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 Interaktívne čítanie pre 1. ročník ZŠ 
 

Metodické poznámky – písmeno K 2 

Cvičenie č. 1 

Typ: doplňovacie cvičenie – výber zo slabík 
Cieľ: vedieť sluchovo analyzovať slová na slabiky, 
 zdokonaliť techniku čítania slabík. 
Zadanie:  

Pomenuj obrázky. Povedz slová po slabikách.  
Vyber slabiku, ktorou sa slovo začína. 

Postup:  
 pomenujeme obrázok, 
 slovo povieme po slabikách a určíme jeho prvú (začiatočnú) 

slabiku, 
 z vysúvacieho zoznamu vyberieme správnu začiatočnú slabiku 

slova (kliknutím potvrdíme jej doplnenie), 
 postup opakujeme pri všetkých obrázkoch, 
 skontrolujeme vypracované cvičenie (stlačíme ikonu kontroly). 

 
Požadované pomenovania obrázkov (zľava doprava, od prvého riadka):  

kapusta, kohút, košík, jazyk, kukurica, múka, vojak, korále, kečup, 
kominár, kuchár, zámok, kolobežka, lekár 

 

Obrázok 1: 
Úvodné zobrazenie cvičenia č. 1 



 Interaktívne čítanie pre 1. ročník ZŠ 
 

Metodické poznámky – písmeno K 3 

 
Poznámka: 
Po priložení kurzora na obrázok sa ukáže pomenovanie obrázka. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 2: 
Vypracované cvičenie č. 1 



 Interaktívne čítanie pre 1. ročník ZŠ 
 

Metodické poznámky – písmeno K 4 

Cvičenie č. 2 

Typ: priraďovacie cvičenie – priraďovanie slabík 
Cieľ: vedieť sluchovo analyzovať slová na slabiky, 
 zdokonaliť techniku čítania slabík. 
Zadanie:  

Pomenuj obrázky. Povedz slová po slabikách.  
Priraď k obrázku slabiku, ktorou sa slovo začína.  

Postup:  
 prečítame všetky slabiky, 
 pomenujeme obrázok, 
 vyslabikujeme slovo, ktoré pomenúva obrázok, 
 ťahaním priradíme kartičku so slabikou k správnemu obrázku, 
 skontrolujeme vypracované cvičenie (stlačíme ikonu kontroly). 

 
 

 

 

 
Požadované pomenovania obrázkov: 
kuchár, deka, košík, motyka, kapusta, kečup 

Obrázok 3: 
Časť úvodného zobrazenia cvičenia č. 2 



 Interaktívne čítanie pre 1. ročník ZŠ 
 

Metodické poznámky – písmeno K 5 

Poznámky: 
Po priložení kurzora na obrázok sa 
ukáže pomenovanie obrázka. 

Program vygeneruje vždy nové 
poradie obrázkov i kartičiek so 
slabikami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 4: 
Vypracované cvičenie č. 2 



 Interaktívne čítanie pre 1. ročník ZŠ 
 

Metodické poznámky – písmeno K 6 

Cvičenie č. 3 

Typ: doplňovacie cvičenie – dopisovanie slabík 
Cieľ: vedieť sluchovo analyzovať slová na slabiky, 

zdokonaliť techniku písania slabík. 
Zadanie:  

Pomenuj obrázky. Povedz slová po slabikách. 
Do okienka pod obrázok napíš pomocou klávesnice slabiku, 
ktorou sa slovo začína. 

Postup:  
 pomenujeme obrázok, 
 vyslabikujeme slovo, ktoré pomenúva obrázok, 
 povieme začiatočnú slabiku slova, 
 klikneme kurzorom myši do okienka pod obrázok, 
 vyhľadáme na klávesnici správne písmená a vpíšeme slabiku 

do okienka pod obrázok (pri hľadaní umiestnenia písmen na 
klávesnici si môžeme pomôcť obrázkom klávesnice – klikneme na 
ikonu klávesnice v pravom hornom rohu obrazovky), 

 postup opakujeme pri všetkých obrázkoch, 
 skontrolujeme vypracované cvičenie (stlačíme ikonu kontroly). 

 
 
Požadované pomenovania obrázkov (zľava doprava, od prvého riadka):  

Obrázok 5: 
Úvodné zobrazenie cvičenia č. 3 



 Interaktívne čítanie pre 1. ročník ZŠ 
 

Metodické poznámky – písmeno K 7 

kopyto, kapusta, košík, jazyk, kukurica, koruna, vojak, kuchár, kečup, 
kominár, múka, zámok, kolobežka, lekár 

 
Poznámky: 
Keďže cvičenie je potrebné riešiť pomocou klávesnice, je vhodné, aby sa 
s ňou žiaci oboznámili. Pokiaľ pracujete so žiakmi na interaktívnej tabuli, 
je možné použiť klávesnicu, ktorá je jej súčasťou.  

Po priložení kurzora na obrázok sa ukáže pomenovanie obrázka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 6: 
Vypracované cvičenie č. 3 



 Interaktívne čítanie pre 1. ročník ZŠ 
 

Metodické poznámky – písmeno K 8 

Cvičenie č. 4 

Typ: doplňovacie cvičenie – výber slov 
Cieľ: zdokonaliť techniku čítania známych slov, 
 orientovať sa v texte. 
Zadanie:  

Pomenuj obrázky.  
Vyber slovo, ktoré pomenúva obrázok. 

Postup:  
 pomenujeme obrázok, 
 otvoríme vysúvací zoznam s ponukou slov a prečítame ich, 
 z vysúvacieho zoznamu vyberieme správne slovo, ktoré pomenúva 

obrázok (kliknutím potvrdíme jeho doplnenie), 
 postup opakujeme pri všetkých obrázkoch, 
 skontrolujeme vypracované cvičenie (stlačíme ikonu kontroly). 

 
 

 
Požadované pomenovania obrázkov (zľava doprava, od prvého riadka):  
bábika, Kamil, kocka, vlak, jazyk, kvapka, Katka, kapusta, blúzka, deka 

 

 

Obrázok 7: 
Úvodné zobrazenie cvičenia č. 4 



 Interaktívne čítanie pre 1. ročník ZŠ 
 

Metodické poznámky – písmeno K 9 

 

 

Poznámky: 
Po priložení kurzora na obrázok sa ukáže pomenovanie obrázka. 

