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1 Niekoľko poznámok 
k vyučovaniu materinského 
jazyka v primárnom vzdelávaní 

1.1 Vzťah vyučovania materinského 
jazyka k iným vyučovacím 
predmetom 

Známa formulácia „všetko so všetkým súvisí“ je v podmien-
kach primárneho vzdelávania viac než pravdivá. V  súvislosti 
s vyučovaním materinského jazyka ju však môžeme považovať 
za zásadnú, pretože kvalita schopnosti získavať a  odovzdávať 
informácie vo svojom materinskom jazyku je pre akékoľvek 
vzdelávanie kľúčová. 

Vyučovanie materinského jazyka má vo vzťahu k iným vy-
učovacím predmetom špecifi cké postavenie, ktoré vyplýva zo 
skutočnosti, že materinský jazyk je aj vyučovacím jazykom 
ostatných predmetov. Schopnosť detí komunikovať vo svo-
jom materinskom jazyku, všestranne využívať jeho jazykové 
prostriedky priamo ovplyvňuje aj ich úspešnosť vo vzdelávaní 
v iných vzdelávacích oblastiach. Pri formulovaní cieľov vyučo-
vania materinského jazyka je tak potrebné uvažovať o zvyšo-
vaní jazykových a komunikačných kompetencií detí vo vzťahu 
k ich vzdelávaniu vo všetkých oblastiach. 

V koncepcii komunikačného vyučovania materinského jazy-
ka je zdôrazňovaná potreba systematického rozvíjania všetkých 
komunikačných zručností – čítania, písania, počúvania a roz-
právania. Ak by sme analyzovali vzdelávací proces v ktorejkoľ-
vek vzdelávacej oblasti, zistili by sme, že z veľkej časti sa skladá 
zo zámerného využívania všetkých komunikačných zručností 
s cieľom osvojenia si nových poznatkov. Pri plánovaní vyučo-
vania materinského jazyka je tak potrebné mať stále na pamäti, 
že poznatky a kompetencie, ktoré si deti osvojujú, majú zásad-
ný význam pre kvalitu ich vzdelávania a osvojených poznatkov. 
Všetko, čo sa deti na hodinách slovenského jazyka naučia, je 
potrebné využívať aj vo vyučovaní iných predmetov, až vtedy 
môžeme uvažovať o naplnení cieľov jazykového vzdelávania. 

V stručnosti môžeme navrhnúť dodržiavanie týchto zásad: 
1. V  písomných textoch produkovaných deťmi dbať na do-

držiavanie pravopisných a gramatických pravidiel, ktoré už 
deti ovládajú. To sa ale nesmie stať predmetom diagnostiko-
vania v inom vyučovacom predmete než je slovenský jazyk, 
práve to je však cenným diagnostickým zistením pre vyučo-
vanie materinského jazyka. 

 • Napríklad: Na hodine vlastivedy mali deti za úlohu vypí-
sať z mapy niekoľko názvov obcí. Učiteľ zistí, že niektoré 
deti názvy odpísali tak, že nedodržali pravidlá o písaní 
vlastných podstatných mien. Učiteľ získava cennú infor-
máciu o  tom, že toto učivo deti nemajú dostatočne za-
utomatizované a  je potrebné ho opätovne precvičiť na 
hodinách slovenského jazyka. 

2. Komunikačné zručnosti rozvíjané vo vyučovaní sloven-
ského jazyka systematicky využívať vo vyučovaní všetkých 
vzdelávacích oblastí. 

 ▶ Písanie – využívať schopnosť detí napísať jednoduché texty 
informačným, opisným alebo rozprávacím slohovým postu-
pom (napr. pozvánku, predstavenie sa, opis, rozprávanie) aj 
na iných vyučovacích predmetoch dodržiavajúc charakte-
ristické znaky daného slohového postupu, administratívne 
texty (pozvánka, predstavenie...) a predovšetkým opis a krát-
ke rozprávanie s dodržaním etáp slohotvorného postupu atď. 
na všetkých vyučovacích predmetoch. 

