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Predmet slovenský jazyk 
a literatúra 

 Charakteristika obsahu 

* Poznatky 

* Kompetencie 



Poznatky 

 Poznatky o jazykovom systéme 

 Pravopis 

 Gramatika 

 Pojmy z oblasti slohu a komunikácie



Spôsoby prezentovania 
obsahu v šlabikároch 

- Šlabikár Štefeková a kol.

- Šlabikár Virgovičová a kol. 

- Hupsov šlabikár 

- Šlabikár Lipka 



Rozdiely v prezentovaní učiva 
v šlabikároch Lipka a HUPS 

 Šlabikáre vydávané vydavateľstvom Aitec



Prípravné obdobie 

HUPS – rozdielne prvky Spoločné prvky LIPKA – rozdielne prvky
Prípravné obdobie

‐ hlavnou motivačnou postavou 
a hrdinom príbehov v šlabikári je 
škriatok HUPS;
‐ strany s vyznačením špecifických 
didaktických funkcií (ukážka s. 9);
‐ dôraz na fonematické 
uvedomovanie si prvej hlásky slova 
(ukážka s. 9);
‐ nácvik zdôvodňovania svojho 
tvrdenia (ukážka s. 8);
‐ znázornenie tvaru písmen 
pomocou rôznych predmetov 
a vlastným telom (ukážka s. 13);
‐ vyvodenie prvých slabík pomocou 
zvukov zvierat a predmetov (ukážka 
s. 23);
‐ systematické grafické rozlíšenie 
tvaru písmena v rôznych 
predmetoch (ukážka s. 17);
‐ úlohy na diagnostikovanie úrovne 
poznatkov o písanej reči každého 
žiaka (ukážka s. 30);

‐ využitie analyticko‐syntetickej 
metódy;
‐ na každej strane uvedený 
obsahový štandard;
‐ rozprávanie na danú tému;
‐ rozprávanie podľa obrázkovej 
osnovy;
‐ práca s nápovednými obrázkami;
‐ určovanie pozície hlásky v slove;
‐ poznávanie tvarov veľkých 
tlačených písmen;

‐ hlavnou motivačnou postavou 
príbehov v šlabikári je prváčka Zuzka 
a jej rodina;
‐ tematicky zamerané strany (ukážka 
s. 20);
‐ na každej strane grafický prvok 
na sebahodnotenie žiakov (ukážka s. 
8);
‐ grafické znázornenie vety a slov vo 
vete (ukážka s. 5);
‐ vyvodenie slabiky spájaním dvoch 
hlások (ukážka s. 11);
‐ určovanie počtu slabík v slove 
(ukážka s. 15);



Nácvičné obdobie 

Nácvičné obdobie
HUPS – rozdielne prvky Spoločné prvky LIPKA – rozdielne prvky

‐ rozdielne poradie písmen pri nácviku 
čítania = rôzna slovná zásoba;
‐ pri vyvodzovaní novej hlásky použité 
nápovedné obrázky s určením pozície 
hlásky v slove (ukážka s. 32);
‐ použitý motivačný text o HUPSOVI 
určený na počúvanie a porozumenie 
textu (ukážka s. 62);
‐ používanie veľkých tlačených tvarov 
vybraných písmen z prípravného 
obdobia aj na začiatku nácvičného 
obdobia (ukážka s. 42);
‐ nácvik písania tlačených tvarov písmen 
v šlabikári ‐ používanie veľkých 
tlačených tvarov vybraných písmen 
z prípravného obdobia aj na začiatku 
nácvičného obdobia (ukážka s. 45);
‐ použitie „trenažéra“ pri nácviku 
techniky čítania slov s novým písmenom 
v 2. časti šlabikára (ukážka s. 44, 2. časť);
‐ kratšie texty na nácvik čítania (ukážka 
s. 15, 2. časť);

‐ pri poznávaní písmen striedanie 
samohlásky a spoluhlásky;
‐ použitie nápovedného obrázka 
a tlačených i písaných tvarov nového 
písmena v hlavičke na vyvodzovacej
strane;
‐ úlohy na porozumenie textu;
‐ tvorivé úlohy na prácu s textom;
‐ tvorivé úlohy na rozvoj komunikačných 
schopností žiakov;

