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Predmet Slovenský jazyk a literatúra 

Vzdelávacia 
oblasť 

Jazyk a komunikácia 

Ročník prvý 

Vyučujúci  

Dátum  

Učebnica HUPSOV šlabikár LIPKA®  

Tematický celok Čítanie – Hláska a písmená P, p 
Písanie – veľké písané P, malé písané p 

Prierezové témy Osobnostný a sociálny rozvoj 

Medzipredmetové 
vzťahy 

Matematika 
Prírodoveda 

Všeobecné ciele 
 
 
 

a) Rozvíjať fonematické uvedomovanie 
b) Poznať a čítať písmená slovenskej abecedy 
c) Písať správne tvary písmen slovenskej abecedy 
d) Rozvíjať komunikačné a vyjadrovacie schopnosti 

Špecifické ciele 
 
 
 
 

kognitívne a.1) Identifikovať hlásku P v reči 
a.2) Určiť hlásku P na začiatku, vo vnútri a na konci slova 
a.3) Vyhľadať rýmy 
b.1) Čítať všetky tvary písmen P, p 
b.2) Čítať slabiky a slová vytvorené z daných písmen 
b.3) Čítať s porozumením 
d.1) Pomenovať obrázky 
d.2) Počúvať a zopakovať rozprávanie 
d.3) Používať spisovnú výslovnosť 

psychomotorické c.1) Písať správne písané i tlačené tvary písmen P, p 
c.2) Písať správne slabiky a slová vytvorené z daných písmen 

afektívny d.4) Vyjadriť svoj vzťah k riešeniu problémov 

Typ vyučovacej 
hodiny 

expozičná, dvojhodinový blok (90´) 
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Vyučovacie 
metódy 

riadený rozhovor, didaktická hra, práca s ilustráciou, produkčná metóda 
 

Organizačné 
formy práce 

spoločná práca, samostatná práca 

Pomôcky HUPSOV šlabikár LIPKA, 1. časť, Písanie, 3. zošit, papier, maňuška HUPSA, kocky s písmenami, multimediálny disk (MMD) 
k šlabikáru, PC, dataprojektor 

Výkonový 
štandard 

Žiak vie:  
1) identifikovať hlásku P v reči (1. úroveň – zapamätanie) 
2) sluchovo určiť pozíciu hlásky P na začiatku, vo vnútri a na konci slova (2. úroveň – porozumenie) 
3) určiť v básni o HUPSOVI slová, ktoré sa rýmujú (2. úroveň – porozumenie) 
4) určiť grafickú podobu písmen P (1. úroveň – zapamätanie) 
5) čítať všetky tvary písmena P (1. úroveň – zapamätanie) 
6) tvoriť vety podľa zadania (3. úroveň – aplikácia) 
7) kresliť obrázok podľa návodu (2. úroveň – porozumenie) 
8) písať správne veľké písané P (1. úroveň – zapamätanie) 
9) rozprávať o tom, ako rieši problémy (2. úroveň – reagovanie) 

Nástroje 
hodnotenia 

porovnanie výsledkov žiaka s jeho predchádzajúcimi výsledkami (individualizované hodnotenie) 

Príprava je vypracovaná podľa Metodických komentárov k HUPSOVMU šlabikáru LIPKA®, strana 205. 

Štruktúra Činnosť Čas Didaktické poznámky 

 1. hodina, časť ČÍTANIE   

1. úvodná časť  Privítanie žiakov v triede 
 Zraková rozcvička 

3´ Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. 
Ako zrakovú rozcvičku môžeme použiť interaktívne cvičenie Lienka na 
výlete na MMD. 

 
2. motivačná  Motivačné rozprávanie 2´ HUPS povie žiakom, že si dnes opäť predstavia novú rodinku písmen. 
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Štruktúra Činnosť Čas Didaktické poznámky 

časť   Rodinka patrí k obrázku prsteňa. 

3. expozičná  
časť 

 Vyvodenie tvarov písmena P na nápovednej 
tabuli 

            
 Šlabikár, strana 74, vyvodenie všetkých tvarov 

písmena P 

            
 Šlabikár, strana 74 

 práca s vyvodzovacími obrázkami 

8´ Žiakom ukážeme nápovedný obrázok prsteňa na nápovednej tabuli. Žiaci 
určia a pomenujú prvú hlásku v názve obrázka.  
 
Na nápovednej tabuli s písmenom P predstavíme rodinku písmena P: 
veľké tlačené P, malé tlačené p, veľké písané P, malé písané p.  
Spoločne so žiakmi opakujeme názvy písmen.  
 
 
 
 
Potom si žiaci otvoria šlabikár na strane 74, pomenujú nápovedný 
obrázok a prečítajú všetky tvary písmena P pod nápovedným obrázkom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žiaci pomenujú trojice obrázkov v jednotlivých riadkoch a určia pozíciu 
hlásky P v slovách. Žiaci môžu hovoriť ďalšie slová s hláskou P a určiť jej 
pozíciu v slove. Slová môžu použiť vo vetách. Opäť dbáme na čo 
najpresnejšie formulácie žiakov (neopakovať zbytočne slová, neúčelne 
nepoužívať a neopakovať zámená a pod.). 
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Štruktúra Činnosť Čas Didaktické poznámky 

  
 Didaktická hra Vláčik 

Pri riešení úlohy môžeme použiť MMD/Nácvičné obdobie/písmeno 
P/Vyvodzovacie obrázky. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dôvodom zaradenia hry je okamžitá spätná väzba na to, či žiaci vedia 
vymyslieť slovo s hláskou P na začiatku (vo vnútri, na konci slova). 
Všetci žiaci sa postavia vedľa lavíc. Lavica predstavuje vláčik, ktorý 
všetkých zavezie do Krajiny múdrych detí. Nasadnúť do vláčika môže ten, 
kto splní zadanie. Učiteľ povie, že pocestuje ten, kto vymyslí slovo s 
písmenom p na začiatku, vo vnútri alebo na konci slova. Žiak, ktorý povie 
správne slová, si sadne – cestuje vláčikom do Krajiny múdrych detí.  

4. fixačná časť  Motivačná báseň Panika z pavúka 
 počúvanie básne o HUPSOVI 
 rozhovor o prečítanom texte 

7´ Žiakom prečítame báseň. Rozpráva krátky príbeh o HUPSOVI a opisuje 
spôsob riešenia problému – pavučiny s pavúkom v papuči. Škriatok 
nechcel mať pavučinu v papučke, bál sa pavúka. Vyriešil problém 
spôsobom, ktorý pravdepodobne už vyskúšala väčšina žiakov – schoval 
papučku pod stôl. Takže namiesto odstránenia neželanej skutočnosti 
odložil riešenie problému na neskôr. To však nie je správne, preto 
v následnom rozhovore usmerníme žiakov, ako efektívne riešiť problémy 
v reálnych situáciách.  
Žiaci text po vypočutí prerozprávajú, aby sme zistili, či porozumeli obsahu 
básne. Môžeme sa ich spýtať, či rozumejú významu slova paprčí. Slovo 
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Štruktúra Činnosť Čas Didaktické poznámky 

 

spoločne vysvetlíme a pre lepšie porozumenie ho nahradíme 
synonymami. 
 

 1. hodina, časť PÍSANIE   

1. expozičná 
časť 

 Písanie, 3. zošit, strana 22 
 rozcvičenie rúk – kreslenie obrázka podľa 

návodu 

          
 
 Písanie tvaru veľkého písaného P 

 ukážka správneho tvaru a postupu 
písania 

10´ Spoločne sa zameriame na motivačný obrázok vľavo hore a všetky tvary 
písmena P v záložkách pod sebou. Žiaci prečítajú všetky tvary písmena P 
a povedia, ktoré písmeno sa budú učiť písať (je vyznačené ružovou 
farbou).  
 
Potom pozorujú obrázkový postup, podľa ktorého nakreslia do rámika 
sediaceho zajaca. HUPSOVI vysvetlia, ako budú pri jeho kreslení 
postupovať. Pri tvorení viet dbáme na čo najpresnejšie formulácie žiakov 
(neopakovať zbytočne slová, neúčelne nepoužívať a neopakovať zámená 
a pod.).  
Žiaci pracujú samostatne, ale je vhodné určiť vopred čas, koľko sa budú 
obrázku venovať.  
 
Na multimediálnom disku k šlabikáru spustíme program s animáciou 
postupu správneho písania veľkého písaného P, MMD/Nácvičné 
obdobie/písmeno P/Postup správneho písania. Postup práce s MMD 
nájdeme v metodických komentároch na multimediálnom disku. 
 
Animáciu niekoľkokrát opakujeme a žiaci opisujú pohyb pera. Potom píšu 
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Štruktúra Činnosť Čas Didaktické poznámky 

                 
 

tvar veľkého písaného P vystretou rukou vo vzduchu spolu s animáciou.  
 
 
 
Žiaci nacvičujú písanie veľkého písaného P v stoji vedľa lavice. Písanie 
v stoji vedľa lavice zaraďujeme na vyučovanie najmä pri nácviku nových 
písmen. Pri veľkom tvare písmena si žiaci lepšie uvedomia jeho grafickú 
podobu. Písmeno viackrát obťahujú, píšu vystretou rukou. Týmto 
spôsobom si uvedomia správny tvar nového písmena.  
Tvar písmena si môžu žiaci nacvičiť aj na lesklom euroobale, do ktorého je 
vložený biely papier, píšu fixkou na euroobal. Po ukončení písania 
euroobal umyjú navlhčenou handričkou. 

2. fixačná časť  Písanie, 3. zošit, strana 22 
 nácvik  písania veľkého tvaru písmena     

      
 

 Písanie, 3. zošit, strana 23 
 písanie tvarov písmena P do riadkov 

13´ Keď žiaci zvládli tvar písmena na papieri, pokračujú v zošite. Najskôr 
obťahujú tvar veľkého písaného P, ktorý je doplnený šípkami s číslami 
vyjadrujúcimi postupnosť pri jeho písaní (veľkosť písmena je menšia 
oproti písmenu na papieri). Žiaci najskôr opíšu postup, potom obťahujú 
tvar písmena rôznymi farbičkami.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žiaci obtiahnu veľký tvar písmena P v prvom riadku, môžu písať ceruzkou 
alebo farbičkami. Dbáme na správne držanie ceruzky.  
Upozorníme ich na šípky a bodky – správny smer a rozstupy písmen pri 
písaní. Do riadkov s pomocnými linajkami žiaci píšu perom. 
  
Po napísaní troch riadkov prerušíme písanie. Prečítame spoločne slovo 
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Štruktúra Činnosť Čas Didaktické poznámky 

       

HNEDÁ napísané na farbičke. 
Žiaci vyfarbia hnedou farbou plôšku, ktorá predeľuje stranu.  
 

3. záverečná 
časť 

 Spoločné vyhodnotenie práce  
 vyhodnotenie práce žiakov 

2´ Na záver hodiny žiaci ešte raz prečítajú všetky tvary nového písmena P 
a rukou vo vzduchu napíšu tvar veľkého písaného P.  

 2. hodina, časť ČÍTANIE   

1. úvodná časť  Rozcvičenie očí, cvičenie na sústredenie 
pozornosti žiakov 

 

3´ Ako zrakovú rozcvičku môžeme použiť interaktívne cvičenie Čo pribudlo, 
čo ubudlo na MMD. 

 
2. expozičná 
časť  

 Motivačná báseň Panika z pavúka 
 fonematické uvedomovanie novej hlásky 

v slovách v texte 
 určovanie rýmov 

 
 
 

 Šlabikár, strana 74   
 úloha na porozumenie textu 

10´ 
 
 
 
 
 
 
 

Najskôr spoločne prečítame všetky tvary nového písmena na nápovednej 
tabuli a v šlabikári. Potom spoločne zopakujeme obsah motivačnej básne. 
Báseň pomaly prečítame ešte raz, po každej slohe žiaci zopakujú slová, 
v ktorých počuli hlásku P. 
Potom čítame dvojveršia, aby sme upozornili žiakov na rýmy (piští – prsty, 
papuči – paprčí, prosto – pod stôl). 
 
Žiakov môžeme rozdeliť na dve skupiny. Prvá skupina kreslí obrázok 
niečoho, čoho názov sa začína písmenom P. Druhá skupina označuje 
v ilustrácii zvieratá a predmety, ktorých názov sa začína na p. Obe skupiny 
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Štruktúra Činnosť Čas Didaktické poznámky 

 

pracujú samostatne. Po dohodnutom časovom úseku prácu skupín 
vymeníme. Priebežne kontrolujeme samostatnú prácu žiakov, chválime 
ich.  

