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1. Teoretické vymedzenie koncepcie komunikačného 
vyučovania materinského jazyka. 

2. Vzťah jazykovej a slohovo-komunikačnej zložky v 
učebniciach slovenského jazyka. 

3. Štruktúra vyučovacej hodiny, vyučovacieho celku.
4. Spracovanie koncepcie komunikačného vyučovania 

v učebnici a pracovnom zošite Slovenský jazyk 
pre 4. ročník. 



1. Teoretické vymedzenie koncepcie 
komunikačného vyučovania 

materinského jazyka. 



Tradičný vs. inovatívny prístup k vyučovaniu 
materinského jazyka. 

Osvojenie si zložitého jazykového systému vs. využívanie 
všetkých jazykových prostriedkov v efektívnej 
komunikácii



Základný cieľ – funkčne využívať materinský jazyk.

Komplexný rozvoj:
– všetkých komunikačných zručností:

počúvanie, 
rozprávanie, 
písanie, 
čítanie,

– jazykových a komunikačných kompetencií. 



} Komunikačná kompetencia 

◦ Schopnosť funkčne používať jazyk v rozličných komunikačných 
situáciách s oporou o elementárne poznanie jazykového 
systému.

◦ Schopnosť vedome vyberať pre komunikát najvhodnejší 
jazykový materiál z jazykového systému. 

◦ Formuje sa neustále, sústavne, systematický.



} Jazyková kompetencia

◦ Súhrn schopností, ktoré používateľovi jazyka umožňujú odlíšiť 
gramaticky správnu vetu od nesprávnej vety.

◦ Schopnosť tvoriť vety a rozumieť im. 



} Dôkladné poznanie aktuálnych charakteristík detskej 
reči je nevyhnutné pre zabezpečenie optimálneho 
didaktického postupu. 

} Detská reč, konkrétne texty (výpovede v komunikácii, 
umelecké, vecné texty) sú základným východiskovým 
prvkom v didaktickom postupe. 

} Osvojovanie si jazykových poznatkov sa realizuje cez 
identifikáciu daného javu v konkrétnej komunikačnej 
situácii k jej pomenovaniu, zadefinovaniu, opísaniu 
vlastností a špecifík. 



2. Vzťah jazykovej a slohovo-
komunikačnej zložky v učebniciach 

slovenského jazyka.



} Jazyková a slohovo komunikačná zložka sú navzájom sa 
ovplyvňujúce zložky, ktoré sú neoddeliteľné. 

} Ich charakteristiky sú v učebniciach jednoznačne 
identifikovateľné, sú aj graficky odlíšené. 

} Radenie jednotlivých častí je premyslené, aby bola 
umožnená vzájomná interakcia. 
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3. Štruktúra vyučovacej hodiny, 
vyučovacieho celku – didaktický 

postup. 



} Porozumenie obsahu východiskového textu. 
} Identifikácia jazykového javu vo východiskovom 

texte. 
} Pomenovanie a zadefinovanie daného jazykového 

javu. Práca s poučkou. 
} Osvojovanie si využívania jazykového javu 

v hovorenej a písanej reči. 
} Vzťah jazykového javu k iným jazykovým javom. 
} Využívanie jazykového javu v spontánnej rečovej 

produkcii. 
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5.Spracovanie koncepcie 
komunikačného vyučovania 

materinského jazyka v učebnici a 
pracovnom zošite Slovenský jazyk 

pre 4. ročník základných škôl. 



} Autorský kolektív
Mgr. Zuzana Hirschnerová, PhD., 
Mgr. Rút Adame

Spracované podľa ŠVP v nadväznosti 
na predchádzajúce učebnice. 

Uplatnená koncepcia komunikačného 
vyučovania materinského jazyka. 



} Učebnica v plnej miere nadväzuje na učebnice pre 
nižšie ročníky. 

} Dodržaná vzájomná súvislosť a prepojenosť jazykových 
a komunikačného vyučovania (komunikačno-slohové 
časti integrované v jazykových častiach a naopak).

} Jazykové a slohovo-komunikačné časti na seba 
nadväzujú v premyslených súvislostiach.



2. Priama reč. Priama reč. 
Uvádzacia veta. 
Dvojbodka, 
pomlčka, 
úvodzovky. 

Identifikovať 
v texte priamu 
reč. Rozlíšiť 
priamu reč 
a uvádzaciu 
vetu. Prepísať 
text s priamou 
rečou.

Cielený 
rozhovor –
interview. 

Robiť cielený rozhovor 
so spolužiakom alebo s inou 
osobou na danú tému. 
Pripraviť otázky 
na interview 
so spisovateľom na základe 
analýzy východiskového 
textu. 



} Kľúčový prvok v jazykovom vzdelávaní používaný 
systematicky od 2. ročníka. 

} Zásadné postavenie v procese osvojovania si 
poznatkov v jazykovom vzdelávaní pri uplatnení 
koncepcie komunikačného vyučovania materinského 
jazyka.  

} Plní viacero funkcií:
◦ Čítanie s porozumením, identifikovanie jazykového javu, 

funkcie jazykového javu a jeho využitie, kognitívna stránka.



Z1



Snímka 22

Z1 Sken nahradiť skenom tej istej strany. Je tam už trocha zmenený text. 
Zuzana; 23. 11. 2011



} Dodržané komponenty, ktoré sú používané 
v učebniciach pre 2. a 3. ročník:
– východiskové texty, 
– poučky,
– diktáty, 
– priebežné opakovanie, 
– domáce úlohy, samostatná práca,
– cieľové texty. 

ĎALEJ









Učebnica:
} pojmové mapy, 
} rubrika Diskutujte.
} rubrika Viac hláv, viac rozumu. 
} Dieťa vysvetľujúce poučku. 
Pracovný zošit: 
- pojmové mapy (príloha uprostred PZ)
- autorské písanie, 
- vtipy, 
- systematizácia poznatkov,
- záverečné diagnostikovanie.



} Ďakujem za pozornosť. 

} hirschnerova@fedu.uniba.sk
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