Čítanková časť
Strana 64
Pojmová mapa
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Náhľad strany zo šlabikára

Tematické zameranie strany
Čítanie a prednes básne
Metodická podpora
Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu 137
Prierezové témy
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra (môj rodný kraj)
Báseň je úvodným motivačným textom čítankovej časti šlabikára. Je náročná
na čítanie i porozumenie. Žiakov upozorníme na slovo, ktoré vznikne spojením
začiatočných písmen každého riadka (verša) básne.

Pracovný zošit
Zahrajme sa
Strana je umiestnená na konci Pracovného zošita. Jej obsah možno zaradiť
kedykoľvek pred čítaním textov nachádzajúcich sa v čítankovej časti. Hru, ktorá
je tu uvedná, je možné využiť ako prostriedok na zameranie pozornosti žiakov
alebo cvičenie orientácie na strane. Ak sa učiteľ rozhodne pre meranie času,
ktorý žiaci potrebujú na splnenie úloh a vyhodnocovanie počtu bodov, môže
postupne sa zlepšujúci výkon žiakov využiť ako nástroj zvyšovania
sebaponímania žiakov a ako motivačný prostriedok k ďalšej práci. Je dôležité,
aby učiteľ porovnával najmä výkon žiaka v určitom časovom úseku, aby
uplatňoval porovnanie žiaka so sebou samým a menej sa zameral na
porovnávanie žiakov medzi sebou.
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Náhľad strany z Pracovného zošita

Hrací plán 1, 2
Hrací plán 1, 2
Žiaci môžu predmety zakrúžkovať, ale postačí aj ukázať na ne prstom
a pomenovať ich. Môžu hrať hru v skupinách, napr. po štyroch. V skupinách vždy
vyhodnotia, kto úlohu vyriešil najrýchlejšie. Je možné hru rozšíriť aj o porovnanie
počtu bodov získaných za najrýchlejšie vyriešenie úlohy.
Návrhy na úlohy k hraciemu plánu 1:
-

Nájdi zelený/červený/oranžový predmet.
Nájdi predmet v tvare kocky.
Nájdi zviera.
Nájdi vtáka.
Nájdi predmet v tvare gule.
Nájdi predmet na sedenie.
Nájdi dopravný prostriedok.
Nájdi hračku.
Nájdi ovocie.
Nájdi nástroj na písanie.
Nájdi predmet na prenášanie školských potrieb.
a pod.

Návrhy na úlohy k hraciemu plánu 2:
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-

Nájdi dopravný prostriedok s dvoma kolesami.
Nájdi korčule.
Nájdi dopravný prostriedok, ktorý lieta vo vzduchu.
Nájdi dopravnú značku.
Nájdi štvorkolesový dopravný prostriedok.
Nájdi dopravný prostriedok na elektrinu.
Nájdi pracovný nástroj.
a pod.
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Strana 65
Pojmová mapa
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Náhľad strany zo šlabikára

Tematické zameranie strany
Čítanie o škole
Metodická podpora
Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu 138
Prierezové témy
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra (môj rodný kraj – škola)
Ján Navrátil
Prvácke pero
Strana 65
65/1
Úloha je zameraná na informáciu priamo uvedenú v texte. Odpovede žiakov sa
pravdepodobne zamerajú na silu vo význame silného, pevného písania hrubej
čiary. Text je písaný písaným písmom, čo žiakom evokuje aj ich vlastné písanie,
ktoré je u prvákov sprevádzané vysokým úsilím. Význam silný v básni vychádza
z personifikácie pera. Pero má ľudské vlastnosti, teda samo píše, nesie detskú
ruku, ktorou pohybuje. Pero musí byť silné pero aj preto, lebo prvák ešte nevie
dobre písať a ide mu to ťažko. Žiaci môžu odpovedať rôzne. Vytvoríme im
priestor na rozprávanie, formulovanie myšlienok a diskusiu.
65/2
Žiaci dokreslia pero do ilustrácie. Môžu vyfarbiť aj učebnicu a peračník.
Po porozumení textu ho žiaci čítajú opakovane.

426

Štefan Moravčík
Obyčajná ceruzka
65/1
V obrázku ceruzky sú napísané rôzne podstatné mená. Žiaci uvažujú, ktoré
z nich by vedeli vyjadriť kresbou. Predpokladáme, že vôňu a teplo označia
ako tie, ktoré sa dajú nakresliť ťažko. Podporíme ich v diskusii o tom, či ich
možno alebo nemožno nakresliť. Akceptujeme názory žiakov a vytvoríme im
dostatok priestoru na rozprávanie.
65/2
Riešenie úlohy súvisí s identifikovaním informácie uvedenej nepriamo v texte.
Žiaci musia riešenie vydedukovať z kontextu. Pri formulovaní odpovede možno
žiakom vysvetliť pojem fantázia.
65/3
Žiaci vyriešia úlohu samostatne.
65/4
Obidve básne zaraďujeme k téme Čítanie o škole, prípadne aj Čítanie o veciach.
Žiaci môžu označiť aj obidve témy. Po porozumení textu ho žiaci čítajú
opakovane.
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Strana 66
Pojmová mapa
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Náhľad strany zo šlabikára

Tematické zameranie strany
Čítanie o škole
Metodická podpora
Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu 139
Prierezové témy
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra (môj rodný kraj – škola)
Krista Bendová
Štvorfarebné mačiatko
Strana 66
66/1
Žiaci sa pokúsia podľa kontextu aj podľa ilustrácie vysvetliť, čo je to kalamár
a na čo sa používa. O význame slova môžu diskutovať. Vysvetlíme im ho až
vtedy, ak sami nenájdu správnu odpoveď.
66/2
Požadovaná informácia nadväzuje na informáciu o mačiatku v triede. Žiaci
porovnajú prostredie ich triedy s triedou, o ktorej sa píše v texte. Zistia, že v ich
triede sa mačiatko nemôže zašpiniť od kalamára. Uvedú, od čoho iného by sa
mohlo zašpiniť (od farieb, od fixiek, od tušu, od kávy pani učiteľky, od malinovky
vo fľaši...). Informáciu v texte porovnajú so svojím reálnym prostredím.
66/3
Pre vyriešenie úlohy žiaci prečítajú text dvakrát, čím si precvičia techniku čítania.
Spočítajú počet slov podľa zadania.
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66/4
Žiaci môžu zaradiť text k témam Čítanie o škole, Čítanie o prírode, prípadne
aj Čítanie o rodine. Po porozumení textu ho žiaci čítajú opakovane.
Neznáme slová žiakom vysvetľuje Hups.
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Strana 67
Pojmová mapa