3. fixačná časť  Precvičovanie tvarov známych písmen pomocou 
kociek s písmenami 

10´ So žiakmi sa môžeme premiestniť do zadnej časti triedy na koberec. Žiaci 
vytvoria malé skupinky tak, aby každá skupinka mala všetky kocky 
s písmenami. Najvýhodnejšie je, ak má každý žiak svoje kocky.  
Žiaci pracujú podľa pokynov učiteľa. Zameriame sa najviac na tvary 
nového písmena.  

 2. hodina, časť PÍSANIE   

1. expozičná 
časť 

 Písanie, 3. zošit, strana 22 
 precvičovanie grafickej podoby písmena 

        

5´ Pred písaním vždy zaradíme rozcvičenie ruky (klopanie prstami po lavici, 
„kráčanie“ prstami po lavici, krúženie zápästím, krúženie ramenom...). 
Grafickú podobu písmena si žiaci zopakujú v tabuľke s písmenami. 
Vyfarbia iba tvary veľkého písaného P. Cieľom tejto úlohy je utvrdiť si 
správnu grafickú podobu veľkého písaného P. Žiakov priebežne 
kontrolujeme. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 71 

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2013 Strana 9 
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2. fixačná časť  Písanie, 3. zošit, strana 23 
 písanie slabík  

 

15´ Žiaci napíšu vystretou rukou vo vzduchu tvar veľkého písaného P.  
Potom predpíšeme na tabuľu slabiky s písmenom P, žiakov upozorníme 
na pripojenie písmen. Najskôr si nacvičia písanie slabík v cvičnom zošite, 
potom samostatne píšu do predpisového zošita. 
Prácu žiakov priebežne kontrolujeme.  
 
 
Pri sebahodnotení sa žiaci môžu zamerať na dodržiavanie správnej výšky 
písmena. 
Žiaci môžu zakrúžkovať hnedou farbičkou v každom riadku dve slabiky, 
ktoré sa im najviac vydarili. 
 

3. záverečná 
časť 

 Vyhodnotenie práce na hodine 2´ Prácu žiakov hodnotíme individuálne, oceňujeme a zdôrazňujeme každé 
napredovanie. 
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Predmet Slovenský jazyk a literatúra 

Vzdelávacia 
oblasť 

Jazyk a komunikácia 

Ročník prvý 

Vyučujúci  

Dátum  

Učebnica HUPSOV šlabikár LIPKA®  

Tematický celok Čítanie – Hláska a písmená P, p 
Písanie – veľké písané P, malé písané p 

Prierezové témy Osobnostný a sociálny rozvoj 

Medzipredmetové 
vzťahy 

Matematika 
 

Všeobecné ciele 
 
 
 

a) Rozvíjať fonematické uvedomovanie 
b) Poznať a čítať písmená slovenskej abecedy 
c) Písať správne tvary písmen slovenskej abecedy 
d) Rozvíjať komunikačné a vyjadrovacie schopnosti 

Špecifické ciele 
 
 
 
 

kognitívne a.1) Identifikovať prvú slabiku slova 
a.2) Určiť hlásku P na začiatku, vo vnútri a na konci slova 
b.1) Čítať všetky tvary písmen P, p 
b.2) Čítať slabiky a slová vytvorené z daných písmen 
b.3) Čítať s porozumením 
d.1) Pomenovať obrázky 
d.2) Používať spisovnú výslovnosť 

psychomotorické c.1) Písať správne písané i tlačené tvary písmen P, p 
c.2) Písať správne slabiky a slová vytvorené z daných písmen 

Typ vyučovacej 
hodiny 

expozičná, dvojhodinový blok (90´) 
 

Vyučovacie 
metódy 

riadený rozhovor, didaktická hra, práca s ilustráciou, produkčná metóda 
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Organizačné 
formy práce 

spoločná práca, samostatná práca 

Pomôcky HUPSOV šlabikár LIPKA, 1. časť, Písanie, 3. zošit, papier, maňuška HUPSA, slová na kartičkách, obrázky, multimediálny 
disk (MMD) k šlabikáru, PC, dataprojektor 

Výkonový 
štandard 

Žiak vie:  
1) identifikovať prvú slabiku daných slov (1. úroveň – zapamätanie) 
2) sluchovo určiť pozíciu hlásky P na začiatku, vo vnútri a na konci slova (2. úroveň – porozumenie) 
3) čítať slabiky, slová a vety s písmenom P (2. úroveň – porozumenie) 
4) vyhľadať informáciu vo vete (2. úroveň – porozumenie) 
5) tvoriť vety podľa zadania (3. úroveň – aplikácia) 
6) kresliť obrázok podľa návodu (2. úroveň – porozumenie) 
7) písať správne malé písané p (1. úroveň – zapamätanie) 
8) písať správne tlačené tvary písmen P, p (1. úroveň – zapamätanie) 

Nástroje 
hodnotenia 

porovnanie výsledkov žiaka s jeho predchádzajúcimi výsledkami (individualizované hodnotenie) 

Príprava je vypracovaná podľa Metodických komentárov k HUPSOVMU šlabikáru LIPKA®, strana 205. 

Štruktúra Činnosť Čas Didaktické poznámky 

 1. hodina   

1. úvodná časť  Privítanie žiakov v triede 
 Zraková rozcvička 

3´ Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. 
Ako zrakovú rozcvičku môžeme použiť interaktívne cvičenie Lienka na 
výlete na MMD. 

 
2. opakovanie   Opakovanie 

 práca skupín 
 

12´ Žiakov rozdelíme na tri skupiny. 1. skupina pracuje pri magnetickej tabuli. 
2. skupina pracuje na koberci (na zemi mimo lavíc). 3. skupina pracuje pri 
tabuli. Skupiny striedame po 4 minútach. 
1. stanovište: Na magnetickú tabuľu pripneme obrázky, ktoré majú 
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začiatočnú slabiku zloženú zo známych písmen (napr. misa, sova, osa, 
jama, ujo, mama, sivá, motýľ, jogurt, sito, sudy, varecha...). V strede 
priestoru medzi obrázkami napíšeme slabiky, ktoré sú znázornené na 
obrázkoch. Žiaci priradia slabiku k obrázku. Pracujú samostatne.  
2. stanovište: Na zem rozhodíme slová napísané na kartičkách. Žiaci 
hľadajú a priraďujú dvojice rovnakých slov napísaných tlačeným 
a písaným písmom (musí, sejú, vejú, osu, sovu, misu, Evu, majú, Majo, 
jama, seje, veje, moja, Samo, Ivo, sova, visí, sivá, Iva...). Najvýhodnejšie je 
pripraviť dvojicu pre každého žiaka. Žiaci pracujú samostatne. 
3. stanovište: Na tabuli máme napísané slová do farebných riadkov. 
S touto skupinou pracujeme spoločne, žiaci čítajú text z tabule. 
Po uplynutí dohodnutého časového limitu sa žiaci presúvajú na iné 
stanovište tak, aby bol postupne každý na všetkých troch. Samostatnú 
prácu žiakov priebežne kontrolujeme. Na záver vyhodnotíme samostatnú 
prácu žiakov v skupinách. HUPS všetkých žiakov pochváli.    

3. expozičná  
časť 

 Šlabikár, strana 75, úloha 1 
o fonematické uvedomovanie prvej slabiky 

slova 
o nácvik čítania slabík a slov  

             

 

8´ HUPS sa môže spýtať žiakov, čo počujú na začiatku slova Pavol, Peter, 
púpava, pílka, pero, papuče, peračník... Povie im, že slabiky, ktoré 
v slovách počuli, sa teraz naučia čítať.  
Žiaci spoločne čítajú slabiky a slová v stĺpcoch. Čítajú pomalým 
a plynulým tempom. 
 
Pri riešení úlohy môžeme použiť MMD/Nácvičné obdobie/písmeno 
P/Práca so šlabikárom/str. 75, úloha 1. 
 
 
 

4. fixačná časť  Šlabikár, strana 75, úloha 1 
o orientácia v texte 

 
 
 

20´ HUPS môže dávať žiakom „čítacie“ hádanky – žiaci prečítajú slabiku alebo 
slovo podľa určenia HUPSA (alebo si žiaci určujú slová navzájom), napr. 
Prečítaj slabiku, ktorá je v 2. stĺpci v 3. riadku...  
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 Šlabikár, strana 75, úloha 2 
o určenie prvej slabiky slova 

 
 
 Šlabikár, strana 75, úloha 2 
 

 

Žiaci spoločne pomenujú obrázky a povedia prvú slabiku každého 
pomenovania. Slabiky v strede tiež prečítajú spoločne. 
Priradenie obrázkov k slabikám robia samostatne. Pracovať môžu v stoji, 
prípadne mimo lavice. Prácu priebežne kontrolujeme. 
 
 
 
Pri riešení úlohy môžeme použiť MMD/Nácvičné obdobie/písmeno 
P/Práca so šlabikárom/str. 75, úloha 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HUPS vysvetlí žiakom zadanie. Žiaci si vetu prečítajú samostatne, nahlas 
vysvetlia, čo budú kresliť. Nakreslenie vhodnej ilustrácie k vete je 
prejavom porozumenia textu.  
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 Šlabikár, strana 75, písanie tlačených písmen 
 

 

Žiaci najskôr napíšu tvary písmen  vystretou rukou vo vzduchu, potom ich 
píšu do šlabikára. Pracujú samostatne. Priebežne ich prácu kontrolujeme 
a individuálne hodnotíme. 
Potom dokreslia obrázok, ktorého súčasťou je tvar písmena P. 
 
Pri nácviku písania tlačených tvarov písmen môžeme využiť pracovné listy 
na MMD/Nácvičné obdobie/písmeno P/Pracovný list písmeno P, Pracovný 
list písmeno p. 
Pri riešení úlohy môžeme použiť MMD/Nácvičné obdobie/písmeno 
P/Práca so šlabikárom/tlačené p, P. 

5. záverečná 
časť 

 Spoločné vyhodnotenie práce  
 vyhodnotenie práce žiakov 

2´ Na záver hodiny žiaci povedia, ktoré nové slová sa naučili čítať a rukou vo 
vzduchu napíšu tvary tlačených písmen P, p.  

 2. hodina   

1. úvodná časť  Rozcvičenie očí, cvičenie na sústredenie 
pozornosti žiakov 

 

3´ Ako zrakovú rozcvičku môžeme použiť interaktívne cvičenie Čo pribudlo, 
čo ubudlo na MMD. 

 
2. expozičná  
časť 

 Písanie, 3. zošit, strana 24 
 rozcvičenie rúk – kreslenie obrázka podľa 

návodu 

            

15´ Spoločne sa zameriame na motivačný obrázok vľavo hore a všetky tvary 
písmena P v záložkách pod sebou. Žiaci prečítajú všetky tvary písmena P 
a povedia, ktoré písmeno sa budú učiť písať (je vyznačené ružovou 
farbou).  
 
Potom pozorujú obrázkový postup, podľa ktorého nakreslia do rámika 
spiaceho zajaca. HUPSOVI vysvetlia, ako budú pri jeho kreslení 
postupovať. Pri tvorení viet dbáme na čo najpresnejšie formulácie žiakov 
(neopakovať zbytočne slová, neúčelne nepoužívať a neopakovať zámená 
a pod.).  
Žiaci pracujú samostatne, ale je vhodné určiť vopred čas, koľko sa budú 
obrázku venovať.  
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 Písanie tvaru malého písaného p 
 ukážka správneho tvaru a postupu 

písania 

 
 
 Písanie, 3. zošit, strana 24 

 nácvik  písania veľkého tvaru písmena     

        

Na multimediálnom disku k šlabikáru spustíme program s animáciou 
postupu správneho písania malého písaného p, MMD/Nácvičné 
obdobie/písmeno P/Postup správneho písania. Postup práce s MMD 
nájdeme v metodických komentároch na multimediálnom disku. 
 
Animáciu niekoľkokrát opakujeme a žiaci opisujú pohyb pera. Potom píšu 
tvar malého písaného p vystretou rukou vo vzduchu spolu s animáciou.  
 
Žiaci nacvičujú písanie malého písaného p v stoji vedľa lavice. Písanie 
v stoji vedľa lavice zaraďujeme na vyučovanie najmä pri nácviku nových 
písmen. Pri veľkom tvare písmena si žiaci lepšie uvedomia jeho grafickú 
podobu. Písmeno obťahujú viacerými farbičkami, píšu vystretou rukou. 
Týmto spôsobom si uvedomia správny tvar nového písmena.  
Tvar písmena si môžu žiaci nacvičiť aj na lesklom euroobale, do ktorého je 
vložený biely papier, píšu fixkou na euroobal. Po ukončení písania 
euroobal umyjú navlhčenou handričkou. 
 