 • Napríklad: Vo vyučovaní prírodovedy, v tematickom cel-
ku zameranom na rastliny je možné využiť kompetenciu 
detí napísať krátky, výstižný opis. 

 ▶ Rozprávanie – využívať kompetencie detí komunikovať ho-
vorenou rečou primerane konkrétnej situácii, prezentovať 
svoje myšlienky, využívať verbálne aj neverbálne jazykové 
prostriedky.

 • Napríklad: Pri prezentácii výstupov žiackych prác, pro-
jektov a iných produktov dbať na funkčné využívanie op-
timálnych jazykových prostriedkov. 

 ▶ Čítanie – dnes už prirodzenou súčasťou vyučovania mate-
rinského jazyka je oboznamovanie detí s  rôznymi techni-
kami čítania s porozumením. Dôležité je, aby sa deti oboz-
námili s  technikami podporujúcimi porozumenie textu 
a používali ich nielen na hodinách slovenského jazyka, ale 
aj pri práci s textami v iných vzdelávacích oblastiach. 
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 • Napríklad: Na hodine prírodovedy deti pracujú s  rôz-
nymi textami. Deti upozorňujeme na možnosť využívať 
techniky na porozumenie textu, prípadne zadáme, ktorú 
z metód majú použiť. Oboznámenie a používanie techník 
na porozumenie textu, ktoré nie sú využívané pri práci 
s akýmkoľvek textom v niektorej zo vzdelávacích oblastí, 
nemá pre dieťa žiadny praktický význam. 

 ▶ Počúvanie – prostredníctvom sluchu počas vzdelávania 
prijímame pravdepodobne najväčšie množstvo informácií. 
Schopnosť počúvať má preto pre dieťa zásadný význam. 
Postupy, ktorých cieľom je efektívne počúvanie, počúvanie 
s porozumením, je opäť potrebné využívať aj pri vzdelávaní 
v iných oblastiach. 

 • Napríklad: Na hodine vlastivedy počúvať výklad učiteľa 
a  zapisovať informácie podľa vopred sformulovaného 
zadania (názvy obcí v texte výkladu). Na základe vypo-
čutého následne vedieť rozprávať o vypočutom podľa po-
známok.

3. Jazykový prejav detí v hovorenej aj písomnej podobe pro-
dukovaný vo vyučovaní všetkých vyučovacích predmetov 
využívať na diagnostikovanie jazykových a komunikačných 
kompetencií detí. 

1.2  Charakteristiky detskej reči 
ako východisko didaktického 
spracovania učiva 

Jedným zo základných východísk koncepcie komunikačné-
ho vyučovania sú poznatky o vývine detskej reči. Dieťa mlad-
šieho školského veku svoj materinský jazyk aktívne využíva. 
Jeho jazyková kompetencia je na veľmi dobrej úrovni a stále sa 
zdokonaľuje v komunikačnej kompetencii. Jazykové vzdeláva-
nie má zvyšovať aktuálnu úroveň týchto kompetencií detí. Aby 
sme mohli zabezpečiť túto jeho funkciu, musíme vedieť, aká je 
aktuálna úroveň detskej reči, aké sú ich aktuálne kompetencie. 

Niekoľko informácií o  aktuálnej úrovni reči dieťaťa 
mladšieho školského veku inšpiratívnych pre vyučova-
nie materinského jazyka* 

Kvantitatívne zastúpenie slovných druhov v komunikácii 6- až 
10-ročných detí: 
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„Rodné mená a priezviská predstavujú necelé jedno per-
cento všetkých slov dialógu detí. Ukazuje sa, že meno ako 
kontaktový prostriedok deti veľmi často využívajú až po-
tom, keď sa mimojazykové prostriedky, osobné zámená 
a vôľové citoslovcia (počuj, pozri, hej, aha...) ukážu ako 
komunikačne neúspešné.“

 ▶ Podporovať využívanie rodných mien a  priezvisk 
v reči dieťaťa. 

