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E�te raz o problémoch písania èiarky
MÁRIA IMRICHOVÁ

Anotácia: Problematika písania èiarky pred spojkami a, i, aj, ani, èi, alebo v rôz-
nych pozíciách spôsobuje v �kolskej praxi neustále �a�kosti.

K¾úèové slová: pripájacia funkcia, viacslovné spojky, spojkové výrazy, viacnásobné
vetné èleny

V �kolskej praxi sa neustále stretávame s �a�kos�ami, ktoré spôsobuje neistota
v písaní, resp. nepísaní èiarky. Príèinou je pravdepodobne nedostatoèné vyuèova-
nie skladby v základných �kolách a takmer �iadne vyuèovanie tejto jazykovej
roviny v stredných �kolách. Iba dôkladné poznanie syntaktického javu v�ak po-
máha pochopi� pravidlá písania èiarky. Týmto príspevkom nadväzujeme na prí-
spevok K. Balá�ikovej uverejnený v r. 1993/94 v èasopise Slovenský jazyk a lite-
ratúra v �kole, v ktorom autorka jasnej�ie a zrete¾nej�ie objasòuje zásady písania
èiarky v Pravidlách slovenského pravopisu z r. 1991.

V na�om príspevku sa zameriame na jej písanie, resp. nepísanie pred spojka-
mi a, i, aj, ani, èi, alebo v rôznych (najmä problematických) pozíciách, ktoré
spôsobujú �tudentom (a nie iba im) najväè�ie starosti.

Spojky a, i, aj, ani, èi, alebo najèastej�ie plnia pripájaciu funkciu v priraïo-
vacom súvetí. O pravidlách písania, resp. nepísania èiarky pred nimi v tejto pozí-
cii sa v Pravidlách slovenského pravopisu (1991) na s. 110 hovorí:

1. Èiarkou sa pripájajú hlavné vety, ktoré nie sú priradené zluèovacou spojkou
a, i, aj, ani, alebo, èi.

2. Èiarka sa mô�e písa� aj pred spojkami a, i, aj, ani, ak medzi hlavnými vetami
je zrete¾ne iný významový vz�ah ako zluèovací (napr. odporovací, stupòovací).

