
Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 50 

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015  
 

Predmet SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

Vzdelávacia oblasť JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

Ročník prvý 

Vyučujúci  

Dátum  

Učebnica Šlabikár LIPKA®, 1. časť 

Tematický celok ČÍTANIE: Hlásky a písmená u, U, ú, Ú (Šlabikár LIPKA®, 1. časť, strana 56) 
PÍSANIE: Malé písané u (Písanie, 2. zošit, strana 28) 

Prierezové témy Osobnostný a sociálny rozvoj, Ochrana života a zdravia 

Medzipredmetové vzťahy matematika, prvouka 

Vyučovacia hodina dvojhodinový blok (90´) 

Pomôcky Šlabikár LIPKA®, 1. časť, Písanie, 2. zošit, maňuška včielky, multimediálny disk (MMD) k šlabikáru, nápovedná tabuľa u, U, PC, dataprojektor 

Výkonový štandard Žiak vie: 
1) povedať o obrázku aspoň 5 jednoduchých viet; 
2) doplniť rozprávanie na základe otázok učiteľa; 
3) identifikovať hlásku u v slovách znázornených na ilustrácii; 
4) určiť pozíciu hlásky u na začiatku, vnútri alebo na konci slova; 
5) poznať a čítať všetky tvary písmena U; 
6) čítať slabiky a slová s novým písmenom; 
7) čítať vety so správnou intonáciou; 
8) písať správny tvar písmena malé písané u; 
9) povedať o potrebe osobnej hygieny. 

Hodnotenie porovnanie výsledkov žiaka s jeho predchádzajúcimi výsledkami (individualizované hodnotenie), sebahodnotenie žiakov 

Príprava je vypracovaná podľa Metodických komentárov k Šlabikáru LIPKA® (http://www.aitec.sk/materialy-nova-lipka). 
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 50 

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015  
 

Štruktúra Činnosť Čas Didaktické poznámky 

 1. hodina – ČÍTANIE   
Úvodná časť Privítanie žiakov v triede 3´ Individuálne privítame žiakov podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. 

Hlavná časť  Motivačné rozprávanie s včielkou Peľkou 
 krátky riadený rozhovor o vzťahu k osobnej 

hygiene 

5´ Včielka Peľka povie žiakom, že včera podvečer poletovala okolo domov na okraji mesta 
a videla Zuzkinu kamarátku Milu umývať si zuby. Zaujalo ju to, lebo včielky zuby nemajú, tak 
si ich ani neumývajú. Včielka sa spýta žiakov, či si aj oni pravidelne umývajú zuby. Rozhovor 
smerujeme k tomu, aby žiaci hovorili o osobnej hygiene (o umývaní zubov, rúk...) 
a aby povedali, prečo je podľa nich potrebné umývanie. Na rozhovor nadviažeme prácou 
s úvodnou ilustráciou. 

 Šlabikár LIPKA®, strana 56 
 práca s úvodnou ilustráciou  

       

 

10´ Žiakom povieme, aby si otvorili šlabikár na strane 56. Dáme im čas na pozorovanie obrázka. 
V nasledujúcom krátkom rozhovore odporúčame porovnať situáciu na ilustrácii 
so skúsenosťami žiakov. Žiaci by mali samostatne povedať 5 viet o obrázku. Rozprávanie 
môžeme spestriť tým, že žiaci vymyslia príbeh, ktorý sa mohol stať dievčatku pri umývaní 
zubov. 

Včielka povie žiakom, že sa dnes naučia čítať všetky tvary písmenkovej rodinky písmena U, 
ktoré poznajú z prípravného obdobia. Písmeno prinieslo umývadlo. Žiaci zopakujú slovo 
umývadlo a povedia ho po slabikách. Určia prvú hlásku slova. Potom pomenujú nevyfarbené 
časti na ilustrácii: uterák, zuby. Slovo s hláskou u na konci nie je na obrázku znázornené 
v základnom tvare (v nominatíve), ale môžeme použiť napr. slovo kefka v danom tvare 
(v akuzatíve) vo vete. Spolu so žiakmi teda také slovo vymyslíme a použijeme ho v danom 
tvare vo vete, napr.: Mila má malú kefku. Položila ruku na umývadlo. Udrela si nohu o vaňu. 
Žiaci pomenujú obrázok slovom a určia, ktorý rámček znázorňuje pozíciu hlásky u v slove. 
Úlohu súčasne premietneme z MMD (MMD/Nácvičné obdobie/u, U/56) na tabuľu. 
Žiaci môžu povedať: 
V slove uterák počujeme hlásku u na začiatku slova, hláska je znázornená prvým rámčekom. 
V slove zuby počujeme hlásku u vnútri slova, hláska je znázornená druhým rámčekom. 
V slove kefku počujeme hlásku u na konci slova, hláska je znázornená tretím rámčekom.  
Žiaci hľadajú na ilustrácii ďalšie znázornené slová, v ktorých počujú hlásku u, napríklad:  
slová s hláskou u na začiatku slova: uši, ústa, úsmev (hláska ú); slová s hláskou u vnútri 
slova: ruka, ruky, zuby, gumičky (vo vlasoch), bundička, zubná (kefka) kúpeľňa (hláska ú); 
slová v danom tvare s hláskou u na konci slova: ruku, kefku, vaňu, nohu, gumičku, bundu, 
vodu, pastu. 

 Šlabikár LIPKA®, strana 56 
 vyvodenie všetkých tvarov písmena U 

Žiakom „predstavíme“ – pomenujeme všetky tvary písmena U (predstavíme písmenkovú 
rodinku: malé tlačené u, veľké tlačené u, malé písané u, veľké písané u), ktoré žiaci opakujú. 
Pri pomenovaní názvov písmen odporúčame, aby žiaci hovorili celý názov písmena. Pri čítaní 
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 50 

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015  
 

Štruktúra Činnosť Čas Didaktické poznámky 

   

písmen v texte vyslovujú iba hlásky, neurčujú tlačený alebo písaný, malý alebo veľký tvar. 
Veľký tvar písmena U môžu žiaci využiť na zopakovanie písania tlačeného tvaru písmena, 
píšu rôznymi farbami. Všetky tvary nového písmena predstavíme žiakom aj na nápovednej 
tabuli. 
K písmenu U je motivačná báseň o umývaní. Viaže sa na nápovedný obrázok i na úvodnú 
ilustráciu na strane 56. Je v nej veľa slov s novou hláskou, ktoré sú určené na precvičovanie 
fonematického uvedomovania si novej hlásky v hovorenej reči. Motivačnú báseň žiakom 
prečíta včielka Peľka. Pri čítaní básne ukazujeme žiakom slová v texte, ktoré včielka práve 
číta, pričom je výhodné premietnuť báseň z MMD (MMD/Nácvičné obdobie/u, U/Motivačná 
báseň) na tabuľu. Žiaci slová sledujú a pri opätovnom čítaní básne ich aj opakujú po včielke. 
Spoločne so žiakmi prečítame – povieme báseň, potom môžeme ukázať na niektoré slovo 
v texte básne a spýtať sa žiakov, či vedia, čo je tam napísané. Žiaci tak majú možnosť získať 
spôsobilosť určiť, čo ktoré napísané slovo znamená bez toho, že by vedeli prečítať všetky 
písmená. (Táto aktivita je rozširujúcou aktivitou a nechávame na zvážení učiteľa, či ju zaradí 
na vyučovanie v svojej triede. Odporúčame, aby sa žiaci naučili motivačnú báseň naspamäť.) 
Báseň môžu znázorniť pohybom. 