„Adjektíva majú v detských prehovoroch nízku frekven-
ciu (v spontánnom detskom prejave len tri percentá) 
a  malú variabilitu (pätica komunikačne preverovaných 
adjektív veľký, celý, pekný, dobrý a malý predstavuje štvr-
tinu všetkých použitých adjektív).“

 ▶ Podporovať používanie rôznorodých prídavných 
mien v reči dieťaťa, vytvárať synonymá k prídavným 
menám. 
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„Zámená sú v detskej reči centrálnym výrazivom (tvoria 
takmer štvrtinu všetkých použitých slov v detskom dialó-
gu). Inventár osobných zámen (základných aj privlastňo-
vacích) je v aktívnej lexike detí relatívne úplný. Relatívnu 
úplnosť spôsobuje komunikačné nevyužitie niektorých 
tvarov zámen 3. osoby: 

 • nerešpektovanie rodovej diferenciácie v 3. osobe plu-
rálu oni – ony, 

 • komunikačné nevyužitie zámena ono ako osobného 
zámena (v komunikácii detí sa používa vo svojej pô-
vodnej ukazovacej funkcii – takú malinkú čiarku daj na 
to ono – alebo ako prvok vypĺňajúci pauzu z váhania), 

 • absencia privlastňovacieho zámena ich v  detskej ko-
munikácii. Namiesto kondenzovaného vyjadrenia 
vlastníckeho vzťahu privlastňovacím zámenom ich 
používajú deti buď explicitné vyjadrenia so slovesom 
mať (oni tam majú búdu, ale nie to je ich búda), alebo 
tvar v datíve (dozvedeli sa, že im mamka ochorela, ale 
nie ich mamka).“

 ▶ Upriamovať pozornosť detí na zámená, ktoré v ko-
munikácii nepoužívajú. 

„V  spontánnej detskej komunikácii je výskyt čísloviek 
asymetrický. Vo väčšine textov sú určité základné číslov-
ky komunikačne periférne, prípadne sa nevyskytujú vô-
bec, na druhej strane sú súčasťou detských dialógov také 
komunikáty, ktoré sú doslova „založené“ na číslovkách 
(hry s  poradím hráčov, hry imitujúce kúpno-predajné 
vzťahy, sprievodné dialógy pri riešení matematických 
úloh a pod.).“

 ▶ Pri tematickom celku o číslovkách vytvárať komuni-
kačné situácie, v ktorých budú deti používať číslovky. 

„Medzi najfrekventovanejšími slovesami pozorujeme 
predovšetkým slovesá so širokým rozsahom a  chudob-
ným obsahom: 

 • Sloveso byť má v reči dieťaťa predovšetkým platnosť 
plnovýznamového slovesa s  významom existovať 
a sloveso mať pozorujeme najmä ako plnovýznamové 
sloveso s významom vlastniť.

 • Slovesá, ktoré sú všeobecným synonymom významo-
vých skupín: 

 – so všeobecným významom pohybovať sa – ísť, 
 – so všeobecným významom hovoriť, 
 – so všeobecným významom pracovať, robiť, hrať sa, 
 – so všeobecným významom vnímať, vidieť. 

 • Tretiu vrstvu tvoria modálne slovesá môcť, chcieť, mu-
sieť.“

 ▶ Rozširovať aktívnu slovnú zásobu slovies v detskej 
reči. 

*  Všetky informácie sú spracované podľa Palenčárová, J., Ke-
sselová, J., Kupcová, J.: Učíme slovenčinu komunikačne a zá-
žitkovo. Bratislava: SPN, 2003.