431

Náhľad strany zo šlabikára

Tematické zameranie strany
Čítanie o škole
Metodická podpora
Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu 140
Prierezové témy
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra (môj rodný kraj – škola)
František Rojček
Futbal v abecede
Strana 67
67/1
Žiaci pozorujú obrázok a porozprávajú, ako sa dá športovať s písmenami.
Podporujeme ich v navrhovaní aj ďalších možných pohybových aktivít. Vhodným
doplnením je aj vymýšľanie aktivít s číslami. Netradičné nápady žiakov oceníme.
67/2
Žiaci formulujú rôzne návrhy na športovanie s písmenom L. Vytvoríme im
dostatok priestoru na rozprávanie. Po porozumení textu ho žiaci čítajú
opakovane.
Neznáme slová žiakom vysvetľuje Hups.
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Tomáš Janovic
Hodina kreslenia
67/1
V texte sa nachádza postup, akým sa obrázok kreslil. Žiaci nájdu túto časť textu
a obrázok podľa nej nakreslia. Upozorníme ich, aby obrázok nakreslili presne
podľa postupu uvedeného v texte. Obrázok bude mať diagnostický význam
pri posúdení miery porozumenia textu. Po kontrole (ako textu porozumeli), môžu
obrázok dokresliť podľa vlastnej vôle.
67/2
Riešenie úlohy súvisí s identifikovaním obsahového zamerania textu s reálnym
životom žiakov. Vytvoríme im dostatok priestoru na rozprávanie. Riešenie úlohy
možno rozšíriť o navrhnutie vône, ktorou by obrázky z výtvarnej výchovy mohli
nasprejovať.
67/3
Texty môžu žiaci zaradiť k témam Čítanie o škole, Čítanie o prírode, prípadne
aj Čítanie o rodine. Po porozumení textu ho žiaci čítajú opakovane.
Neznáme slová žiakom vysvetľuje Hups.
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Strana 68
Pojmová mapa
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Náhľad strany zo šlabikára

Tematické zameranie strany
Čítanie o rodine
Metodická podpora
Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu 141
Prierezové témy
Osobnostný a sociálny rozvoj (rozvíjanie základných zručností komunikácie)
Ján Uličiansky
Neviditeľný dom
Strana 68
68/1
Žiaci vysvetlia, ako nevhodné správanie Dominika spôsobilo opísaný problém.
Porozprávajú o tom, či sa aj im stáva, že im niekto neodpovie, prípadne či aj oni
niekomu (mame) neodpovedali. Vysvetlia aj to, či túto situáciu nejakým
spôsobom riešili a predovšetkým, ako sa cítili.
68/2
Spoločne so žiakmi sformulujeme pravidlá, ktorých dodržiavanie by malo predísť
podobným situáciám. Pokúsime sa ich zaviesť aj v triede a trvať na ich
dodržiavaní. Veľmi účinné je pozitívne hodnotenie dodržania pravidla, ktoré sa
javí efektívnejším ako kritika a trestanie pri nedodržiavaní pravidiel.
68/3
Žiaci môžu text zaradiť k téme Čítanie o rodine, prípadne Čítanie o veciach.
Po porozumení textu ho žiaci čítajú opakovane.
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Strana 69
Pojmová mapa
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Náhľad strany zo šlabikára

Tematické zameranie strany
Čítanie o rodine
Metodická podpora
Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu 142
Prierezové témy
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra (môj rodný kraj – moja rodina)
Osobnostný a sociálny rozvoj (základné princípy zdravého životného štýlu)
Jogurtovo-jahodová zmrzlina
Strana 69
69/1
Pre správne očíslovanie obrázkov musia žiaci veľmi dobre porozumieť textu.
Úlohu môžu vypracovať samostatne, riešenie je vhodné na diagnostikovanie
miery porozumenia textu.
69/2
Pri riešení úlohy musia žiaci tvorivo navrhnúť reálne ingrediencie pre ďalšie
príchute. Pred riešením identifikujú, ktorá surovina určená na jahodovú zmrzlinu
spôsobila danú príchuť. Úlohu odporúčame rozšíriť o vymenovanie surovín,
ktoré žiaci potrebujú na prípravu napr. banánovej zmrzliny. Pri riešení nesmú
zabudnúť aj na suroviny, ktoré sú potrebné pri príprave každej zmrzliny – jogurt,
šľahačka...
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69/3
Text zaraďujeme k téme Čítanie o rodine. Téma je blízka deťom, ktoré podobné
činnosti realizujú v úzkom rodinnom kruhu pravidelne, ako aj tým, ktoré sa
v podobnej situácii ocitajú, keď čakajú návštevu alebo chystajú oslavu. Žiaci si
pri riešení úlohy môžu uvedomiť súvislosť s rodinnými stretnutiami. Zdôvodnia,
prečo pre ľudí, ktorí sú nám blízki, chystáme pohostenie.
69/4
Text zaraďujeme k téme Čítanie o rodine, prípadne Čítanie o veciach.
Po porozumení textu ho žiaci čítajú opakovane.
Neznáme slová žiakom vysvetľuje Hups.
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Pracovný zošit
Strana 54-55
Túto dvoj-stranu možno zaradiť kedykoľvek v rámci tematického zamerania
Čítanie o rodine.
Náhľad strany z Pracovného zošita

Tematické zameranie strany
Čítanie o rodine
Metodická podpora
Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu 143
Prierezové témy
Osobnostný a sociálny rozvoj (porozumenie sebe a iným, formovanie dobrých
medziľudských vzťahov v triede i mimo nej)
Pani učiteľka Katka
Strana 54-55
Primárnym cieľom práce s textom je čítanie s porozumením. Do čítankovej časti
je zaradený kvôli jeho vlastnostiam, ktoré umožňujú uplatnenie rôznych stratégií
čítania s porozumením:
439

-

Má jednoduchú štruktúru, jeho časti na seba prirodzene nadväzujú
a zároveň tvoria samostatné celky.
Obsah textu a informácie v ňom obsiahnuté umožňujú porovnanie
so skúsenosťami z reálneho života žiaka.