 Didaktická hra Tichá 25´ Opis hry je v metodických komentároch v kapitole: Hlásky a písmená u, U, ú, Ú. Dôvodom 
zaradenia hry je precvičenie fonematického uvedomenia si novej hlásky v slove. Návrh 
na slová: tabuľa, hruška, sveter, sukňa, tričko, umývadlo, uterák, mydlo, ruka, uši, zuby, 
muchotrávka, motorka, kefka, lupa, užovka... 

 Šlabikár LIPKA®, strana 56 
 čítanie slabík a slov s novým písmenom 
 čítanie viet s novými slovami 

 

Včielka povie žiakom, že hlásku u už vedia určiť v slovách, teraz sa niektoré z týchto slov 
naučia čítať. Najskôr sa naučia čítať slabiky. 
Žiaci čítajú spoločne slabiky s písmenom u alebo ú v trenažéri (žltom rámčeku s novým 
učivom). Čítajú pomalým tempom, aby mali čas očami obsiahnuť druhé písmeno v slabike 
a celú slabiku vysloviť súvisle. Rovnakým spôsobom postupujeme aj pri nácviku čítania 
nových slov. 
Keď žiaci vedia prečítať nové slová, môžu začať čítať vety. Text tvoria jednoduché vety 
s obrázkami viažuce sa k úvodnej ilustrácii a sú v nich použité nové slová. Najskôr vety 
prečítame, aby žiaci počuli správnu výslovnosť a intonáciu čítania. Tým, že si žiaci nacvičili 
čítanie nových slov osobitne, čítanie viet by malo byť pre nich jednoduché. Slabika s novým 
písmenom je vyznačená farebne, aby sa dané slová žiakom čítali ľahšie. Zopakujeme si so 
žiakmi správnu intonáciu pri čítaní otázky. Je výhodné, keď text premietneme z MMD 
(MMD/Nácvičné obdobie/u, U/56) na tabuľu. Text žiaci čítajú opakovane, striedame čítanie 
spoločné, čítanie jednotlivcov alebo skupiny. Žiaci sa striedajú po jednej vete, aby si nacvičili 
jej správnu intonáciu. 
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 50 

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015  
 

Štruktúra Činnosť Čas Didaktické poznámky 
 Šlabikár LIPKA®, strana 56 

 čítanie písaných tvarov slov 

 

Žiaci prečítajú včielke slová napísané písaným písmom. Aby sa žiakom nové slová čítali 
ľahšie, môžu si pod nimi vyznačiť oblúčikmi slabiky. Rozširujúcou aktivitou pri riešení úlohy 
môže byť orientácia v riadku (určovanie poradia slova v riadku) alebo vyhľadanie slov v texte 
(nie všetky slová, ktoré sú napísané v riadku, sú použité aj vo vetách). 

 Didaktická hra Dážď zo slabík Didaktickú hru použijeme ako opakovanie čítania známych slov s pridaním nových slov. Žiaci 
slová skladajú zo slabík (použijeme kartičky so slabikami z prílohy tohto návrhu prípravy). 
Žiaci sa postavia do zadnej časti triedy, kde je dostatočný priestor na pohyb. Kartičky 
spustíme z výšky na zem – je to Dážď zo slabík. Podľa toho, koľko máme v triede žiakov 
a koľko slov sme použili, určíme, či budú žiaci skladať slová samostatne alebo v skupinkách 
(je vhodné skupinky žiakov určiť vopred). Žiaci slabiky zo zeme postupne zbierajú 
podľa farby a skladajú slová na zemi do stĺpca pod sebou. Tak sa budú dať ľahšie prečítať 
a skontrolovať. 

Záverečná 
časť 

 Vyhodnotenie práce žiakov, sebahodnotenie 2´ Žiaci si spoločne zopakujú čítanie všetkých štyroch tvarov písmena U (písmenkovú rodinku) 
z nápovednej tabule a povedia včielke, ktoré nové slová vedia prečítať. Môžu jej zopakovať 
motivačnú báseň k písmenu U. V sebahodnotení sa odporúčame zamerať na úspešnosť 
pri čítaní nových viet. 

 2. hodina – PÍSANIE   
Úvodná časť  Motivačné rozprávanie s včielkou Peľkou 

 rozcvičenie rúk pred písaním 
2´ Včielka Peľka povie žiakom, že Zuzkina mamička kúpila uhorky a chystala sa pripraviť zdravý 

uhorkový šalát. Podobnú uhorku majú prváci v zošite na strane 26. Do obrázka ihly s niťou sa 
skrylo písmeno i, ktoré sa budú učiť písať. Najskôr si však rozcvičia ruky pomocou 
motivačnej básne na obálkovej strane zošita. 

Hlavná časť  Písanie, 2. zošit, strana 20 
 vyvodenie tvaru nového písmena 

 

25´ Žiaci obtiahnu farbičkami čiary na prípravnom obrázku uhoriek, čím si rozcvičujú ruku 
a uvoľňujú svaly jemnej motoriky. Potom spoločne vyvodíme tvar nového písmena u. 
Včielka sa pýta žiakov, či sa im písmeno u nepodobá na niektoré známe písmeno, ktoré už 
vedia písať. Predpokladáme, že žiaci povedia, že sa podobá na dve spojené i, ale je 
bez bodiek. Potom premietneme na tabuli správny postup písania nového písmena 
pomocou MMD (MMD/Nácvičné obdobie/u, U/Písanie písmen). Animáciu niekoľkokrát 
opakujeme a žiaci opisujú pohyb pera. Potom píšu tvar malého písaného u vystretou rukou 
„vo vzduchu“ spolu s animáciou. 
Žiaci najskôr prejdú prstom po tvare malého písaného u v zošite na obrázku uhoriek, opíšu 
smer a postup pri písaní. Jednotlivé tvary, z ktorých sa písmeno skladá, sa už naučili 
v 1. zošite. Pri opise postupnosti písania môžeme použiť pomenovania týchto tvarov 
primerané vyjadrovaniu detí (šikmo hore, špic, rovno dolu, jama, znova šikmo hore, rovno 
dolu, jama, ručička). Potom žiaci nacvičujú písanie malého písaného u v stoji vedľa lavice. 
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Štruktúra Činnosť Čas Didaktické poznámky 

 

 nácvik písania písmena u 

 

Písanie v stoji vedľa lavice zaraďujeme na vyučovanie najmä pri nácviku nových písmen. 
Pri veľkom tvare písmena si žiaci lepšie uvedomia jeho grafickú podobu. Píšu na papier 
a postupne viacerými farbičkami písmeno obťahujú, píšu vystretou rukou. Týmto spôsobom 
si uvedomia správny tvar nového písmena. 
Tvar písmena si môžu žiaci nacvičiť aj na lesklom euroobale, do ktorého je vložený biely 
papier, píšu fixkou na euroobal. Po ukončení písania euroobal umyjú navlhčenou 
handričkou. 