Keď žiaci zvládli tvar písmena na papieri, pokračujú v zošite. Najskôr 
obťahujú tvar malého písaného p, ktorý je doplnený šípkami s číslami 
vyjadrujúcimi postupnosť pri jeho písaní (veľkosť písmena je menšia 
oproti písmenu na papieri). Žiaci najskôr opíšu postup, potom obťahujú 
tvar písmena rôznymi farbičkami.  
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3. fixačná časť  Písanie, 3. zošit, strana 24 
 precvičovanie grafickej podoby písmena 

        
 Didaktická hra Vláčik 
 
 
 
 
 
 
 
 Písanie, 3. zošit, strana 25 

 písanie tvarov písmena p do riadkov 

25´ Grafickú podobu písmena si žiaci zopakujú v tabuľke s písmenami. 
Vyfarbia iba tvary malého písaného p. Cieľom tejto úlohy je utvrdiť si 
správnu grafickú podobu malého písaného p. Žiakov priebežne 
kontrolujeme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Didaktickú hru poznajú žiaci z predchádzajúcich hodín. Dôvodom jej 
zaradenia je zmena činnosti na hodine a precvičenie tvorenia slov 
s hláskou P. 
Všetci žiaci sa postavia vedľa lavíc. Lavica predstavuje vláčik, ktorý 
všetkých zavezie do Krajiny múdrych detí. Nasadnúť do vláčika môže ten, 
kto splní zadanie. Učiteľ povie, že pocestuje ten, kto vymyslí slovo s 
písmenom p na začiatku, vo vnútri alebo na konci slova. Žiak, ktorý povie 
správne slová, si sadne – cestuje vláčikom do Krajiny múdrych detí.  
 
Žiaci obtiahnu veľký tvar písmena p v prvom riadku, môžu písať ceruzkou 
alebo farbičkami. Dbáme na správne držanie ceruzky.  
Upozorníme ich na šípky a bodky – správny smer a rozstupy písmen pri 
písaní. Tiež ich upozorníme na to, pokiaľ majú písať „nožičku“ písmena p. 
Do riadkov s pomocnými linajkami žiaci píšu perom. 
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 Písanie, 3. zošit, strana 25 

o písanie slabík 

 

Po napísaní troch riadkov prerušíme písanie. Prečítame spoločne slovo 
HNEDÁ napísané na farbičke. 
Žiaci vyfarbia hnedou farbou plôšku, ktorá predeľuje stranu.  
Cieľom je zmena činnosti a uvoľnenie zápästia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na tabuľu predpíšeme slabiky s písmenom p, žiakov upozorníme na 
pripojenie písmen. Najskôr si nacvičia písanie slabík v cvičnom zošite, 
potom samostatne píšu do predpisového zošita. 
Prácu žiakov priebežne kontrolujeme.  
 
 
Pri sebahodnotení sa žiaci môžu zamerať na dodržiavanie správnej dolnej 
dĺžky písmena. 
Žiaci môžu zakrúžkovať hnedou farbičkou v každom riadku dve slabiky, 
ktoré sa im najviac vydarili. 
 

4. záverečná 
časť 

 Spoločné vyhodnotenie práce  
 vyhodnotenie práce žiakov 

2´ Na záver hodiny žiaci povedia, čo nové sa naučili a rukou vo vzduchu 
napíšu tvar malého písaného p.  
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Predmet Slovenský jazyk a literatúra 

Vzdelávacia 
oblasť 

Jazyk a komunikácia 

Ročník prvý 

Vyučujúci  

Dátum  

Učebnica HUPSOV šlabikár LIPKA®  

Tematický celok Čítanie – Hláska a písmená P, p 
Písanie – veľké písané P, malé písané p 

Prierezové témy Osobnostný a sociálny rozvoj 

Medzipredmetové 
vzťahy 

Matematika 
 

Všeobecné ciele 
 
 

a) Poznať a čítať písmená slovenskej abecedy 
b) Písať správne tvary písmen slovenskej abecedy 
c) Rozvíjať komunikačné a vyjadrovacie schopnosti 

Špecifické ciele 
 
 
 
 

kognitívne a.1) Čítať všetky tvary písmen P, p 
a.2) Čítať slová a vety vytvorené z daných písmen 
a.3) Čítať s porozumením 
c.1) Dokončiť vety podľa významu 
c.2) Používať spisovnú výslovnosť 

psychomotorické b.1) Písať správne písané i tlačené tvary písmen P, p 
b2) Písať správne slabiky a slová vytvorené z daných písmen 

afektívny c.3) Vyjadriť svoj vzťah k rozprávke 

Typ vyučovacej 
hodiny 

fixačná, dvojhodinový blok (90´) 
 

Vyučovacie 
metódy 

riadený rozhovor, didaktická hra, práca s ilustráciou, produkčná metóda 
 

Organizačné 
formy práce 

spoločná práca, samostatná práca 
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Pomôcky HUPSOV šlabikár LIPKA, 1. časť, Písanie, 3. zošit, Pracovný zošit k HUPSOVMU šlabikáru LIPKA, maňuška HUPSA, kartičky 
so slovami tvoriacimi vety, slová na kartičkách, obrázky, multimediálny disk (MMD) k šlabikáru, PC, dataprojektor 

Výkonový 
štandard 

Žiak vie:  
1) dokončiť vety podľa významu (2. úroveň – porozumenie) 
2) čítať slabiky, slová a vety s písmenom P (2. úroveň – porozumenie) 
3) určenie informácie z vety (2. úroveň – porozumenie) 
4) tvoriť vety podľa zadania (3. úroveň – aplikácia) 
5) písať správne slová a vety s písmenom p (1. úroveň – zapamätanie) 
6) rozprávať o svojom vzťahu k rozprávkam (2. úroveň – reagovanie) 

Nástroje 
hodnotenia 

porovnanie výsledkov žiaka s jeho predchádzajúcimi výsledkami (individualizované hodnotenie) 

Príprava je vypracovaná podľa Metodických komentárov k HUPSOVMU šlabikáru LIPKA®, strana 205. 

Štruktúra Činnosť Čas Didaktické poznámky 

 1. hodina   

1. úvodná časť  Privítanie žiakov v triede 
 Zraková rozcvička 

3´ Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. 
Ako zrakovú rozcvičku môžeme použiť interaktívne cvičenie Lienka na 
výlete na MMD. 

 
2. motivačná 
časť  

 Motivačné rozprávanie 
 

2´ HUPS môže povedať žiakom, že si v školskej knižnici listoval 
v rozprávkových knižkách. Bolo v nich veľa krásnych rozprávok. Nevie ich 
však ešte všetky prečítať, preto si prezeral najmä obrázky. Potom sa mu 
sníval sen, že bol v rozprávkovom zámku, kde bol kráľ a postavičky 
z rozprávkových kníh, ktoré si včera prezeral v knižnici. Škoda, že si 
nepamätal ich mená... Zrazu sa postavičky v sne začali kráľovi 
predstavovať. Vtom sa však HUPS zobudil a opäť nevie ich mená. 
Potrebuje pomoc prvákov, obrázok jeho sna je nakreslený v šlabikári.  

3. expozičná   Šlabikár, strana 76, úloha 4 10´ Žiaci sa môžu presunúť do zadnej časti triedy (mimo lavíc). Najskôr si 
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časť o dokončenie vety podľa významu       
      

 

prezrú obrázok v šlabikári a pomenujú postavy (kráľ, ježibaba, princezná, 
Kocúr v čižmách, Červená čiapočka, Janko Hraško). Povedia, z ktorej 
rozprávky alebo rozprávok môžu byť postavičky. Tiež môžu povedať, či 
rozprávku poznajú, či im ju doma čítali rodičia alebo v materskej škole... 
Potom žiakom rozdelíme postavičky (rolové čítanie), spoločne sa 
dohodneme na formulácii viet a žiaci sa potom predstavujú kráľovi (napr. 
Ja som ježibaba a som z rozprávky O medovníkovom domčeku.). 
Ak máme v triede žiakov, ktorí tieto rozprávky poznajú, môžu postavičky 
hovoriť aj niečo o sebe z konkrétnej rozprávky. 
Žiakov pri rolovom čítaní striedame tak, aby každý predstavoval niektorú 
rozprávkovú postavičku.  
HUPS žiakom poďakuje za to, že sa dozvedel viac o rozprávkových 
postavičkách. 
Pri pomenovaní rozprávkových postavičiek môžeme určiť prú hlásku/prvú 
dvojicu hlások pomenovania.   

4. fixačná časť  Šlabikár, strana 76, úloha 5 
o určenie informácie z vety  

 

 
 
 Šlabikár, strana 76, úloha 6 

o odpisovanie slov 

25´ Žiaci pracujú v laviciach. Najskôr spoločne prečítajú vety vo farebných 
pásikoch. Potom postupne opíšu obrázky a určia, ktoré vety znázorňujú. 
Rovnakou farbou, ako je rámik s vetou, spoja vetu s obrázkom. 
Vyfarbenie obrázkov môžeme zadať ako domácu úlohu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pri riešení tejto úlohy môžeme žiakov rozdeliť na dve skupiny. Prvá 
skupina odpisuje slová tlačeným písmom. S druhou skupinou môžeme 
v zadnej časti lavice pracovať s kartičkou č. 7 na nácvik techniky čítania. 
Pracujeme podľa individuálnych potrieb triedy. 
Prácu skupín po určenom časovom úseku vymeníme. 
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 Didaktická hra Vety spia 

 
 
 
 
 
 
 
 
Opis didaktickej hry je v metodických komentároch. Dôvodom jej 
zaradenia je precvičenie čítania viet. Najvýhodnejšie je, aby mal každý 
žiak aspoň jedno slovo. Každá veta je napísaná inou farbou (napr. Majo a 
Samo pasú páva. Eva má púpavu. Ujo má osem psov. Ema a Sima sa 
smejú. Pes pije. Je púpava sivá?...) 

5. záverečná 
časť 

 Spoločné vyhodnotenie práce  
 vyhodnotenie práce žiakov 

5´ Na záver hodiny žiaci povedia, čo nové sa dozvedeli, ako sa cítili na 
hodine. Individuálne pochválime žiakov za pokrok v učení.  

 2. hodina   

1. úvodná časť  Rozcvičenie očí, cvičenie na sústredenie 
pozornosti žiakov 

 

3´ Ako zrakovú rozcvičku môžeme použiť interaktívne cvičenie Čo pribudlo, 
čo ubudlo na MMD. 

 
2. expozičná  
časť 

 Písanie, 3. zošit, strana 26 
 písanie slov 

15´ Pred písaním vždy zaradíme rozcvičenie ruky (klopanie prstami po lavici, 
„kráčanie“ prstami po lavici, krúženie zápästím, krúženie ramenom...). 
Žiaci si spoločne zopakujú postup písania písmen malé písané p a veľké 
písané P. Potom si nacvičia do cvičného zošita slová, ktoré sú predpísané  
v hornom bloku riadkov na strane 26. Do predpisového zošita píšu 
samostatne.  
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Môžeme zaradiť krátku pohybovú aktivitu spojenú s rečňovankou.  
Prečítame spoločne slovo HNEDÁ napísané na farbičke. 
Potom žiaci vyfarbia hnedou farbou plôšku, ktorá predeľuje stranu.  
Cieľom je zmena činnosti a uvoľnenie zápästia. 
 
 

3. fixačná časť  Pracovný zošit, strana 13, čítanie o zvieratách 
       

 
 Didaktická hra Živé slová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pracovný zošit, strana 13, úloha 1 

o precvičovanie čítania slov napísaných 

25´ So žiakmi sa môžeme presunúť do zadnej časti triedy (mimo lavíc).  
Žiaci pomenujú nápovedný obrázok a všetky tvary písmena P. Potom im 
prečítame informáciu o pomorníkovi. Žiaci môžu povedať svoje 
skúsenosti s týmto zvieraťom (rozprávka, film, zoo, knihy...).  
Upozorníme ich na zvýraznené písmená v jeho názve, ktoré už vedia 
prečítať.  
 