54/1,2
Pri riešení úloh si žiaci uvedomia členenie textu na časti. Farebne odlíšia časti
textu pomenúvajúce činnosti, ktoré robí pani učiteľka Katka doma a v škole. Prvá
veta textu zostane nepodčiarknutá. Odporúčame najskôr podrobne vysvetliť
žiakom, ako majú úlohu riešiť, a potom začať vety podčiarkovať spoločne
s hlasným komentárom. Postupne, v závislosti od úspešnosti, môžu žiaci začať
pracovať samostatne.
54/3
Pri riešení úloh 1 a 2 sa žiaci zamerali na triedenie činností, ktoré pani učiteľka
Katka robí doma a v škole, v rozličných prostrediach. Pri riešení úlohy 3 budú
činnosti triediť podľa iného kritéria – dôležitý bude čas, kedy pani učiteľka Katka
činnosti vykonáva (počas dňa), a identifikovanie činností, ktoré sú spomenuté
v texte. V tabuľke sa zámerne nachádzajú aj slová, ktoré sú synonymami slovies
z textu. Priradenie týchto slov k textu je významným ukazovateľom miery
porozumenia textu a má preto významnú diagnostickú hodnotu.
Okrem práce s významom slovies je skupina slov vhodná aj na precvičenie
techniky čítania viacslabičných aj jednoslabičných slov.
Riešenie:
jesť, ísť, učiť, budiť, variť
Sebahodnotenie:
Žiaci vyfarbia počet guľôčok podľa vlastného rozhodnutia. Predmet
sebahodnotenia odporúčame presnejšie vymedziť, napr. na úspešnosť
a dôslednosť pri podčiarkovaní viet v úlohách 1 a 2.

55/4
Séria obrázkov je obrázkovou osnovou textu. Žiaci podľa tejto osnovy
prerozprávajú obsah textu. Odporúčame pripomenúť žiakom, aby tvorili vety
zložené minimálne z piatich slov.
55/5
Pre riešenie úlohy je nevyhnutné, aby sa žiaci porozprávali so svojím učiteľom,
a zistili, ktoré činnosti robí doma a ktoré v škole. Dôležité je, aby pán učiteľ/pani
440

učiteľka v rozprávaní jasne odlíšil/-a činnosti vyplývajúce z roly učiteľa a z roly
rodiča (prípadne z inej roly, ak nie je rodičom).
55/6
Na príklade činností, ktoré robí pani učiteľka Katka, sa žiaci naučili,
ako vymenovať všetky činnosti, ktoré robia počas dňa ich rodičia. Prvou časťou
riešenia úlohy je rozprávanie niektorých žiakov o týchto činnostiach v časovom
slede. Následne žiaci nakreslia činnosti do pripravených plôšok. Zdôrazníme,
aby žiaci kreslili obrázky v poradí podľa časovej následnosti deja podobne, ako je
uvedené na strane 55.
Podľa série obrázkov, obrázkovej osnovy, žiaci porozprávajú o činnostiach svojich
rodičov. Je vhodné dať priestor všetkým žiakom, aby podľa svojich osnov
porozprávali o činnostiach svojich rodičov. Pokúsime sa dať všetkým priestor,
aby text porozprávali. Úlohu je vhodné rozšíriť o „prečítanie″ a identifikovanie
tých obrázkov, ktoré budú totožné s obrázkami z úlohy 7.
Sebahodnotenie:
Žiaci vyfarbia počet guľôčok podľa vlastného rozhodnutia. Predmet
sebahodnotenia odporúčame presnejšie vymedziť, napr. úspešnosť pri rozprávaní
o činnostiach rodičov.
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Strany 70 – 71
Pojmová mapa

442

Náhľady strán zo šlabikára

Tematické zameranie strán
Čítanie o prírode
Metodická podpora
Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu 144
Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu 145
Medzipredmetové vzťahy
Prírodoveda (rastliny, živočíchy)
Prierezové témy
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra (môj rodný kraj – prírodné krásy
regiónu)
František Hrubín
Kuriatko v obilí
Strana 71
71/1
Po prečítaní je potrebné žiakom vysvetliť neznáme slová (strnisko, stodola...).
Žiaci sa pokúsia v jednej vete vyjadriť, o čom bola báseň. Spoločne zdokonaľujú
jej formuláciu. Vhodným rozšírením úlohy je reprodukcia textu podľa vopred
zostavenej osnovy. Pri reprodukcii sa môže vystriedať viacero žiakov.
71/2
Žiaci podčiarknu vetu, ktorou sa kuriatko pýtalo na svoju mamičku (Pekne
prosím..., kde je moja mamička?). Zdôrazníme a oceníme formuláciu tejto vety.
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71/3
Text zaraďujeme k téme Čítanie o prírode a Čítanie o rodine.
Po porozumení textu ho žiaci čítajú opakovane.
Neznáme slová žiakom vysvetľuje Hups.
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Strana 72
Pojmová mapa
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Náhľad strany zo šlabikára

Tematické zameranie strany
Čítanie o prírode
Metodická podpora
Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu 146
Medzipredmetové vzťahy
Prírodoveda (živočíchy)
Matematika (riešenie slovných úloh na porovnávanie)
Šteniatko a kuriatka
Strana 72
72/1
Séria obrázkov jednoznačne vymedzuje dej príbehu. Žiaci porozprávajú príbeh
(Svoje formulácie môžu postupne zdokonaľovať.) a v diskusii dospejú ku
konečnej verzii príbehu. Zdôrazníme kľúčovú informáciu, že koho mláďatá (v
tomto prípade kuriatka) uvidia ako prvého po vyliahnutí, toho považujú za svoju
mamičku a všetko po ňom opakujú.
72/2
Po spočítaní obrázkov žiaci dokreslia do obrázka 3 kuriatka.
Po porozumení textu ho žiaci čítajú opakovane.
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Veronika Šikulová
Čo rozprávala Vecankova mama alebo ako sa kačičky pomýlili
72/1, 2
Pri riešení úlohy žiaci porovnajú príbeh o šteniatku a kuriatkach s príbehom
o kačičkách a Vecankovom dedovi. Jednoznačne pomenujú odlišnosti, ale aj to,
čo je v texte podobné, rovnaké. Odlišné sú postavy a zvieratá, rovnaká je
situácia, zápletka. Svoje myšlienky formulujú ústne, v diskusii ich postupne
zdokonaľujú.
72/3
Do vyznačených plôšok žiaci nakreslia obrázky vystihujúce dej textu.
Pred riešením úlohy odporúčame obrázky opísať spoločne.
72/4
Text a obrázkový príbeh zaraďujeme k téme Čítanie o prírode aj Čítanie o rodine.
Po porozumení textu ho žiaci čítajú opakovane.
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Strana 73
Pojmová mapa
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Náhľad strany zo šlabikára