Keď žiaci zvládli tvar písmena na papieri, pokračujú v zošite. Najskôr obťahujú tvar písmena 
malého písaného u na obrázku uhoriek. Veľkosť písmena je menšia oproti písmenu 
na papieri. Žiaci obťahujú tvar písmena rôznymi farbičkami. 

Písanie nového písmena si žiaci precvičujú najskôr v riadku s veľkými tvarmi. Včielka 
upozorní žiakov na šípku, ktorá určuje začiatok a smer písacieho pohybu pri písmene malé 
písané u a na dĺžeň v písmene ú, ktorý nesmú zabudnúť napísať hneď po dopísaní písmena. 
Žiaci písmeno u obťahujú ceruzkou, písací pohyb spoločne komentujú. (Zväčšené tvary 
písmen píšeme vždy ceruzkou, aj keď žiaci vedia písať perom.) V ďalších riadkoch píšu žiaci 
samostatne perom. 

Na záver si žiaci vyfarbia dieliky v sebahodnotení. Môžu si farbičkou zakrúžkovať v každom 
riadku jedno písmeno, ktoré sa im najviac vydarilo. Kritériom hodnotenia môže byť správne 
držanie tela pri písaní, správna poloha písanky alebo správne držanie pera. 

 Precvičovanie určovania pozície novej hlásky 
v slove 

 

15´ Nové učivo si žiaci precvičia hrovou formou pomocou úloh na MMD (MMD/Nácvičné 
obdobie/u, U/Precvič si) a pomocou didaktických hier.  
Žiakov rozdelíme na dve skupiny. 
1. skupina rieši samostatne úlohy z MMD (podľa konkrétnych potrieb žiakov a výberu 
učiteľa). 
2. skupina sa hrá didaktickú hru Slová spia. 
Prostredníctvom didaktickej hry Slová spia si žiaci zopakujú určovanie pozície hlásky u 
v slovách. Žiakom rozdáme obrázky (príloha na konci tohto návrhu prípravy). Každý žiak 
pomenuje svoj obrázok – povie slovo. Potom si všetci položia hlavy na lavicu tak, aby bolo 
vidno obrázky. Slová spia. Včielka Peľka povie: Zobudia sa slová, ktoré majú hlásku u 
na začiatku. Tí žiaci, ktorí majú slovo s u na začiatku slova, prídu pred lavice a pomenujú svoj 
obrázok. Ostatní žiaci skontrolujú, či je to správne riešenie a slovo zopakujú. Včielka Peľka 
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 Didaktická hra Slová spia povie: Zobudia sa slová, v ktorých počujeme hlásku u vnútri slova... Žiakov kontrolujeme, 

či „sa zobudili“ všetky slová. 

Po dohodnutom časovom úseku prácu skupín vymeníme. 

Záverečná 
časť  

 Vyhodnotenie práce na hodine 3´ V závere hodiny žiaci samostatne zhodnotia svoju prácu, čo sa im najviac na hodine páčilo, 
či sa im darilo, nedarilo... Povedia, ktoré slová sa naučili čítať zo šlabikára. Každého žiaka 
hodnotíme individuálne počas celej vyučovacej hodiny. 

6



Príloha k návrhu prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 50 

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015  
 

    

    

7



Príloha k návrhu prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 50 

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015  
 

8



Príloha k návrhu prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 50 

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015  
 

 

9



Príloha k návrhu prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 50 

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015  
 

  
    

 
     

 

 
 

  

 

10



Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 51 

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015  
 

Predmet SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

Vzdelávacia oblasť JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

Ročník Prvý 

Vyučujúci  

Dátum  

Učebnica Šlabikár LIPKA®, 1. časť 

Tematický celok ČÍTANIE: Hlásky a písmená u, U, ú precvičenie učiva (Šlabikár LIPKA®, 1. časť, strana 57) 
PÍSANIE: Slabiky a slová s u (Písanie, 2. zošit, strana 29) 

Prierezové témy Osobnostný a sociálny rozvoj, Ochrana života a zdravia 

Medzipredmetové vzťahy matematika, prvouka 

Vyučovacia hodina dvojhodinový blok (90´) 

Pomôcky Šlabikár LIPKA®, 1. časť, Písanie, 2. zošit, čítacia kartička č. 6, maňuška včielky, multimediálny disk (MMD) k šlabikáru, nápovedná tabuľa u, 
U, PC, dataprojektor 

Výkonový štandard Žiak vie: 
1) identifikovať v texte písmená u a U v tlačenej i písanej podobe; 
2) čítať známe písmená a slabiky; 
3) určiť prvú slabiku v slove znázornenom na obrázku; 
4) písať slabiky a slová s u; 
5) povedať o potrebe osobnej hygieny. 

Hodnotenie porovnanie výsledkov žiaka s jeho predchádzajúcimi výsledkami (individualizované hodnotenie), sebahodnotenie žiakov 

Príprava je vypracovaná podľa Metodických komentárov k Šlabikáru LIPKA® (http://www.aitec.sk/materialy-nova-lipka). 
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Štruktúra Činnosť Čas Didaktické poznámky 

 1. hodina – ČÍTANIE   
Úvodná časť Privítanie žiakov v triede 3´ Individuálne privítame žiakov podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. 

Hlavná časť  Motivačné rozprávanie s včielkou Peľkou 
 krátky riadený rozhovor o vzťahu k osobnej 

hygiene 

5´ Včielka Peľka sa spýta žiakov, či si pamätajú, čo si včera rozprávali o osobnej hygiene. Krátky 
riadený rozhovor smerujeme k tomu, aby žiaci povedali, prečo je podľa nich dôležitá 
hygiena. Potom včielka vyzve žiakov, aby povedali slová, ktoré súvisia s osobnou hygienou 
a v ktorých počujeme hlásku u, napríklad: uterák, umývadlo, zuby, ruky, uši, utierka, 
osuška... 

 Opakovanie 
 didaktická hra Rýchle slabiky 
 čítanie známych slov a viet 

 

15´ Žiaci sa postavia vedľa lavice. Ukazujeme im známe slabiky napísané na kartičkách. Vždy 
ukážeme jednu slabiku, žiakom necháme krátky čas (primeraný schopnostiam žiakov) na ich 
prečítanie a potom kartičku so slabikou prekryjeme tmavým papierom (knihou, zošitom...). 
Úlohou žiakov je slabiku čím skôr správne prečítať. Slabiky nechávame odkryté po taký čas, 
aby žiaci mali šancu prečítať ich a tešili sa z úspechu, že ich rýchle slabiky „nepredbehli“. 
Aktivita trvá 2 – 3 minúty. 

Opakovanie čítania známych viet začneme pomocou MMD (MMD/Nácvičné obdobie/u, 
U/56). Žiaci čítajú vety spoločne i individuálne v poradí, v akom sú napísané, prípadne 
v ľubovoľnom poradí. Čítanie viet opakujeme tak, aby všetci žiaci mali možnosť zažiť pocit 
úspechu a radosti z čítania. 