‐ rozdielne poradie písmen pri nácviku 
čítania = rôzna slovná zásoba;
‐ určenie obsahového štandardu podľa 
iŠVP na každej strane (ukážka s. 39);
‐ pri vyvodzovaní novej hlásky použitý 
motivačný obrázok (ukážka s. 36);
‐ motivačná báseň k novému písmenu 
(ukážka s. 73); 
‐ grafické znázornenie pozície hlásky 
v slove (ukážka s. 36);
‐ použitie „trenažéra“ na nácvik techniky 
čítania slabík a slov od začiatku nácviku 
čítania (ukážka s. 73);
‐ farebné odlíšenie slabiky s novým 
písmenom v slove (ukážka s. 73);
‐ vyznačenie splývavého čítania 
predložky so slovom (ukážka s. 73);
‐ vzhľadom na poradie písmen pri 
nácviku čítania (A, M) je skôr zaradené 
čítanie jednoduchých viet (ukážka s. 39);
‐ dlhšie texty na nácvik čítania (ukážka 
s. 41, 2. časť);
‐ zaradené „pracovné strany“ s úlohami 
na precvičenie techniky čítania 
i porozumenia textu (ukážka s. 75);
‐ v 2. časti šlabikára zaradené aj čítanie 
rozprávok o zvieratách a čítanie básní 
(ukážka s. 39, 2. časť);



Čítankové – zdokonaľovacie 
obdobie 

Zdokonaľovacie obdobie

HUPS – rozdielne prvky Spoločné prvky LIPKA – rozdielne prvky

‐ čítanková časť tvorí záver 2. 
časti šlabikára;
‐ úloha na zaradenie textu 
do tematickej oblasti 
(ukážka s. 73, 2.časť);

‐ výber textov rôznych 
autorov a žánrov;
‐ texty zaradené do 
tematických celkov (nie však 
rovnakých);
‐ použité rôzne typy textov;
‐ použité rôzne fonty písma;
‐ zaradené úlohy na 
porozumenie textu a prácu 
s textom;

‐ samostatná čítanka;
‐ obsahový štandard podľa 
iŠVP uvedený pri každom 
texte (ukážka s. 5, čítanka);
‐ určenie zaradenia úloh 
podľa úrovní porozumenia 
textu (ukážka s. 5, čítanka);



Zásady pre prezentáciu poznatkov 

Východisko 
v reálnom 
jazykovom 

prejave

Uplatnenie 
v reálnom 
jazykovom 

prejave

Budovanie 
predstáv 
o systéme 

jazyka

Využívanie 
poznatkov 

v jazykovom 
prejave



Kompetencie

 ... jazyk, ktorý sa chápe ako potenciálny zdroj 
osobného a kultúrneho obohatenia človeka, ako nástroj 
myslenia a komunikácie a ako prostriedok  vyjadrovania 
emócií. Vzdelávanie preto vedie k vnímaniu 
a postupnému osvojovaniu si jazyka ako bohatého 
mnohotvárneho prostriedku na získavanie 
a odovzdávanie informácií, k zvyšovaniu jazykovej 
kultúry ústnych i písomných jazykových prejavov žiakov 
a k rozvíjaniu čitateľských kompetencií zameraných 
na príjem textu (čítanie, deklamácia, počúvanie), jeho 
analýzu a hodnotenie. 



1. Kategória kompetencií: 
Interaktívne používať nástroje

 Jednotlivci sa stretávajú so svetom cez kognitívne, 
sociokultúrne a fyzické nástroje. Nástroj nie je iba 
pasívny mediátor, ale inštrument v aktívnom dialógu 
medzi jednotlivcom a jeho prostredím. Interaktívne 
používanie nástrojov otvára nové možnosti chápania 
a komunikácie so svetom.



1. Kategória kompetencií: 
Interaktívne používať nástroje



1. Kategória kompetencií: 
Interaktívne používať nástroje

1 A Kompetencia: Schopnosť používať jazyk, symboly 
a text interaktívne 

Táto kľúčová kompetencia zahŕňa efektívne používanie 
hovoreného a písaného jazyka, počítanie a iné 
matematické zručnosti v rôznych situáciách. Je to 
nevyhnutný nástroj na úspešné pôsobenie v spoločnosti, 
na pracovisku a na efektívny dialóg s ostatnými.



1. Kategória kompetencií: 
Interaktívne používať nástroje



1. Kategória kompetencií: 
Interaktívne používať nástroje

1 B Kompetencia: Schopnosť používať vedomosti 
a informácie interaktívne

Táto kľúčová kompetencia si vyžaduje kritickú reflexiu 
podstaty informácie  jej technickú, sociálnu a kultúrnu 
zložku a dokonca aj ideologický kontext a dosah. 
Informačná kompetencia je nevyhnutná ako základ 
pre porozumenie názorov, ich formovanie, vytváranie 
rozhodnutí a uvedomelé a zodpovedné konanie.



1. Kategória kompetencií: 
Interaktívne používať nástroje



1. Kategória kompetencií: 
Interaktívne používať nástroje

1 C Kompetencia: Schopnosť používať technológie 
interaktívne

Táto kľúčová kompetencia si vyžaduje od jednotlivca byť si 
vedomý nových spôsobov, ktorým môže technológie 
používať v každodennom živote na realizáciu svojich 
vlastných cieľov.