V druhej èasti výkladu sa u� nespomínajú práve pravopisne problematické
vyluèovacie spojky alebo, èi. V úvode Pravidiel slovenského pravopisu (s. 15) sa
v�ak dozvedáme, �e pri písaní èiarky sa zjednodu�enie a spresnenie dosahuje
napríklad tým, �e v prípadoch, keï sa medzivetný vz�ah signalizuje jednoznaène
priraïovacou spojkou (alebo, èi, ani), nepo�aduje sa u� písa� pred takouto spoj-
kou èiarku, lebo nie je na signalizovanie tohto vz�ahu potrebná. Tento výklad
mo�no pochopi� aj tak, �e nie je rozdiel medzi zluèovacou a vyluèovacou spojkou
alebo, èi a aj pred zluèovacou spojkou alebo, èi èiarku písa� mô�eme. (?) Mo�no
táto nepresnos� formulácie spôsobila neistotu; ak ale platí pravidlo v bode 1, je
zrejmé, �e pred zluèovacími spojkami èiarku nikdy nepí�eme. Pravidlo formulo-
vané v bode 2 síce spojky alebo, èi nespomína, ale práve citovaná úvodná formu-
lácia informáciu dopåòa a spresòuje. Z toho vyplýva, �e èiarku pred priraïova-
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cími spojkami a, i, aj, ani, alebo, èi písa� mô�eme (ale nemusíme), ak signali-
zuje iný ne� zluèovací vetný vz�ah.
S¾úbil a s¾ub nedodr�al. / S¾úbil, a s¾ub nedodr�al. (odporovanie)
Vie èíta� a do �koly nechodí. / Vie èíta�, a do �koly nechodí. (prípustka)
Nemusel a pri�iel. / Nemusel, a pri�iel. (prípustka)
Príde leto aj pán krá¾ príde. / Príde leto, aj pán krá¾ príde. (dôsledok)
Reèníte ve¾a a málo konáte. / Reèníte ve¾a, a málo konáte. (odporovanie)
Písa� èi nepísa� èiarku. / Písa�, èi nepísa� èiarku. (odporovanie)
Bojuj alebo utekaj! / Bojuj, alebo utekaj! (vyluèovanie)
Odi�iel ani nepozdravil. / Odi�iel, ani nepozdravil. (odporovanie)
Pozrie sa na neho a aj sa trocha usmeje. / Pozrie sa na neho, a aj sa trocha usme-
je. (stupòovanie)
�li sme tade prvý raz i zablúdili sme. / �li sme tade prvý raz, i zablúdili sme.
(dôsledok)
Brúsny hriade¾ zaistite stisnutím tlaèidla èi hriade¾ pridr�te vidlicovým k¾úèom. /
Brúsny hriade¾ zaistite stisnutím tlaèidla, èi hriade¾ pridr�te vidlicovým k¾úèom.
(vyluèovanie)
Odi�iel èi zostal? / Odi�iel, èi zostal? (vyluèovanie)
Aspoò vraví a mne niè nepríde na um. / Aspoò vraví, a mne niè nepríde na um.
(odporovanie)
Nerobil si ani jes� nedostane�. / Nerobil si, ani jes� nedostane�. (dôsledok)
Spadol z le�enia na ko¾ajnièky a e�te ho pre�li aj vagóniky. / Spadol z le�enia na
ko¾ajnièky, a e�te ho pre�li aj vagóniky. (stupòovanie)

Pred viacslovnými priraïovacími spojkami a èi, alebo èi vo význame alebo
èiarku nepí�eme.
Príde� a èi nepríde�.
Bolo nás desa� a èi dvanás�.
Èi mu da� vo¾no alebo èi ho zahrnú� novými povinnos�ami.
podobne: Budem na teba èaka� alebo aj pod oknami stá�.
Pred podraïovacou spojkou èi sa èiarka v�dy pí�e.
Nevedel som, èi konám správne.
Mala obavy, èi sa mu nieèo zlé neprihodilo.

Pred spojkami a spojkovými výrazmi, ktorých súèas�ou je spojka a, èiar-
ku pí�eme.
Nemusel, a predsa pri�iel.
Nikto tam nebol, a tak som odi�iel.
Elena je samý smiech, a preto ju v�ade radi vidia.
Stretneme sa èo najskôr, a to v stredu.
Nemali sme pevne stanovený dialóg, a tak sme improvizovali.
Dobre o tom vedel, a preto obèas dozrel i tu.
Preberanie anglicizmov má v�ak aj opaèný rozmer, a to negatívny.
Dôkazy boli presvedèivé, a predsa sa nevedel zbavi� pochybností.
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Urobil si to dobre, a keby si sa sna�il, mohlo to by� e�te lep�ie.
Plody dozreli, a keï pri�li da�de, nastala pohroma.

Pozor, treba odlí�i� zlo�ený výraz a tak, a to od spojenia zluèovacej spojky
a a odkazovacieho výrazu tak, to.
Èasto u�íval lieky a to mohlo spôsobi� tieto problémy.
Tento postup sa mi pozdáva a tak budem postupova� i ja.
Je mladý a to je výhoda.

Èiarkami sa pripájajú hlavné vety, keï ich uvádzajú dvojité, resp. viacèlenné
(zlo�ené) spojky alebo sa opakujú spájacie výrazy, napr. aj � aj, buï � buï,
buï � alebo, nielen � ale aj, èi � èi, alebo � alebo, i - i, hneï � hneï, ani � ani,
mo�no � mo�no, azda � azda atï.
Nielen sa neuèí�, ale si aj bezoèivý.
Nie�eby ka�dého ranila spokojnos�, ale protiveò u� bola nasýtená.
Vari sme zle trafili, alebo sme sa pomýlili?
Alebo svoju chybu napravíte, alebo dám vec �andárom.