 Didaktická hra Na detektíva 20´ Text na tabuli (i v šlabikári na s. 56) použijeme na didaktickú hru Na detektíva. Opis 
didaktickej hry je v metodických komentároch v kapitole Hlásky a písmená u, U, ú, Ú. 
Hrovou činnosťou si žiaci precvičujú orientáciu v texte i porozumenie textu. Môžeme sa ich 
spýtať: Kto z vás je dobrým detektívom a zistí, z ktorej vety sa dozvieme, kto má malé 
mydlo? Kto z vás je dobrým detektívom a zistí, z ktorej vety sa dozvieme, či má Mila malý 
uterák? Kto z vás je dobrým detektívom a zistí, v ktorej vete je slovo milú? Každú vetu žiaci 
opäť prečítajú. 
Aktivita trvá 3 – 4 minúty. 

 Šlabikár LIPKA®, strana 57, úloha 1 
 identifikovanie písmen u a U v texte 

 

Včielka prečíta žiakom zadanie. Spoločne prečítajú všetky písmená v žltých rámčekoch. 
Prečíta žiakom všetky slová. Žiaci by mali prísť na to, že všetky slová v úlohe sú názvy zvierat, 
nemusia ich však vedieť prečítať. Potom samostatne vyznačia písmená podľa zadania. 
Kontrolu samostatnej práce môžeme urobiť pomocou MMD (MMD/Nácvičné obdobie/u, U/ 
57/1). Rozširujúcou úlohou môže byť spočítanie jednotlivých vyznačených písmen, prípadne 
prečítanie iných písmen, ktoré žiaci poznajú. Riešenie včielkinej úlohy nevyžadujeme 
od všetkých žiakov. 
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 51 

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015  
 

Štruktúra Činnosť Čas Didaktické poznámky 
 Šlabikár LIPKA®, strana 57, úloha 2 

 čítanie slabík 
 určenie prvej slabiky v slove 

 

Žiaci podľa piktogramov určia činnosti potrebné na riešenie úlohy. Potom im prečítame 
zadanie. Spýtame sa ich, či je výhodnejšie vedieť zadanie prečítať, alebo iba určiť podľa 
obrázkov v piktogramoch. Žiaci by mali odpovedať, že z prečítaného zadania sa dozvedia 
viac, preto je výhodnejšie vedieť čítať. 
Žiaci najskôr pomenujú každý obrázok, slovo povedia po slabikách a zopakujú prvú slabiku 
slova. Potom vyfarbia správnu slabiku v rámčeku a perom ju napíšu do riadka. Prácu s prvým 
obrázkom robia spoločne, ďalšiu časť úlohy vypracujú samostatne. Je výhodné pracovať 
súčasne na tabuli pomocou MMD (MMD/Nácvičné obdobie/u, U/ 57/2). Pri riešení úlohy 
žiakov pochválime za samostatnosť. 

 Šlabikár LIPKA®, strana 57, úloha 3 
 priradenie dvojice tlačeného a písaného 

tvaru tej istej slabiky 

 
 precvičovanie určovania pozície hlásky 

v slove 

 

Žiakov rozdelíme na dve skupiny. 
1. skupina samostatne rieši úlohu 3 zo šlabikára (po predchádzajúcom vysvetlení 
samostatnej práce), môže tiež vymaľovať maľovanku v hodinkovej úlohe. 
2. skupina samostatne pracuje pri tabuli s MMD (MMD/Nácvičné obdobie/u, U/Precvič 
si/Hláska u vnútri slova...). 
Samostatná práca žiakov nám dáva priestor na diferencovanú individuálnu prácu so žiakmi. 

Po uplynutí dohodnutého časového limitu prácu skupín vymeníme. 
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 51 

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015  
 

Štruktúra Činnosť Čas Didaktické poznámky 
Záverečná 
časť 

 Vyhodnotenie práce žiakov 2´ V závere hodiny môžu žiaci povedať včielke, ktoré písmená, slabiky a slová si precvičovali. 
Individuálne pochválime žiakov za úspechy v práci. 

 2. hodina – PÍSANIE   
Úvodná časť  Motivačné rozprávanie s včielkou Peľkou 

 rozcvičenie rúk pred písaním 
2´ Včielka Peľka povie žiakom, že sa budú učiť písať slabiky a slová s novým písmenom. Najskôr 

si však rozcvičia ruky pomocou motivačnej básne na obálkovej strane zošita. 

Hlavná časť  Písanie, 2. zošit, strana 29 

 

 didaktická hra Nezbedný vietor 

 písanie slov 
 prepis slabík 

 

30´ Správny tvar nového písmena si so žiakmi zopakujeme pomocou animovaného písania 
na MMD (MMD/Nácvičné obdobie/u, U/Písanie písmen). Žiaci vystretou rukou opakujú 
písací pohyb – píšu „vo vzduchu“. Potom na tabuľu napíšeme zväčšený tvar slabiky vu 
so zvýraznenou spojovacou čiarou. Včielka sa spýta žiakov, na ktorú slabiku sa podobá. Žiaci 
by mali povedať, že na slabiku vi, ktorú sa nedávno naučili písať. Spoločne komentujú 
pripojenie písmen v a u v slabike, opäť píšu „vo vzduchu“. 

Slabiku si najskôr nacvičia obťahovaním jej zväčšených tvarov v zošite ceruzkou, pričom 
pošepky komentujú svoj písací pohyb. Upozorňujeme ich na správny tvar písmena 
u v slabike.  

Po nacvičení slabiky v prvom riadku žiaci píšu perom horný blok riadkov so slabikou 
a menami. Píšu samostatne a individuálnym tempom. Prácu žiakov priebežne kontrolujeme. 

Po dopísaní prvej časti strany sa žiaci zahrajú hru Nezbedný vietor. Na magnetickú tabuľu 
do stĺpca umiestnime známe slová napísané na kartičkách (tvoria prílohu tohto návrhu 
prípravy + slová z predchádzajúcich návrhov príprav, aby sme mali dostatočné množstvo 
slov pre žiakov). Vedľa každej slabiky alebo slova napíšeme písaný tvar. Žiaci najskôr všetky 
slabiky a slová prečítajú. Potom im včielka povie, aby sa otočili chrbtom k magnetickej 
tabuli. Zatiaľ poverený žiak (využijeme to ako motiváciu) vymení slová na kartičkách tak, 
aby písaný a tlačený tvar netvorili správne dvojice. Včielka vyzve žiakov, aby sa otočili 
a znova sa pozreli na magnetickú tabuľu. Povie im, že tam bol nezbedný vietor, ktorý 
rozfúkal kartičky. Včielka poprosí prvákov, aby jej pomohli znova vytvoriť správne dvojice. 
Žiaci postupne prekladajú slová na kartičkách k ich písaným tvarom. Aktivita trvá 3 – 4 
minúty. 
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 51 

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015  
 

Štruktúra Činnosť Čas Didaktické poznámky 
Včielka povie žiakom, že budú písať ďalšie slová, ktoré vedia čítať. Žiaci najskôr slová 
prečítajú, potom ich píšu najskôr na tabuľu a do cvičného zošita. Píšu samostatne 
individuálnym tempom do zošita 2. 

