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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Téma stretnutia – Učebnice slovenského jazyka 

 

Kľúčové slová – učebné texty, učebné osnovy, cieľové požiadavky k ukončeniu stredoškolského 

štúdia, učebnica, cvičebnica, pracovný zošit  

 

Krátka anotácia –         Témou dnešného pracovného stretnutia boli učebnice slovenského 

jazyka pre 1. – 4. ročník stredných škôl rôznych vydavateľstiev a  rôznych autorov. 

Kurikulárna transformácia predmetu slovenský jazyk a literatúra zásadne zmenila jeho 

východiskovú didaktickú koncepciu, ktorú rešpektujú aj učebnice slovenského jazyka pre 

stredné školy, (resp. aj učebnice literatúry a čítanky). Ide o koncepciu založenú na princípoch 

didaktického konštruktivizmu, ktorý sa zakladá na tvorivosti žiaka, na jeho podnecovaní 

objavovať svet, získavať okrem vedomostí a zručností aj očakávané životné postoje. Ich 

štruktúry a vnútorná logická prepojenosť na cvičebnice sú diametrálne odlišné, podnecujú 

učiteľa k väčšej slobode pri výbere učiva i cvičení. V rôznorodých koncepciách a množstve 

cvičení sa učiteľ neraz „stráca“, preto je potrebné, aby nadobudol kompetencie vybrať na 

základe analýzy pedagogických dokumentov (najmä obsahových a výkonových štandardov) 

základné učivo a k nemu primerané cvičenia.  

      V priebehu školského roka 2006/2007 vyšli v dvoch rôznych vydavateľstvách dve nové, 

koncepčne úplne odlišné stredoškolské učebnice slovenského jazyka od dvoch autorských 

kolektívov (Hincová, K. – Húsková, A.  a Caltíková, M., Lorencová, Z., Polakovičová, A., 

Štarková, Ľ.).  



     Učebnica Slovenský jazyk pre 1. – 4. ročník stredných škôl podáva jazykový systém 

slovenčiny, t. j. nedodržiava chronologické radenie učebných osnov, ale logiku jazyka. Učivo 

sa opiera o aktuálne odborné poznatky v súlade s najnovšími publikáciami. 

Okrem tradičných kapitol obsahuje  učebnica nové kapitoly či pasáže učiva, napr. Slovenský 

jazyk ako základ výučby cudzieho jazyka, Kritériá hodnotenia slohových prác, Niektoré 

„jazykokazy“ v slovenčine, čítanie s porozumením, argumentácia ap.  V učebnici sa našiel 

priestor aj na tri prílohy, v ktorých sú praktické pomôcky pre študentov (pasáž z platných 

pravidiel slovenského pravopisu, vybrané termíny z oblasti knihovníctva a najpoužívanejšie 

korektorské značky). Na konci učebnice sú v registri uvedené všetky štandardizované pojmy 

z cieľových požiadaviek. Študenti si tak môžu rýchlejšie nájsť hľadaný termín a príslušnú 

pasáž výkladového textu v učebnici.    

Učebnicu Slovenský jazyk pre 1. – 4. ročník stredných škôl dopĺňajú štyri cvičebnice, t. j. 

pre každý ročník štúdia  jedna cvičebnica. Prostredníctvom úloh v cvičebniciach si študent 

utriedi poznatky, systematizuje ich a aplikuje pri riešení nových – problémovo zadaných 

úloh.  

Cvičebnica – Slovenský jazyk pre 1. ročník stredných škôl prináša praktické úlohy, ktorých 

cieľom je pripraviť študentov na rôzne komunikačné situácie spoločenského, ale aj 

súkromného styku. Autorky učebnice uviedli, že ku každej cvičebnici bude k dispozícii aj 

pracovný zošit pre študenta ( voľnopredajný)  obsahujúci úlohy korešpondujúce 

s preberaným učivom v danom ročníku, no tento plán sa im nepodarilo zrealizovať. 

      

Slovenský  jazyk pre prvý/druhý/tretí/štvrtý ročník stredných škôl  vytvorili autorky 

Caltíková, M., Lorencová, Z., Polakovičová, A., Štarková, Ľ.  