Priraïovacím vz�ahom sú spojené aj hlavné vety a ved¾aj�ie vety v niektorých
typoch zlo�eného súvetia. Platia tu také pravidlá písania èiarky ako v jednodu-
chých priraïovacích súvetiach. V niektorých typoch zlo�eného súvetia je v�ak
písanie èiarky �pecifické.

 Èiarkou sa vyèleòujú ved¾aj�ie vety v podraïovacom súvetí. Ved¾aj�ia veta,
ktorá stojí medzi dvoma hlavnými vetami, sa vyèleòuje z oboch strán èiarkou.
Èiarku v takomto type súvetia pí�eme i pred priraïovacími (i zluèovacími) spoj-
kami.
Povedz mi, èo èíta�, a ja ti poviem, kto si.
Zas pozeral, ako to robia iní, a naberal si málièko, hoci mu chutilo.
Zatisol zuby do pery, a� mu nabehli lícne svaly, a hodil noviny na stôl.
Martin mi nikdy nedával najavo, �e je star�í, a ja som zas prive¾mi nenakúkal do

jeho tajomstiev.
Keï odchádzali, Erna sa vo dverách obrátila, a my sme jej zakývali.
Preru�ila ma, a aby skryla slzy, utiekla do sypárne.
My�lienka, �e ju viac neuvidím, mi nedala spa� a objavovala sa v mojich snoch,

ktoré ma dlho prenasledovali.
Ved¾aj�ia veta vlo�ená za priraïovaciu spojku sa ¾avou èiarkou osobitne ne-

vyèleòuje, ale èiarka sa pí�e pred priraïovacou spojkou. (PSP, s.107.)
Bolo poèu� hrkot kolies oneskorených vozov, a keï sa u� celkom zotmelo, ozval sa
�tekot prvých psov.
Nieko¾ko zvedavcov vy�lo z krèmy, a len èo sme poskákali z koní, ktosi zavolal, �e
sú na�e kone také rovnaké.
Keï Pavol Hron povedal, �e nieèo urobí, tak urobil, a keï povedal, �e niekde
pôjde, tak i�iel.
Vystúpili sme na vrchol, a keï sme sa rozhliadli, nevedeli sme nájs� ani slovko
obdivu.
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Ak hlavnú vetu rozvíjajú dve alebo viaceré rovnocenné (viacnásobné) ved¾aj-
�ie vety, ktoré sú spojené koordinaèným vz�ahom (násobená závislos�), platia pre
písanie èiarky medzi ved¾aj�ími vetami podobné pravidlá ako pre priraïovacie
súvetie.
Najprv sa poobzeral, èi tam nestojí �ena a èi ho nesleduje.
Najprv sa poobzeral, èi tam nestojí �ena a nesleduje ho.
Najprv sa poobzeral, èi tam nestojí �ena, èi ho nesleduje. (pozri Balá�iková, s. 78.)

Povedal, �e ho to mrzí a �e mu musím odpusti�.
Povedal, �e ho to mrzí a musím mu odpusti�.

Ak sú ved¾aj�ie vety priradené zluèovacími a vyluèovacími spojkami, èiarku
pred nimi nepí�eme. Keï sú ved¾aj�ie vety spojené odporovacími alebo stupòova-
cími spojkami alebo spojkami nepravej parataxy, èiarku pred tieto spojky pí�eme.
Nevedel, èi má osta� alebo ís� kade ¾ah�ie.
Nepýtaj sa, èi pôjdem, ale èi zostanem.