V cvičení je použitý aj skrátený tvar mena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 8: 
Vypracované cvičenie č. 4 



 Interaktívne čítanie pre 1. ročník ZŠ 
 

Metodické poznámky – písmeno K 10 

Cvičenie č. 5 

Typ: priraďovacie cvičenie – priraďovanie slov 
Cieľ: zdokonaliť techniku čítania známych slov, 
 orientovať sa v texte. 
Zadanie:  

Pomenuj obrázky.  
Priraď k obrázku správne slovo. 

Postup:  
 pomenujeme obrázky, 
 prečítame slová na kartičkách, 
 ťahaním priradíme kartičku so správnym slovom k obrázku, 
 skontrolujeme vypracované cvičenie (stlačíme ikonu kontroly). 

 
 

 
Požadované pomenovania obrázkov: 
kapusta, aktovka, zámok, motyka, Katka, blúzka, kvapka 
 
 
 

 

Obrázok 9: 
Časť úvodného zobrazenia cvičenia č. 5 



 Interaktívne čítanie pre 1. ročník ZŠ 
 

Metodické poznámky – písmeno K 11 

Poznámky: 
Po priložení kurzora na obrázok 
sa ukáže pomenovanie 
obrázka. 

Program vždy vygeneruje nové 
poradie obrázkov i kartičiek 
so slovami.  

V cvičení je použitý aj skrátený 
tvar mena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 10: 
Vypracované cvičenie č. 5 



 Interaktívne čítanie pre 1. ročník ZŠ 
 

Metodické poznámky – písmeno K 12 

Cvičenie č. 6 

Typ: doplňovacie cvičenie – dopisovanie slov 
Cieľ: zdokonaliť techniku písania slov, 

rozvíjať slovnú zásobu. 
Zadanie:  

Pomenuj obrázky. 
Do okienka pod obrázok napíš pomocou klávesnice 
správne slovo. 

Postup:  
 pomenujeme obrázok, 
 klikneme kurzorom myši do okienka pod obrázok, 
 vyhľadáme na klávesnici správne písmená a vpíšeme slovo 

do okienka pod obrázok (pri hľadaní umiestnenia písmen na 
klávesnici si môžeme pomôcť obrázkom klávesnice – klikneme na 
ikonu klávesnice v pravom hornom rohu obrazovky), 

 postup opakujeme pri všetkých obrázkoch, 
 skontrolujeme vypracované cvičenie (stlačíme ikonu kontroly). 

 
Požadované pomenovania obrázkov (zľava doprava, od prvého riadka):  
múka, deka, kel, zámok, kocka, kopyto 
 

Obrázok 11: 
Úvodné zobrazenie cvičenia č. 6 



 Interaktívne čítanie pre 1. ročník ZŠ 
 

Metodické poznámky – písmeno K 13 

 
 
Poznámky: 
Keďže cvičenie je potrebné riešiť pomocou klávesnice, je vhodné, aby sa 
s ňou žiaci oboznámili. Pokiaľ pracujete so žiakmi na interaktívnej tabuli, 
je možné použiť klávesnicu, ktorá je jej súčasťou.  

Po priložení kurzora na obrázok sa ukáže pomenovanie obrázka.  

Odporúčame upozorniť žiakov na písanie „y“ v slove kopyto. Pokiaľ žiak 
pracuje samostatne, odporúčame upozorniť ho na prácu so skrytými 
titulkami, aby vyššie uvedené slovo napísal gramaticky správne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 12: 
Vypracované cvičenie č. 6 



 Interaktívne čítanie pre 1. ročník ZŠ 
 

Metodické poznámky – písmeno K 14 

Cvičenie č. 7 

Typ: cvičenie – kvíz  
Cieľ: zdokonaliť techniku čítania slov, 

orientovať sa v texte, 
rozvíjať slovnú zásobu. 

Zadanie:  
Prečítaj slová. 
Označ slovo, ktoré pomenúva obrázok. 

Postup:  
 pomenujeme obrázok, 
 prečítame tri slová pod obrázkom, 
 klikneme na otáznik pri správnom slove, ktoré pomenúva obrázok 

(zobrazí sa vyhodnotenie vyriešenej úlohy), 
 klikneme na „OK“ pod obrázkom smajlíka, 
 klikneme na „Ďalej“ – posunieme sa na nasledujúci obrázok 

(prípadne „Späť“ – vrátime sa o krok späť). 
 

 
Požadované pomenovania obrázkov: 
kapusta, jazyk, maják, okno, motyka, múka, klobúk, kvapka, kopyto, 
blúzka 
 

Obrázok 13: 
Úvodné zobrazenie cvičenia č. 7 



 Interaktívne čítanie pre 1. ročník ZŠ 
 

Metodické poznámky – písmeno K 15 

 
 
 
 
 
 
 



 Interaktívne čítanie pre 1. ročník ZŠ 
 

Metodické poznámky – písmeno K 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Poznámky: 
Po priložení kurzora na obrázok sa ukáže pomenovanie obrázka. 

Program vygeneruje vždy nové poradie obrázkov i slov. 

 

Obrázok 14: 
Vypracované cvičenie č. 7 



 Interaktívne čítanie pre 1. ročník ZŠ 
 

Metodické poznámky – písmeno K 17 

Cvičenie č. 8 

Typ: priraďovacie cvičenie – priraďovanie slabík 
Cieľ: zdokonaliť techniku čítania písaných a tlačených tvarov slabík, 

orientovať sa v texte. 
Zadanie:  

Prečítaj slabiky.  
Priraď tlačený tvar slabiky k písanému tvaru. 

Postup:  
 prečítame tlačené i písané slabiky, 
 ťahaním priradíme kartičku s tlačeným tvarom slabiky ku kartičke 

so správnym písaným tvarom, 
 skontrolujeme vypracované cvičenie (stlačíme ikonu kontroly). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázok 15: 
Časť úvodného zobrazenia cvičenia č. 8 



 Interaktívne čítanie pre 1. ročník ZŠ 
 

Metodické poznámky – písmeno K 18 

Poznámka: 
Program vygeneruje vždy nové poradie 
kartičiek s tlačenými i písanými tvarmi slabík. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 16: 
Vypracované cvičenie č. 8 



 Interaktívne čítanie pre 1. ročník ZŠ 
 

Metodické poznámky – písmeno K 19 

Cvičenie č. 9 

Typ: priraďovacie cvičenie – priraďovanie slov 
Cieľ: zdokonaliť techniku čítania písaných a tlačených tvarov slov, 

orientovať sa v texte, 
rozširovať slovnú zásobu. 

