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Koncepcia a štruktúra učebnice
a pracovného zošita

Didaktický materiál na vyučovanie slovenského jazyka 
v druhom ročníku tvorí súbor troch titulov – učebnice, pracov-
ného zošita a metodickej príručky.

Koncepcia a štruktúra učebnice je vytvorená tak, aby učeb-
nica mala vlastnosti, ktoré umožnia plniť jej základné funkcie. 
Sú to:
• uplatnenie koncepcie komunikačného vyučovania mate-

rinského jazyka:
Obsah učiva je spracovaný v súlade s princípmi tejto kon-
cepcie. Zamerali sme sa predovšetkým na rovnováhu medzi 
spôsobmi používania jazyka, teda na rovnomerné zastúpe-
nie úloh, pri ktorých riešení žiaci rozprávajú, počúvajú, čí-
tajú a píšu.

• rozvrhnutie učiva do tematických celkov:
Učivo je v učebnici rozvrhnuté do logicky usporiadaných 
tematických celkov, ktoré sú ďalej členené na čiastkové ka-
pitoly.

• prepojenie jazykovej a slohovej (komunikačnej) zložky 
učiva:
Základné zložky učiva (jazyková a slohová, komunikačná) 
sú v učebnici spracované tak, aby tvorili jeden zmysluplný 
celok. Slohové učivo teda nie je zaradené až za tematické cel-
ky jazykového učiva, ale je v učebnici obsiahnuté rôznymi 
spôsobmi:
▶ Prvky slohu a komunikácie v jazykovej časti učebnice. Slo-

hové, komunikačné úlohy sú zaraďované do kapitol k ja-
zykovej zložke. Sú to úlohy, ktoré sú zamerané na tvorbu 
viet, rozprávanie krátkeho príbehu, hry so slovami atď. Sú 
zostavené tak, aby pri ich riešení žiaci používali jazykové 
prostriedky, s ktorými sa práve oboznamujú v jazykovom 
vyučovaní. Sú to čiastkové úlohy, ktorých riešenie nie je 
časovo náročné, nedominuje preto nad úlohami zamera-
nými na jazykovú zložku.

▶ Využívanie poznatkov z jazyka v kapitolách venovaných 
slohu a komunikácii. Niektoré témy slohového učiva tvo-
ria samostatné kapitoly, ktoré sú do učebnice zaradené 
priebežne. V týchto kapitolách sme sa pri tvorbe úloh 
snažili, aby pri ich riešení žiaci používali jazykové javy, 
ktoré si aktuálne osvojili.

▶ V niektorých prípadoch sa podarilo tak intenzívne pre-
pojiť jazykovú a slohovú (komunikačnú) zložku, že nie je 
jednoznačne možné ich ani odlíšiť (tematický celok Vety 
a Píšeme listy).

• prehľadné spracovanie učiva:
Učebnica sa skladá z množstva častí (štruktúrnych kom-
ponentov učebnice), ktoré plnia rôzne funkcie. Jednotlivé 
štruktúrne komponenty sú v učebnici používané tak, aby 
ich funkcia bola pre učiteľa aj žiaka čitateľná a pomáhala tak 
efektívnosti vyučovania. Prehľadnosť je zabezpečená takto:
▶ Jednotlivé prvky sú viacnásobne používané, žiaci sa zdo-

konaľujú v riešení úloh určitého typu.
▶ Kapitoly majú ustálenú štruktúru, v ktorej sa cyklicky 

opakujú určité typy úloh.
▶ V učebnici je viacero komponentov, ktorých funkciou je 

pomáhať orientácii v učebnici.
• efektívny spôsob prezentovania učiva:

Učivo je prezentované najčastejšie deduktívnym postupom:
▶ Analyzovanie písomného alebo ústneho jazykového pre-

javu s cieľom identifi kovania jazykového javu, ktorý je 
obsahom kapitoly.

▶ Zadefi novanie nového pojmu v poučke.
▶ Precvičenie nového poznatku pri riešení úloh s narasta-

júcou náročnosťou.
▶ Využitie poznatku v komunikačnej situácii spoločne 

s poznatkami už dávnejšie osvojenými.
▶ Zopakovanie teoretického vymedzenia nového pojmu, 

pouč ky.
Na učebnicu nadväzuje pracovný zošit. V ňom sú zaradené 

úlohy, ktorých cieľom je dôkladné precvičenie a upevnenie po-
znatkov prezentovaných v učebnici. Úlohy sú formulované tak, 
aby žiaci mohli v čo najväčšej miere pracovať samostatne.
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Ukážka kapitoly k jazykovému učivu 

A  Kapitoly k jazykovému učivu sú označené zelenou farbou. 

Zastúpenie všetkých spôsobov používania jazyka: 
1  Čítanie.
2  Písanie.
3  Rozprávanie.
4  Počúvanie.

B  Označenie úloh.
C  Poučka.
D  Obrázky v učebnici majú väčšinou didaktickú funkciu.  
E  Diktát.
F  Úloha, ktorej cieľom je zopakovanie už osvojených poznat-

kov. 
G  Otázka zameraná na zopakovanie nového teoretického po-

znatku. 
H  Úlohy so zadaniami, ktoré sú žiakom známe. Sú vhodné 

na samostatnú prácu alebo domácu úlohu. 
I  Cieľový text. Stručné opísanie cieľov kapitoly adresované 

učiteľovi alebo rodičom. 
J  Zastúpenie slohového učiva. 
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Ukážka kapitoly k slohovému učivu 

Zastúpenie všetkých spôsobov používania jazyka: 
1  Čítanie.
2  Písanie.
3  Rozprávanie.
4  Počúvanie.

A  Kapitoly k slohovému učivu sú označené modrou farbou. 
B  Označenie úloh.
C  Poučka.
D  Tvorenie otázok k poučke o novom poznatku.
E  Zastúpenie jazykového učiva. 
F  Úlohy so zadaniami, ktoré sú žiakom známe. Sú vhodné 

na samostatnú prácu alebo domácu úlohu. 
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Ukážka strany z pracovného zošita  

A  Nadpis totožný s nadpisom v učebnici.
B  Odkaz na učivo v učebnici. 
C  Doplnenie chýbajúcich častí poučky. 
D  Prvky slohového učiva. 
E  Grafi cká úprava niektorých častí je totožná so spracovaním 

v učebnici. Je však didakticky inak využitá. 
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TVRDÉ A MÄKKÉ SPOLUHLÁSKY

 1 Ktoré písmená na tabuli chýbajú? Dopíš ich.

 2 Napíš slová, ktoré sa začínajú na spoluhlásky. 

 3 Pomenuj obrázky. Doplň slová do viet tak, aby boli smiešne. 

Cez švihadlo skáče            . Na stole svieti         .

Zo schránky sme vybrali           . Otecko uvaril        .

Spoluhlásky delíme na  a .
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