Tematické zameranie strany
Čítanie o prírode
Metodická podpora
Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu 147
Medzipredmetové vzťahy
Prírodoveda (čas, živočíchy)
Prierezové témy
Environmentálna výchova (les)
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra (môj rodný kraj – škola)
Alojz Čobej
Zajko v škole
Strana 73
73/1
Na úspešné vyriešenie úlohy je potrebné, aby žiaci využili svoje poznatky
o živote zvierat v lese. Navrhujú rôzne oblasti, v diskusii sa dohodnú
na niekoľkých oblastiach, môžu navrhnúť aj vyučovacie predmety.
73/2
Úloha využíva veľmi zaujímavý spôsob práce s textom, keď sa v texte vymení
niektorá z postáv. Aj pri tejto úlohe musia žiaci využiť svoje poznatky o živote
zvierat, tentoraz vrabcov, a sformulovať otázky, ktoré by sa bolo vhodné opýtať.
Úlohu možno ďalej rozšíriť o formulovanie otázok pre ďalšie zvieratá.
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73/3
Situáciu, ktorá je opísaná v príbehu, mohli žiaci zažiť na začiatku školského roka
a pri zápise do školy. Spoločne sa pokúsia spomenúť si, na čo sa ich vtedy pani
učiteľka opýtala. Môžu sformulovať aj otázky pre budúcich prvákov.
73/4
Text zaraďujeme k téme Čítanie o prírode aj Čítanie o škole.
Po porozumení textu ho žiaci čítajú opakovane.
Neznáme slová žiakom vysvetľuje Hups.
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Strana 74
Pojmová mapa
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Náhľad strany zo šlabikára

Tematické zameranie strany
Čítanie o prírode
Metodická podpora
Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu 148
Medzipredmetové vzťahy
Prírodoveda (rastliny, živočíchy)
Tis obyčajný
Strana 74
74/1
Žiaci postupne čítajú vety. Po prečítaní každej z nich rozhodnú, či je im
informácia známa alebo nie. Ku každej môžu pridať značky (napr. x – neznáma
informácia, o – známa informácia).
74/2
Informácia je v texte uvedená nepriamo. Číselný údaj musí žiak porovnať
so svojou výškou. Napriek tomu, že tieto čísla presahujú číselný obor, ktorý si
žiaci osvojili na matematike, predpokladáme, že budú vedieť úlohu vyriešiť.
Podľa potreby im s riešením pomôžeme.
74/3
Žiaci môžu vymenovať rôzne liečivé rastliny, z ktorých sa pripravujú liečivé čaje
(lipa, harmanček, baza). Oceníme aj menej tradičné odpovede. Vhodným
rozšírením tejto úlohy je vyhľadanie informácie v detských encyklopédiách.
Po porozumení textu ho žiaci čítajú opakovane.
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Text je vhodný najmä na nácvik identifikácie explicitne (priamo) a implicitne
(nepriamo) vyjadrených informácií. Úlohy majú podnietiť žiakov k ďalšiemu
aktívnemu skúmaniu rastliny/rastlín na princípe činnostného prístupu k učeniu
sa. Podobným spôsobom budú žiaci objavovať a spracúvať učivo prírodovedy
vo vyšších ročníkoch.

Medveď biely
74/1
Žiaci opäť čítajú text a rozhodujú, či sú im informácie v danej vete už známe
alebo nie. Znovu môžu použiť značky.
74/2
Predpokladáme, že žiaci budú uvádzať najčastejšie psa. Oceníme ich rozsiahlejšie
vedomosti a vytvoríme im priestor na rozprávanie. Úlohu možno rozšíriť
o vyhľadanie tejto informácie v detských encyklopédiách.
74/3
Texty priraďujeme k téme Čítanie o prírode.
Po porozumení textu ho žiaci čítajú opakovane.
Text je vhodný najmä na nácvik identifikácie explicitne (priamo) a implicitne
(nepriamo) vyjadrených informácií. Úlohy majú podnietiť žiakov k ďalšiemu
aktívnemu skúmaniu živočícha/živočíchov na základe priamych činností.
Podobným spôsobom budú žiaci objavovať a spracúvať učivo prírodovedy
vo vyšších ročníkoch.
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Strana 75
Pojmová mapa
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Náhľad strany zo šlabikára

Tematické zameranie strany
Čítanie o prírode
Metodická podpora
Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu 149
Medzipredmetové vzťahy
Prírodoveda (živočíchy)
Prierezové témy
Osobnostný a sociálny rozvoj (základné princípy komunikácie)
Štefan Moravčík
Zoznamovanie
Strana 75
75/1
Žiaci môžu úlohu riešiť samostatne. Do bublín podľa textu vpíšu, ako sa zvieratká
predstavili.
75/2
Žiaci podľa vlastnej vôle dokreslia zviera a napíšu text, v ktorom sa predstaví.
Po vypracovaní úlohy si vety prečítajú.
Po porozumení textu ho žiaci čítajú opakovane.
Neznáme slová žiakom vysvetľuje Hups.
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František Rojček
Pavúk
75/1
V básni, v štvorverší, sú na konci rýmov len dve slová, ktoré sa rýmujú: nitke
a sanitke. Ostatné slová neznejú podobne a ani zakončenie nie je rovnaké. Preto
akceptujeme len označenie dvojice – nitke, sanitke.
75/2
Žiaci môžu riešiť úlohu môžu v dvojiciach. Pokúsia sa vymyslieť čo najpočetnejšiu
skupinu slov. Prvé slovo si môžu vymyslieť alebo im ho môžeme zadať (napr.:
mačka, chlapec).
75/3
Texty zaraďujeme k téme Čítanie o prírode.
Po porozumení textu ho žiaci čítajú opakovane.
Keďže vo výučbe predmetu slovenský jazyk a literatúra v 1. ročníku sa častejšie
vyskytujú texty písané tlačeným písmom, autorky predložili text tejto básne
napísaný písaným písmom. Žiaci si tak môžu precvičovať si aj čítanie písaného
písma.
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Strana 76
Pojmová mapa
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Náhľad strany zo šlabikára