Dôvodom zaradenia didaktickej hry je priraďovanie dvojíc rovnakých slov 
napísaných iným typom písma. Žiaci môžu sedieť v kruhu na koberci, 
každý dostane kartičku so slovom. Najskôr každý prečíta slovo na 
kartičke. Potom povieme číslo – žiaci si nahlas odpočítajú poradie (napr. 
číslo 3 – každý žiak postupne povie číslo v poradí, ako sedia vedľa seba: 1, 
2, 3. Ten, na koho padne číslo 3, prečíta svoje slovo a povie: Prosím 
svojho kamaráta, aby zdvihol kartičku so slovom... Žiak s rovnakým 
slovom, ktoré je však napísané iným typom písma, zdvihne kartičku. 
Ostatní žiaci kontrolujú, či je dvojica správna. Priraďovanie dvojíc 
rovnakých slov žiaci poznajú z predchádzajúcich hodín. 
 
Žiaci sa vrátia do lavice a samostatne vypracujú úlohu. 
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rôznym typom písma 
 

 
 
 Písanie, 3. zošit, strana 26 

 písanie slov 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žiaci si nacvičia do cvičného zošita slová, ktoré sú predpísané  v dolnom 
bloku riadkov na strane 26. Do predpisového zošita píšu samostatne.  
 
 
 
 
 
 
Pri sebahodnotení sa žiaci môžu zamerať na dodržiavanie správneho 
rozstupu písmen v slovách. 
Žiaci môžu zakrúžkovať hnedou farbičkou v každom riadku slovo, ktoré sa 
im najviac vydarilo. 
 

4. záverečná 
časť 

 Spoločné vyhodnotenie práce  
 vyhodnotenie práce žiakov 

2´ Na záver hodiny žiaci povedia, čo si zapamätali o pomorníkovi. 
Individuálne pochválime žiakov za úspechy v práci. 
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Predmet Slovenský jazyk a literatúra 

Vzdelávacia 
oblasť 

Jazyk a komunikácia 

Ročník prvý 

Vyučujúci  

Dátum  

Učebnica HUPSOV šlabikár LIPKA®  

Tematický celok Čítanie – Hláska a písmená P, p 
Písanie – veľké písané P, malé písané p 

Prierezové témy Osobnostný a sociálny rozvoj 

Medzipredmetové 
vzťahy 

Prírodoveda 
Etická výchova 
Matematika 

Všeobecné ciele 
 
 

a) Poznať a čítať písmená slovenskej abecedy 
b) Písať správne tvary písmen slovenskej abecedy 
c) Rozvíjať komunikačné a vyjadrovacie schopnosti 

Špecifické ciele 
 
 
 
 

kognitívne a.1) Čítať všetky tvary písmen P, p 
a.2) Čítať slová a vety vytvorené z daných písmen 
a.3) Čítať s porozumením 
c.1) Dokončiť vety podľa významu 
c.2) Používať spisovnú výslovnosť 

psychomotorické b.1) Písať správne písané i tlačené tvary písmen P, p 
b2) Písať správne slabiky a slová vytvorené z daných písmen 

afektívny c.3) Vyjadriť svoj vzťah k povolaniam 

Typ vyučovacej 
hodiny 

fixačná, dvojhodinový blok (90´) 
 

Vyučovacie 
metódy 

riadený rozhovor, didaktická hra, práca s ilustráciou, produkčná metóda 
 

Organizačné 
formy práce 

spoločná práca, samostatná práca 
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Pomôcky HUPSOV šlabikár LIPKA, 1. časť, Písanie, 3. zošit, Pracovný zošit k HUPSOVMU šlabikáru LIPKA, maňuška HUPSA, obrázky 
zvierat, „mikulášska čižmička“ (opis v príprave), slová na kartičkách, paličky (špáradlá), multimediálny disk (MMD) 
k šlabikáru, PC, dataprojektor 

Výkonový 
štandard 

Žiak vie:  
1) zložiť slovo z hlások (2. úroveň – porozumenie) 
2) čítať slabiky, slová a vety s písmenom P (2. úroveň – porozumenie) 
3) dokončiť vety podľa významu (2. úroveň – porozumenie) 
4) tvoriť vety podľa zadania (3. úroveň – aplikácia) 
5) vypísať slová z dvojsmerovky (2. úroveň – porozumenie) 
6) písať správne slová a vety s písmenom p (1. úroveň – zapamätanie) 
7) rozprávať o svojom vzťahu k povolaniam (2. úroveň – reagovanie) 

Nástroje 
hodnotenia 

porovnanie výsledkov žiaka s jeho predchádzajúcimi výsledkami (individualizované hodnotenie) 

Príprava je vypracovaná podľa Metodických komentárov k HUPSOVMU šlabikáru LIPKA®, strana 205. 

Štruktúra Činnosť Čas Didaktické poznámky 

 1. hodina   

1. úvodná časť  Privítanie žiakov v triede 
 Zraková rozcvička 

3´ Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. 
Ako zrakovú rozcvičku môžeme použiť interaktívne cvičenie Lienka na 
výlete na MMD. 

 
2. opakovanie  Didaktická hra Na detektíva 7´ Dôvodom zaradenia didaktickej hry je opakovanie čítania viet a určovanie 

ich významu pomocou obrázka.  
Na magnetickú tabuľu napíšeme do dvoch stĺpcov slová (slovesá), ktoré 
vyjadrujú činnosti zvierat na obrázkoch (napr. visí, pije, spí, pijú, máva, 
mávajú, pípa, smeje, pasú...). Okolo slov  pripneme obrázky zvierat (napr. 
pes, páv, pávy, sova, opica, opice, netopier, pavúk...). Zvieratá na 
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Štruktúra Činnosť Čas Didaktické poznámky 

obrázkoch nemusia predstavovať nejakú činnosť, ľahšie sa potom priradí 
k jednému zvieraťu viacero činností.  
Žiaci najskôr prečítajú slová a pomenujú zvieratá na obrázkoch. Potom sa 
ich spýtame: „Kto z vás je dobrý detektív a nájde slovo, ktoré vyjadruje, čo 
robí psík?“ Žiaci nájdu slová a určia ich presnú pozíciu v stĺpcoch (napr. 
Psík spí. Slovo „spí“ je v druhom stĺpci tretie. Psík pije. Slovo „pije“ je 
v prvom stĺpci posledné.)   

3. expozičná  
časť 

 Šlabikár, strana 77, úloha 7 
o skladanie slov z hlások       

      

 
 

o rozprávanie o povolaniach 

10´ HUPS môže povedať žiakom, že v šlabikári videl pavúčikov, ktorí si zavesili 
na pavučinky písmená. Veľmi sa im čuduje, že sa hrajú s písmenami, keď 
aj tak nevedia čítať. Pavúčiky však odpovedia, že písmená tvoria slová, 
ktoré HUPS nevie sám zložiť. HUPSOVI treba pomôcť. 
Žiaci prečítajú písmená na každej pavučinke, zložia z nich slovo a napíšu 
ho (PES, MAMA, OSA, MAJA/JAMA).  
 
Pri riešení úlohy môžeme použiť MMD/Nácvičné obdobie/písmeno 
P/Práca so šlabikárom/str. 77, úloha 7. 
 
 
 
 
Potom žiakov upozorníme na obrázky pavúčikov. Spýtame sa ich, či vedia, 
aké povolanie pavúčiky predstavujú. Ak žiaci nepoznajú slovo povolanie, 
vysvetlíme im ho ako prácu (zamestnanie), na ktorú sa ľudia pripravujú 
učením, štúdiom. Žiaci určia povolania, ktoré znázorňujú pavúčiky 
(maliar, hudobník, krajčír, programátor – alebo iná práca s PC). Môžeme 
sa ich spýtať, čím by chceli byť, keď budú dospelí. Pri tvorení viet dbáme 
na čo najpresnejšie formulácie žiakov (neopakovať zbytočne slová, 
neúčelne nepoužívať a neopakovať zámená a pod.).  

4. fixačná časť  Šlabikár, strana 77, úloha 8 
o čítanie viet 

 

20´ Žiaci najskôr spoločne prečítajú vety. Čítajú rovnomerným pomalším 
a plynulým tempom. Potom čítajú po jednej vete v skupinkách alebo 
individuálne. Pri slove PEHU ich upozorníme na to, že v slove je písmeno 
H, ktoré poznajú z prvých strán šlabikára a HUPSOVHO mena. 
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Štruktúra Činnosť Čas Didaktické poznámky 

 
 

o dokončenie vety podľa významu  
 

 
 
 Didaktická hra Paličky pomocníčky 
 
 
 Šlabikár, strana 77, HUPSOVA úloha  

 

Po opakovanom prečítaní viet sa žiakov spýtame, či vedia, prečo sú vo 
vetách farebne zvýraznené slová. Mali by prísť na to, že posledné slovo 
vety je rovnaké ako prvé slovo nasledujúcej vety – vety tvoria „reťaz“.  
Môžu prečítať iba farebné dvojice slov.  
 
Pri riešení úlohy môžeme použiť MMD/Nácvičné obdobie/písmeno 
P/Práca so šlabikárom/str. 77, úloha 8. 
 
HUPS povie žiakom, že sa dobre baví na „reťazi z viet“. Spýta sa žiakov, 
prečo vety ďalej nepokračujú. Poprosí ich, aby vymysleli pokračovanie. 
Žiaci si premyslia, čo by mohlo byť v jame a vetu napíšu do riadku (V jame 
je HUPS.).  
Pri kreslení obrázka podľa vety v úlohe c) žiakov rozdelíme na dve 
skupiny. Prvá skupina kreslí HUPSA do šlabikára. S druhou skupinou sa 
hráme hru Paličky pomocníčky. Po uplynutí určeného časového úseku 
prácu skupín vymeníme a vyhodnotíme. 
 
Opis hry je v metodických komentároch. Dôvodom jej zaradenia je 
precvičovanie delenia slov na slabiky.  
 
Žiaci riešia úlohu samostatne. Tí, ktorí nezvládnu vymyslieť a napísať 
slová, môžu si pomôcť slovami zo šlabikára. Môžu písať veľkými tlačenými 
písmenami. 
 
 

5. záverečná 
časť 

 Spoločné vyhodnotenie práce  
 vyhodnotenie práce žiakov 

5´ Na záver hodiny žiaci povedia, čo si zapamätali z rozprávania 
o povolaniach. Individuálne pochválime žiakov za pokrok v práci.  

 2. hodina   

1. úvodná časť  Rozcvičenie očí, cvičenie na sústredenie 
pozornosti žiakov 

 

3´ Ako zrakovú rozcvičku môžeme použiť interaktívne cvičenie Čo pribudlo, 
čo ubudlo na MMD. 
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Štruktúra Činnosť Čas Didaktické poznámky 

 
2. expozičná 
časť 

 Pracovný zošit, strana 13, úloha 2 
o doplnenie slov k obrázkom podľa 

významu 

        
 
 Pracovný zošit, strana 13, úloha 3 

o vyhľadanie a vypísanie slov 
z dvojsmerovky  

 

20´ Skôr než žiaci začnú riešiť úlohu v pracovnom zošite, prečítajú ešte raz 
slová na magnetickej tabuli z predchádzajúcej hodiny. 
HUPS môže povedať žiakom, že riešenie úlohy v pracovnom zošite je 
rovnaké, slová však nebudú priraďovať, ale dopisovať. 
Žiaci povedia slová, ktoré vyjadrujú, čo zvieratá na obrázku robia. Potom 
ich samostatne dopíšu. Pomôcť si môžu slovami napísanými na 
magnetickej tabuli. Samostatnú prácu žiakov priebežne kontrolujeme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Úlohu tohto typu žiaci ešte v tomto šlabikári neriešili, preto im podrobne 
vysvetlíme, ako budú pracovať. Upozorníme ich, že šípky na začiatku 
riadka slov vyjadrujú smer čítania slov. Žiaci môžu určovať farby, ktorými 
budú jednotlivé slová vyfarbovať.  
Najskôr spoločne prečítajú slovo vo zvýraznenom stĺpci. Naučíme ich tak 
čítať slová napísané písmenami pod sebou. HUPS sa ich môže spýtať na 
význam slova. 
Potom žiaci čítajú postupne slová a vyfarbujú ich v dvojsmerovke. 
Naučíme ich, že nájdené slovo v zadaní prečiarknu, aby nestratili prehľad, 
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Štruktúra Činnosť Čas Didaktické poznámky 

 
 

 Pracovný zošit, strana 13, úloha 4 
o opakovanie tvarov písmena P 

 

 
 
 Didaktická hra Mikulášska čižmička 

 

s ktorými slovami už pracovali. 
Po nájdení a vyfarbení všetkých slov prečítajú zvyšné písmeno. Môžu 
vymyslieť slovo, ktoré sa ním začína, prípadne končí.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žiaci najskôr napíšu vo vzduchu všetky tvary písmen, potom píšu 
samostatne do pracovného zošita. 
 
