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1  Niekoľko poznámok k vyučovaniu materinského 
jazyka v primárnom vzdelávaní

1.1  Počúvanie, čítanie, písanie a rozprávanie „s porozumením“

Koncepcia komunikačného vyučovania materinského jazy-
ka uvažuje o  rovnomernom a  cielenom rozvíjaní všetkých 
komunikačných zručností detí. Pri praktickom používaní 
jazyka používame štyri komunikačné zručnosti: počúvanie, 
čítanie, písanie a rozprávanie. Delíme ich do dvoch skupín: 
na receptívne (počúvanie, čítanie) a produktívne (rozpráva-
nie, písanie). 

Komunikačné zručnosti

Receptívne 
komunikačné 

zručnosti

Produktívne 
komunikačné 

zručnosti

Počúvanie Čítanie Rozprávanie Písanie

 

Na efektívnu komunikáciu v  jazyku je nevyhnutné používať 
komunikačné zručnosti na takej úrovni, ktorá zabezpečí po-
rozumenie z hľadiska prijímania informácií alebo ich odo-
vzdávania. Priebeh vyučovacieho procesu treba organizovať 
tak, aby sa prostredníctvom poznatkov o jazyku, praktických 
skúseností s jazykom a na základe cielene vytváraných komu-
nikačných situácií pozitívne ovplyvňovali aktuálne kvality ko-
munikačných zručností detí. Cieľom jazykového vzdelávania 
je, aby deti využívali tieto zručnosti efektívne vo všetkých ko-
munikačných situáciách v súkromnom živote aj vo verejnom 
styku.

Počúvanie
Počúvanie zaraďujeme medzi receptívne komunikačné zruč-
nosti, ktorých podstatou je prijímanie informácií z vonkaj-
šieho prostredia. Na efektívnu komunikáciu je nevyhnutné 
porozumieť podstate prijímanej informácie. Porozume-
nie/neporozumenie informácie ovplyvňuje celý nasledujúci 
priebeh komunikácie. Zručnosť počúvať „s  porozumením“ 
má preto pre efektívnu komunikáciu nesmierny význam. 

Svoj špecifi cký priebeh má počúvanie v  jednotlivých komu-
nikačných situáciách, v ktorých sa dieťa nachádza. Uvádzame 
stručný prehľad najčastejších komunikačných situácií, ktoré 

vznikajú v školskom prostredí a pri ktorých zásadnú rolu zo-
hráva počúvanie:
komunikácia s inými deťmi: 

– pri hrách, 
– pri riešení úloh v skupinách, v dvojiciach, 
– pri počúvaní prezentácií spolužiakov, 
– pri hlasnom čítaní,
– pri komunikácii vo voľnom čase;

komunikácia s učiteľom:
– pri počúvaní výkladu, 
– pri počúvaní zadania úloh, 
– pri počúvaní hodnotenia, 
– pri bežnej komunikácii; 

sledovanie médií a kultúrnych podujatí: 
– počúvanie jazykových prejavov z médií (literárne texty, 

rozhovory, správy a pod.),
– počúvanie pri kultúrnych podujatiach (fi lm, divadlo, 

kultúrne vystúpenia a pod.). 

Cieľom vymedzenia týchto situácií nie je poskytnúť úplný 
prehľad situácií, v ktorých dieťa využíva zručnosť počúvať, ale 
poukázať na ich rozmanitosť a  na potrebu cielenej prípravy 
dieťaťa na efektívne plnenie jeho úlohy v nich. Znamená to, že 
počúvanie sa neuplatňuje len pri učiteľovom výklade, ale jeho 
využitie je podstatne širšie. Je preto veľmi dôležité, aby si die-
ťa cielene osvojovalo efektívne postupy pre zručnosť počúvať 
„s porozumením“. 