Tematické zameranie strany
Čítanie o veciach
Metodická podpora
Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu 150
Medzipredmetové vzťahy
Hudobná výchova (zvuky)
Prierezové témy
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra (môj rodný kraj – rodina)
Jozef Pavlovič
Domáci orchester
Strana 76
76/1
Žiaci napodobnia zvuky, ktoré vydávajú elektrospotrebiče na obrázku. V diskusii
sa dohodnú, ako by bolo možné tieto zvuky zapísať. Citoslovce vpíšu do bublín
samostatne. Nie je dôležité, aby sa na konečnom riešení žiaci zhodli, ale aby si
uvedomili možnosť zapísania zvuku.
76/2
Riešenie úlohy je priamo opísané v texte. Žiaci čo najpresnejšie sformulujú vetu.
Dbáme na jej kvalitu, ktorú môžu žiaci postupne zdokonaľovať (počet slov,
neopakovanie ukazovacích zámen a pod.)
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76/3
Slová orchester a Beethoven žiaci nemusia poznať. Priradenie významu však
nebude náročné. Vyžaduje jednoduchú dedukciu – slovo s veľkým začiatočným
písmenom bude meno. Slová k významom priradia čiarou.
76/4
Text zaraďujeme k téme Čítanie o veciach aj Čítanie o rodine.
Po porozumení textu ho žiaci čítajú opakovane.
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Strana 77
Pojmová mapa
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Náhľad strany zo šlabikára

Tematické zameranie strany
Čítanie o veciach
Metodická podpora
Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu 151
Medzipredmetové vzťahy
Matematika (pojmy polohy)
Ľubomír Feldek
Ako sa robí dom
Strana 77
77/1
Po prečítaní textu žiaci pozorujú obrázky domov. Rozhodnú, ktorý z nich by bol
vhodnou ilustráciou k textu.
77/2
Slovo mriežka je v texte použité vo význame zábradlie. Žiaci prečítajú verš
s týmto slovom a vysvetlia jeho význam.
77/3
Text zaraďujeme k téme Čítanie o veciach, prípadne aj k téme Čítanie o rodine.
Po porozumení textu ho žiaci čítajú opakovane.
Neznáme slová žiakom vysvetľuje Hups.
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Strana 78
Pojmová mapa
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Náhľad strany zo šlabikára

Tematické zameranie strany
Čítanie o veciach
Metodická podpora
Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu 152
Medzipredmetové vzťahy
Prírodoveda (čas – časti dňa)
Prierezové témy
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra (môj rodný kraj – moja rodina)
Milan Ferko
Tajomstvo hračiek
Strana 78
78/1
Po prečítaní je dôležité urobiť analýzu žiackeho porozumenia textu. Z hľadiska
porozumenia sú v texte náročnejšie pasáže: kocky sa hrajú na dláždenú cestu;
formičky hľadia do kuchárskej knihy; koník sa učí, kde je hota a kde čihi; bicykel
kupuje od pumpy liter vzduchu; a telefón – ten stráži každé haló. Následne žiaci
pozorujú hračky na obrázku a opíšu ich činnosť. Porovnajú ju s činnosťou,
ktorá je uvedená v texte. Svoju odpoveď môžu doplniť aj zdôvodnením, prečo sa
musí daná hračka v činnosti precvičiť.
78/2, 3
Úlohu žiaci vyriešia samostatne. O nakreslenej hračke porozprávajú spolužiakom,
povedia, ako ich hračka v noci pracuje. Vytvoríme dostatok priestoru
na prezentovanie nakreslených obrázkov.
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78/4
Text zaraďujeme k téme Čítanie o veciach, Čítanie rozprávok, prípadne Čítanie
o rodine.
Po porozumení textu ho žiaci čítajú opakovane.
Neznáme slová žiakom vysvetľuje Hups.
Pracovný zošit
Strana 52
Túto stranu možno zaradiť kedykoľvek v rámci tematického zamerania Čítanie
o veciach.
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Náhľad strany z Pracovného zošita

Tematické zameranie strany
Čítanie o veciach
Metodická podpora
Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu 153
Prierezové témy
Osobnostný a sociálny rozvoj (riešenie rôznych situácií)