Zadanie:  
Prečítaj slová.  
Priraď tlačený tvar slova k písanému tvaru. 

Postup:  
 prečítame slová na kartičkách, 
 ťahaním priradíme kartičku so správnym slovom k písanému tvaru 

slova, 
 skontrolujeme vypracované cvičenie (stlačíme ikonu kontroly). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázok 17: 
Časť úvodného zobrazenia cvičenia č. 9 



 Interaktívne čítanie pre 1. ročník ZŠ 
 

Metodické poznámky – písmeno K 20 

Poznámky: 
Program vždy vygeneruje nové 
poradie kartičiek s písanými 
i tlačenými tvarmi slov.  

V cvičení je použitý aj skrátený tvar 
mena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázok 18: 
Vypracované cvičenie č. 9 



 Interaktívne čítanie pre 1. ročník ZŠ 
 

Metodické poznámky – písmeno K 21 

Cvičenie č. 10 

Typ: priraďovacie cvičenie – priraďovanie písaných tvarov písmen/slabík 
Cieľ: vedieť sluchovo analyzovať slová na slabiky, 
 zdokonaliť techniku čítania písaných tvarov písmen/slabík. 
Zadanie:  

Pomenuj obrázky. Povedz slová po slabikách.  
Priraď k obrázku slabiku, ktorou sa slovo začína.  

Postup:  
 pomenujeme obrázky, 
 prečítame všetky slabiky, 
 vyslabikujeme slovo, ktoré pomenúva obrázok, 
 ťahaním priradíme kartičku s prvou slabikou slova k správnemu 

obrázku, 
 skontrolujeme vypracované cvičenie (stlačíme ikonu kontroly). 

 

 
Požadované pomenovania obrázkov: 
košík, motyka, kečup, kapusta, deka, kukurica, lekár, Kamil 

Obrázok 19: 
Časť úvodného zobrazenia cvičenia č. 10 



 Interaktívne čítanie pre 1. ročník ZŠ 
 

Metodické poznámky – písmeno K 22 

Poznámky: 
Po priložení kurzora na obrázok sa ukáže 
pomenovanie obrázka. 

Program vygeneruje vždy nové poradie 
obrázkov i kartičiek so slabikami. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obrázok 20: 
Vypracované cvičenie č. 10 



 Interaktívne čítanie pre 1. ročník ZŠ 
 

Metodické poznámky – písmeno K 23 

Cvičenie č. 11 

Typ: priraďovacie cvičenie – priraďovanie písaných tvarov slov 
Cieľ: zdokonaliť techniku čítania písaných tvarov slov, 

orientovať sa v texte, 
rozširovať slovnú zásobu. 

Zadanie:  
Pomenuj obrázky.  
Priraď k obrázku správne slovo. 

Postup:  
 pomenujeme obrázky, 
 prečítame slová na kartičkách, 
 ťahaním priradíme kartičku so správnym slovom k obrázku, 
 skontrolujeme vypracované cvičenie (stlačíme ikonu kontroly). 

 
 

 
 
Požadované pomenovania obrázkov: 
blúzka, aktovka, motyka, jazyk, opasok, oblok, bábika, kocka 
 
 
 

Obrázok 21: 
Časť úvodného zobrazenia cvičenia č. 11 
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Metodické poznámky – písmeno K 24 

Poznámky: 
Po priložení kurzora na obrázok 
sa ukáže pomenovanie obrázka. 

Program vždy vygeneruje nové 
poradie obrázkov i kartičiek 
so slovami.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 22: 
Vypracované cvičenie č. 11 



 Interaktívne čítanie pre 1. ročník ZŠ 
 

Metodické poznámky – písmeno K 25 

Cvičenie č. 12 

Typ: zoraďovacie cvičenie – domino 
Cieľ: vedieť sluchovo analyzovať slová na slabiky, 

zdokonaliť techniku čítania slabík, 
orientovať sa v texte. 

Zadanie:  
Skladaj domino.  
Klikaj na kartičky v správnom poradí.  

Prvou v poradí je kartička . 
Postup:  
 vyhľadáme prvú dominovú kartičku podľa zadania v záhlaví 

cvičenia, 
 klikneme na prvú dominovú kartičku, 
 prečítame slabiku na zaradenej kartičke,  
 vyhľadáme v nezaradených kartičkách takú, na ktorej je obrázok, 

ktorého pomenovanie sa začína danou slabikou, 
 klikneme na nájdenú kartičku (so správnym obrázkom v jej ľavej 

časti), 
 postup opakujeme, pokým nemáme zaradené všetky kartičky, 
 ak sme sa pomýlili, môžeme sa vrátiť pomocou ikony červenej 

šípky – „Späť“ alebo začať ešte raz pomocou ikony zelenej šípky – 
„Znova“, 

 skontrolujeme vypracované cvičenie (stlačíme ikonu kontroly).                      

Obrázok 23: 
Úvodné zobrazenie cvičenia č. 12 



 Interaktívne čítanie pre 1. ročník ZŠ 
 

Metodické poznámky – písmeno K 26 

Požadované pomenovania obrázkov:  
Kamil, jazyk, ceruzky, kominár, kukurica, zákusok, dubáky, kečup, 
kapusta, deka 

 
 
Poznámky: 
Cvičenie je založené na princípe hry domino. Odporúčame oboznámiť 
žiakov s jej pravidlami. Žiaci sa hru domino môžu zahrať doma, 
v školskom klube alebo priamo na vyučovaní.  

Program vždy vygeneruje nové poradie kartičiek. 

Odporúčame žiakov upozorniť na pravidlo písania veľkých písmen na 
začiatku vlastných mien (táto informácia slúži ako pomôcka pri skladaní 
dominových kartičiek). 
 
 

 

 
 

 

 

Obrázok 24: 
Vypracované cvičenie č. 12 
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Metodické poznámky – písmeno K 27 

Cvičenie č. 13 

Typ: zoraďovacie cvičenie – domino 
Cieľ: zdokonaliť techniku čítania slov, 

orientovať sa v texte, 
rozširovať slovnú zásobu. 

Zadanie:  
Skladaj domino.  
Klikaj na kartičky v správnom poradí.  