Spojkami a, i, aj, ani, èi, alebo sa pripájajú aj rovnorodé výrazy vo viacnásob-
ných vetných èlenoch. Pod¾a Pravidiel slovenského pravopisu �sa èiarka pí�e pred
v�etkými stupòovacími a odporovacími priraïovacími spojkami a pred spojkami
z nepravého priraïovania�. Ak sú teda viacnásobné vetné èleny spojené zluèova-
cími a vyluèovacími spojkami a, i, aj, ani, èi, alebo, èiarku nepí�eme.
Je to pravda, alebo nie? (vyluèovanie)
Reálny, a predsa nároèný plán. (prípustka)
Vedecky èi odborne aj spoloèensky. (zluèovanie)
Bol èervený èi èierny? (vyluèovanie)
Jed alebo liek? (vyluèovanie)
Pracuje ako ty alebo ako ja. (zluèovanie)
Mladý, a u� taký uzavretý. (prípustka)
Nemal u� otca ani matky. (zluèovanie)
Budem èaka� dva, aj pä� rokov. (stupòovanie)
Tak èi tak. (zluèovanie)

Ak sa vo viacnásobnom vetnom èlene opakuje tá istá zluèovacia alebo vyluèo-
vacia spojka, pred druhou a ka�dou nasledujúcou èiarku pí�eme.
Na vlhkých miestach sa darí aj lieske, aj vàbam, aj jel�iam.
Aby v òom bol aj plaè i veselý smiech, i rados�, i smútok.
Aj zhora, aj zdola.
Bruchá im tak nakysli, �e im nestaèili ani opasky, ani nohavice, ani ko�ele.
Ani ryba, ani rak.
Ani veèer, ani ráno.
Ak sú vetné èleny spojené dvojitými spojkami, pred druhou pí�eme èiarku.
Kúp alebo èervenú, alebo fialovú, veï na tom nezále�í.
Príde� buï v pondelok, alebo v utorok.
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Kto vie, v èom to bolo, èi v obleèení, alebo v reèi...
Najväè�ie problémy v praxi spôsobuje písanie èiarky vo viacnásobnom zhod-

nom prívlastku. Príèinou je nerozli�ovanie postupne rozvíjajúcich prívlastkov
a viacnásobných prívlastkov a urèovacích a hodnotiacich prívlastkov. O viacná-
sobnom prívlastku hovoríme vtedy, keï sa stretnú prívlastky z jedného významo-
vého pásma. Mo�no medzi ne vlo�i� spojku a (i, resp. výraz a to). Postupne rozví-
jajúce prívlastky sú významovo nerovnocenné a nepripájajú sa èiarkou.
príjemný, teplý veèer (hodnotiaci + hodnotiaci prívlastok)
príjemný nede¾ný veèer (hodnotiaci + urèujúci prívlastok)
dobrá, odborná práca (práca, ktorá je dobrá i odborná)
dobrá odborná práca (odborná práca, ktorá je dobrá)

Keï sú viacnásobné prívlastky spojené spojkami a, i, aj, èi, ani, alebo, spojku
pred ne nepí�eme, ak vyjadrujú zluèovací alebo vyluèovací vz�ah. Pred ostatnými
parataktickými spojkami èiarku pí�eme.
Mo�nosti vyjadrenia viacnásobného zhodného prívlastku:
dobrá, odborná, pouèná práca
dobrá, odborná a pouèná práca
dobrá, odborná, ale i pouèná práca
dobrá i odborná aj pouèná práca dobrá, aj odborná, aj pouèná práca
dobrá aj odborná, ako i pouèná práca
práca nebola dobrá ani odborná, ani pouèná
práca nebola dobrá ani odborná, nie to pouèná

