnenia vo vyuèovaní. Slú�ia na aktivi-
záciu a zmapovanie východiskových poznat-
kových �truktúr èi u� individuálnych alebo
skupinových; ich premostenie s novými ve-
domos�ami; aktivizujú procesy myslenia
pred, poèas a po èítaní; sú nástrojom stimu-
lácie dialógu, rozvoja slovnej zásoby a kon-
ceptualizácie pojmov; prostriedkom uvedo-
menia si a odlí�enia rozlièných zdrojov
informácií, stratégiou uèenia, priestorom pre
okam�ité uplatnenie vedomostí, ich upevne-
nie; mô�u plni� funkciu osnovy pre kompo-
zíciu alebo aj opory pri problémoch v èíta-
ní. Skúsenosti potvrdzujú ich vysoký
motivujúci a aktivaèný úèinok. Pojmové
mapy v rukách skúseného pedagóga podpo-
rujú tvorivos� a kritické myslenie.

�a�iskom publikácie sú konkrétne uká�-
ky pou�itia sémantického mapovania
v �kolských triedach. Dve kapitoly ilustru-
jú pou�itie pojmových máp ako aktivity za-
raïovanej pred a po èítaní, resp. aktivity
predchádzajúcej kompozícii v prvých roè-
níkoch základnej �koly. Ïal�ie uká�ky de-
mon�trujú prácu s mapami pri vyuèovaní
prírodovedy, histórie, literatúry, slohu i hu-
dobnej výchovy v 2. � 8. roèníku Z� a sú
príkladom integrovaného vyuèovania jazy-
ka a èítania v kontexte rozlièných vzdelá-
vacích obsahov.

 O¾ga Zápotoèná

SARÈ � IRA

Vá�ení predplatitelia, musíme vás upozorni� na zau�ívanú prax PNS pri objedná-
vaní ná�ho èasopisu. Na nový kalendárny rok je potrebné v�dy písomne obnovi� starú
objednávku vo va�om stredisku PNS do polovice decembra. Ak tak neurobíte, stará
objednávka je zo strany PNS automaticky zru�ená.

red.