Prvou v poradí je kartička . 
Postup:  
 vyhľadáme prvú dominovú kartičku podľa zadania v záhlaví 

cvičenia, 
 klikneme na prvú dominovú kartičku, 
 pomenujeme obrázok na zaradenej kartičke, 
 vyhľadáme v nezaradených kartičkách takú, na ktorej je napísané 

slovo pomenúvajúce obrázok, 
 klikneme na nájdenú kartičku (so správnym slovom v jej ľavej 

časti), 
 postup opakujeme, pokým nemáme zaradené všetky kartičky, 
 ak sme sa pomýlili, môžeme sa vrátiť pomocou ikony červenej 

šípky – „Späť“ alebo začať ešte raz pomocou ikony zelenej šípky – 
„Znova“, 

 skontrolujeme vypracované cvičenie (stlačíme ikonu kontroly). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázok 25: 
Úvodné zobrazenie cvičenia č. 13 



 Interaktívne čítanie pre 1. ročník ZŠ 
 

Metodické poznámky – písmeno K 28 

Požadované pomenovania obrázkov: 
bábika, kocka, vozík, stolík, vlak, opasok, slnko, oblok, motyka, blúzka, 
aktovka, dubáky, deka, jazyk 

 

Poznámky: 
Cvičenie je založené na princípe hry domino. Odporúčame oboznámiť 
žiakov s jej pravidlami. Žiaci sa hru domino môžu zahrať doma, 
v školskom klube alebo priamo na vyučovaní. 

Program vždy vygeneruje nové poradie kartičiek. 

 
 

 

 

 

 

 

Obrázok 26: 
Vypracované cvičenie č. 13 



 Interaktívne čítanie pre 1. ročník ZŠ 
 

Metodické poznámky – písmeno K 29 

Cvičenie č. 14 

Typ: zoraďovacie cvičenie – domino 
Cieľ: zdokonaliť techniku čítania písaných a tlačených tvarov slabík, 

orientovať sa v texte. 
Zadanie:  

Skladaj domino.  
Klikaj na kartičky v správnom poradí.  

Prvou v poradí je kartička . 
Postup:  
 vyhľadáme prvú dominovú kartičku podľa zadania v záhlaví 

cvičenia, 
 klikneme na prvú dominovú kartičku, 
 prečítame slabiku na zaradenej kartičke, 
 vyhľadáme v nezaradených kartičkách takú, na ktorej je písaný tvar 

prečítanej slabiky, 
 klikneme na nájdenú kartičku (so správnym písaným tvarom 

slabiky v jej ľavej časti), 
 postup opakujeme, pokým nemáme zaradené všetky kartičky, 
 ak sme sa pomýlili, môžeme sa vrátiť pomocou ikony červenej 

šípky – „Späť“ alebo začať ešte raz pomocou ikony zelenej šípky – 
„Znova“, 

 skontrolujeme vypracované cvičenie (stlačíme ikonu kontroly). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Obrázok 27: 
Úvodné zobrazenie cvičenia č. 14 



 Interaktívne čítanie pre 1. ročník ZŠ 
 

Metodické poznámky – písmeno K 30 

 
 

Poznámky: 
Cvičenie je založené na princípe hry domino. Odporúčame oboznámiť 
žiakov s jej pravidlami. Žiaci sa hru domino môžu zahrať doma, 
v školskom klube alebo priamo na vyučovaní. 

Program vždy vygeneruje nové poradie kartičiek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 28: 
Vypracované cvičenie č. 14 



 Interaktívne čítanie pre 1. ročník ZŠ 
 

Metodické poznámky – písmeno K 31 

Cvičenie č. 15 

Typ: zoraďovacie cvičenie – domino 
Cieľ: zdokonaliť techniku čítania tlačených a písaných tvarov slov, 

orientovať sa v texte, 
rozširovať slovnú zásobu. 

Zadanie:  
Skladaj domino.  
Klikaj na kartičky v správnom poradí.  

Prvou v poradí je kartička . 
Postup:  
 vyhľadáme prvú dominovú kartičku podľa zadania v záhlaví 

cvičenia, 
 klikneme na prvú dominovú kartičku, 
 prečítame slovo na zaradenej kartičke, 
 vyhľadáme v nezaradených kartičkách takú, na ktorej je písaný tvar 

prečítaného slova, 
 klikneme na nájdenú kartičku (so správnym písaným tvarom slova 

v jej ľavej časti), 
 postup opakujeme, pokým nemáme zaradené všetky kartičky, 
 ak sme sa pomýlili, môžeme sa vrátiť pomocou ikony červenej 

šípky – „Späť“ alebo začať ešte raz pomocou ikony zelenej šípky – 
„Znova“, 

 skontrolujeme vypracované cvičenie (stlačíme ikonu kontroly). 

Obrázok 29: 
Úvodné zobrazenie cvičenia č. 15 



 Interaktívne čítanie pre 1. ročník ZŠ 
 

Metodické poznámky – písmeno K 32 

 
Poznámky: 
Cvičenie je založené na princípe hry domino. Odporúčame oboznámiť 
žiakov s jej pravidlami. Žiaci sa hru domino môžu zahrať doma, 
v školskom klube alebo priamo na vyučovaní.  

Program vždy vygeneruje nové poradie kartičiek. 

V cvičení je použitý aj skrátený tvar mena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 30: 
Vypracované cvičenie č. 15 



 Interaktívne čítanie pre 1. ročník ZŠ 
 

Metodické poznámky – písmeno K 33 

Cvičenie č. 16 

Typ: zoraďovacie cvičenie – domino 
Cieľ: vedieť sluchovo analyzovať slová na slabiky, 

zdokonaliť techniku čítania písaných tvarov slabík, 
orientovať sa v texte. 

Zadanie:  
Skladaj domino.  
Klikaj na kartičky v správnom poradí.  

Prvou v poradí je kartička . 
Postup:  
 vyhľadáme prvú dominovú kartičku podľa zadania v záhlaví 

cvičenia, 
 klikneme na prvú dominovú kartičku, 
 prečítame slabiku na zaradenej kartičke, 
 vyhľadáme v nezaradených kartičkách takú, na ktorej je obrázok, 

ktorého pomenovanie sa začína danou slabikou, 
 klikneme na nájdenú kartičku (so správnym obrázkom v jej ľavej 

časti), 
 postup opakujeme, pokým nemáme zaradené všetky kartičky, 
 ak sme sa pomýlili, môžeme sa vrátiť pomocou ikony červenej 

šípky – „Späť“ alebo začať ešte raz pomocou ikony zelenej šípky – 
„Znova“, 

 skontrolujeme vypracované cvičenie (stlačíme ikonu kontroly). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Obrázok 31: 
Úvodné zobrazenie cvičenia č. 16 



 Interaktívne čítanie pre 1. ročník ZŠ 
 

Metodické poznámky – písmeno K 34 

Požadované pomenovania obrázkov: 
kapusta, kečup, kožuch, vozík, zámok, kukurica, lekár, jablko, ceruzky, 
deka, baterka, Kamil 

 
 
Poznámky: 
Cvičenie je založené na princípe hry domino. Odporúčame oboznámiť 
žiakov s jej pravidlami. Žiaci sa hru domino môžu zahrať doma, 
v školskom klube alebo priamo na vyučovaní. 