Osobitnú pozornos� z h¾adiska písania èiarky treba venova� odlí�eniu viacná-
sobného prísudku a súvetia. Za viacnásobný prísudok pova�ujeme zlo�ený slo-
vesno-menný prísudok (Tvár mu ostala tvrdá a mu�ná.), prísudok vyjadrený sy-
nonymami významovo blízkymi (Spev ka�dým krokom mohutnel a silnel.)
a opakovanie toho istého slovesa (Tetka nadávala a nadávala.). Ak sú viacnásob-
né prísudky spojené stupòovacími a odporovacími spojkami, èiarku pred ne pí�e-
me. (Podobne, ako pri ostatných viacnásobných vetných èlenoch.) Autor vety má
mo�nos� èiarkou naznaèi�, aký medzièlenský vz�ah chce vyjadri�.
Bola doriadená a zanedbaná aj �pinavá. (zluèovacia spojka aj)
Bola doriadená a zanedbaná, aj �pinavá. (stupòovacia spojka aj vo viacnásob-

nom prísudku)
Nebola pekná a usilovná ani múdra. (zluèovacia spojka ani)
Nebola pekná a usilovná, ani múdra. (stupòovaci aspojka ani vo viacnásobnom
prísudku)

Ak v�ak ide o priraïovacia súvetie, platia tu pravidlá písania èiarky spomenu-
té v úvode príspevku. (Pred stupòovacími a odporovacími spojkami a, i, aj, ani,
èi, alebo v priraïovacom súvetí èiarku písa� mô�eme, ale nemusíme.)
�iaci dnes neèítali, nepísali (ba) ani nepoèítali.
�iaci dnes neèítali, nepísali, (ba) ani nepoèítali. (stupòovanie)
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V príspevku sme sa sna�ili priblí�i� problematiku písania èiarky pred spojka-
mi a, i, aj, ani, èi, alebo v rôznych pozíciách. Veríme, �e ná� príspevok splnil ná�
zámer a objasnil niektoré struène formulované pravopisné zásady v Pravidlách
slovenského pravopisu.
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Didaktické hry
JOZEFÍNA PORUBCOVÁ

Anotácia: V systéme vyuèovacích metód má svoje oprávnené miesto didaktická
hra. V metodicko-odbornej literatúre sa vyzdvihuje význam a opodstatnenie hry
pre die�a ako charakteristického prejavu detskej mentality, jeho hravosti a zábavy.

K¾úèové slová: motivácia, grafický obraz, kartièky, rébusy, doplòovaèky, situaèné
hry, dramatizácia

Pred nieko¾kými rokmi prevládal istý nie celkom správny názor na vyu�ívanie
didaktických hier na hodinách. Hrové èinnosti pova�ovali uèitelia za stratu èasu
alebo detskú zábavu, ktorá pôsobí vo výchovno-vzdelávacom procese ru�ivo.
Uèitelia sa nazdávali, �e didaktická hra nie je efektívna a z h¾adiska výchovno-
vzdelávacích cie¾ov nepotrebná. Aby si didaktické hry na�li na hodine pevné miesto,
je potrebné zaobera� sa predov�etkým aktuálnymi problémami motivácie vo vy-
uèovacom procese.

Nedostatok motivaèného pôsobenia uèite¾a na �iakov spôsobuje, �e �iaci pra-
cujú na hodinách slovenského jazyka bez záujmu o uèivo a nevyu�ívajú svoje
schopnosti v plnej miere. Na�ou praxou máme overené, �e motivaèné metódy
prispievajú k zvy�ovaniu aktivity a tvorivosti �iakov a vyu�ívaním motivaèných
prvkov vo výchovno-vzdelávacom procese v slovenskom jazyku sú hodiny pre
�iakov zaujímavej�ie, �iv�ie a tvorivej�ie. Samozrejme, �e didaktické hry musia
by� primerané veku a schopnostiam �iakov, výber didaktických hier a ich obsah
musí by� aktuálny a konkrétny.
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Jednou z úloh uèite¾a slovenského jazyka je nauèi� �iakov samostatne, tvori-
vo a logicky myslie�, rozli�ova� podstatné od nepodstatného, v�tepi� �iakom správne
základy získavania potrebných informácií a nauèi� �iakov komunikova�. Pripra-
vujeme ich tak na samostatné získavanie vedomostí potrebných pre �ivot.