Pavol Országh-Hviezdoslav
Na malinách
Strana 52
Obsah básne nie je náročný na porozumenie. Po prečítaní učiteľom žiaci
porozprávajú o svojich skúsenostiach s oberaním malín alebo iných druhov
ovocia. Odporúčame im poskytnúť dostatok priestoru na rozprávanie.
Rozprávanie je možné doplniť analýzou textu zameranou na informáciu o druhu
ovocia, ktoré dievčatko oberá. Nachádza sa len v nadpise. Žiaci zistia, že nadpis
je dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou básne, textu. Autorom básne je jeden
z najvýznamnejších slovenských básnikov. Upozorníme žiakov na túto
skutočnosť.
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52/1
V korálikoch sú vpísané písmená len z niektorých slov z básne. Žiaci zistia, ktoré
slová to sú, a dopíšu do korálikov chýbajúce písmená. Používajú výlučne tlačené
tvary. Pri vyhľadávaní slov si musia text prečítať opakovane a uvedomia si
význam textu.
Riešenie:
visí, odnesiem, nech, podaj, červenom
52/2
Úlohy 2 a 3 sú zamerané na prepis textu. Žiaci text prepíšu rôznymi typmi
písma, uvedomia a precvičia si rozdiely medzi nimi.
V tejto úlohe prepíšu text tlačeným písmom. Správnym prepisom je, ak žiaci
prepíšu text pomocou veľkých aj malých tvarov písmen, ale akceptujeme
aj prepis textu len veľkými písmenami. Upozorníme ich na potrebu dodržiavania
optimálnych rozstupov medzi slovami.
52/3
Úlohou žiakov je prepísať celú báseň písaným písmom. Na prepis je v pracovnom
zošite pripravených 6 riadkov. Žiaci porozmýšľajú, ako treba text básne prepísať
do riadkov. Učiteľ ich upozorní na dôležitosť umiestnenia slov textu básne
v jednotlivých riadkoch. Už v úvodnej analýze textu sme zdôraznili význam
nadpisu každého textu. Nadväzujúc na túto informáciu si žiaci uvedomia,
že musia prepísať aj nadpis básne. Je tiež dôležité upozorniť žiakov na význam
spisovateľa, vysvetliť im, že jeho meno k básni neoddeliteľne patrí. Upozorníme
ich na potrebu dôsledného prepisu jeho mena.
Sebahodnotenie
Žiaci vyfarbia počet guľôčok podľa vlastného rozhodnutia. Predmet
sebahodnotenia odporúčame presnejšie vymedziť, napr. zamerať ho
na dôslednosť pri dodržiavaní tvarov písmen pri prepise.
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Pracovný zošit
Strana 53
Túto stranu možno zaradiť kedykoľvek v rámci tematického zamerania Čítanie
o veciach.
Náhľad strany z Pracovného zošita

Tematické zameranie strany
Čítanie o veciach
Metodická podpora
Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu 154
Prierezové témy
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra (umelecké produkty, tradičné
ľudovoumelecké remeslá regiónu)
Jozef Pavlovič
Píšťalôčka zelená
Strana 53
Po prečítaní básne učiteľom, prípadne žiakom, ktorý je dobrým čitateľom, sa žiaci
pokúsia zodpovedať napr. na tieto otázky:
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Kto je autorom básne?
Aký je názov básne?
Kto báseň vymyslel, rozpráva?
Čo rozprávača v básni potešilo, teší?
Čo rozprávač básne píšťalke núka?
Ktoré slová v básni sa rýmujú?
Text básne je zhudobnený, naspievaný v programe Zlatá brána.

53/1
Pri riešení úlohy žiaci opäť prečítajú text básne, pripomenú si jeho obsah.
Podčiarknu slová, v ktorých sa nachádzajú dlhé samohlásky. Po podčiarknutí slov
ich žiaci prečítajú. Dbáme na primeranú dĺžku prečítaných slabík v jednotlivých
slovách. Pripomenieme im, aby nezabudli aj na slová v nadpise básne. Žiaci
môžu pracovať samostatne.

53/2
Riešenie úlohy nadväzuje na predchádzajúcu úlohu. Pri opakovanom čítaní žiaci
identifikujú slová, v ktorých sa nachádza písmeno s mäkčeňom. Žiaci tieto slová
vypíšu z textu na linajku. Dbáme na správnosť prepisu.
53/3
Žiaci prečítajú v básni vždy posledné slovo alebo slová na konci každého riadka.
Izolované čítanie takýchto slov pozitívne ovplyvňuje uvedomenie si fonematickej
podobnosti zakončenia slov. Slová, ktoré znejú podobne, podčiarknu rovnakou
farbou. Po prečítaní týchto slov a následnom vytvorení dvojíc žiaci zapíšu
riešenie.
Riešenie:
zelená – z dreva, vyhráva – spieva, zelená – z hája

53/4
Cieľom úlohy je vysvetlenie významu slova vykrútený v básni. Pred riešením
úlohy sa žiaci pokúsia vysvetliť význam slova podľa kontextu básne. Prečítajú si
všetky ponúkané významy a správne riešenie určia vyfarbením plôšky. Úlohu
odporúčame doplniť o vysvetlenie postupu pri výrobe píšťalky, predovšetkým
vysvetlenie časti postupu, ktorá súvisí s „krútením″.
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Sebahodnotenie
Žiaci vyfarbia počet guľôčok podľa vlastného rozhodnutia. Predmet
sebahodnotenia odporúčame presnejšie vymedziť, napr. úspešnosť
pri identifikovaní slov, ktoré sa rýmujú.
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Pracovný zošit
Strany 58-59
Náhľad strany z Pracovného zošita
Túto stranu možno zaradiť kedykoľvek v rámci tematického zamerania Čítanie
o veciach.

Metodická podpora
Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu 155
Prierezové témy
Osobnostný a sociálny rozvoj (získavanie pozitívneho postoja k sebe a druhým)
Papierový vtáčik
Strana 58-59
V texte Papierový vtáčik je opísaný pracovný postup výroby vtáčika z papiera.
Pred čítaním textu žiakom vysvetlíme, že cieľom autora textu je oboznámiť ich
s jednotlivými krokmi, ktoré treba pri výrobe dodržať. Žiaci tento text čítajú
postupne, po jednotlivých bodoch. Na základe čítania pracovného postupu danú
činnosť aj realizujú. Po prečítaní textu by mali mať hotového vtáčika z papiera.
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Po vyhotovení vtáčika žiaci text znovu prečítajú po jednotlivých bodoch.
Po prečítaní každého z nich zhodnotia, či sa im podarilo danú činnosť zrealizovať,
prípadne či pri jej realizácii museli riešiť nejaký problém.
58/1
Pre riešenie úlohy je potrebné, aby žiaci pracovný postup výroby papierového
vtáčika znova prečítali. Pri čítaní zakrúžkujú všetky slová, ktoré pomenúvajú
časti tela vtáčika. Odporúčame, aby žiaci riešili úlohu samostatne.
Riešenie:
telo, oko, oko, zobák, krídlo, tela, chvost, chvost, k telu