Program vždy vygeneruje nové poradie kartičiek. 

Odporúčame žiakov upozorniť na pravidlo písania veľkých písmen na 
začiatku vlastných mien (táto informácia slúži ako pomôcka pri skladaní 
dominových kartičiek). 
 
 

 

 

 

Obrázok 32: 
Vypracované cvičenie č. 16 



 Interaktívne čítanie pre 1. ročník ZŠ 
 

Metodické poznámky – písmeno K 35 

Cvičenie č. 17 

Typ: zoraďovacie cvičenie – domino 
Cieľ: zdokonaliť techniku čítania písaných tvarov slov, 

orientovať sa v texte, 
rozširovať slovnú zásobu. 

Zadanie:  
Skladaj domino.  
Klikaj na kartičky v správnom poradí.  

Prvou v poradí je kartička . 
Postup:  
 vyhľadáme prvú dominovú kartičku podľa zadania v záhlaví 

cvičenia, 
 klikneme na prvú dominovú kartičku, 
 prečítame slovo na zaradenej kartičke, 
 vyhľadáme v nezaradených kartičkách takú, na ktorej je obrázok 

znázorňujúci dané slovo, 
 klikneme na nájdenú kartičku (so správnym obrázkom v jej ľavej 

časti), 
 postup opakujeme, pokým nemáme zaradené všetky kartičky, 
 ak sme sa pomýlili, môžeme sa vrátiť pomocou ikony červenej 

šípky – „Späť“ alebo začať ešte raz pomocou ikony zelenej šípky – 
„Znova“, 

 skontrolujeme vypracované cvičenie (stlačíme ikonu kontroly). 

Obrázok 33: 
Úvodné zobrazenie cvičenia č. 17 



 Interaktívne čítanie pre 1. ročník ZŠ 
 

Metodické poznámky – písmeno K 36 

Požadované pomenovania obrázkov: 
oblok, blúzka, deka, aktovka, dubáky, bábika, kocka, vozík, vlak, slnko, 
motyka, stolík, opasok, jazyk 

 
Poznámky: 
Cvičenie je založené na princípe hry domino. Odporúčame oboznámiť 
žiakov s jej pravidlami. Žiaci sa hru domino môžu zahrať doma, 
v školskom klube alebo priamo na vyučovaní.  

Program vždy vygeneruje nové poradie kartičiek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 34: 
Vypracované cvičenie č. 17 



 Interaktívne čítanie pre 1. ročník ZŠ 
 

Metodické poznámky – písmeno K 37 

Cvičenie č. 18 

Typ: doplňovacie cvičenie – výber písmen 
Cieľ: vedieť sluchovo analyzovať slová na hlásky,  

zdokonaliť techniku čítania známych písmen, 
orientovať sa v texte. 

Zadanie:  
Pomenuj obrázky.  
Vyber do slov chýbajúce písmená/skupinu písmen.  
Slová prečítaj.  

Postup:  
 pomenujeme obrázok, 
 povieme slovo po slabikách, aby sme ľahšie určili chýbajúce hlásky 

v slove, 
 z vysúvacieho zoznamu vyberieme správne písmená (kliknutím 

potvrdíme ich doplnenie), 
 postup opakujeme pri všetkých obrázkoch, 
 skontrolujeme vypracované cvičenie (stlačíme ikonu kontroly). 

 

 
Požadované pomenovania obrázkov (zľava doprava, od prvého riadka):  

Obrázok 35: 
Časť úvodného zobrazenia cvičenia č. 18 



 Interaktívne čítanie pre 1. ročník ZŠ 
 

Metodické poznámky – písmeno K 38 

akvárium, baterka, broskyňa, ceruzky, čokoláda, dáždnik, hojdačka, 

formičky, uhorka, lastovička 
 
Poznámka:  
Po priložení kurzora na obrázok sa ukáže pomenovanie obrázka. 
 

 

 

 

 

Obrázok 36: 
Vypracované cvičenie č. 18 



 Interaktívne čítanie pre 1. ročník ZŠ 
 

Metodické poznámky – písmeno K 39 

 

Cvičenie č. 19 

Typ: doplňovacie cvičenie – výber slov 
Cieľ: zdokonaliť techniku čítania viet, 

čítať s porozumením, 
orientovať sa v texte. 

Zadanie:  
Prečítaj slová pod zadaním.  
Do viet vyber chýbajúce slová. 
Každé slovo doplň iba raz. 
Vety prečítaj. 

Postup:  
 prečítame vybrané slová v riadku pod zadaním, 
 prečítame vety v pracovnej časti cvičenia a premýšľame, ktoré 

slová patria do konkrétnych viet, 
 z vysúvacieho zoznamu vyberieme chýbajúce slovo (kliknutím 

potvrdíme jeho doplnenie), 
 prečítame doplnenú vetu, 
 postup opakujeme pri všetkých vetách, v ktorých je potrebné 

doplniť slovo, 
 skontrolujeme vypracované cvičenie (stlačíme ikonu kontroly). 

Obrázok 37: 
Úvodné zobrazenie cvičenia č. 19 



 Interaktívne čítanie pre 1. ročník ZŠ 
 

Metodické poznámky – písmeno K 40 

 
 
 
Požadované znenia viet: 
Dobytok pije vodu z potoka. 
Vonku je malá mláka. 
Na lúke kvitnú kvety. 

Katka a Kamil melú mak. 
Kúpili sme cesnak a cviklu. 
Janko nosí babke nákupy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Poznámky: 
Ak pracujeme na interaktívnej tabuli alebo premietame cvičenie 
prostredníctvom dataprojektora na bielu tabuľu/stenu, môžeme vety 
použiť na ďalšiu prácu s textom,  na nácvik čítania prostredníctvom 
didaktických hier, prípadne môžu žiaci text prepísať. 

V cvičení je použitý aj skrátený tvar mena. 