Na záver si žiaci vyfarbia dieliky v sebahodnotení. Môžu sa zamerať na správne pripojenie 
písmena u v slabikách. Zakrúžkujú v každom riadku slovo, ktoré sa im najviac vydarilo. 

 Opakovanie a docvičovanie učiva 
 práca s textom 

 

 Čítacia kartička č. 6 
 precvičovanie čítania 

  

10´ Pomocou úlohy na MMD (MMD/Nácvičné obdobie/u, U/Precvič si/Práca s textom, str.56) si 
žiaci precvičia porozumenie textu, zopakujú si techniku čítania. 
Techniku čítania so žiakmi individuálne precvičujeme pomocou čítacej kartičky č. 6. 
 

Záverečná 
časť  

 Vyhodnotenie práce na hodine 3´ Žiakov individuálne pochválime za prácu. Svoje dojmy z hodiny môžu povedať včielke. 
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17



Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 52 

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015  
 

Predmet SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

Vzdelávacia oblasť JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

Ročník prvý 

Vyučujúci  

Dátum  

Učebnica Šlabikár LIPKA®, 1. časť 

Tematický celok ČÍTANIE: Hlásky a písmená u, U, ú slová a vety (Šlabikár LIPKA®, 1. časť, strana 58) 
PÍSANIE: Veľké písané U (Písanie, 2. zošit, strany 30 – 31) 

Prierezové témy Osobnostný a sociálny rozvoj, Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

Medzipredmetové vzťahy matematika, prvouka 

Vyučovacia hodina dvojhodinový blok (90´) 

Pomôcky Šlabikár LIPKA®, 1. časť, Písanie, 2. zošit, maňuška včielky, multimediálny disk (MMD) k šlabikáru, nápovedná tabuľa u, U, PC, dataprojektor 

Výkonový štandard Žiak vie: 
1) povedať o obrázku aspoň 5 jednoduchých viet; 
2) čítať slová a vety s novým písmenom; 
3) čítať vety so správnou intonáciou; 
4) nájsť informáciu priamo uvedenú v texte; 
5) písať veľké písané U; 
6) rozprávať o svojej rodine. 

Hodnotenie porovnanie výsledkov žiaka s jeho predchádzajúcimi výsledkami (individualizované hodnotenie), sebahodnotenie žiakov 

Príprava je vypracovaná podľa Metodických komentárov k Šlabikáru LIPKA® (http://www.aitec.sk/materialy-nova-lipka). 
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 52 

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015  
 

Štruktúra Činnosť Čas Didaktické poznámky 

 1. hodina – ČÍTANIE   
Úvodná časť Privítanie žiakov v triede 3´ Individuálne privítame žiakov podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. 

Hlavná časť  Motivačné rozprávanie s včielkou Peľkou 
 krátky riadený rozhovor o vzťahu k svojej 

rodine 

 Šlabikár LIPKA®, strana 58 
 práca s úvodnou ilustráciou 

 

 čítanie nových slov a viet 

 

15´ Včielka Peľka povie žiakom, že včera poletovala okolo okien Zuzkinho bytu a videla Zuzkinu 
rodinu. Otecko pripravoval večeru a mamička kúpala malú Evku. Adam so Zuzkou jej 
pomáhali. Boli veselí a šťastní. Včielka sa spýta prvákov, či aj oni pomáhajú svojim rodičom 
alebo súrodencom. Krátky riadený rozhovor smerujeme k tomu, aby žiaci vyjadrili svoj vzťah 
k svojej rodine. Na rozhovor nadviažeme prácou s ilustráciou. Žiaci o nej tvoria vety, ktoré 
majú 4 – 5 slov. 

Včielka povie žiakom, že sa teší na to, ako jej prečítajú vety o mamičke a deťoch. Najskôr sa 
však musia naučiť čítať nové slová. Žiaci čítajú slová v žltom rámčeku (v tzv. trenažéri). Čítajú 
plynulo, nie po písmenách alebo po slabikách, aby sme zabránili dvojitému čítaniu. Čítajú 
všetci naraz pomalým tempom, aby mali čas očami obsiahnuť druhú slabiku slova (nová 
slabika je farebne odlíšená) a celé slovo vysloviť súvisle. 
Keď žiaci vedia prečítať nové slová, môžu začať čítať vety. Text tvoria jednoduché vety 
viažuce sa k úvodnej ilustrácii. Sú v nich použité nové slová. Najskôr vety prečítame, 
aby žiaci počuli správnu výslovnosť a intonáciu čítania. Je výhodné, keď text premietneme 
z MMD (MMD/Nácvičné obdobie/u, U/58) na tabuľu. 
Žiaci čítajú text niekoľkokrát po sebe, aby si čo najviac precvičili techniku čítania. Vety čítajú 
všetci spoločne, jednotlivo alebo v skupinkách. Čítajú pomalším plynulým tempom, aby mali 
všetci dostatočný čas na prečítanie celého slova hneď nahlas, nie najskôr potichu (tzv. 
dvojité čítanie). Vždy čítajú po jednej vete, aby si precvičili správnu intonáciu čítania viet. 
Upozorníme ich na zmenu intonácie pri čítaní otázky. 
 

 Didaktická hra Tichá 5´ Opis hry je v metodických komentároch v kapitole Hlásky a písmená u, U, ú, Ú. Dôvodom jej 
zaradenia je príprava na riešenie úlohy 1. Žiakov sa spýtame napr.: Má mama Adama 
a Zuzku? Má malá Eva hrkálku a fľašku? Má aj cumlík? Je Eva malá? Žiaci odpovedajú 
kývaním hlavy. Aktivita trvá 1 – 2 minúty. 

 Šlabikár LIPKA®, strana 58, úloha 1 Žiaci podľa piktogramov určia činnosti, ktoré budú potrebovať na riešenie úlohy. Pretože 
podobnú úlohu už riešili, predpokladáme, že budú poznať aj postup riešenia úlohy. Potom 
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 52 

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015  
 

Štruktúra Činnosť Čas Didaktické poznámky 
 vyhľadanie informácie priamo uvedenej 

v texte 

 

im prečítame zadanie. Vety čítame spoločne so žiakmi pomalým a plynulým tempom 
s dôrazom na správnu intonáciu. Po prečítaní každej vety žiaci vyznačia správnu odpoveď 
(prečiarknu alebo neprečiarknu vetu Má.). Kontrolu riešenia úlohy môžeme urobiť pomocou 
MMD (MMD/Nácvičné obdobie/u, U/ 58/1) na tabuli. 

 Písanie, 2. zošit, strana 30 
 nácvik písania písmena veľké písané U 

 

 

20´ Včielka Peľka povie žiakom, že sa dnes naučia písať nové písmeno: veľké písané U. Najskôr si 
však rozcvičia ruky pomocou motivačnej básne na obálkovej strane zošita. 