Pri sebahodnotení môžeme postupovať podľa pokynov v metodických 
komentároch a zamerať sa aj na správne vyfarbenie slov v dvojsmerovke.  
 
 
 
 
Dôvodom zaradenia hry je precvičovanie skladania slov zo 
známych písmen. Žiaci môžu pracovať v zadnej časti triedy (mimo lavice). 
Každý žiak (alebo dvojica žiakov) dostane obálku, v ktorej je z papiera 
vystrihnutá mikulášska čižmička a kartičky s príkladmi a písmenami. 
Čižmičky sú vystrihnuté z papiera, majú jednoduchý tvar a sú na nich 
ľubovoľné čísla, ktoré sa žiaci doteraz učili na matematike. V každej 
obálke je niekoľko kartičiek, na ktorých sú matematické príklady na 
sčítanie a odčítanie. Príklady musia mať rovnaký výsledok ako číslo na 
čižmičke. Tie majú na opačnej strane napísané písmeno, písmená spolu 
tvoria slovo. Okrem „správnych kartičiek“ je v obálke i niekoľko kartičiek 
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Štruktúra Činnosť Čas Didaktické poznámky 

s iným výsledkom, ako je na čižmičke a s písmenami, ktoré netvoria slovo. 
Napríklad: Na čižmičke je napísané číslo 5. Na kartičkách sú písmená a 
príklady 3 + 2 (na rubovej strane je písmeno M), 6 – 1 (na rubovej strane 
je písmeno A), 1 + 4 (na rubovej strane je písmeno P), 5 + 0 (na rubovej 
strane je písmeno A). To sú „správne kartičky“. Okrem nich musia byť 
v obálke kartičky s príkladmi s inými výsledkami. Úlohou žiakov je najskôr  
vyriešiť matematický príklad a vytriediť tak „správne kartičky“. Tie potom 
otočia na opačnú stranu a z písmen zložia slovo. Ak sa im slovo nedá 
zložiť, znamená to, že spravili chybu v počítaní príkladov. 

3. fixačná časť  Písanie, 3. zošit, strana 27 
 písanie viet 

       
 
 Didaktická hra Drep – skok – „Klamanie“ 
 
 
 
 
 
 
 

20´ Pred písaním vždy zaradíme rozcvičenie ruky (klopanie prstami po lavici, 
„kráčanie“ prstami po lavici, krúženie zápästím, krúženie ramenom...). 
Žiaci najskôr prečítajú vety v hornej časti strany. HUPS sa ich môže spýtať, 
či vedia písať vety. Žiaci povedia, koľko slov tvorí jednotlivé vety, vysvetlia 
HUPSOVI, ako sa rozlišuje začiatok vety (veľké písmeno) a čo je na konci 
vety (bodka). Potom vety samostatne prepíšu.  
 
Po dopísaní viet spoločne prečítame slovo HNEDÁ napísané na farbičke. 
Žiaci vyfarbia hnedou farbou plôšku, ktorá predeľuje stranu.  
Cieľom je zmena činnosti a uvoľnenie zápästia. 
 
 
 
 
 
Žiaci poznajú hru z predchádzajúcich hodín. Dôvodom jej zaradenia je 
opakovanie rozlíšenia slova a vety.  
Vyberieme žiaka, ktorý bude hovoriť vety alebo slová. Pri vete ostatní 
žiaci spravia drep, pri slove vyskočia. Vybraný žiak skáče a robí drepy tiež, 
ale snaží sa pomýliť spolužiakov, preto ich robí zámerne aj s chybami. 
Žiaci, ktorí vedia jednoznačne rozlíšiť vetu a slovo, by sa nemali dať 
oklamať. 
Žiakom vysvetlíme, že klamanie v tejto hre je dovolené, je použité 
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 Písanie, 3. zošit, strana 27 

 prepis viet 
 

 
 
 

zámerne, preto nehovoríme o neslušnom správaní. 
Rovnakú úlohu žiaci vypracovali na predchádzajúcich hodinách, preto 
môžu pracovať samostatne. Opäť ich upozorníme na písanie veľkého 
písmena na začiatku vety a bodky na konci vety. 
 
 
Pri sebahodnotení môžeme postupovať podľa pokynov v metodických 
komentároch a zamerať sa aj na správne rozstupy slov vo vete.  
 

4. záverečná 
časť 

 Spoločné vyhodnotenie práce  
 vyhodnotenie práce žiakov 

2´ Na záver hodiny žiaci povedia, čo sa im na hodine najviac páčilo a v čom 
by chceli zlepšiť svoju prácu. 
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Predmet Slovenský jazyk a literatúra 

Vzdelávacia 
oblasť 

Jazyk a komunikácia 

Ročník prvý 

Vyučujúci  

Dátum  

Učebnica HUPSOV šlabikár LIPKA®  

Tematický celok Čítanie – Hlásky a písmená Y, y, Ý, ý 
Písanie – veľké písané Y, Ý, malé písané y, ý 

Prierezové témy Environmentálna výchova 

Medzipredmetové 
vzťahy 

Prírodoveda 

Všeobecné ciele 
 
 
 

a) Rozvíjať fonematické uvedomovanie 
b) Poznať a čítať písmená slovenskej abecedy 
c) Písať správne tvary písmen slovenskej abecedy 
d) Rozvíjať komunikačné a vyjadrovacie schopnosti 

Špecifické ciele 
 
 
 
 

kognitívne a.1) Identifikovať hlásku Y v reči 
a.2) Určiť hlásku Y na začiatku, vo vnútri a na konci slova 
b.1) Čítať všetky tvary písmen Y, y, Ý, ý 
b.2) Čítať slabiky a slová vytvorené z daných písmen 
b.3) Čítať s porozumením 
d.1) Pomenovať obrázky 
d.2) Počúvať a zopakovať rozprávanie 
d.3) Používať spisovnú výslovnosť 

psychomotorické c.1) Písať správne písané i tlačené tvary písmen Y, y, Ý, ý 
c.2) Písať správne slabiky a slová vytvorené z daných písmen 

afektívny d.4) Vyjadriť svoj vzťah k ochrane zvierat 

Typ vyučovacej 
hodiny 

expozičná, dvojhodinový blok (90´) 
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Vyučovacie 
metódy 

riadený rozhovor, didaktická hra, práca s ilustráciou, produkčná metóda 
 

Organizačné 
formy práce 

spoločná práca, skupinová práca, samostatná práca 

Pomôcky HUPSOV šlabikár LIPKA, 1. časť, Písanie, 3. zošit, papier, maňuška HUPSA, kocky s písmenami, kartičky so slovami, 
multimediálny disk (MMD) k šlabikáru, PC, dataprojektor 

Výkonový 
štandard 

Žiak vie:  
1) identifikovať hlásku Y v reči (1. úroveň – zapamätanie) 
2) sluchovo určiť pozíciu hlásky Y na začiatku, vo vnútri a na konci slova (2. úroveň – porozumenie) 
3) určiť grafickú podobu písmen Y, Ý (1. úroveň – zapamätanie) 
4) čítať všetky tvary písmen Y, Ý (1. úroveň – zapamätanie) 
5) tvoriť vety podľa zadania (3. úroveň – aplikácia) 
6) kresliť obrázok podľa návodu (2. úroveň – porozumenie) 
7) písať správne veľké písané Y (1. úroveň – zapamätanie) 
8) rozprávať o svojom vzťahu k ochrane zvierat (2. úroveň – reagovanie) 

Nástroje 
hodnotenia 

porovnanie výsledkov žiaka s jeho predchádzajúcimi výsledkami (individualizované hodnotenie) 

Príprava je vypracovaná podľa Metodických komentárov k HUPSOVMU šlabikáru LIPKA®, strana 214. 

Štruktúra Činnosť Čas Didaktické poznámky 

 1. hodina, časť ČÍTANIE   

1. úvodná časť  Privítanie žiakov v triede 
 Zraková rozcvička 

3´ Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. 
Ako zrakovú rozcvičku môžeme použiť interaktívne cvičenie Lienka na 
výlete na MMD. 

 
2. motivačná 
časť  

 Motivačné rozprávanie 
 

2´ HUPS povie žiakom, že im chce predstaviť novú rodinku písmen, ale bez 
nápovedného obrázka. Žiaci ju poznajú z nápovedných obrázkov z prvého 
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zošita na písanie. Je to rodinka písmena ypsilon. 

3. expozičná  
časť 

 Vyvodenie tvarov písmena Y na nápovednej 
tabuli 

        
 Šlabikár, strana 78, vyvodenie všetkých tvarov 

písmena Y 

        
 Šlabikár, strana 78 

 práca s vyvodzovacími obrázkami   

8´ Žiakom vysvetlíme, že v slovenčine nepoužívame slovo, ktoré by sa 
začínalo písmenom Y, preto k nemu nie je priradený žiadny nápovedný 
obrázok. Tiež im vysvetlíme, že ypsilon je názov písmena, ale v slovách ho 
vyslovujeme rovnako ako i. Kedy sa ktoré i, y používa, určujú pravopisné 
pravidlá, ktoré sa začnú učiť v druhom ročníku. V prvom ročníku im 
budeme hovoriť, kedy ktoré y, i treba napísať.  
 
Na nápovednej tabuli s písmenom Y (ypsilon) predstavíme rodinku 
písmena Y (ypsilon): veľké tlačené Y (ypsilon), malé tlačené y (ypsilon), 
veľké písané Y (ypsilon), malé písané y (ypsilon).  
Spoločne so žiakmi opakujeme názvy písmen. Rodinku písmena Y žiaci 
môžu predstaviť aj HUPSOVI. 
 
Potom si žiaci otvoria šlabikár na strane 78 a prečítajú všetky tvary 
písmena Y. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvodzovacie obrázky sú v šlabikári rozdelené na dvojicu pre krátku 
samohlásku a jeden obrázok k dlhej samohláske. Slová, ktoré sa začínajú 
na samohlásku Y, sú v slovenčine len vlastné mená, preto sú na 
obrázkoch dievčatá s ceduľkami, na ktorých majú napísané mená. Pre 
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 Didaktická hra Drep – skok 

dlhú samohlásku je nápovedný obrázok iba v slove s hláskou vo vnútri 
slova.  
Žiakom môžeme povedať, že v slovenčine sa väčšina slov, ktoré označujú 
viac predmetov alebo zvierat, končí na Y. Konkrétnejšie informácie 
o pravopisných pravidlách nehovoríme.  
Slová znázornené obrázkami môžu žiaci použiť vo vetách. Opäť dbáme na 
čo najpresnejšie formulácie žiakov (neopakovať zbytočne slová, neúčelne 
nepoužívať a neopakovať zámená a pod.).  
 
Pri riešení úlohy môžeme použiť MMD/Nácvičné obdobie/písmeno 
Y/Vyvodzovacie obrázky. 
 
  
 
Dôvodom zaradenia hry je opakovanie rozlíšenia vety a slova. Žiakom 
zadávame slová s hláskou Y, ktoré následne použijeme vo vetách. 
Hru poznajú žiaci z predchádzajúcich hodín.  

4. fixačná časť  Motivačná báseň HUPS a myši 
 počúvanie básne o HUPSOVI 
 rozhovor o prečítanom texte 

 

7´ Žiakom prečítame žartovný veršovaný príbeh o tom, ako chcel HUPS 
vylákať myši z ich úkrytu. Žiaci si vypočujú príbeh a pokúsia sa dej textu 
prerozprávať. Pri reprodukcii zistíme, či si všimli aj informácie 
zaznamenané len v ilustrácii. Aby pochopili, v čom je pointa textu, musia 
si ilustráciu podrobne prezrieť – myšky nakreslili na stenu rovnakú dieru, 
akou sa vchádza do ich skrýše, aby HUPSA pomýlili. 
Žiakov sa spýtame na ich názor, či je správne, keď chcel HUPS chytiť myši 
do pasce. Pri rozprávaní dbáme na čo najpresnejšie formulácie žiakov 
(neopakovať zbytočne slová, neúčelne nepoužívať a neopakovať zámená 
a pod.).  
 
 

 1. hodina, časť PÍSANIE   

1. expozičná 
časť 

 Písanie, 3. zošit, strana 28 
 rozcvičenie rúk – kreslenie obrázka podľa 

10´ Spoločne sa zameriame na motivačný obrázok vľavo hore a všetky tvary 
písmena Y v záložkách pod sebou. Žiaci prečítajú všetky tvary písmena Y 
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návodu 

          
 
     Písanie tvaru veľkého písaného Y 

 ukážka správneho tvaru a postupu 
písania 

                 
 

a povedia, ktoré písmeno sa budú učiť písať (je vyznačené ružovou 
farbou).  
 