Obrázok 38: 
Vypracované cvičenie č. 19 



 Interaktívne čítanie pre 1. ročník ZŠ 
 

Metodické poznámky – písmeno K 41 

 
 
Cvičenie č. 20 

Typ: priraďovacie cvičenie – priraďovanie viet 
Cieľ: zdokonaliť techniku čítania viet, 

čítať s porozumením, 
orientovať sa v texte. 

Zadanie:  
Pozoruj obrázky. Prečítaj vety. 
Ku každej vete priraď správny obrázok. 

Postup:  
 pomenujeme obrázky, 
 prečítame vety na kartičkách, 
 ťahaním priradíme kartičku s obrázkom k správnej vete, 
 skontrolujeme vypracované cvičenie (stlačíme ikonu kontroly). 

 

 
Požadované pomenovania obrázkov: 
motyka, zámok, zákusok, vlak, bábika, voskovky 

 

 

Obrázok 39: 
Časť úvodného zobrazenia cvičenia č. 20 



 Interaktívne čítanie pre 1. ročník ZŠ 
 

Metodické poznámky – písmeno K 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky: 
Po priložení kurzora na obrázok sa ukáže pomenovanie obrázka. 

Program vždy vygeneruje nové poradie obrázkov i kartičiek s vetami. 

V cvičení je použitý aj skrátený tvar mena. 

 
 
 
 

Obrázok 40: 
Vypracované cvičenie č. 20 



 Interaktívne čítanie pre 1. ročník ZŠ 
 

Metodické poznámky – písmeno K 43 

Cvičenie č. 21 

Typ: cvičenie – kvíz  
Cieľ: zdokonaliť techniku čítania viet, 

orientovať sa v texte, 
rozvíjať slovnú zásobu. 

Zadanie:  
Pomenuj obrázok. Prečítaj vety. 
Označ vetu, ktorá patrí k obrázku. 

Postup:  
 pomenujeme obrázok, 
 prečítame tri vety pod obrázkom, 
 klikneme na otáznik pri vete, ktorá súvisí s obrázkom (zobrazí sa 

vyhodnotenie vyriešenej úlohy), 
 klikneme na „OK“ pod obrázkom smajlíka, 
 klikneme na „Ďalej“ – posunieme sa na nasledujúci obrázok 

(prípadne „Späť“ – vrátime sa o krok späť). 
 

 
Požadované pomenovania obrázkov: 
vojak, blúzka, kocka, okno, klobúk, kapusta a kel, zákusok, aktovka, 
jablko, deka 
 

Obrázok 41: 
Úvodné zobrazenie cvičenia č. 21 



 Interaktívne čítanie pre 1. ročník ZŠ 
 

Metodické poznámky – písmeno K 44 

 
 
 
 
 
 
 
 



 Interaktívne čítanie pre 1. ročník ZŠ 
 

Metodické poznámky – písmeno K 45 

 

 
 
 
 
 
 
 



 Interaktívne čítanie pre 1. ročník ZŠ 
 

Metodické poznámky – písmeno K 46 

 
 

 
 
 

Poznámky: 
Po priložení kurzora na obrázok sa ukáže pomenovanie obrázka. 

Program vygeneruje vždy nové poradie obrázkov i viet. 

V cvičení sú použité aj skrátené tvary mien. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 42: 
Vypracované cvičenie č. 21 



 Interaktívne čítanie pre 1. ročník ZŠ 
 

Metodické poznámky – písmeno K 47 

 

Cvičenie č. 22 

Typ:  zoraďovacie cvičenie – skladanie viet 
Cieľ:  osvojiť si gramatické pravidlá písania viet (veľké písmeno na  

začiatku vety, interpunkčné znamienko na konci vety),  
zostaviť zmysluplnú vetu, 
zdokonaliť techniku čítania viet, 
orientovať sa v texte. 

Zadanie:  
Prečítaj vety v zadaní. 
Porozhadzované slová usporiadaj tak, aby vznikli rovnaké vety  
ako v zadaní. 
Klikaj na slová v správnom poradí. 

Ivko zjedol pukance. 
Má dedko zelený kabát? 
Kúp múku a kapustu! 

Postup:  
 prečítame farebné vety v zadaní, 
 prečítame porozhadzované slová v pracovnej časti cvičenia, 
 klikáme na slová v pracovnej časti cvičenia v takom poradí, v akom 

budú tvoriť vety podľa zadania, 
 ak sme sa pomýlili, môžeme sa vrátiť pomocou ikony červenej 

šípky – „Späť“ alebo začať ešte raz pomocou ikony zelenej šípky – 
„Znova“, 

 skontrolujeme vypracované cvičenie (stlačíme ikonu kontroly). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Interaktívne čítanie pre 1. ročník ZŠ 
 

Metodické poznámky – písmeno K 48 

 
Požadované znenia viet: 

Ivko zjedol pukance. 
Má dedko zelený kabát? 
Kúp múku a kapustu! 

 

Poznámka: 
Program vygeneruje vždy nové poradie rozhádzaných slov. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 44: 
Vypracované cvičenie č. 22 

Obrázok 43: 
Úvodné zobrazenie cvičenia č. 22 



 Interaktívne čítanie pre 1. ročník ZŠ 
 

Metodické poznámky – písmeno K 49 

Cvičenie č. 23 

Typ: zoraďovacie cvičenie – skladanie viet 
Cieľ: osvojiť si gramatické pravidlá písania viet (veľké písmeno na  

začiatku vety, interpunkčné znamienko na konci vety),  
zostaviť zmysluplnú vetu, 
zdokonaliť techniku čítania viet, 
orientovať sa v texte. 

Zadanie:  
Prečítaj vety v zadaní. 
Porozhadzované slová usporiadaj tak, aby vznikli rovnaké vety  
ako v zadaní. 
Klikaj na slová v správnom poradí. 

Kombajn kosí lúku. 
Je táto látka pekná? 
Daj kvety na balkón! 

Postup:  
 prečítame farebné vety v zadaní, 
 prečítame porozhadzované slová v pracovnej časti cvičenia, 
 klikáme na slová v pracovnej časti cvičenia v takom poradí, v akom 

budú tvoriť vety podľa zadania, 
 ak sme sa pomýlili, môžeme sa vrátiť pomocou ikony červenej 

šípky – „Späť“ alebo začať ešte raz pomocou ikony zelenej šípky – 
„Znova“, 

 skontrolujeme vypracované cvičenie (stlačíme ikonu kontroly). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázok 45: 
Úvodné zobrazenie cvičenia č. 23 



 Interaktívne čítanie pre 1. ročník ZŠ 
 

Metodické poznámky – písmeno K 50 

Požadované znenia viet: 
Kombajn kosí lúku. 
Je táto látka pekná? 
Daj kvety na balkón! 