Žiaci obtiahnu farbičkami čiary na prípravnom obrázku uteráka, čím si rozcvičia ruku 
a uvoľnia svaly jemnej motoriky. Potom spoločne vyvodíme tvar nového písmena U. Správny 
postup písania písmena premietneme žiakom na tabuľu pomocou MMD (MMD/Nácvičné 
obdobie/u, U/Písanie písmen). Animáciu niekoľkokrát opakujeme a žiaci opisujú pohyb pera. 
Potom píšu tvar veľkého písaného U vystretou rukou „vo vzduchu“ spolu s animáciou. 

Žiaci najskôr prejdú prstom po tvare písmena v zošite na obrázku uteráka, opíšu smer 
a postup pri písaní. Pri opise postupnosti písania môžeme použiť pomenovania týchto 
tvarov primerané vyjadrovaniu detí. Potom žiaci nacvičujú písanie veľkého písaného U v stoji 
vedľa lavice. Písanie v stoji vedľa lavice zaraďujeme na vyučovanie najmä pri nácviku nových 
písmen. Pri veľkom tvare písmena si žiaci lepšie uvedomia jeho grafickú podobu. Píšu 
na papier a postupne viacerými farbičkami písmeno obťahujú, píšu vystretou rukou. Týmto 
spôsobom si uvedomia správny tvar nového písmena. 
Tvar písmena si môžu žiaci nacvičiť aj na lesklom euroobale, do ktorého je vložený biely 
papier, keď píšu fixkou na euroobal. Po ukončení písania euroobal umyjú navlhčenou 
handričkou. 

Keď žiaci zvládli tvar písmena na papieri, pokračujú v zošite. Najskôr obťahujú tvar písmena 
veľkého písaného U na obrázku uteráka. Veľkosť písmena je menšia oproti písmenu 
na papieri. Žiaci obťahujú tvar písmena rôznymi farbičkami. 
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Štruktúra Činnosť Čas Didaktické poznámky 

 

Písanie nového písmena si žiaci precvičujú najskôr v riadku so zväčšenými tvarmi. Včielka 
upozorní žiakov na šípku, ktorá určuje začiatok a smer písacieho pohybu pri písmene veľké 
písané U. Žiaci ho obťahujú ceruzkou, písací pohyb spoločne komentujú. (Zväčšené tvary 
písmen píšeme vždy ceruzkou, aj keď žiaci vedia písať perom.) V ďalších riadkoch píšu žiaci 
samostatne. Píšu perom. 

Po skončení práce na strane žiaci vypracujú sebahodnotenie. Môžu hodnotiť svoju 
úspešnosť pri dodržiavaní správneho sklonu písmen. V každom riadku zakrúžkujú jedno 
písmeno, ktoré sa im najviac vydarilo. 

Záverečná 
časť 

 Vyhodnotenie práce žiakov 2´ Pri hodnotení práce žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé 
riešenie, preto ich chválime za osobný pokrok počas celej hodiny. 

 2. hodina – PÍSANIE   
Úvodná časť  Motivačné rozprávanie s včielkou Peľkou 

 rozcvičenie rúk pred písaním 
2´ Včielka Peľka povie žiakom, že si precvičia písanie známych písmen. Najskôr si však rozcvičia 

ruky pomocou motivačnej básne na obálkovej strane zošita. 

Hlavná časť  Písanie, 2. zošit, strana 31 
 opakovanie známych tvarov písmen 

 

20´ Žiakov rozdelíme na dve skupiny. 
1. skupina si samostatne precvičuje písanie známych písmen. 
2. skupina skladá „reťaze zo slov“. Obrázky na kartičkách (tvoria prílohu tohto návrhu 
prípravy) uložia za sebou tak, aby posledná hláska slova znázorneného na obrázku bola 
zároveň prvou hláskou nasledujúceho slova znázorneného na obrázku. Ako prvú zaradia 
kartičku s obrázkom uhorky, aby sa slová dali zoradiť. (Riešenie: uhorka, akvárium, mravec, 
citrón, nohavice, egreš, šašo, orech, chrobák, kohút) Pretože tento typ úlohy riešia žiaci 
po prvýkrát, pomáhame im pri riešení. 

Po uplynutí dohodnutého časového úseku prácu skupín vymeníme. 

 Precvičovanie čítania viet 

 

20´ Porozumenie textu zo strany 58 so žiakmi precvičíme pomocou úloh na MMD 
(MMD/Nácvičné obdobie/u, U/Precvič si/Práca s textom, str.58). Úlohy riešime spoločne. 
Aktivita trvá približne 5 minút. 
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Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015  
 

Štruktúra Činnosť Čas Didaktické poznámky 
 Šlabikár LIPKA®, strana 58 

 práca s textom 

 

 Didaktická hra Živé vety 

 Sebahodnotenie 

Žiaci si otvoria šlabikár na strane 58 a pripravia si farbičky. Včielka dáva zadania, žiaci 
podčiarkujú (farby môžu určovať žiaci, využijeme to motivačne): 
Podčiarknite v texte všetky mená Eva. Určite, koľkokrát sa toto meno nachádza v texte. 
Podčiarknite v texte všetky slová malú. Určite, koľkokrát sa toto slovo nachádza v texte. 
Podčiarknite v texte všetky slová milú. Určite, koľkokrát sa toto slovo nachádza v texte. 
Podčiarknite v texte všetky slová Malá. Určite, koľkokrát sa toto slovo nachádza v texte. 

Žiakom rozdáme kartičky so slovami tvoriacimi vety (tvoria prílohu tohto návrhu prípravy). 
Každá veta je inej farby, pretože sa niektoré slová vo vetách opakujú. Žiaci najskôr prečítajú 
svoje slová. Potom počúvajú, ktorú vetu „vyvolá“ včielka pred tabuľu. Pred tabuľou sa 
vyvolaní žiaci správne zoradia so svojimi kartičkami tak, aby vytvorili danú vetu. Vetu 
spoločne prečítajú všetci žiaci v triede.  

Na záver si žiaci vyfarbia dieliky v sebahodnotení. Pri sebahodnotení sa odporúčame 
zamerať na správne riešenie úlohy 1. 

Záverečná 
časť  

 Vyhodnotenie práce na hodine 3´ Žiaci povedia včielke, čo sa na hodine naučili a čo sa im v škole páčilo. Včielka ich 
individuálne pochváli za úspechy v práci. 
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Príloha k návrhu prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 52 

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015  
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Príloha k návrhu prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 52 

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015  
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Príloha k návrhu prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 52 

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015  
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 53 

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015  
 

Predmet SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

Vzdelávacia oblasť JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

Ročník prvý 

Vyučujúci  

Dátum  

Učebnica Šlabikár LIPKA®, 1. časť 

Tematický celok ČÍTANIE: Hlásky a písmená u, U, ú slová a vety (Šlabikár LIPKA®, 1. časť, strana 59) 
PÍSANIE: Slová a vety s písmenami u, U (Písanie, 2. zošit, strana 31 – 32) 

Prierezové témy Osobnostný a sociálny rozvoj 

Medzipredmetové vzťahy matematika 

Vyučovacia hodina dvojhodinový blok (90´) 

Pomôcky Šlabikár LIPKA®, 1. časť, Písanie, 2. zošit, Pracovný zošit, maňuška včielky, multimediálny disk (MMD) k šlabikáru, nápovedná tabuľa u, U, 
PC, dataprojektor 

Výkonový štandard Žiak vie: 
1) identifikovať prvú hlásku v slove; 
2) priradiť dvojicu tlačeného a písaného tvaru toho istého slova; 
3) zložiť slovo z daných písmen; 
4) vyhľadať informáciu priamo uvedenú v texte; 
5) písať slová a vety s písmenami u, U; 
6) odpísať a prepísať vetu; 
7) vyjadriť svoj vzťah k čítaniu. 