1.3  Didaktická realizácia cieľov 
tematických celkov 

Učivo jazykovej a  slohovo-komunikačnej zložky jazykové-
ho vzdelávania sa člení na tematické celky. Ich obsahová náplň 
ovplyvňuje, aký časový priestor je potrebné im vo vyučovacom 
procese vyčleniť. Dosiahnutie stanovených cieľov najkratších 
tematických celkov (zväčša sa nachádzajú v slohovo-komuni-
kačnej zložke) je možné aj na jednej vyučovacej hodine. Na-
opak najrozsiahlejšie tematické celky (napr. vybrané slová) 
tvoria obsahovú náplň vyučovacích hodín aj počas niekoľkých 
mesiacov. Na dosiahnutie cieľov vo väčšine tematických celkov 
je potrebná časová dotácia niekoľkých hodín. 

Špecifi ká vyučovania materinského jazyka spôsobujú, že 
štruktúra vyučovacích hodín, prípadne skupiny vyučovacích 
hodín, má/majú svoje typické vlastnosti, postupy, ktoré za-
bezpečujú optimálny proces dosahovania stanovených cieľov. 
Tieto typické vlastnosti ovplyvňuje predovšetkým koncepcia 
komunikačného vyučovania materinského jazyka. 
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SEDEMDESIATDEVÄŤ

 4. a) Každé slovo napíš do samostatného riadka. 

kôň, zajac, prasa, žaba, krava, mačka, myš, škrečok 
  b) K všeobecným podstatným menám vymysli vlastné podstatné mená. 

Dieťa rozozná vlastné mená zvierat a vie ich správne napísať. 

  Napíš päť viet o zvieratku, 
ktoré žije v tvojom okolí. 

  Vypíš z encyklopédie päť názvov 
zvierat. 

 1. a) Prečítaj text. 

  b) Povedz, aké mená chceli dať deti šteniatku. Ktoré meno nakoniec vybrali? 

 3. Prepíš vety písaným písmom. 

SPISOVATEĽKA GABRIELA FUTOVÁ NAPÍSALA AJ KNIHY O ZVIERAT-
KÁCH. VEĽMI SMIEŠNE SÚ PRÍBEHY O KOCÚROVI ČERVENOCHVOS-
TOVI A JEHO PSÍCH KAMARÁTKACH DŽINE A LILE. ČÍTALA SOM AJ 
PRÍBEHY O JEJ VLASTNOM PSÍKOVI FLIPROVI. FLIPER MAL NA DEDINE 
AJ INÝCH ZVIERACÍCH PRIATEĽOV – PSA DUŇA A KOCÚRA MURA.

 2. Napíšte na tabuľu čo najviac vlastných mien zvierat z televíznych a iných rozprávok.

Šteňa zavrtelo chvostíkom a šibalsky sa na mňa zadívalo. 
„Ako ho budeme volať?“ ozvala sa sestra. 
„Čo ja viem? Trebárs Guľ ko!“
„To sa mi nepáči,“ krútila Janka hlavou. 

„Volajme ho Fliačik. Alebo Ďžamko, keď tak 
zlato mľaská pri jedení.“ 

„Mal by mať chlapskejšie 
meno, veď je to pes!“ 
odporoval som. 

„Tak ho volajme Raskin. Niekde som to počula 
a páči sa mi to.“ 

„Raskin, Raskin! To sa mi páči! Bude teda Ras-
kin! Znie to chlapsky, múdro a pristane mu to.“

Zvieratá, ktoré sú nám blízke, pomenúvame vlastnými 
menami. Píšeme ich s veľ kými začiatočnými písmenami. 

Murka
Alf

Bojko

a zadívalo.

R kin Ni kd m t p č l

p j
„Mal by mať

men
odp

a
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V didaktickom spracovaní jednotlivých tematických celkov odporúčame dodržať tento postup: 

2. Vyvodenie nového poznatku na základe jeho identifi ká-
cie vo východiskovom texte. 

 Východiskové texty sú vytvárané tak, aby sa v nich vysky-
tovali jazykové javy, s ktorými sa deti budú oboznamo-
vať. Pri analýze textu deti identifi kujú jazykový jav v texte 
a uvedomia si jeho použitie v konkrétnej komunikačnej 
situácii. 