Na základe základných pedagogických dokumentov (učebné osnovy, vzdelávacie štandardy, 

Katalóg cieľových požiadaviek)  sa pokúsili vytvoriť modernú učebnicu slovenského jazyka, 

ktorá by zaujala nielen pedagógov, ale aj študentov. Nová učebnica (rozvrhnutá na 4 časti) 

zároveň odráža nové trendy v jazykovede, najmä v oblasti komunikácie a štýlu. Využíva 

pedagogickú prax autoriek – učiteliek slovenského jazyka, ich metodickú činnosť, skúsenosti 

s vyučovaním cudzích jazykov i poznatky o vyučovaní materinského jazyka v krajinách 

Európskej únie. Za základný prínos učebnice autorky považujú prepojenie učiva o 

komunikácii s jazykovým učivom na strednej škole.  Východiskovou predstavou autoriek 

bolo vytvoriť pre každý ročník samostatnú učebnicu (formát A4) a cvičebnicu. Obe knihy 

majú logickú a prehľadnú štruktúru, ktorá umožní používateľovi bezproblémovú a rýchlu 

orientáciu v texte.  

Učebnica a cvičebnica sú didakticky a metodicky vypracované tak, aby sa stali skutočnou 

pomôckou pre žiaka i učiteľa. Autorky sa snažili o to, aby žiak mohol využiť text učebnice 

(aj s ukážkami, cvičeniami, úlohami, testami) na aktívne učenie a samoštúdium, aby výklad 

učiteľa nezaberal väčšiu časť vyučovacej hodiny.  

Aj technickým a výtvarným spracovaním učebnice sa vydavateľstvo snaží o prirodzený 

prechod od základnej školy do prvého ročníka strednej školy. Veľký dôraz autorky kladú na 

názornosť výkladového textu (učebnica obsahuje množstvo fotografií, ktoré žiakom 

pomáhajú vžiť sa do prirodzenej životnej/komunikačnej situácie), čo je dôležité hlavne v 

učive o komunikácii a slohu. 

 NOVÝ Slovenský jazyk pre stredné školy vydalo vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana  

a je  komplexným učebným materiálom autorov pod vedením Milady Caltíkovej a prináša 

informácie, ako zvládnuť nároky na komunikáciu v 21. storočí: 



 Uplatňuje nové didaktické prístupy (konštruktivizmus) – riešenie úloh a problémových 

situácií sa stáva podstatou učenia sa. Je aktualizovaný na základe súčasných trendov vo 

vedách o jazyku. Prináša aktuálne jazykové prejavy z rôznych komunikačných sfér. 

 Ponúka množstvo podnetných príkladov na pochopenie a praktické využitie jazykového 

učiva.  Ukazuje praktické uplatnenie rozličných slohových útvarov v bežnom živote. 

Prehľadne pristupuje ku konkretizácii obsahových a kompetenčných požiadaviek iŠVP. 

Zohľadňuje požiadavky iŠVP, súčasnej maturitnej skúšky, ale aj požiadavky komunikácie 

spoločnosti v 21. storočí. 

Súbor Nový Slovenský jazyk a stredné školy tvorí učebnica,  zošit pre študenta a zošit pre 

učiteľa. 

 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

1. Charakteristika transformácie predmetu slovenský jazyk a literatúra 

2. Stredoškolské učebnice slovenského jazyka 

3. Komparácia učebníc 

4. Komparácia cvičebníc 

5. Diskusia 

6. Záver 

 

13. Závery a odporúčania: 

• Učebnica Hincovej, K. a Húskovej, A.  je len jedna pre všetky štyri ročníky strednej 
školy, t. j. ide o komplexnú učebnicu, ktorú budú mať študenti k dispozícii počas 
celého svojho stredoškolského štúdia, ale „citový“ vzťah  k nej si  študenti ani my 
učitelia nevytvorili 
 

• Alternatívne učebnice autoriek Caltíkovej, M. a kol. sú modernejšie, prepájajú 
teóriu s praxou, pracovné zošity slúžia žiakom ako náhrada zošita , je k dispozícii aj 
zošit pre učiteľa. 
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Miesto konania seminára: Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou,   

Ul.  Dr.  C.  Daxnera 88,  09301  

Dátum konania seminára: 18.1.2022 

Trvanie seminára:   od 14.30 hod do 16.30 hod  

Téma seminára:   Učebnice slovenského jazyka 
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4 Mgr.Matúš Magura  
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