Výchovno-vzdelávací proces priná�a �iakom aj problémy, ako je slabá sústre-
denos� na hodine, nechu� k uèeniu, ve¾ký nezáujem uèi� sa nezaujímavé uèivo
a pod. Z tohto dôvodu je dôle�ité, aby uèite¾ motivoval �iaka, a to práve tvorivý-
mi úlohami a cvièeniami, ktoré majú didaktickú hodnotu.

Ve¾a zále�í na tom, ako doká�e uèite¾ slovenského jazyka vytvori� vo v�etkých
troch zlo�kách atmosféru a vzbudi� záujem aj o obsahovo nároèné uèivo. Hrová
forma je pre �iakov výhodná a lep�ia ako monotónny výklad jazykového uèiva
podávaný uèite¾om. Tradièná schéma hodiny �iakov unavuje. Stávajú sa nepozor-
nými, nesústredenými a apatickími k jednotvárnemu výkladu uèiva. Preto je pot-
rebné, aby bolo na hodine viac vzru�enia, èo �iakov pote�í, zmobilizuje a zaktivi-
zuje. Ka�dé die�a, a nielen ono, má záujem o nieèo nové, zvlá�tne a nepoznané.
Poznatky získané hrou pochopí �iak jednoduch�ie a rýchlej�ie a dlh�ie si ich uchová
v pamäti.

Pre prácu uèite¾a slovenského jazyka je dôle�ité nájs� vhodné námety didaktic-
kých hier a dostatoène ich vyu�i� vo výchovno-vzdelávacom procese. Samozrej-
me, �e väè�ina didaktických hier si vy�aduje svedomitú prípravu samotného uèi-
te¾a, èo je nároèné na jeho èas. No pri pravidelnom vyu�ívaní didaktických hier
v slovenskom jazyku postupne mô�u pomôc� aj �iaci. Ak ich priamo zapojíme
do prípravy hier, aj realizácia urèitého gramatického javu, ktorý èiastoène po-
mohli rie�i� oni, im priná�a rados�. A ich záujem a aktivita pri rie�ení úlohy je
základnou podmienkou osvojovania si potrebných poznatkov. Musíme si v�ak
uvedomi�, �e máme ve¾a gramatických javov, aplikovaných cvièení, jazykových
rozborov, ktoré si pri osvojovaní vy�adujú ve¾a my�lienkového úsilia, du�evnej
práce, námahy a sústredenosti.

Základným cie¾om vyuèovania slovenského jazyka je dôkladné osvojenie si pra-
vopisu a plynulý ústny a písomný prejav. Je dôle�ité, aby uèite¾ slovenského jazyka
vytváral �iakom dobré podmienky pri osvojovaní si slovenského pravopisu. Pri ná-
cviku pravopisu je dôle�ité, aby �iak spájal grafický obraz s významom slova. Tu
sa vhodne uplatòuje práca s kartièkami, kde si �iaci precvièujú zrakovú pamä� a roz-
víjajú svoju predstavivos� a myslenie. Kartièky sú vhodné pri preberaní vybraných
slov hlavne v ni��ích roèníkoch. �iaci mô�u tvori� vety so slovami na kartièkách
písanou alebo ústnou formou. Vhodnou relaxaènou hrou v ni��ích roèníkoch pri
preberaní pravopisných javov je aj pre�myèka, zámenka, hádanka a pod. Didak-
tický význam majú jedine vtedy, keï sa via�u na presne stanovený uèebný obsah.
Pomáhajú nielen rozvíja� reè �iakov, ale chápa� jazyk ako ucelený systém, prièom
pri vyu�ívaní týchto foriem hier, napr. lú�tenie rébusov, �iaci spoznávajú krásu
materinského jazyka. Na ni��om stupni základnej �koly je najroz�írenej�ím typom
didaktickej hry doplòovaèka, ktorá má motivaènú funkciu. Vo vy��ích roèníkoch sa
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osvedèujú situaèné hry, ktorými sa dobre ilustruje napr. uèivo zo syntaxe. �iakom
sa dá úloha pou�i� vety istého typu alebo vetné èleny a pod.