Čítanie
Čítanie je druhou z  receptívnych komunikačných zručností. 
Prijímaná informácia je obsiahnutá v písanom texte a prijí-
mateľ sa ju dozvedá pri čítaní. V procese vzdelávania má pri-
jímanie informácií z písaného textu zásadný význam, preto sa 
na čítanie s porozumením kladie v pedagogickej praxi veľký 
dôraz. Čítanie však nemožno vnímať len v súvislosti so vzde-
lávaním, preto opäť uvádzame komunikačné situácie, v kto-
rých čítanie zohráva kľúčovú úlohu: 
čítanie odborných textov, 
čítanie inštrukcií, zadaní úloh, 
čítanie literárnych textov, 
čítanie informačných textov (správy, oznamy, prehľady, in-

zeráty, pozvánky a pod.),
čítanie vlastných informácií o  priebehu vyučovania (po-

známky, zadania úloh a pod.),
čítanie textov, ktorých autorom je samotné dieťa,
čítanie textov, ktorých autormi sú iné deti. 
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Široká škála uvedených situácií opäť poukazuje na vysokú 
frekvenciu vo vyučovacom procese. V  súčasnosti majú pe-
dagógovia k dispozícii množstvo publikácií, ktoré prezentujú 
rôzne techniky efektívneho čítania s porozumením. Je potreb-
né naučiť deti využívať ich vo všetkých z uvedených situácií. 

Rozprávanie
Rozprávanie zaraďujeme medzi produktívne komunikačné 
zručnosti, ktoré podmieňujú schopnosť viesť dialóg a schop-
nosť primerane prezentovať výsledky svojej práce. V škol-
skom prostredí ho deti využívajú v nasledujúcich situáciách: 
komunikácia s inými deťmi: 

– pri hrách, 
– vo voľnom čase, 
– pri riešení spoločných úloh počas vyučovania, 
– pri prezentácii výstupov zo spoločných prác; 

komunikácia s učiteľom: 
– pri formulovaní otázok k obsahu a k priebehu vyučova-

nia, 
– pri prezentovaní vedomostí, výstupov a riešení úloh, 
– pri bežnej komunikácii;

dialogické a monologické prejavy dieťaťa: 
– pri prezentácii vlastných alebo spoločných výstupov 

z aktivít počas vyučovania, 
– pri umeleckom prednese literárnych textov. 

Cieľom rozvoja komunikačnej zručnosti rozprávať je dosiah-
nutie takej obsahovej aj formálnej kvality hovoreného preja-
vu dieťaťa, ktorá zabezpečí efektívne odovzdanie informácie 
okoliu touto formou. Je potrebné sústavne sa venovať kvalite 
hovoreného prejavu detí vo všetkých z  uvedených situácií 
a dôraz klásť predovšetkým na zmysluplnosť odovzdávanej 
informácie, teda na rozprávanie „s porozumením“. 

Písanie
Písanie je zložkou jazykového vzdelávania, ktorá sa v koncep-
cii komunikačného vyučovania materinského jazyka vníma vo 
výrazne odlišných súvislostiach. V  tradičnom ponímaní vyu-
čovania materinského jazyka dominovala požiadavka, aby bol 
písomný prejav v súlade s pravopisnými a s gramatickými nor-
mami. V súčasnosti sa dôraz kladie na základnú komunikačnú 
funkciu písanej reči – teda na zaznamenanie informácie pre 
osobnú potrebu alebo potrebu okolia. S tým súvisí dominan-
cia požiadavky na obsahovú zmysluplnosť zapísanej informácie, 
textu. Požiadavka na pravopisnú správnosť a obsahovú zmyslu-
plnosť sa požaduje len na úrovni učiva v danom ročníku a ne-
mala by negatívne ovplyvňovať snahu a chuť detí písať. V škol-
skom prostredí rozlišujeme nasledujúce situácie, v  ktorých je 
ústredné písanie:
zapisovanie informácií k preberanému učivu, 
zapisovanie riešení zadaných úloh, 
zapisovanie informácií o priebehu vyučovania (inštrukcie, 

úlohy, požiadavky na domácu prípravu a pod.),
písanie textov k riešeným úlohám projektového charakteru, 
písanie autorských informačných textov, 
písanie autorských umeleckých textov. 

Pri rozvíjaní zručnosti detí písať odporúčame dodržiavať slo-
hotvorný postup a využívať techniky tvorivého písania. Uve-
dený prehľad komunikačných situácií opäť upozorňuje na ich 
široké spektrum a s tým súvisiacu potrebu cieleného a zámer-
ného ovplyvňovania zručnosti písať „s porozumením“. 

Uvedený prehľad komunikačných situácií poukazuje predo-
všetkým na potrebu komplexného prístupu vo vyučovaní mate-
rinského jazyka, ktorý sa neobmedzuje len na osvojenie si jazyka 
ako lingvistického systému, ale zameriava sa hlavne na systema-
tické ovplyvňovanie komunikačných zručností, ktoré sa opiera 
o postupné osvojovanie teoretických poznatkov o jazyku. 
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