3. Poučka. 
 Po identifi kácii jazykového javu vo východiskovom texte 

je potrebné presne ho pomenovať. V poučke sú stručne 
a primerane veku opísané podobné vlastnosti jazykového 
javu. Poučka obsahuje len poznatky, s ktorými sa majú 
deti v danom ročníku oboznámiť. Po prečítaní a vysvet-
lení poučky sa ju deti môžu pokúsiť voľne reprodukovať 
(nie doslovne zopakovať), odpovedať na otázky učiteľa, 
tvoriť otázky, na ktoré sa odpovedá informáciami z pouč-
ky. Nie je potrebné, aby sa deti poučku učili naspamäť, 
dôležité je, aby jej textu porozumeli a vedeli poznatky vy-
užiť v praxi. 

4. Sled úloh, ktorých cieľom je upevniť, precvičiť a  zauto-
matizovať používanie nového poznatku. 

 Úlohy zaradené do tematického celku zastávajú najväč-
ší podiel z  celkového rozsahu didaktického textu. Tvo-
ria premyslený celok rešpektujúci didaktické zásady. Sú 
zoradené v  súlade s  narastajúcou náročnosťou podľa 
Bloomovej taxonómie vzdelávacích cieľov a zároveň reš-
pektujú zvolený didaktický postup prezentácie nových 
poznatkov. 

5. Využitie nového poznatku v  komunikačných situáciách 
(ústnych, písomných).  

Cieľom záverečných úloh tematického celku je navodiť 
takú komunikačnú situáciu, v ktorej deti osvojený jazy-
kový jav v reči v hovorenej alebo písanej forme použijú. 

1. Východiskový text – porozumenie textu. 
 Východiskové texty sú zaradené zásadne na začiatku di-

daktických textov ku konkrétnemu tematickému celku. 
Ich funkciou je prezentovanie poznatkov o  jazyku na 
konkrétnych príkladoch v  texte. Na zmysluplnú prácu 
s textom a jeho analýzu je nevyhnutné porozumenieť tex-
tu. Na začiatku každého tematického celku teda pracuje-
me s východiskovým textom s cieľom porozumenia jeho 
obsahu. 
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1.4  Špecifi ká diagnostikovania 
vo vyučovaní materinského jazyka 

Diagnostický proces sa skladá z  viacerých častí, ktoré na 
seba nadväzujú, prípadne prebiehajú súčasne. Na dosiahnutie 
plnenia funkcií diagnostikovania vo vyučovaní materinského 
jazyka je nevyhnutné, aby bola postupnosť jednotlivých prv-
kov systematická a premyslená. V tejto súvislosti je nevyhnut-
né opísať tieto špecifi ká: 

1. Obsah vyučovania materinského jazyka tvorí súbor teore-
tických poznatkov, ktoré si majú žiaci osvojiť. Treba zdô-
razniť, že cieľom vyučovania nie je len osvojenie si týchto 
poznatkov, ale predovšetkým ich aktívne využívanie v ko-
munikácii. Predmetom diagnostikovania teda nie je len 
úroveň osvojenia si daného súboru poznatkov, ale najmä 
schopnosť dieťaťa využívať ich v konkrétnych komunikač-
ných situáciách, čiže jazykové a komunikačné kompetencie 
dieťaťa. Diagnostický proces by preto mal prebiehať v reál-
nych komunikačných situáciách, ktoré ani nemusia vznikať 
na hodinách materinského jazyka. Najvhodnejšími dia-
gnostickými metódami sú preto pozorovanie, diagnostický 
rozhovor, testovanie a analýza produktov žiaka. 

2. Špecifi ckým determinantom ovplyvňujúcim priebeh vy-
učovania materinského jazyka je relatívne vysoká miera 
osvojenia si jazyka dieťaťom už pred vstupom do školy. Cie-
ľom vyučovania materinského jazyka je potom intenzívne 
rozvíjať kompetencie dieťaťa v ústnej komunikácii cielenou 
dotáciou, oboznamovaním detí s teoretickými poznatkami 
a naučiť žiakov komunikovať písanou rečou. Pre efektívny 
vyučovací proces je teda potrebné vstupné diagnostikovanie 
žiaka, zamerané na zistenie jeho aktuálnej úrovne pri pou-
žívaní jazyka v hovorenej aj písomnej podobe. 