Hlavným cie¾om vyuèovania slovenského jazyka je nielen osvojenie si mno�-
stva gramatického uèiva, ale aj výchova tvorivého a samostatného �iaka. Jazyko-
vé vyuèovanie umo�òuje rozvíja� fantáziu, tvorivos� a predstavivos�. Tvorivé hry
v slovenskom jazyku je vhodné vyu�i� v ktorejko¾vek fáze hodiny vo v�etkých
troch zlo�kách. Jazykové rozcvièky, dopåòacie cvièenia � èi ústnou alebo písom-
nou formou � sú ve¾mi vhodné. Pri vyuèovaní tvaroslovia mô�e uèite¾ slovenské-
ho jazyka vyu�íva� mno�stvo tvorivých hier, ktoré rozvíjajú rozumové schopnosti
�iakov. Skupinové vyuèovanie, práca v pároch, sú�a�enie, ba aj individuálna práca,
sú ve¾mi vhodné na upevòovanie gramatických javov vo v�etkých jazykových ro-
vinách.

Hlavným zámerom didaktických hier v slovenskom jazyku je upúta� �iaka tak,
aby ho nácvik pravopisu, prípadne zlo�itej�ieho gramatického javu neunavoval
a bol èinnos�ou, ktorá sa spája s hravou zábavou a veselos�ou. Majú by� motivaè-
ným prostriedkom na vzbudenie záujmu o pravopis, umo�òova� rozptýli� strach
z nácviku pravopisu a vzbudzova� chu� do uèenia. Poslaním didaktických hier je
teda zábavné podanie uèiva, pomocou ktorého sa �iaci s pravopisom oboznamujú
a postupne si ho osvojujú.

Didaktické hry sa dajú vyu�i� ve¾mi vhodne aj v uèebnej látke o slohu. Vyu�í-
vajú sa pritom obrázky, ktoré mô�u o�ivi� dynamizovaný dej pri hre a umo�òujú
rýchlej�ie pochopi� uèebnú látku. Ve¾mi vhodné a motivaène pôsobiace sú aj ná-
zvy uèebnej látky, napr.: Chystáme sa na výlet, Sánkovaèka, Moja izba a pod.
Dôle�itý je aj výber východiskového textu, ktorý by mal by� pútavý a zaujímavý
a ktorý je mo�né na hodine výchovne a motivaène vyu�i�. Mô�u to by� texty z krás-
nej literatúry, odbornej literatúry, ale aj texty s rôznou komunikatívnou funkciou
z rôznych funkèných �týlov.

V literárnej výchove sú známe napríklad dramatizácie prozaických textov.
Nimi sa �iaci uèia pohotovo sa vyjadrova�. Èasto sa vyu�íva aj skupinová práca
a doplòovaèky.

Nesmierny význam pre �iakov majú jazykové a literárne hry. Jazykové hry sa
zameriavajú na rozvoj konkrétnych jazykových znalostí a dajú sa pou�i� na fixá-
ciu a opakovanie nadobudnutých poznatkov. �iaci si pri nich precvièujú správne
vyjadrovanie a gramatickú stránku jazykového prejavu a uèivo si lep�ie osvojujú.
Literárnymi hrami prostredníctvom dramatizácie �iaci nadobúdajú hodnoty po-
trebné pri utváraní osobnosti. Spolu so získavaním citových zá�itkov cibria si
jazykové vyjadrovanie, objavujú krásu materinského jazyka, aktívne si zdokona-
¾ujú komunikatívne schopnosti a regulujú svoje správanie a vystupovanie.

