
slovníku vznikajú za účasti dospelých a pod ich vplyvom tak, že skomolený
tvar, buď ako náhodný zhluk hlások alebo pokus o vyslovenie slova, dospelí
opakujú, a tým ho v podvedomí dieťaťa upevňujú, pričom slovo je nositeľom
istého významu, ktoré mu dieťa dáva za asistencie dospelých. Domnievame
sa, že tento názor nie je celkom správny práve v hodnotení tých „skomo-
lených tvarov". Také slová ako lietadlista (letec), vrchnák na šaty (vešiak),
latine papuče (tatove), vjú (vedia), povjú (povedia) nevznikli ako náhodný
zhluk hlások alebo ako pokus o vyslovenie počutého slova. Hoci vznikli už na
základe istého materiálu, ktorý v jazyku existoval, a ich „život" v slovníku
dieťaťa bol, je a bude isto ovplyvňovaný dospelými, sú vzhľadom na naše
chápanie tvorivosti ako vzťahu subjektu a objektu nepochybne tvorivé.

7. Záverom chceme konštatovať, že opis problematiky nepovažujeme za
dokončený. Naše poznatky však zatiaľ môžeme zhrnúť do nasledovných
konštatovaní:

- Opísanie slovnej zásoby detí a dospievajúcej generácie patrí k málo
spracovaným miestam v slovenskej odbornej literatúre. Parciálne, z uhla
pohľadu teritoriálneho a sociálneho nárečia, sa detskej lexiky dotkli práce
F. Buffu (1984) a P. Ondrusa (1977).

- Nástojčivo proklamovaná potreba rozvíjania slovnej zásoby detí nie je
možná bez jej dokonalého poznania. Málo však poznáme slovnú zásobu,
s ktorou deti vstupujú do základnej školy, ako aj to, ako sa lexika rozvíja v jej
jednotlivých ročníkoch. Práce R. Brabcovej (1987), Z. Nováka - J. Pstruži-
novej (1982), M. Kalu - M. Benešovej (1989), L. Maršálovej (1982) analy-
zujú síce jazyk starších žiakov, ale aj pre predškolský vek a mladší školský
vek naznačujú nevyhnutnosť skúmať bezprostrednú živú detskú reč a živú
komunikáciu.
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