
a dlhšia pauza
~ kratšia pauza
0 náhle prerušenie repliky
> klesavá melódia
s stúpavá melódia
? otázka
! emfáza
: predĺženie samohlásky
§ hezitačný zvuk ' '
A zdôraznenie slabiky alebo slova (veľké písmeno)
» okamžité pokračovanie v replike predchádzajúceho komunikanta
2 repliky vyslovené viacerými hovoriacimi odrazu
kurzíva — interpretatívne poznámky typu potichu, posmešne, nadšene atď.
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Druhy jazykovej tvorivosti pri riešení divergentných úloh

Mariana Stejskalová

Pedagogická fakulta UMB, Banská Bystrica

1.1. V súvislosti s procesom humanizácie nášho školstva a výchovy sa
nemalý dôraz kladie na odstránenie napätia a atmosféry strachu z vyučova-
nia. Deje sa tak i využívaním tvorivých a netradičných metodických postu-
pov, ktoré rešpektujú dieťa ako ľudskú osobnosť s jej fyziologickými, sociál-
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nymi a psychologickými potrebami, pričom ich cieľom — viac ako naučený
poznatok — je rozvoj osobnosti žiaka, jeho schopností tvorivo sa dopraco-
vať k vedomostiam.

1.2. Vrcholom aktivizácie a rozvoja osobnosti žiaka je riešenie tvori-
vých, divergentných úloh a problémov (Zelina, 1991). Na rozdiel od kon-
vergentnej otázky, ktorá núti žiaka hľadať jedinú možnú a správnu odpoveď
(napr.: Kedy nastáva prvý jarný deň? Kedy sa k nám vracajú sťahovavé
vtáky?), divergentná otázka žiakovi umožní jeho sebarealizáciu v mnohých
správnych odpovediach. Myšlienkové procesy sa aktivujú do šírky, žiak má
možnosť vybrať si z viacerých vhodných odpovedí, môže tiež produkovať
nové nápady, vytvárať netradičné alternatívy a hypotézy.

1.3. V 3. ročníku základných škôl sme realizovali prieskum niekoľkých
aspektov verbálnej kreativity prostredníctvom anonymného testu so sumou
divergentných úloh zostavených tak, aby aktivovali vysokú mieru verbálnej
kreativity, prejavujúcu sa najmä vo fluencii (veľký počet riešení), flexibilite
(rôznorodost) a originalite (novosť, netradičnosť, zvláštnosť odpovedí).
Volili sme také formy prieskumu, ktoré by eliminovali komunikačné bariéry
prítomné v bežnej pedagogickej komunikácii (napr. netvorivé metódy, časo-
vé obmedzenia, stres a pod.) a negatívne determinujúce kvality slovnej tvo-
rivosti. Koncipovanie divergentných úloh na známe témy — Jar, Príchod jari
(Tabuľka 1) — dostatok času, tvorivá atmosféra v triede, anonymita, absen-
cia stresu z nepochopenia netradičného či strachu z potrestania nesprávneho
významne povzbudili verbálnu aktivitu žiakov.

Tabuľka l

Príklady riešenia testu a fluencia (počet všetkých riešení)

ÚLOHY Z TESTU PRÍKLADY FLUENCIA

1. Nahraď zvýraznené slová inými. Vymysli čo najviac slov.
Skús napísať také slová, o ktorých si myslíš, že ich
tvoji spolužiaci nebudú mať.

a) Lastovičky
si veselo
švitoria.

b) Aj nás nová
jar volá von.

trilkujú, díavocú, krúžia, po-
hovorili, taja všelijaké veci,
atď.

láka, zve, ženie, zvádza, po-
vyťahovala, donútila, atď.

149
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2. Doplň do viet čo najviac možných slov.
Vymysli čo najkrajšie!

a) Deti
... z domu.

pálili, sa vyrútili, sa vypý-
tali von, ubzikli, nemôžete,
ufujazdili, atď.

200
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