58/2
Aj pre vyriešenie tejto úlohy si žiaci znovu prečítajú postup výroby papierového
vtáčika. Tentoraz podčiarknu slová, ktoré pomenúvajú farby. Odporúčame,
aby žiaci riešili úlohu samostatne. Po vyriešení úlohy odporúčame v riadenom
rozhovore vysvetliť žiakom odlišné zameranie slov – označenie častí tela vtáčika
(podstatné mená) a označenie pomenovania farieb, vlastnosti (prídavné mená)
ako propedeutiku k slovným druhom, s ktorými sa žiaci oboznámia
v nasledujúcich ročníkoch. V rozhovore nepoužívame pojmy podstatné
mená, prídavné mená a pod.
Riešenie:
biely, modrý, biely, oranžový, biely

59/3
Pri riešení tejto úlohy je dôležité, aby učiteľ vytvoril dostatok priestoru
pre rozprávanie žiakov, ale zároveň ich musí udržať v téme (neodbočovať
od témy). Žiaci musia rozprávať na základe činností, ktoré sami realizovali.
Rozprávanie o predchádzajúcich bezprostredných činnostiach bez osnovy môže
byť náročné, preto je možné túto úlohu prepojiť s úlohou 4, prípadne vymeniť
poradie úloh.
59/4
Žiaci si daný text pri riešení predchádzajúcich úloh opakovane prečítali.
Uvedomili si jeho štruktúru, opísanie jednotlivých činností v bodoch,
aj nevyhnutnosť zachovania poradia postupu daných činností. Podrobne si prezrú
obrázky a pokúsia sa nahlas opísať činnosti, ktoré sú na nich zakreslené
a ktoré žiaci realizovali. Podľa možností samostatne očíslujú obrázky
podľa postupu práce.
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Strana 79
Pojmová mapa
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Náhľad strany zo šlabikára

Tematické zameranie strany
Čítanie o rozprávkach
Metodická podpora
Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu 156
Medzipredmetové vzťahy
Prírodoveda (rastliny)
Prierezové témy
Osobnostný a sociálny rozvoj (základné zručnosti komunikácie a vzájomnej
spolupráce)
Ján Navrátil
Valibuk a Janko Hraško
Strana 79
79/1
Žiaci sa pokúsia sformulovať vysvetlenie vzniku mien postáv z rozprávky. Úlohu
možno rozšíriť o návrhy na podobné mená pre iné rozprávkové postavy, prípadne
pre deti v triede. V prípade navrhovania mien pre deti je dôležité, aby mená
neboli urážlivé, ale skôr lichotiace, povzbudzujúce.
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79/2
Odpoveď vyplýva priamo z textu. Je dôležité, aby žiaci aj vysvetlili, zdôvodnili
svoju odpoveď. O sile Janka Hraška svedčí predovšetkým to, že si buk dal
ako pierko za klobúk.
Vhodným doplnením tejto úlohy je zdôvodnenie zápisu mena Janko Hraško
s veľkými začiatočnými písmenami.
79/3
Úloha na nadväzuje na predchádzajúcu úlohu. Žiaci vyhľadajú a podčiarknu
poslednú vetu básne.
79/4
Text zaraďujeme k téme Rozprávanie o rozprávkach.
Po porozumení textu ho žiaci čítajú opakovane.
Keďže vo výučbe predmetu slovenský jazyk a literatúra v 1. ročníku sa častejšie
vyskytujú texty písané tlačeným písmom, autorky predložili text tejto básne
napísaný písaným písmom. Žiaci si tak môžu precvičovať si aj čítanie písaného
písma.
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Strany 80 – 81
Pojmová mapa
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Náhľady strán zo šlabikára

Tematické zameranie strán
Čítanie o rozprávkach
Metodická podpora
Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu 157
Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu 158
Prierezové témy
Osobnostný a sociálny rozvoj (základné zručnosti komunikácie)
Jozef Pavlovič
Trojhlavý drak
Strana 81
81/1
Žiaci vymenujú postavy z rozprávky a dokreslia chýbajúcu postavu do ilustrácie.
Keďže z textu jednoznačne nevyplýva, s kým sa Anička rozprávala, úloha má
veľa riešení.
Text je vhodný na rolové čítanie. Žiaci sa môžu rozdeliť do skupín po piatich
(Anička, rozprávač, neznámy, pes, mačka) a pripraviť si čítanie textu. Jednotlivé
repliky si môžu odlíšiť podčiarknutím farebnými farbičkami.
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81/2
Žiaci sformulujú odpoveď na otázku. Navrhnú, ako by Anička mohla informáciu
získať, prípadne, čo má povedať otcovi.
81/3
Význam slova chlapina vysvetlia žiaci z kontextu – je odvážna, nebojí sa.
81/4
Text zaraďujeme k téme Čítanie o rozprávkach, prípadne aj Čítanie o rodine.
Po porozumení textu ho žiaci čítajú opakovane.
Neznáme slová žiakom vysvetľuje Hups.
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Strana 82
Pojmová

mapa
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Náhľad strany zo šlabikára

Tematické zameranie strany
Čítanie o rozprávkach
Metodická podpora
Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu 159
Prierezové témy
Regionálna a tradičná ľudová kultúra (môj rodný kraj – rodina, prírodné krásy
regiónu)
Rudolf Ďurčo
Bola hora
Strana 82
82/1
Žiaci podčiarknu prvých deväť riadkov – veršov básne. Báseň sa po obsahovej
stránke skladá z dvoch častí – opisu domčeka a opisu činností pri svrčkovom
vyhrávaní. Upozorníme žiakov na túto štruktúru textu.
82/2
Text priraďujeme k téme Čítanie o rozprávkach, prípadne Čítanie o rodine.
Po porozumení textu ho žiaci čítajú opakovane.
Po prvom prečítaní básne je potrebné žiakom vysvetliť neznáme slová, slovné
spojenia, či frazeologizmy (svrček a lavica tancujú, kým im struny nepuknú...).
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Strana 83
Pojmová mapa
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Náhľad strany zo šlabikára