 

Poznámka: 
Program vygeneruje vždy nové poradie rozhádzaných slov. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 46: 
Vypracované cvičenie č. 23 



 Interaktívne čítanie pre 1. ročník ZŠ 
 

Metodické poznámky – písmeno K 51 

Cvičenie č. 24 

Typ: zoraďovacie cvičenie – skladanie viet 
Cieľ: osvojiť si gramatické pravidlá písania viet (veľké písmeno na  

začiatku vety, interpunkčné znamienko na konci vety),  
zostaviť zmysluplnú vetu, 
zdokonaliť techniku čítania viet, 
orientovať sa v texte. 

Zadanie:  
Porozhadzované slová usporiadaj tak, aby vznikli vety.  
Klikaj na slová v správnom poradí.  
Vetu tvoria slová rovnakej farby. 

Postup:  
 prečítame porozhadzované slová rovnakej farby a premyslíme si, 

akú zmysluplnú vetu by sme mohli vytvoriť, 
 klikáme na slová v takom poradí, v akom budú tvoriť zmysluplné 

vety, 
 ak sme sa pomýlili, môžeme sa vrátiť pomocou ikony červenej 

šípky – „Späť“ alebo začať ešte raz pomocou ikony zelenej šípky – 
„Znova“, 

 skontrolujeme vypracované cvičenie (stlačíme ikonu kontroly). 

 

Obrázok 47: 
Úvodné zobrazenie cvičenia č. 24 



 Interaktívne čítanie pre 1. ročník ZŠ 
 

Metodické poznámky – písmeno K 52 

Požadované znenia viet: 
Vonku je malá mláka. 
Ujo Tonko má nový kosák. 
Sojka klope na oblok. 

 
Poznámky: 
Pri skladaní viet nie je dôležité, ktorou vetou (farbou) začneme. 

Odporúčame žiakov upozorniť na pravidlo písania veľkých písmen na 
začiatku viet a na ukončenie viet interpunkčnými znamienkami (tieto 
informácie slúžia ako pomôcka pri skladaní viet). 

Program vygeneruje vždy nové poradie rozhádzaných slov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázok 48: 
Vypracované cvičenie č. 24 



 Interaktívne čítanie pre 1. ročník ZŠ 
 

Metodické poznámky – písmeno K 53 

Cvičenie č. 25 

Typ: zoraďovacie cvičenie – skladanie viet 
Cieľ: osvojiť si gramatické pravidlá písania viet (veľké písmeno na  

začiatku vety, interpunkčné znamienko na konci vety),  
zostaviť zmysluplnú vetu, 
zdokonaliť techniku čítania viet, 
orientovať sa v texte. 

Zadanie:  
Porozhadzované slová usporiadaj tak, aby vznikli vety.  
Klikaj na slová v správnom poradí.  
Vetu tvoria slová rovnakej farby. 

Postup:  
 prečítame porozhadzované slová rovnakej farby a premyslíme si, 

akú zmysluplnú vetu by sme mohli vytvoriť, 
 klikáme na slová v takom poradí, v akom budú tvoriť zmysluplné 

vety, 
 ak sme sa pomýlili, môžeme sa vrátiť pomocou ikony červenej 

šípky – „Späť“ alebo začať ešte raz pomocou ikony zelenej šípky – 
„Znova“, 

 skontrolujeme vypracované cvičenie (stlačíme ikonu kontroly). 

 

 

Obrázok 49: 
Úvodné zobrazenie cvičenia č. 25 



 Interaktívne čítanie pre 1. ročník ZŠ 
 

Metodické poznámky – písmeno K 54 

Požadované znenia viet: 
Pavol má nové sako. 
Na lúke kvitnú kvety. 
Je táto topánka tvoja? 

 
Poznámky: 
Pri skladaní viet nie je dôležité, ktorou vetou (farbou) začneme. 

Odporúčame žiakov upozorniť na pravidlo písania veľkých písmen na 
začiatku viet a na ukončenie viet interpunkčnými znamienkami (tieto 
informácie slúžia ako pomôcka pri skladaní viet). 

Program vygeneruje vždy nové poradie rozhádzaných slov. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 50: 
Vypracované cvičenie č. 25 



 Interaktívne čítanie pre 1. ročník ZŠ 
 

Metodické poznámky – písmeno K 55 

Cvičenie č. 26 

Typ: priraďovacie cvičenie – priraďovanie slov 
Cieľ: čítať s porozumením, 

orientovať sa v texte, 
tvoriť dvojice slov, ktoré obsahovo spolu súvisia. 

Zadanie:  
Prečítaj slová. 
Vytvor dvojice slov, ktoré spolu súvisia. 

Postup:  
 prečítame slová v ľavom stĺpci, 
 prečítame prvé slovo v pravom stĺpci a premyslíme si, s ktorým 

slovom z ľavého stĺpca súvisí, 
 k slovu v ľavom stĺpci priradíme vhodné slovo z pravého stĺpca 

a vytvoríme dvojicu, 
 postup opakujeme pri všetkých slovách, 
 prečítame vytvorené dvojice slov, 
 skontrolujeme vypracované cvičenie (stlačíme ikonu kontroly). 

 
 

 

 

Obrázok 51: 
Časť úvodného zobrazenia cvičenia č. 26 



 Interaktívne čítanie pre 1. ročník ZŠ 
 

Metodické poznámky – písmeno K 56 

Požadované dvojice slov: 
jazyk – ústa 
kapusta – zelenina 
kvety – lúka 
sídlisko – mesto 
zastávka – autobus 
kabát – klobúk 
múka – zákusok 
 
Poznámka: 
Program vygeneruje vždy 
nové poradie slov v obidvoch 
stĺpcoch. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 52: 
Vypracované cvičenie č. 26 



 Interaktívne čítanie pre 1. ročník ZŠ 
 

Metodické poznámky – písmeno K 57 

Cvičenie č. 27 

Typ: priraďovacie cvičenie – spájanie častí viet 
Cieľ: zdokonaliť techniku čítania viet, 

čítať s porozumením, 
orientovať sa v texte. 

Zadanie:  
Priraď k začiatku vety jej správny koniec. 
Vety prečítaj. 