Potom pozorujú obrázkový postup, podľa ktorého nakreslia do rámika 
tuleňa. HUPSOVI vysvetlia, ako budú pri jeho kreslení postupovať. Žiaci 
pracujú samostatne, ale je vhodné určiť vopred čas, koľko sa budú 
obrázku venovať.  
 
 
 
 
 
 
Na multimediálnom disku k šlabikáru spustíme program s animáciou 
postupu správneho písania veľkého písaného Y, MMD/Nácvičné 
obdobie/písmeno Y/Postup správneho písania. Postup práce s MMD 
nájdeme v metodických komentároch na multimediálnom disku. 
 
Animáciu niekoľkokrát opakujeme a žiaci opisujú pohyb pera. Potom píšu 
tvar veľkého písaného Y vystretou rukou vo vzduchu spolu s animáciou.  
 
 
Žiaci nacvičujú písanie veľkého písaného Y v stoji vedľa lavice. Písanie 
v stoji vedľa lavice zaraďujeme na vyučovanie najmä pri nácviku nových 
písmen. Pri veľkom tvare písmena si žiaci lepšie uvedomia jeho grafickú 
podobu. Písmeno obťahujú postupne viacerými farbičkami, píšu 
vystretou rukou. Týmto spôsobom si uvedomia správny tvar nového 
písmena.  
Tvar písmena si môžu žiaci nacvičiť aj na lesklom euroobale, do ktorého je 
vložený biely papier, píšu fixkou na euroobal. Po ukončení písania 
euroobal umyjú navlhčenou handričkou. 

2. fixačná časť  Písanie, 3. zošit, strana 28 13´ Keď žiaci zvládli tvar písmena na papieri, pokračujú v zošite. Najskôr 
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 nácvik  písania veľkého tvaru písmena     

   
 

 Písanie, 3. zošit, strana 29 
 písanie tvarov písmena Y do riadkov 

       

obťahujú tvar veľkého písaného Y, ktorý je doplnený šípkami s číslami 
vyjadrujúcimi postupnosť pri jeho písaní (veľkosť písmena je menšia 
oproti písmenu na papieri). Žiaci najskôr opíšu postup, potom obťahujú 
tvar písmena rôznymi farbičkami.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žiaci obtiahnu veľký tvar písmena Y v prvom riadku, môžu písať ceruzkou 
alebo farbičkami. Dbáme na správne držanie ceruzky.  
Upozorníme ich na šípky a bodky – správny smer a rozstupy písmen pri 
písaní. Do riadkov s pomocnými linajkami žiaci píšu perom. 
  
Po napísaní troch riadkov prerušíme písanie. Prečítame spoločne slovo 
FIALOVÁ napísané na farbičke. 
Žiaci vyfarbia fialovou farbou plôšku, ktorá predeľuje stranu.  
 

3. záverečná 
časť 

 Spoločné vyhodnotenie práce  
 vyhodnotenie práce žiakov 

2´ Na záver hodiny žiaci ešte raz prečítajú všetky tvary nového písmena Y 
a rukou vo vzduchu napíšu tvar veľkého písaného Y.  

 2. hodina, časť ČÍTANIE   

1. úvodná časť  Rozcvičenie očí, cvičenie na sústredenie 3´ Ako zrakovú rozcvičku môžeme použiť interaktívne cvičenie Čo pribudlo, 
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pozornosti žiakov 

 
čo ubudlo na MMD. 

 
2. expozičná 
časť  

 Motivačná báseň HUPS a myši 
 voľná reprodukcia básne 

 
 
 
 
 

 Šlabikár, strana 78   
 úloha na porozumenie textu 

 

10´ 
 
 
 
 
 
 
 

Najskôr spoločne prečítame všetky tvary nového písmena na nápovednej 
tabuli a v šlabikári. Potom spoločne zopakujeme obsah motivačnej básne. 
Spýtame sa, ktorá časť textu je žartovná. Znova môžeme so žiakmi začať 
riadený rozhovor o tom, ktoré zvieratá treba chrániť a ktoré nie. Názory 
žiakov akceptujeme. Vysvetlíme im, že v rozprávkach sú všetky zvieratá 
chránené a potrebné. Aj tie zlé sa nakoniec polepšia.  
 
HUPS sa môže spýtať žiakov, či majú radi syr a ak áno, aký im najviac 
chutí (nemyslíme tým názov syra, ale jeho vlastnosti). Potom spoločne 
prečítame (pridajú sa žiaci, ktorí vedia čítať), aké vlastnosti môže mať syr, 
ktorý si môžeme v obchode kúpiť a ktorý myškám tak chutí. Vysvetlíme 
im, prečo sú šípky pri slovách, ako majú s nimi pracovať. Žiaci tvoria vety 
doplnením všetkých prídavných mien (napr. Syr je údený. Syr je 
voňavý...). Pri čítaní môžu používať nápovedné obrázky.  

3. fixačná časť  Precvičovanie tvarov známych písmen pomocou 
kociek s písmenami 

10´ So žiakmi sa môžeme premiestniť do zadnej časti triedy na koberec. Žiaci 
vytvoria malé skupinky tak, aby každá skupinka mala všetky kocky 
s písmenami (kocku s krátkymi samohláskami, kocku s dlhými 
samohláskami, kocku s veľkými spoluhláskami, dve kocky s malými 
spoluhláskami). Najvýhodnejšie je, ak má každý žiak svoje kocky.  
Žiaci pracujú podľa pokynov učiteľa. Zameriame sa najviac na tvary 
nového písmena.  
Žiaci môžu skladať slabiky i slová (napr. máme, majú, sivá, sivé, sivý, 
máva, pijú, spí, visí, pes, páv, sup...)  

 2. hodina, časť PÍSANIE   

1. expozičná 
časť 

 Písanie, 3. zošit, strana 28 
 precvičovanie grafickej podoby písmena 

5´ Pred písaním vždy zaradíme rozcvičenie ruky (klopanie prstami po lavici, 
„kráčanie“ prstami po lavici, krúženie zápästím, krúženie ramenom...). 
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Grafickú podobu písmena si žiaci zopakujú v tabuľke s písmenami. 
Vyfarbia iba tvary veľkého písaného Y. Cieľom tejto úlohy je utvrdiť si 
správnu grafickú podobu veľkého písaného Y. Žiakov priebežne 
kontrolujeme. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. fixačná časť  Písanie, 3. zošit, strana 29 
 opakovanie písania písmen 

 
 
 Didaktická hra Telefón 

15´ Žiaci napíšu vystretou rukou vo vzduchu tvar veľkého písaného Y, U, M, I, 
V. Potom si zopakujú tvary písmen v cvičnom zošite.  
Do predpisového zošita píšu samostatne. 
Prácu žiakov priebežne kontrolujeme.  
 
 
Pri sebahodnotení sa žiaci môžu zamerať na dodržiavanie správnej 
spodnej dĺžky písmena. 
Žiaci môžu zakrúžkovať fialovou farbičkou v každom riadku dve písmená, 
ktoré sa im najviac vydarili. 
 
 
 
 
 
Dôvodom zaradenia hry je precvičiť grafickú podobu známych hlások.  
Na lavicu uložíme kartičky so známymi písmenami. So žiakmi ich najskôr 
spoločne prečítame. Potom sa spoločne presunieme do zadnej časti 
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triedy (mimo lavíc). Žiakov rozdelíme do dvoch skupín, ktoré sa postavia 
do zástupu chrbtom k lavici so slovami. Posledný z každého zástupu je 
rovnako vzdialený od lavice – asi 1 m. K prvým žiakom v zástupoch sa 
postavíme a každému pošepkáme do ucha niektoré z písmen na 
kartičkách, napr. malé písané y. Žiaci na povel začnú šepkať názov 
písmena spolužiakovi, ktorý stojí za nimi (klasická hra na telefón). 
Posledný žiak, keď sa dozvie názov písmena, podíde k lavici a zoberie do 
ruky kartičku so správnym písmenom, ktoré sa „dozvedel z telefónu“.  
Vyhráva skupina, ktorá skôr a správne určí dané písmeno. Posledný žiak 
sa premiestni na začiatok (k učiteľovi) a hra pokračuje.  

3. záverečná 
časť 

 Vyhodnotenie práce na hodine 2´ Žiaci môžu znova povedať, čo bolo žartovné v básni o HUPSOVI. Rukou 
napíšu vo vzduchu tvar veľkého písaného Y.  
Žiakov pochválime za prácu na hodine a zdôrazníme každé napredovanie. 
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Predmet Slovenský jazyk a literatúra 

Vzdelávacia 
oblasť 

Jazyk a komunikácia 

Ročník prvý 

Vyučujúci  

Dátum  

Učebnica HUPSOV šlabikár LIPKA®  

Tematický celok Čítanie – Hlásky a písmená Y, y, Ý, ý 
Písanie – veľké písané Y, Ý, malé písané y, ý 

Prierezové témy Osobnostný a sociálny rozvoj 

Medzipredmetové 
vzťahy 

Prírodoveda 
 

Všeobecné ciele 
 
 
 

a) Rozvíjať fonematické uvedomovanie 
b) Poznať a čítať písmená slovenskej abecedy 
c) Písať správne tvary písmen slovenskej abecedy 
d) Rozvíjať komunikačné a vyjadrovacie schopnosti 

Špecifické ciele 
 
 
 
 

kognitívne a.1) Určiť hlásku Y na konci slova 
b.1) Čítať všetky tvary písmen Y, y, Ý, ý 
b.2) Čítať slabiky a slová vytvorené z daných písmen 
b.3) Čítať s porozumením 
d.1) Pomenovať obrázky 
d.2) Počúvať a zopakovať rozprávanie 
d.3) Používať spisovnú výslovnosť 

psychomotorické c.1) Písať správne písané i tlačené tvary písmen Y, y, Ý, ý 
c.2) Písať správne slabiky a slová vytvorené z daných písmen 

afektívny d.4) Vyjadriť svoj vzťah k správnemu stravovaniu 

Typ vyučovacej 
hodiny 

expozičná, dvojhodinový blok (90´) 
 

Vyučovacie 
metódy 

riadený rozhovor, didaktická hra, práca s ilustráciou, produkčná metóda 
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Organizačné 
formy práce 

spoločná práca, skupinová práca, samostatná práca 
 

Pomôcky HUPSOV šlabikár LIPKA, 1. časť, Písanie, 3. zošit, Pracovný zošit k HUPSOVMU šlabikáru LIPKA, papier, maňuška HUPSA, 
kocky s písmenami, multimediálny disk (MMD) k šlabikáru, PC, dataprojektor 

Výkonový 
štandard 

Žiak vie:  
1) určiť hlásku Y na konci slova(1. úroveň – zapamätanie) 
2) čítať slová s písmenami Y, Ý (1. úroveň – zapamätanie) 
3) zložiť slovo z daných písmen (2. úroveň – porozumenie) 
4) tvoriť vety podľa zadania (3. úroveň – aplikácia) 
5) kresliť obrázok podľa návodu (2. úroveň – porozumenie) 
6) písať správne malé písané y (1. úroveň – zapamätanie) 
7) písať správne tlačené tvary písmen y, ý, Y, Ý (1. úroveň – zapamätanie) 
8) rozprávať o správnom stravovaní (2. úroveň – reagovanie) 

Nástroje 
hodnotenia 

porovnanie výsledkov žiaka s jeho predchádzajúcimi výsledkami (individualizované hodnotenie) 

Príprava je vypracovaná podľa Metodických komentárov k HUPSOVMU šlabikáru LIPKA®, strana 214. 

Štruktúra Činnosť Čas Didaktické poznámky 

 1. hodina, časť ČÍTANIE   

1. úvodná časť  Privítanie žiakov v triede 
 Zraková rozcvička 

3´ Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. 
Ako zrakovú rozcvičku môžeme použiť interaktívne cvičenie Lienka 
na výlete na MMD. 