Tematické zameranie strany
Čítanie o rozprávkach
Metodická podpora
Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu 160
Prierezové témy
Osobnostný a sociálny rozvoj (riešenie rôznych situácií)
Anglická ľudová rozprávka
3 prasiatka
Strana 83
83/1
Žiaci sformulujú vety o materiáloch, ktoré prasiatka použili. Dbáme na kvalitu
viet (počet slov, opakovanie slov, neefektívne ukazovacie zámená).
83/2
Podčiarknutie viet pomôže žiakom pri čítaní. Uvedomia si, že časti textu sú
rovnaké. Text je vhodný aj na rolové čítanie. Žiaci sa rozdelia do štvoríc
a pripravia si čítanie textu. Jednotlivé repliky si môžu farebne odlíšiť.
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83/3
Výpoveď tretieho prasiatka v závere rozprávky je popletená a vtipná. Žiaci sa ju
pokúsia preformulovať tak, ako ju prasiatko chcelo povedať, aby dávala význam.
(Radšej si chvostíkom krútim a behám nožičkami, ale dnu ťa nepustím.) Žiaci sa
môžu pokúsiť skomoliť aj iné vety z textu alebo akékoľvek iné. Oceníme ich
originalitu a zmysel pre humor.
83/4
Text zaraďujeme k téme Čítanie o rozprávkach.
Po porozumení textu ho žiaci čítajú opakovane.
Neznáme slová žiakom vysvetľuje Hups.
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Pracovný zošit
Strany 56-57
Náhľad strany z Pracovného zošita
Túto stranu možno zaradiť kedykoľvek v rámci tematického zamerania Čítanie
o rozprávkach.

Tematické zameranie strany
Čítanie o rozprávkach
Metodická podpora
Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu 161/162
Prierezové témy
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra (ústne tradície a prejavy, vrátane
jazyka)
O zlatej rybke
Strana 56-57
Rozprávka O zlatej rybke je žiakom pravdepodobne známa. Pred prečítaním
textu je vhodné ukázať im viaceré knihy s ľudovými rozprávkami. Po prezretí
kníh žiaci povedia, či sa v knihách nachádzajú aj ilustrácie, a akú majú funkciu.
Vysvetlíme im, že ilustrácie v knihách plnia estetickú funkciu a obsahujú rôzne
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informácie súvisiace s obsahom textu. Odporúčame text deťom najskôr nahlas
prečítať.

56/1
Žiaci skúsia po prečítaní povedať, čo chýba v prázdnej plôške nachádzajúcej sa
za textom. V rozhovore hovoria o rôznych námetoch, ktoré by mohla ilustrácia
k danej rozprávke obsahovať. Žiaci si text znovu potichu prečítajú a do prázdnej
plôšky nakreslia ilustráciu podľa vlastného výberu. Vhodným rozšírením úlohy je
podčiarknutie časti textu, ktorá je na ilustrácii znázornená.

57/2
Žiaci spoločne porozprávajú, čo je na jednotlivých obrázkoch. Po opísaní
obrázkov sa pokúsia samostatne určiť poradie a očíslovať ich podľa časovej
následnosti predchádzajúceho deja rozprávky. Vhodným rozšírením je farebne
podčiarknuť vybranú časť textu, týkajúcu sa jednotlivých obrázkov (je potrebné
použiť odlišnú farbu v prípade, ak žiaci podčiarkovali text pri riešení úlohy 1).

57/3
Po očíslovaní obrázkov v úlohe 2 žiaci určili poradie obrázkov
v obrázkovej osnove textu. Žiaci sa pokúsia porozprávať dej rozprávky
podľa obrázkov v takom poradí, ktoré sami určili. Odporúčame zadať im úlohu –
porozprávať rozprávku podľa osnovy aj svojim rodičom.

57/4
V texte rozprávky sú uvedené tri želania rybárovej ženy. Žiaci si vyberú
ktorékoľvek z nich. Vytvoria o ňom vetu, ktorá bude mať aspoň päť slov, a zapíšu
ju na linajku. Po napísaní viet odporúčame, aby ich žiaci prečítali. Zistíme tak,
koľkokrát napísali jednotlivé želania.

57/5
Rybárove želanie nie je v texte spomínané. Pre riešenie úlohy je potrebné,
aby žiaci dokázali na základe prečítaného textu určiť, aké vlastnosti, resp.
povahové črty má rybár. Na základe toho sa žiaci pokúsia navrhnúť želanie, ktoré
by si rybár mohol priať. Úloha tohto typu patrí medzi najnáročnejšie,
predpokladá vysokú mieru porozumenia textu. Pred formulovaním riešenia
odporúčame sformulovať ústne niekoľko návrhov. Každý žiak napíše samostatne
vetu o rybárovom želaní. Na záver odporúčame prečítať riešenia žiakov. Riešenie
tejto úlohy má veľký diagnostický význam pre zisťovanie schopnosti žiakov čítať
s porozumením.
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Sebahodnotenie
Žiaci vyfarbia počet guľôčok podľa vlastného rozhodnutia. Predmet
sebahodnotenia odporúčame presnejšie vymedziť, napr. zamerať
na samostatnosť a úspešnosť pri formulovaní želaní rybára a jeho ženy.
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Pracovný zošit
Strana 60
Náhľad strany z Pracovného zošita
Túto stranu možno zaradiť v poslednom týždni školského vyučovania.

Metodická podpora
Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu 163
Prierezové témy
Osobnostný a sociálny rozvoj (riešenie rôznych situácií)
Žiaci vyfarbujú maľovanku podľa legendy. Pracujú samostatne.
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Strana 84
Pojmová mapa
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Náhľad strany zo šlabikára

Tematické zameranie strany
Čítanie o škole
Metodická podpora
Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu 164
Prierezové témy
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra (môj rodný kraj – škola)

Gabriela Dittelová
Vysvedčenie
Strana 84
84/1
Žiaci povedia, podľa čoho dávajú učitelia známky na vysvedčení. Vylúčia
možnosť, že tí, ktorí prídu prví, dostanú jednotky.

84/2
V posledný školský deň dostanú žiaci vysvedčenie po prvý raz. Je dôležité
vysvetliť im závažnosť tejto chvíle a predovšetkým dôležitosť hodnotenia,
ktoré na ňom bude napísané. Zdôrazníme, že najdôležitejšie je, či pracovali
najlepšie, ako vedeli.
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84/3
Počas celého školského roka žiakov sprevádzal Hups. Žiaci ho veľmi dobre
poznajú. Preto pre nich nebude náročné navrhnúť a napísať pre neho
vysvedčenie. Oceníme tvorivosť a originalitu návrhov. Po porozumení textu ho
žiaci čítajú opakovane.
Neznáme slová žiakom vysvetľuje Hups.
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