3. Ďalším špecifi kom vyučovania materinského jazyka je re-
latívne malý rozsah teoretických poznatkov, ktoré si žiaci 
majú osvojiť. Výkladové texty, ktoré ich v učebniciach pre-
zentujú, sú v rozsahu len niekoľkých riadkov. Veľmi náročné 
a  dlhodobé je ich osvojenie na takej úrovni, ktorá umož-
ní ich automatické a  efektívne používanie v  komunikácii. 

Proces osvojovania si poznatkov na požadovanej úrovni je 
dlhodobý a  väčšinou sa skladá z  osvojovania si viacerých 
čiastkových poznatkov. Práve z dôvodu dlhodobého procesu 
osvojovania si poznatkov a potreby zabezpečenia dokonalé-
ho osvojenia si čiastkových poznatkov má vo vyučovacom 
procese mimoriadny význam formatívne hodnotenie. Učiteľ 
priebežne monitoruje činnosť dieťaťa, hodnotí ju, nastavuje 
korektívne kroky a dáva mu informácie o jeho úspešnosti. 

4. Na konci procesu osvojenia si poznatku sa realizuje sumár-
ne hodnotenie. Vo vyučovaní materinského jazyka sa tento 
typ diagnostikovania uskutočňuje na konci určitého te-
matického celku, ale aj na konci určitej etapy vzdelávania. 
Z dôvodu už spomínaného dlhodobého procesu osvojova-
nia si poznatkov, sa tento typ diagnostikovania používa aj na 
diagnostikovanie úspešnosti žiakov v osvojení si a používaní 
čiastkových poznatkov. 

5. V  diagnostickom procese môže žiak zastávať pozíciu di-
agnostikovaného alebo môže mať aj funkciu diagnosti-
kujúceho. Autodiagnostikovanie má pre žiaka význam aj 
z pohľadu celoživotného procesu zdokonaľovania sa v jazy-
kových a komunikačných kompetenciách. 

Jedným zo základných znakov koncepcie komunikačného 
vyučovania materinského jazyka je cielená podpora efektívne-
ho využívania jazykových prostriedkov pri všetkých komuni-
kačných zručnostiach (počúvaní, čítaní, písaní a rozprávaní). 
Predmetom diagnostikovania sa teda stávajú kompetencie žia-
kov vo všetkých uvedených oblastiach a zároveň ich schopnosť 
využívať jazyk komplexne. 
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1.5  Metódy diagnostikovania 
v jazykovom vzdelávaní 

V  procese diagnostikovania sa používajú rovnaké metódy 
ako aj v  iných vzdelávacích oblastiach. Výber a  tvorbu kon-
krétnych diagnostických nástrojov ovplyvňujú spomínané 
špecifi ká jazykového vzdelávania v koncepcii komunikačného 
vyučovania materinského jazyka. V praxi najčastejšie používa-
né diagnostické metódy sú pozorovanie, rozhovor, analýza žiac-
kych prác, žiacke portfólio, testovanie aj diktát. 

Pozorovanie 
Pozorovanie je najčastejšie používanou metódou. Učiteľ po-

zoruje dieťa počas celého vyučovania. Realizuje sa: 
 • na začiatku vyučovania zameraného na teoretické oboz-

námenie sa s konkrétnym jazykovým javom. Pozorovaním 
konkrétnych výpovedí detí v  ich spontánnej komunikácii 
učiteľ zisťuje špecifi ká v požívaní tohto javu v detskej reči 
a podľa toho plánuje priebeh nasledujúceho vyučovania;

 • v priebehu vyučovania. Učiteľ zisťuje mieru osvojenia si 
čiastkových poznatkov, ktorých dosiahnutie zabezpečuje 
získanie výslednej kompetencie;

 • na konci a po skončení vyučovania. Pozorovanie poskytuje 
informácie o dosiahnutej kompetencii. 