 
2. expozičná  
časť 

   Šlabikár, strana 79, úloha 1 
o čítanie slov 

       

10´ Žiaci najskôr prečítajú všetky tvary písmena Y na nápovednej tabuli. 
Potom spoločne čítajú slová zo šlabikára. Čítajú slová v stĺpcoch 
rovnomerným pomalším a plynulým tempom. Potom čítajú po jednom 
slove v skupinkách alebo individuálne.  
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Môžu sa zahrať aj na „hadíka“ pri čítaní – každý žiak prečíta jedno slovo, 
čítajúceho však neurčuje učiteľ, ale čítajú v poradí tak, ako sedia za sebou 
v lavici (ako hadík).  
Žiakov sa môžeme spýtať, či si myslia, že je syr zdravou potravinou a čo 
oni najradšej jedávajú. Pri tvorení viet dbáme na čo najpresnejšie 
formulácie žiakov (neopakovať zbytočne slová, neúčelne nepoužívať a 
neopakovať zámená a pod.).  
 
Pri riešení úlohy môžeme použiť MMD/Nácvičné obdobie/písmeno 
Y/Práca so šlabikárom/str. 79, úloha 1. 
 

3. fixačná časť  Šlabikár, strana 79, úloha 2 
o skladanie slov z daných písmen 

 

 
 
 
 
 
 Šlabikár, strana 79, písanie tlačených písmen 
 

12´ HUPS sa môže spýtať žiakov, prečo sú na trojuholníkových syroch 
napísané čísla a písmená. Žiaci by mali prísť na to, že budú tvoriť slová 
podľa uvedenej šifry. HUPSOVI to vysvetlia.  
Potom spoločne prečítajú všetky písmená na obrázkoch syrov. Číslo 1 
patrí písmenu H, ktoré žiaci poznajú z prípravného obdobia 
a z HUPSOVHO mena, preto by im nemalo robiť problém prečítať ho.  
Keďže takýto typ úlohy žiaci riešia prvýkrát, pracujú spoločne. Navzájom 
si diktujú písmená, ktoré dopĺňajú do okienok tabuľky. Vzniknuté slová 
prečítajú: HUS, PES, HUPS. 
Pri riešení úlohy b) môžeme opäť pracovať spoločne, aby sa všetci žiaci 
naučili postup práce. Iné slová, ktoré sa dajú vytvoriť z daných písmen, sú 
napr. pes, pehu, puse.   
Pri riešení úlohy môžeme použiť MMD/Nácvičné obdobie/písmeno 
Y/Práca so šlabikárom/str. 79, úloha 2. 
 
Žiaci najskôr napíšu tvary písmen  vystretou rukou vo vzduchu, potom ich 
píšu do šlabikára. Pracujú samostatne. Priebežne ich prácu kontrolujeme 
a individuálne hodnotíme. 
Potom dokreslia obrázok, ktorého súčasťou je tvar písmena Y. 
 
Pri nácviku písania tlačených tvarov písmen môžeme využiť pracovné listy 
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na MMD/Nácvičné obdobie/písmeno Y/Pracovný list písmeno Y, Pracovný 
list písmeno y. 
Pri riešení úlohy môžeme použiť MMD/Nácvičné obdobie/písmeno 
Y/Práca so šlabikárom/tlačené y, Y. 

 1. hodina, časť PÍSANIE   

1. expozičná 
časť 

 Písanie, 3. zošit, strana 30 
 rozcvičenie rúk – kreslenie obrázka podľa 

návodu 

          
     Písanie tvaru malého písaného y 

 ukážka správneho tvaru a postupu 
písania  

10´ Spoločne sa zameriame na motivačný obrázok vľavo hore a všetky tvary 
písmena Y v záložkách pod sebou. Žiaci prečítajú všetky tvary písmena Y 
a povedia, ktoré písmeno sa budú učiť písať (je vyznačené ružovou 
farbou).  
 
Potom pozorujú obrázkový postup, podľa ktorého nakreslia do rámika 
tuleňa s loptou. HUPSOVI vysvetlia, ako budú pri jeho kreslení 
postupovať. Žiaci pracujú samostatne, ale je vhodné určiť vopred čas, 
koľko sa budú obrázku venovať.  
 
 
 
 
 
 
 
Na multimediálnom disku k šlabikáru spustíme program s animáciou 
postupu správneho písania malého písaného y, MMD/Nácvičné 
obdobie/písmeno y/Postup správneho písania. Postup práce s MMD 
nájdeme v metodických komentároch na multimediálnom disku. 
 
Animáciu niekoľkokrát opakujeme a žiaci opisujú pohyb pera. Potom píšu 
tvar malého písaného y vystretou rukou vo vzduchu spolu s animáciou.  
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Žiaci nacvičujú písanie malého písaného y v stoji vedľa lavice. Písanie 
v stoji vedľa lavice zaraďujeme na vyučovanie najmä pri nácviku nových 
písmen. Pri veľkom tvare písmena si žiaci lepšie uvedomia jeho grafickú 
podobu. Písmeno obťahujú postupne viacerými farbičkami, píšu 
vystretou rukou. Týmto spôsobom si uvedomia správny tvar nového 
písmena.  
Tvar písmena si môžu žiaci nacvičiť aj na lesklom euroobale, do ktorého je 
vložený biely papier, píšu fixkou na euroobal. Po ukončení písania 
euroobal umyjú navlhčenou handričkou. 

2. fixačná časť  Písanie, 3. zošit, strana 30 
 nácvik  písania veľkého tvaru písmena     

   
 

 Písanie, 3. zošit, strana 31 
 písanie tvarov písmena y do riadkov 

13´ Keď žiaci zvládli tvar písmena na papieri, pokračujú v zošite. Najskôr 
obťahujú tvar malého písaného y, ktorý je doplnený šípkami s číslami 
vyjadrujúcimi postupnosť pri jeho písaní (veľkosť písmena je menšia 
oproti písmenu na papieri). Žiaci najskôr opíšu postup, potom obťahujú 
tvar písmena rôznymi farbičkami.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žiaci obtiahnu veľký tvar písmena y v prvom riadku, môžu písať ceruzkou 
alebo farbičkami. Dbáme na správne držanie ceruzky.  
Upozorníme ich na šípky a bodky – správny smer a rozstupy písmen pri 
písaní. Do riadkov s pomocnými linajkami žiaci píšu perom. 
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Po napísaní troch riadkov prerušíme písanie. Prečítame spoločne slovo 
FIALOVÁ napísané na farbičke. 
Žiaci vyfarbia fialovou farbou plôšku, ktorá predeľuje stranu.  
 

3. záverečná 
časť 

 Spoločné vyhodnotenie práce  
 vyhodnotenie práce žiakov 

2´ Na záver hodiny žiaci ešte povedia slová, ktoré sa naučili čítať a rukou vo 
vzduchu napíšu tvar malého písaného y.  

 2. hodina, časť ČÍTANIE   

1. úvodná časť  Rozcvičenie očí, cvičenie na sústredenie 
pozornosti žiakov 

 

3´ Ako zrakovú rozcvičku môžeme použiť interaktívne cvičenie Čo pribudlo, 
čo ubudlo na MMD. 

 
2. expozičná 
časť  

 Šlabikár, strana 79, úloha 1 
 čítanie slov, opakovanie   

 

12´ 
 
 
 
 
 
 
 

HUPS sa môže spýtať žiakov, či si pamätajú, ktoré slová sú napísané 
v úlohe 1. On ich už zabudol. Stále si vraj mýli čítanie nového písmena. 
Prečo sa volá ypsilon a číta sa rovnako ako i? Žiaci to HUPSOVI vysvetlia. 
(V slovenčine sú dve i, y. Jedno sa volá iba i, druhé sa volá ypsilon, ale 
čítajú sa rovnako. Keď budú druháci, začnú sa učiť pravopisné pravidlá, 
aby vedeli, kedy sa ktoré i, y píše.) 
Žiaci najskôr spoločne prečítajú slová v stĺpcoch rovnomerným pomalším 
a plynulým tempom. Potom ich rozdelíme na dve skupiny. Prvá skupina 
prejde so šlabikárom a farbičkami do zadnej časti triedy na koberec. Tam 
budú hľadať dvojice rovnakých slov napísaných tlačeným i písaným 
typom písma v posledných dvoch stĺpcoch (slová pávy, jamy, sovy, misy). 
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o priraďovanie rovnakých slov napísaných 
rôznym typom písma 

o didaktická hra Na detektíva 

S druhou skupinou sa zahráme didaktickú hru. Dôvodom jej zaradenia je 
precvičenie čítania slov a orientácia v texte. Žiakov sa môžeme spýtať: 
Kto z vás je dobrý detektív a určí, kde je napísané slovo z vety „Deti si pred 
jedlom umyjú ruky.“ Slovo umyjú zdôrazníme, aby bolo jednoznačné, 
ktoré slovo majú hľadať. Odpoveď je: V druhom stĺpci posledné (šieste). 
Prácu skupín po určenom časovom úseku vymeníme.   
Pri riešení úlohy môžeme použiť MMD/Nácvičné obdobie/písmeno 
Y/Práca so šlabikárom/str. 79, úloha 1. 

3. fixačná časť  Pracovný zošit, strana 14, čítanie o zvieratách 

 
 
 Pracovný zošit, strana 14, úloha 1 

o určovanie hlásky Y na konci slova 

 

15´ So žiakmi sa môžeme presunúť do zadnej časti triedy (mimo lavíc).  
Žiaci pomenujú všetky tvary písmena Y. Potom im prečítame informáciu 
o hyene. Žiaci môžu povedať svoje skúsenosti s týmto zvieraťom 
(rozprávka, film, zoo, knihy...).  
Upozorníme ich na zvýraznené písmená v jeho názve, ktoré už vedia 
prečítať.  
 
Žiakom vysvetlíme zadanie úlohy. HUPS však nedával pozor, preto sa 
môže spýtať, čo budú žiaci robiť v úlohe. Žiaci mu vysvetlia postup 
vypracovania úlohy v pracovnom zošite. 
Najskôr spoločne pomenujú obrázky v prvom „riadku“, potom v druhom 
„riadku“. Žiaci vedia z predchádzajúcej hodiny, že v slovenčine väčšina 
slov, ktoré označujú viac predmetov alebo zvierat, sa končí na Y. 
Spoločne vymenujú obrázky, v ktorých je na konci slova Y (nesamostatní 
žiaci si môžu spraviť k obrázku bodku). Potom pracujú samostatne 
a vyfarbujú obrázky misy, topánky, domy, stoličky, lopty.  

 2. hodina, časť PÍSANIE   

1. expozičná  
a fixačná časť 

 Písanie, 3. zošit, strana 30 
 precvičovanie grafickej podoby písmena 

13´ Pred písaním vždy zaradíme rozcvičenie ruky (klopanie prstami po lavici, 
„kráčanie“ prstami po lavici, krúženie zápästím, krúženie ramenom...). 
Grafickú podobu písmena si žiaci zopakujú v tabuľke s písmenami. 
Vyfarbia iba tvary malého písaného y. Cieľom tejto úlohy je utvrdiť si 
správnu grafickú podobu malého písaného y. Žiakov priebežne 
kontrolujeme. 
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 Písanie, 3. zošit, strana 29 

 písanie slabík a slov 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skôr než žiaci začnú nacvičovať písanie nových slov do cvičného zošita, 
každé slovo najskôr nahlas povedia, rozložia ho na hlásky a povedia počet 
hlások v slove. Potom ho napíšu do cvičného zošita a neskôr do 
predpisového zošita. Žiakov upozorníme na dva typy pripájania písmena y 
v slovách – zospodu (napr. my) a zvrchu (napr. vy). Prácu priebežne 
kontrolujeme a hodnotíme. 
 
Pri sebahodnotení môžeme postupovať podľa pokynov v metodických 
komentároch a zamerať sa aj na správne pripojenie písmena y. Žiaci môžu 
zakrúžkovať fialovou farbičkou jednu slabiku alebo slovo v každom 
riadku, ktoré sa im najviac vydarilo.  
 