Didaktické hry ako motivaèné metódy sú nevyhnutnou súèas�ou hodín sloven-
ského jazyka, lebo zvy�ujú prí�a�livos� výchovno-vzdelávacieho procesu, zlep�u-
jú vz�ah medzi uèite¾om a �iakmi, èím sa zároveò zlep�uje vz�ah k uèeniu a zís-
kané vedomosti sú trvalej�ie.
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Z vlastnej praxe mô�eme zdôrazni� silný výchovno-vzdelávací úèinok didak-
tických hier. Cie¾om ná�ho príspevku je in�pirova� a aktivizova� uèite¾ov k tomu,
aby didaktické hry na hodinách slovenského jazyka vyu�ívali vo v�etkých zlo�-
kách, aby ich pravidelne zaraïovali do vyuèovania a pova�ovali za rovnocennú
metódu s ostatnými motivaènými metódami. Veríme, �e ka�dému slovenèinárovi
zále�í na tom, aby �iaci mali radi slovenský jazyk, aby sa naò te�ili a bez zbytoè-
ného strachu pristupovali k osvojovaniu si nových poznatkov v jazykovom i lite-
rárnom vyuèovaní.

V snahe pomôc� uèite¾om slovenského jazyka pri praktickom uplatòovaní di-
daktických hier na hodinách slovenského jazyka a zároveò zorientova� sa v od-
bornej literatúre o didaktických hrách, uvádzame zoznam najdôle�itej�ích publi-
kovaných prác a èasopiseckých príspevkov.
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Slovenský jazyk pre 5. roèník Z�
(uèebnica a cvièebnica)

EVA TIBENSKÁ

Zaèiatkom �kolského roka 1997/98 dostali uèitelia a �iaci 5. roèníka Z� do
rúk novú uèebnicu predmetu slovenský jazyk. Onedlho budú ma� mo�nos� zaèa�
pracova� aj s jej integrálnou súèas�ou, s Cvièebnicou slovenského jazyka pre 5.
roèník Z�.

Treba pripomenú�, �e tomuto tvorivému poèinu autorského kolektívu v zlo�e-
ní doc. PhDr. Eva Tibenská, CSc. (gestorka projektu a vedúca autorského kolektí-
vu), prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc. (gestor), doc. PhDr. Vladimír Patrá�, CSc. a PhDr.
Marianna Sedláková, predchádzala nieko¾koroèná usilovná koncepèná práca. Jej
výsledkom bolo vypracovanie textov Nová koncepcia vo vyuèovaní slovenského
jazyka na základných �kolách a Uèebné osnovy predmetu slovenský jazyk pre 2.
� 9. roèník Z�. Autorsky tieto dokumenty pre M� SR spracovala doc. E. Tiben-
ská, ostatní èlenovia kolektívu texty pripomienkovali.

Pod vedením doc. E. Tibenskej vznikli neskôr dva kvalitné autorské kolektívy,
ktoré pripravili do konkurzného konania M� SR uká�ky spracovania uèebníc a cvi-
èebníc pre 2. � 4. a pre 5. � 9. roèník Z�. Z konkurzného konania vy�iel ví�azne
druhý kolektív. Z poverenia M� SR zaèal realizova� svoj projekt uèebníc a cvi-
èebníc pre 5. � 9. roèník Z�.

Uèebnice a cvièebnice Slovenský jazyk pre 5. roèník Z� (do vydavate¾stva je
odovzdaný u� aj ich II. diel) vychádzajú dôsledne z predstáv a cie¾ov formulova-
ných v Novej koncepcii vo vyuèovaní slovenského jazyka na základných �kolách.
Oproti donedávna platným uèebniciam sa v nich ako základný uplatòuje komu-
nikatívno-poznávací princíp vo vyuèovaní materinského jazyka. Znamená to, �e
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