Okrem diagnostikovania výpovedí žiaka sa učiteľ zameriava 
aj na správanie žiaka pri komunikácii, pretože aj to je jeden 
z faktorov ovplyvňujúcich úspešnosť, efektívnosť komunikácie. 

Rozhovor
Aj rozhovor je často používanou diagnostickou metódou. 

Najčastejšie je to pološtruktúrovaný rozhovor, keď má učiteľ pri-
pravenú sériu otázok, ktoré podľa potreby ich upravuje tak, aby 
dosiahol stanovený diagnostický cieľ. Rozhovor je možné použiť 
na diagnostikovanie všetkých komunikačných zručností. 

Analýza žiackych prác
Ide o  metódu, ktorá umožňuje diagnostikovať predo-

všetkým schopnosť žiakov využívať jednotlivé jazykové javy 
v konkrétnych komunikačných situáciách. V jazykovom vzde-
lávaní máme na mysli predovšetkým analýzu žiackych textov. 

Analyzovať môžeme formálne texty (zámerne vytvorené podľa 
zadania učiteľa) aj neformálne texty (spontánne vytvorené pre 
potreby žiaka). Diagnostikovaním žiackych textov zisťujeme: 

 • schopnosť detí používať písanú reč v súlade s gramatickými 
a pravopisnými pravidlami, 

 • schopnosť detí formulovať zrozumiteľné a zmysluplné myš-
lienky. 

Veľkú diagnostickú váhu majú predovšetkým analýzy nefor-
málnych textov. Je zrejmé, že v nich budú deti používať nielen 
jazykové javy, ktoré už majú v  jazykovom vzdelávaní osvoje-
né. Je to spôsobené práve už dosiahnutou úrovňou jazykovej 
a komunikačnej kompetencie v používaní hovoreného jazyka. 
Grafi cký zápis, ktorý by bol v  súlade s  pravopisnými a  gra-
matickými pravidlami, je pre deti príliš náročný a  je nad ich 
schopnosti. Z tohto dôvodu je pravdepodobné, že sa v týchto 
textoch objaví množstvo slov s nesprávnym zápisom. Pri hod-
notení ich označíme, opravíme, ale pri formulovaní hodnotenia 
budeme brať do úvahy len správnosť použitia tých jazykových 
javov, s ktorými sa už deti oboznámili. Najväčší dôraz však bu-
deme klásť na schopnosť detí formulovať myšlienky a na celko-
vú kvalitu textu. 

Žiacke portfólio
Žiacke portfólio je špeciálne vytváraný súbor žiackych prác, 

ktoré vzniknú počas dlhšieho časového úseku, spravidla počas 
celého školského roka. Ich diagnostikovanie umožňuje získať 
informácie o dynamike zdokonaľovania jazykových a komuni-
kačných kompetencií žiaka. Do žiackeho portfólia zaraďuje-
me premyslený súbor prác, ktoré majú potenciál dokladovať 
úspešnosť žiaka v osvojovaní si a funkčnom využívaní daných 
jazykových prostriedkov. V metodických poznámkach uvede-
ných nižšie sa nachádzajú odporúčania, ktoré úlohy by mohli 
byť zaradené do portfólia. 

Testovanie
Didaktické testy sú častým diagnostickým nástrojom. Po-

mocou nich je možné diagnostikovať predovšetkým mieru 
osvojenia si súboru teoretických poznatkov a  ich uplatnenie 
v  špecifi cky vytvorenej komunikačnej situácii spracovanej 
v  konkrétnej úlohe. Didaktické testy sa v  jazykovom vzdelá-
vaní väčšinou skladajú z východiskového textu a úlohy. Dieťa 
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analyzuje text a na základe svojich zistení rieši súbor zadaných 
úloh. Tie sú buď otvorené, zatvorené alebo polozatvorené úloh. 
Didaktický test má len obmedzenú možnosť diagnostikovať 
úroveň dosiahnutej jazykovej alebo komunikačnej kompeten-
cie, a to práve z dôvodu umelo vytvorenej komunikačnej situ-
ácie. Nemal by mať preto zásadný význam pre formulovanie 
hodnotenia dieťaťa. 