Hodnotenie porovnanie výsledkov žiaka s jeho predchádzajúcimi výsledkami (individualizované hodnotenie), sebahodnotenie žiakov 

Príprava je vypracovaná podľa Metodických komentárov k Šlabikáru LIPKA® (http://www.aitec.sk/materialy-nova-lipka). 
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Príloha k návrhu prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 53 

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015  
 

Štruktúra Činnosť Čas Didaktické poznámky 

 1. hodina – ČÍTANIE   
Úvodná časť Privítanie žiakov v triede 3´ Individuálne privítame žiakov podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. 

Hlavná časť  Opakovanie: Schody do zámku 
 opakovanie čítania slov s novým písmenom 
 didaktická hra Na detektíva 

10´ Na opakovanie učiva môžeme použiť motiváciu v podobe cesty po schodoch do zámku. 
Použijeme obrázok zámku z predchádzajúcich hodín. Namiesto cesty nakreslíme schody. 
Na každom schode bude jedno zo známych slov: malú, milú, mamu, Elu, Evu, lámu, Ivu, 
Milu, melú. Schody môžeme z vnútornej strany označiť číslami 1 – 9. Žiaci budú čítať slová 
postupne za sebou – a tak „kráčať“ do zámku. Slová čítajú naraz, jednotlivo, v skupinkách 
pomalým plynulým tempom, aby sme predchádzali dvojitému čítaniu. 
Po prečítaní všetkých slov (2 – 3-krát všetky slová) včielka povie žiakom, že sa zahrajú 
na detektíva. (Opis hry je v metodických komentároch v kapitole: Hlásky a písmená u, U, ú, 
Ú.) Žiakom povieme: Kto z vás je dobrý detektív a nájde, na ktorom schode je ukryté slovo 
milú? Dobrý detektív je ten, kto nájde, na ktorom schode je ukryté slovo, ktoré počujeme 
vo vete: „Katka a Zuzka melú orechy.“ Takýmto spôsobom sa môžeme spýtať na všetky slová 
napísané na tabuli (na „schodoch“). 

 Opakovanie čítania textu 
 vyhľadanie informácie priamo uvedenej 

v texte 

 

30´ Opakovanie čítania známych viet začneme pomocou MMD (MMD/Nácvičné obdobie/u, 
U/Precvič si/Práca s textom, str. 58). Žiaci najskôr prečítajú známy text. Potom postupne 
spoločne riešia úlohy – dopĺňajú do textu správne slová podľa obsahu viet. Doplnenú vetu 
vždy prečítajú. Čítanie viet opakujeme tak, aby všetci žiaci mali možnosť zažiť pocit úspechu 
a radosti z čítania. 

 Šlabikár LIPKA®, strana 59, úloha 1 
 identifikovanie hlásky u v slove 

znázornenom na obrázku 

 

 Šlabikár LIPKA®, strana 59, úloha 2 

Žiakov rozdelíme do troch skupín. Najskôr im však vysvetlíme riešenie úloh 1 a 2, ktoré im 
zadáme ako samostatnú prácu. Žiaci sa pokúsia pomocou piktogramov určiť činnosti 
potrebné na riešenie úloh. Potom im prečítame zadanie. Spýtame sa ich, či je výhodnejšie 
vedieť zadanie prečítať alebo iba určiť podľa obrázkov v piktogramoch. Žiaci by mali 
odpovedať, že z prečítaného zadania sa dozvedia viac, preto je výhodnejšie vedieť čítať. 
Potom spoločne pomenujú obrázky v úlohe 1, aby sme mali istotu, že pracujú s rovnakými 
slovami. Slová v úlohe 2 tiež najskôr spoločne prečítajú pomalým a plynulým tempom. 
Potom samostatne pracujú v skupinách.  
1. skupina rieši úlohu 1. 
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Príloha k návrhu prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 53 

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015  
 

Štruktúra Činnosť Čas Didaktické poznámky 
 priraďovanie dvojice tlačeného a písaného 

tvaru toho istého slova 

 

 Didaktická hra Dážď z písmen 

2. skupina rieši úlohu 2. 
3. skupina v zadnej časti triedy skladá známe slová z písmen na kartičkách – hrá sa 
didaktickú hru Dážď z písmen. Žiakom z výšky spustíme na zem kartičky s farebnými 
písmenami – písmená „napršia“. Žiaci ich vyberajú podľa farby a skladajú na zem slová. Ich 
prácu skontrolujeme a pripravíme kartičky pre ďalšiu skupinu. Je to zároveň príprava 
na riešenie hodinkovej úlohy. Slová rozdelené po písmenách na kartičkách tvoria prílohu 
tohto návrhu prípravy. 

Kontrolu samostatnej práce môžeme urobiť pomocou MMD (MMD/Nácvičné obdobie/u, U/ 
59/1, 59/2). 

Po uplynutí dohodnutého časového úseku prácu skupín vymeníme. 

 Šlabikár LIPKA®, strana 59, úloha 3 
 určenie vhodného slova do vety (podľa 

významu vety znázornenej na obrázku) 
 vyhľadanie informácie z obrázka 

 

Tento typ úlohy žiaci riešia po prvýkrát, preto pracujeme spoločne. Žiaci najskôr povedia, 
čo robia dievčatá na obrázku, potom prečítajú slová v rámčekoch a vetu s chýbajúcim 
slovom. Keď si určíme správne slovo (nájdeme informáciu z obrázka), vyberieme žiaka, ktorý 
povie, akou farbou žiaci vyfarbia v rámčeku vhodné slovo. Žiaci potom slovo dopíšu do vety. 
Je vhodné, aby sme slovo napísali aj na tabuľu, pretože ide o prepis slova. Žiaci spoločne 
prečítajú doplnenú vetu. 