2. Kategória kompetencií: 
Interagovať v heterogénnych 
skupinách

Kľúčové kompetencie v tejto kategórii si vyžadujú 
od jednotlivcov, aby sa učili, žili a pracovali 
s inými.



2. Kategória kompetencií: 
Interagovať v heterogénnych 
skupinách



2. Kategória kompetencií: 
Interagovať v heterogénnych 
skupinách

2 A Kompetencia: Schopnosť nadväzovať kvalitné vzťahy 
s inými

Táto kľúčová kompetencia umožňuje jednotlivcom 
iniciovať, udržiavať a viesť osobné vzťahy, napr. 
so známymi, s kolegami a so zákazníkmi. Táto kompetencia 
predpokladá, že jednotlivci sú schopní rešpektovať 
a oceniť hodnoty, názory, kultúru a históriu ostatných.



2. Kategória kompetencií: 
Interagovať v heterogénnych 
skupinách



2. Kategória kompetencií: 
Interagovať v heterogénnych 
skupinách

2 B Kompetencia: Schopnosť kooperovať

Jednotlivec samotný nemôže spĺňať mnohé požiadavky,   
ani dosahovať mnohé ciele. Niekedy je potrebná 
spolupráca viacerých jednotlivcov. Každý jednotlivec by 
mal byť schopný udržať v rovnováhe zodpovednosť voči 
skupine a jej cieľom v súlade s jeho vlastnými prioritami. 
Musí byť schopný viesť, spolupracovať a podporovať 
ostatných.



2. Kategória kompetencií: 
Interagovať v heterogénnych 
skupinách



2. Kategória kompetencií: 
Interagovať v heterogénnych 
skupinách

2 C Kompetencia: Schopnosť zvládnuť a riešiť konflikty

Konflikty sa vyskytujú v každom aspekte ľudského života 
a sú neodmysliteľnou súčasťou medziľudských vzťahov. 
Kľúčom k riešeniu konfliktov konštruktívnym spôsobom je 
snaha o ich vyriešenie, nie ich popretie. To si vyžaduje 
posúdenie záujmov a potrieb oboch strán a hľadanie 
riešenia, z ktorého získajú obe strany.



3. Kategória kompetencií: 
Autonómne konať

Jednotlivci musia konať nezávisle, aby sa efektívne 
podieľali na vývoji spoločnosti a dobre fungovali tiež 
v rôznych oblastiach svojho života, vrátane pracoviska, 
rodinného života a spoločenského života. Preto je 
potrebné, aby svoju identitu vyvíjali nezávisle, aby robili 
vlastné rozhodnutia, a nie iba nasledovali dav. Vyžaduje si 
to transformovanie svojich potrieb a túžob do akcie: 
rozhodnutie, voľba a akcia.



3. Kategória kompetencií: 
Autonómne konať



3. Kategória kompetencií: 
Autonómne konať

3 A Kompetencia: Schopnosť fungovať v rámci väčšieho 
obrazu

Táto kľúčová kompetencia si vyžaduje, aby jednotlivci 
porozumeli a zvážili širšie súvislosti svojho konania 
a rozhodnutí.



3. Kategória kompetencií: 
Autonómne konať



3. Kategória kompetencií: 
Autonómne konať

3 B Kompetencia: Formovať a riadiť životné plány a osobné 
projekty

Táto kľúčová kompetencia sa vzťahuje na koncept 
projektového manažmentu pre jednotlivcov. Vyžaduje 
iniciatívnosť, riskovanie, ale i zhodnotenie osobného 
projektu v rovine uskutočniteľnosti.



3. Kategória kompetencií: 
Autonómne konať



3. Kategória kompetencií: 
Autonómne konať

3 C Kompetencia: Schopnosť hájiť a presadzovať práva, 
záujmy, limity a potreby

Táto kompetencia je dôležitá pre kontext v rozpätí 
od vysoko štruktúrovaných právnych záležitostí až 
po každodenné prípady asertivity vo vlastnom záujme 
jednotlivcov. Hoci mnoho týchto práv a potrieb je 
stanovených a chránených zákonom alebo zmluvami, 
v konečnom dôsledku je na jednotlivcovi, aby identifikoval 
a zhodnotil svoje práva, potreby a záujmy (rovnako ako 
tých ostatných) a aktívne ich presadzoval a bránil.



Poznatky a kompetencie 

 Poznatky 

 Kompetencie 

 Formulované v obsahu 



Odraz v testovaní 

 Úzke prepojenie na čitateľskú gramotnosť 

 Spoločný obsah

 Od porozumenia textu po poznatky z jazykového 
vzdelávania



 Ďakujem za pozornosť. 

zuzana.hirschnerova@gmail.com



 V diele sú použité ukážky z titulov vydavateľstva AITEC.