Diktát
Špecifi ckým a  veľmi tradičným diagnostickým nástrojom 

v  jazykovom vzdelávaní je diktát. V  minulosti bolo jeho vy-
užitie dokonca predpísané učebnými osnovami (1997). V sú-
časnosti jeho význam nepovažujeme za taký zásadný. Môže-
me prostredníctvom neho diagnostikovať len schopnosť žiaka 
správne zapísať text špeciálne vytvorený alebo vybratý na tento 
účel. Pri hodnotení diktátu diagnostikujeme schopnosť die-
ťaťa uplatniť pravopisné a  gramatické pravidlá len na úrovni 
ich použitia v  zadanom texte. Dieťa nemôže aktívne ovplyv-
niť zloženie textu tak, ako to býva v reálnych komunikačných 
situáciách. Navyše pri diktovaní na úspešnosť dieťaťa vplýva 
množstvo faktorov, ktoré jeho ju môžu ovplyvniť negatívne. 
Z uvedených dôvodov teda diktát považujeme za vhodný dia-
gnostický nástroj pri formatívnom hodnotení miery osvojenia 
si pravopisných a gramatických pravidiel*. Nie je však vhod-
ným nástrojom na sumárne, záverečné hodnotenie. Upozor-
ňujeme, že v texte diktátu sa môžu nachádzať len jazykové javy, 
ktoré už deti vedia používať. 

* O množstve, rozsahu a zameraní diktátov určených na su-
matívne hodnotenie rozhoduje metodické združenie školy.

2  Didaktické spracovanie 
učiva v učebnici  

2.1  Postavenie jazykovej a slohovo-
komunikačnej zložky učiva 

Obsah vyučovania predmetu slovenský jazyk a literatúra je 
členený na zložku jazykovú, slohovo-komunikačnú a  čítanie 
s literárnou výchovou. V učebnici Slovenský jazyk pre 3. ročník 
je didakticky spracovaný obsah jazykovej a  slohovo-komuni-
kačnej zložky. Zložka čítanie a literárna výchova je spracovaná 
v samostatnej učebnici Čítanka pre 3. ročník základných škôl. 

Výber zložiek, ktoré sú v  učebnici Slovenský jazyk pre 
3. ročník spracované, je podmienený ich úzkou prepojenosťou 
a nadväznosťou. Ako sme opísali vyššie, za základný cieľ vy-
učovania materinského jazyka považujeme pozitívne ovplyv-
ňovanie jazykových a  komunikačných kompetencií dieťaťa 
teoretickými poznatkami. Znamená to, že osvojenie si jazyko-
vých poznatkov považujeme za zmysluplné vtedy, ak pozitív-
ne ovplyvní schopnosť detí vyjadrovať sa či hovorenou, alebo 
písanou formou. Tomu je podriadené aj radenie tematických 
celkov obidvoch zložiek. 

Napríklad: 
 ▶ Za tematickým celkom jazykovej zložky Podstatné mená, 
Vlastné podstatné mená je zaradený tematický celok sloho-
vo-komunikačnej zložky Vizitka. Väčšina slov na vizitke sú 
vlastné podstatné mená, takže deti nové poznatky ihneď vy-
užívajú v reálnej komunikačnej situácii. Bez ovládania po-
znatkov z jazykovej zložky by pravdepodobne neboli schop-
né dosiahnuť ciele formulované pre tento tematický celok.

 ▶ Za tematickým celkom jazykovej zložky Prídavné mená na-
sleduje tematický celok slohovo-komunikačnej zložky Opis 
predmetu, keďže prídavné mená majú pri  opise zásadný 
význam. Práve osvojené poznatky o nich by mali pozitívne 
ovplyvniť kvalitu textov vytvorených deťmi. 
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