Postup:  
 prečítame slová v pravom stĺpci – posledné slová viet, 
 prečítame prvú vetu v ľavej časti cvičenia a premyslíme si, ktoré 

slovo s interpunkčným znamienkom tvorí koniec vety, 
 priradíme k nedokončenej vete jej správny koniec (posledné slovo 

vety), 
 postupne priradíme všetky slová k vetám, 
 skontrolujeme vypracované cvičenie (stlačíme ikonu kontroly). 

 

 

 

 

Obrázok 53: 
Časť úvodného zobrazenia cvičenia č. 27 



 Interaktívne čítanie pre 1. ročník ZŠ 
 

Metodické poznámky – písmeno K 58 

 

Požadované znenia viet: 
Zjedli sme sladké slivky. 
Ivko sa sánkuje na kopci. 
Pavol má nové sako. 

Kubo nosí babke nákupy. 
Na stolíku sú pekné kvety. 
Kúpili sme cesnak a cviklu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky:  
Program vygeneruje vždy nové poradie kartičiek v obidvoch stĺpcoch. 

V cvičení je použitý aj skrátený tvar mena. 

 

 
 

 

 

 

 

Obrázok 54: 
Vypracované cvičenie č. 27 



 Interaktívne čítanie pre 1. ročník ZŠ 
 

Metodické poznámky – písmeno K 59 

Cvičenie č. 28 

Typ: doplňovacie cvičenie – dopĺňanie slov do viet 
Cieľ: zdokonaliť techniku čítania viet, 

čítať s porozumením, 
orientovať sa v texte. 

Zadanie:  
Čítaj pozorne vety v ľavom okienku. 
Podľa nich vyber do viet chýbajúce slová. 

Postup:  
 prečítame vety v ľavom okienku, 
 prečítame vetu v pravej časti cvičenia, 
 z vysúvacieho zoznamu vyberieme chýbajúce slovo tak, aby 

vznikla rovnaká veta ako v ľavom okienku (kliknutím potvrdíme 
jeho doplnenie), 

 postup opakujeme pri všetkých vetách, 
 prečítame doplnené vety, 
 skontrolujeme vypracované cvičenie (stlačíme ikonu kontroly). 

 
 

 
 

Obrázok 55: 
Úvodné zobrazenie cvičenia č. 28 



 Interaktívne čítanie pre 1. ročník ZŠ 
 

Metodické poznámky – písmeno K 60 

Požadované znenia viet: 
Mamka si kúpila nový kabát. 
Katka zasa zelené sako. 
Stanko pije kakao. 

Stále poskakuje okolo stolíka. 
Kubo nosí slivky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Poznámky: 
Ak pracujeme na interaktívnej tabuli alebo premietame cvičenie 
prostredníctvom dataprojektora na bielu tabuľu/stenu, môžeme vety 
použiť na ďalšiu prácu s textom, na nácvik čítania prostredníctvom 
didaktických hier, prípadne môžu žiaci text prepísať. 

Žiakov upozorníme na pravidlo písania veľkých písmen na začiatku vety 

V cvičení sú použité aj skrátené tvary mien. 

 

 

Obrázok 56: 
Vypracované cvičenie č. 28 



 Interaktívne čítanie pre 1. ročník ZŠ 
 

Metodické poznámky – písmeno K 61 

Cvičenie č. 29 

Typ: doplňovacie cvičenie – dopĺňanie odpovedí na otázky k textu 
Cieľ: zdokonaliť techniku čítania, 

čítať s porozumením, 
orientovať sa v texte. 

Zadanie:  
Čítaj pozorne vety v ľavom okienku.  
Podľa nich odpovedaj na otázky. 

Postup:  
 prečítame text v ľavej časti cvičenia, 
 prečítame otázku v pravej časti cvičenia a premyslíme si odpoveď 

vyplývajúcu z textu, 
 z vysúvacieho zoznamu vyberieme správnu odpoveď (potvrdíme ju 

kliknutím), 
 skontrolujeme vypracované cvičenie (stlačíme ikonu kontroly). 

 
 

 

 
 
 
 

Obrázok 57: 
Úvodné zobrazenie cvičenia č. 29 



 Interaktívne čítanie pre 1. ročník ZŠ 
 

Metodické poznámky – písmeno K 62 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obrázok 58: 
Vypracované cvičenie č. 29 



 Interaktívne čítanie pre 1. ročník ZŠ 
 

Metodické poznámky – písmeno K 63 

Cvičenie č. 30 

Typ: doplňovacie cvičenie – krížovka 
Cieľ: zdokonaliť čítanie a písanie známych slov. 
Zadanie:  

Klikni na ľubovoľné číslo v krížovke. 
Pomenuj obrázok a do okienka vedľa neho  
napíš jeho správny názov. 
Potom klikni na obrázok počítačovej myši. 

Postup:  
 klikneme na ľubovoľné číslo v krížovke (zobrazí sa nápovedný 

obrázok s okienkom na vpísanie slova), 
 pomenujeme obrázok, 
 klikneme kurzorom do okienka a pomocou klávesnice napíšeme 

správne slovo (pri hľadaní umiestnenia písmena na klávesnici si 
môžeme pomôcť obrázkom klávesnice – klikneme na ikonu 
klávesnice v pravom hornom rohu obrazovky), 

 stlačíme ikonu počítačovej myši – slovo sa zobrazí v krížovke 
napísané veľkým tlačeným písmom, 

 postup opakujeme pri všetkých číslach (nezáleží na poradí), 
 ak sa pomýlime, vpíšeme slovo ešte raz, 
 skontrolujeme vypracované cvičenie (stlačíme ikonu kontroly). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Požadované pomenovania obrázkov: 
zákusok, kapusta, Kamil, aktovka, múka, klobúk, bábika, zámok, Katka, 
oblok, deka 

Obrázok 59: 
Úvodné zobrazenie cvičenia č. 30 



 Interaktívne čítanie pre 1. ročník ZŠ 
 

Metodické poznámky – písmeno K 64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Poznámky:  
Po priložení kurzora na obrázok sa ukáže pomenovanie obrázka.  

Nie je potrebné rozlišovať, či je slovo v krížovke napísané zvisle alebo 
vodorovne. 

Pri písaní dodržiavame pravopis (veľké začiatočné písmeno v mene, 
diakritika). 

V cvičení je použitý aj skrátený tvar mena. 

Obrázok 60: 
Vypracované cvičenie č. 30 
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