 

2. záverečná 
časť 

 Vyhodnotenie práce na hodine 2´ Žiaci môžu znova povedať, čo sa dozvedeli o hyene.  
Žiakov pochválime za prácu na hodine a zdôrazníme každé napredovanie. 
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Predmet Slovenský jazyk a literatúra 

Vzdelávacia 
oblasť 

Jazyk a komunikácia 

Ročník prvý 

Vyučujúci  

Dátum  

Učebnica HUPSOV šlabikár LIPKA®  

Tematický celok Čítanie – Hlásky a písmená Y, y, Ý, ý 
Písanie – veľké písané Y, Ý, malé písané y, ý 

Prierezové témy Osobnostný a sociálny rozvoj 

Medzipredmetové 
vzťahy 

Etická výchova 
 

Všeobecné ciele 
 
 
 

a) Rozvíjať fonematické uvedomovanie 
b) Poznať a čítať písmená slovenskej abecedy 
c) Písať správne tvary písmen slovenskej abecedy 
d) Rozvíjať komunikačné a vyjadrovacie schopnosti 

Špecifické ciele 
 
 
 
 

kognitívne a.1) Určiť hlásku Y na konci slova 
b.1) Čítať všetky tvary písmen Y, y, Ý, ý 
b.2) Čítať slová a vety vytvorené z daných písmen 
b.3) Čítať s porozumením 
d.1) Pomenovať obrázky 
d.2) Používať spisovnú výslovnosť 

psychomotorické c.1) Písať správne písané i tlačené tvary písmen Y, y, Ý, ý 
c.2) Písať správne slabiky a slová vytvorené z daných písmen 

afektívny d.3) Vyjadriť svoj vzťah ku kamarátom 

Typ vyučovacej 
hodiny 

fixačná, dvojhodinový blok (90´) 
 

Vyučovacie 
metódy 

riadený rozhovor, didaktická hra, práca s ilustráciou, produkčná metóda 
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Organizačné 
formy práce 

spoločná práca, skupinová práca, samostatná práca 
 

Pomôcky HUPSOV šlabikár LIPKA, 1. časť, Písanie, 3. zošit, Pracovný zošit k HUPSOVMU šlabikáru LIPKA, kartičky so známymi 
písmenami, maňuška HUPSA, multimediálny disk (MMD) k šlabikáru, PC, dataprojektor 

Výkonový 
štandard 

Žiak vie:  
1) určiť hlásku Y na konci slova (1. úroveň – zapamätanie) 
2) čítať slová a vety s písmenami Y, Ý (1. úroveň – zapamätanie) 
3) zložiť slovo z daných písmen (2. úroveň – porozumenie) 
4) priradiť dvojice slov podľa obsahu (2. úroveň – porozumenie)     
5) rozdeliť slová na slabiky (2. úroveň – porozumenie) 
6) tvoriť vety podľa zadania (3. úroveň – aplikácia) 
7) písať správne slová s písmenom y (1. úroveň – zapamätanie) 
8) písať slová podľa obrázka (3. úroveň – aplikácia) 
9) rozprávať o svojom vzťahu ku kamarátom (2. úroveň – reagovanie) 

Nástroje 
hodnotenia 

porovnanie výsledkov žiaka s jeho predchádzajúcimi výsledkami (individualizované hodnotenie) 

Príprava je vypracovaná podľa Metodických komentárov k HUPSOVMU šlabikáru LIPKA®, strana 214. 

Štruktúra Činnosť Čas Didaktické poznámky 

 1. hodina, časť ČÍTANIE   

1. úvodná časť  Privítanie žiakov v triede 
 Zraková rozcvička 

3´ Individuálne podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. 
Ako zrakovú rozcvičku môžeme použiť interaktívne cvičenie Lienka 
na výlete na MMD. 

 
2. opakovanie  Didaktická hra Mikulášska čižmička 

 
5´ Dôvodom zaradenia hry je precvičovanie skladania slov zo 

známych písmen. Žiaci môžu pracovať v zadnej časti triedy (mimo lavice). 
Každý žiak (alebo dvojica žiakov) dostane obálku, v ktorej je z papiera 
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vystrihnutá mikulášska čižmička a kartičky s príkladmi a písmenami. 
Čižmičky majú jednoduchý tvar a sú na nich ľubovoľné čísla, ktoré sa žiaci 
doteraz učili na matematike. V každej obálke je niekoľko kartičiek, na 
ktorých sú matematické príklady na sčítanie a odčítanie. Príklady musia 
mať rovnaký výsledok ako číslo na čižmičke. Na opačnej strane kartičiek 
je napísané písmeno, písmená spolu tvoria slovo. Okrem kartičiek so 
správnym príkladom je v obálke i niekoľko kartičiek s nesprávnym 
príkladom. Napríklad: Na čižmičke je napísané číslo 5. Na kartičkách sú 
príklady a písmená 3 + 2 (na rubovej strane je písmeno M), 6 – 1 (na 
rubovej strane je písmeno A), 1 + 4 (na rubovej strane je písmeno P), 5 + 
0 (na rubovej strane je písmeno A). To sú kartičky so správnym 
príkladom. Úlohou žiakov je najskôr vyriešiť matematické príklady 
a vytriediť tak správne príklady. Tie potom otočia a z písmen zložia slovo. 
Ak sa im slovo nedá zložiť, znamená to, že spravili chybu v počítaní 
príkladov. 

3. expozičná  
časť 

   Šlabikár, strana 80, úloha 3 
o určiť hlásku Y na konci slova   
o priraďovanie dvojíc slov podľa obsahu    

  

 

10´ Žiaci najskôr prečítajú všetky slová v balónikoch. HUPS je zvedavý, prečo 
je v úlohe toľko balónikov (spýta sa na to žiakov). Žiaci mu vysvetlia, že 
vtáčiky a chrobáčiky sú kamaráti a spoločne majú oslavu. Žiakov sa 
môžeme spýtať, či aj oni mali niekedy doma oslavu alebo boli na oslave 
u nejakého kamaráta a ako sa im tam páčilo. Opäť dbáme na čo 
najpresnejšie formulácie žiakov (neopakovať zbytočne slová, neúčelne 
nepoužívať a neopakovať zámená a pod.).  
Potom postupne vyvolávame žiakov (podľa určitého kľúča, napr. kto sa 
najviac snažil na predchádzajúcej hodine alebo kto spravil výrazný pokrok 
v niektorej činnosti...) a tí povedia farbu, ktorou budú vyfarbovať 
balóniky. Iní žiaci vyhľadajú dvojice slov v balónikoch, ktoré pomenúvajú 
rovnakú vec alebo zviera, napr. misa – misy.  
 
Pri riešení úlohy môžeme použiť MMD/Nácvičné obdobie/písmeno 
Y/Práca so šlabikárom/str. 80, úloha 3. 

4. fixačná časť  Šlabikár, strana 80, úloha 4 
o čítanie viet 

12´ Žiaci najskôr spoločne čítajú vety rovnomerným pomalším a plynulým 
tempom.  
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Potom čítajú jednotlivci po jednej vete. Ten, kto číta, prečíta vetu najskôr 
plynule, potom po slabikách. Všetci žiaci si značia slabiky oblúčikmi pod 
slová.  
 
Pri riešení úlohy môžeme použiť MMD/Nácvičné obdobie/písmeno 
Y/Práca so šlabikárom/str. 80, úloha 4. 
 

 1. hodina, časť PÍSANIE   

1. expozičná  
a fixačná časť 

 Písanie, 3. zošit, strana 32 
 písanie slov 

         

       
 

13´ Skôr než žiaci začnú nacvičovať písanie nových slov do cvičného zošita, 
každé slovo najskôr nahlas povedia, rozložia ho na hlásky a povedia počet 
hlások v slove. Môžeme sa ich spýtať, či rozumejú slovu a vedia ho použiť 
vo vete. 
Potom žiaci slová napíšu do cvičného zošita a neskôr do predpisového 
zošita. Prácu priebežne kontrolujeme a hodnotíme. 
 
Po napísaní horného bloku riadkov prerušíme písanie. Prečítame 
spoločne slovo FIALOVÁ napísané na farbičke. 
Žiaci vyfarbia fialovou farbou plôšku, ktorá predeľuje stranu.  
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2. záverečná 
časť 

 Spoločné vyhodnotenie práce  
 vyhodnotenie práce žiakov 

2´ Na záver hodiny žiaci povedia dvojice slov v balónikoch, ktoré priraďovali.  

 2. hodina, časť ČÍTANIE   

1. úvodná časť  Rozcvičenie očí, cvičenie na sústredenie 
pozornosti žiakov 

 

3´ Ako zrakovú rozcvičku môžeme použiť interaktívne cvičenie Čo pribudlo, 
čo ubudlo na MMD. 

 
2. expozičná  
a časť  

 Šlabikár, strana 80, úloha 4 
 čítanie viet, opakovanie  

 
 
 Didaktická hra Slovostroj  

15´ 
 
 
 
 
 
 
 

Žiaci najskôr čítajú slová vo vetách rozdelené na slabiky – slabikujú. 
Môžeme im povedať, že čítajú ako roboti. HUPS im povie, že vôbec 
nerozumie, čo čítajú. Potom čítajú plynule, bez slabikovania. HUPS ich 
môže pochváliť, lebo už rozumel vetám.  
Žiaci sa tiež môžu zahrať na „hadíka“ pri čítaní – každý žiak prečíta jednu 
vetu, čítajúceho však neurčuje učiteľ, ale čítajú v poradí tak, ako sedia za 
sebou v lavici (ako hadík).   
 
 
 
Pri riešení úlohy môžeme použiť MMD/Nácvičné obdobie/písmeno 
Y/Práca so šlabikárom/str. 80, úloha 4. 
 
 
 
 
 
Opis didaktickej hry je v metodických komentároch. Dôvodom jej 
zaradenia je tvorenie slov z daných písmen. So žiakmi sa môžeme 
presunúť do zadnej časti triedy (mimo lavíc).  

3. fixačná časť  Šlabikár, strana 80, úloha 5 
 tvorenie slov 

15´ Žiaci zopakujú niekoľko slov, ktoré vytvorili pomocou kartičiek 
v predchádzajúcej časti hodiny. Potom niektoré z nich napíšu do 
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 Pracovný zošit, strana 14, úloha 2 

o písanie slov podľa obrázka 

 
 
 Pracovný zošit, strana 14, úloha 3 

o opakovanie tvarov písmen Y, Ý 

 
 

šlabikára. Upozorníme ich, aby sa spýtali, aké i, y treba napísať do slov, 
aby nemali pravopisné chyby.  
(Napr. misa, misy, mapa, mapy, sova, sovy, mama, mamy, ujo, páv, pávy, 
pes, jama, jamy, majú, sivá, visí, musí, jeme, seje, sejú, Ema, Eva, Maja, 
Samo, Ivo, Majo...) 
Pri riešení úlohy môžeme použiť MMD/Nácvičné obdobie/písmeno 
Y/Práca so šlabikárom/str. 80, úloha 5. 
 
Žiaci pomenujú všetky zvieratká a predmety na obrázku. Potom dopisujú 
slová do riadkov (osy, misy, pávy, sovy). Opäť im pripomenieme, že na 
konci slov budú písať y. Žiaci by mali pracovať samostatne. Ich prácu 
priebežne hodnotíme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Úlohu žiaci vypracujú samostatne v škole alebo im ju môžeme zadať ako 
domácu úlohu. 
 
Pri sebahodnotení môžeme postupovať podľa pokynov v metodických 
komentároch a zamerať sa aj na správne vyfarbenie obrázkov v úlohe 1. 

 2. hodina, časť PÍSANIE   

1. expozičná  
a fixačná časť 

 Didaktická hra Drep – skok  
        
 

10´ Dôvodom zaradenia didaktickej hry je zmena činnosti na hodine 
a opakovanie fonematického uvedomovania hlásky y na konci slov. 
Žiakom hovoríme slová v jednotnom i množnom čísle tak, aby 
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 Písanie, 3. zošit, strana 29 

 písanie slov 

 

v množnom čísle bolo na konci slova y. Nepoužívame slová napr. muži, 
kosti... Pri slove s hláskou y na konci slova žiaci spravia drep.  
 
Pred písaním vždy zaradíme rozcvičenie ruky (klopanie prstami po lavici, 
„kráčanie“ prstami po lavici, krúženie zápästím, krúženie ramenom...). 
 
Skôr než žiaci začnú nacvičovať písanie nových slov do cvičného zošita, 
každé slovo najskôr nahlas povedia, rozložia ho na hlásky a povedia počet 
hlások v slove. Môžeme sa ich spýtať, či rozumejú slovu a vedia ho použiť 
vo vete. 
Potom žiaci slová napíšu do cvičného zošita a neskôr do predpisového 
zošita. Prácu priebežne kontrolujeme a hodnotíme. 
 
Pri sebahodnotení môžeme postupovať podľa pokynov v metodických 
komentároch a zamerať sa aj na správnu spodnú dĺžku písmen p, y. Žiaci 
môžu zakrúžkovať fialovou farbičkou jedno slovo v každom riadku, ktoré 
sa im najviac vydarilo.  

2. záverečná 
časť 

 Vyhodnotenie práce na hodine 2´ Žiaci môžu znova povedať niekoľko slov, ktoré zložili zo známych písmen.  
Žiakov pochválime za samostatnú prácu na hodine. 

 

 