 Šlabikár LIPKA®, strana 59, hodinková úloha 
 zloženie slova z písmen s využitím poradia 

podľa veľkosti kociek 
 prepísanie slova 

 

Včielka vysvetlí žiakom zadanie. Žiaci najskôr prečítajú všetky písmená v kocke danej farby. 
Potom podľa vzoru v prvej kocke dopíšu veľké tlačené písmená do kociek s využitím poradia 
podľa veľkosti kociek. Žiaci napísané slovo prečítajú a prepíšu ho písaným písmom do riadka 
pod kockami. Je výhodné pracovať súčasne na tabuli pomocou MMD (MMD/Nácvičné 
obdobie/u, U/ 59/hodiny). Každé slovo môžu žiaci použiť vo vete, ktorá má toľko slov, koľko 
kociek s písmenami tvorí dané slovo. Žiakov pochválime za tvorivosť a za správne riešenie 
úlohy. 
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Príloha k návrhu prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 53 

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015  
 

Štruktúra Činnosť Čas Didaktické poznámky 
 Didaktická hra Telefón Žiaci sa postavia vedľa lavice. Včielka im povie, že sa spoločne zahrajú hru Telefón. Na lavicu 

položíme 4 – 5 kartičiek so známymi slovami, ktoré žiaci najskôr prečítajú. Potom sa žiaci 
presunú do zadnej časti triedy (mimo lavíc) a rozdelia sa do dvoch skupín, ktoré sa postavia 
do zástupu (chrbtom k lavici so slovami). Poslední žiaci z každého zástupu sú rovnako 
vzdialení od lavice so slovami (asi 1 m). Včielka sa postaví k prvým žiakom v zástupoch 
a každému pošepká jedno slovo uvedené na kartičke, napr. slovo lámu. Žiak na povel začne 
šepkať slovo spolužiakovi, ktorý stojí za ním (klasická hra na telefón). Keď sa slovo dozvie 
posledný žiak v zástupe, podíde k lavici a zoberie do ruky kartičku, na ktorej je napísané 
dané slovo. Vyhráva skupina, ktorá skôr a zároveň správne určí dané slovo. Posledný žiak sa 
premiestni na začiatok zástupu (k učiteľovi) a hra pokračuje. 

Záverečná 
časť 

 Vyhodnotenie práce žiakov, sebahodnotenie 2´ V závere hodiny môžu žiaci povedať včielke, ktoré písmená, slabiky a slová si precvičovali. 
Individuálne pochválime žiakov za úspechy v práci. Pri sebahodnotení sa žiaci môžu zamerať 
na úspešnosť pri riešení úlohy 2. 

 2. hodina – PÍSANIE   
Úvodná časť  Motivačné rozprávanie s včielkou Peľkou 

 rozcvičenie rúk pred písaním 
2´ Včielka Peľka povie žiakom, že sa budú učiť písať slová, ktoré vedia prečítať zo šlabikára. 

Najskôr si však rozcvičia ruky pomocou motivačnej básne na obálkovej strane zošita. 

Hlavná časť  Písanie, 2. zošit, strana 31 
 písanie slov s u, ú 

 

 relaxačná chvíľka 

20´ Žiaci znova obtiahnu farbičkami čiary na prípravnom obrázku uteráka, čím si rozcvičia ruku 
a uvoľnia svaly jemnej motoriky. Potom spoločne prečítame slová v spodnej časti strany 31. 
Žiaci si každé slovo postupne nacvičia v cvičnom zošite tak, že najskôr ešte raz slovo 
prečítajú, vymenujú písmená, ktoré ho tvoria (v správnom poradí ) a spočítajú ich. Potom 
spoločne píšu slová a písanie pošepky komentujú. Každé nové slovo (nový riadok) začínajú 
písať naraz. 

Po dopísaní všetkých slov sa žiaci postavia vedľa lavice. Včielka im povie, že spoločne 
znázornia slová lámu a melú. Žiaci znázorňujú slová, zároveň pohybujú sa po triede. 

Žiaci vyfarbia dieliky v sebahodnotení. Môžu sa zamerať na správny sklon písmen v slovách. 
Zakrúžkujú v každom riadku slovo, ktoré sa im najviac vydarilo. 

 Písanie, 2. zošit, strana 32 
 opakovanie tvarov známych písmen 

20´ Žiakov rozdelíme na dve skupiny. 
1. skupina samostatne píše horný blok riadkov na strane 32 (opakovanie tvarov známych 
písmen). 
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Príloha k návrhu prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 53 

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015  
 

Štruktúra Činnosť Čas Didaktické poznámky 

 

 Opakovanie a docvičovanie učiva 
 práca s pracovným zošitom 

 

2. skupina si precvičuje učivo pomocou úloh v pracovnom zošite. Postupujeme 
diferencovane, úlohy a spôsob ich riešenia určuje učiteľ podľa konkrétnej situácie v triede. 
(Môžeme postupovať podľa metodických komentárov v tlačenej verzii.) 

Po uplynutí dohodnutého časového úseku prácu skupín vymeníme. 

Prepis a odpis vety na strane 32 zaradíme na záver hodiny ako samostatnú prácu. 

Záverečná 
časť  

 Vyhodnotenie práce na hodine 3´ V závere hodiny sa spýtame žiakov, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Spoločne si 
povieme, ktoré nové slová sa dnes naučili písať. Žiakov individuálne pochválime za prácu. 
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Príloha k návrhu prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 53 

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015  
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Príloha k návrhu prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 53 

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015  
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 54 

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015  
 

Predmet SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

Vzdelávacia oblasť JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

Ročník prvý 

Vyučujúci  

Dátum  

Učebnica Šlabikár LIPKA®, 1. časť 

Tematický celok ČÍTANIE: Hláska a písmená s, S, slabiky, slová a vety (Šlabikár LIPKA®, 1. časť, strana 60) 
PÍSANIE: Malé písané s (Písanie, 3. zošit, strana 1) 

Prierezové témy Osobnostný a sociálny rozvoj 

Medzipredmetové vzťahy matematika, prvouka 

Vyučovacia hodina dvojhodinový blok (90´) 

Pomôcky Šlabikár LIPKA®, 1. časť, Písanie, 3. zošit, maňuška včielky, multimediálny disk (MMD) k šlabikáru, nápovedná tabuľa s, S, PC, dataprojektor 

Výkonový štandard Žiak vie: 
1) súvislo rozprávať o ilustrácii; 
2) doplniť rozprávanie na základe otázok učiteľa; 
3) identifikovať hlásku s v slovách znázornených na ilustrácii; 
4) určiť pozíciu hlásky s na začiatku, vnútri alebo na konci slova; 
5) poznať a čítať všetky tvary písmena S; 
6) čítať slabiky a slová s novým písmenom; 
7) čítať slovo s predložkou; 
8) čítať vety so správnou intonáciou; 
9) písať správny tvar písmena malé písané s; 
10) vyjadriť svoj vzťah ku kamarátom. 

Hodnotenie porovnanie výsledkov žiaka s jeho predchádzajúcimi výsledkami (individualizované hodnotenie), sebahodnotenie žiakov 

Príprava je vypracovaná podľa Metodických komentárov k Šlabikáru LIPKA® (http://www.aitec.sk/materialy-nova-lipka). 
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 54 

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015  
 

Štruktúra Činnosť Čas Didaktické poznámky 

 1. hodina – ČÍTANIE   
Úvodná časť Privítanie žiakov v triede 3´ Individuálne privítame žiakov podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. 

Hlavná časť  Motivačné rozprávanie s včielkou Peľkou 
 krátky riadený rozhovor o spoločnom čase 

strávenom s kamarátmi 

5´ Včielka Peľka povie žiakom, že videla Zuzku s kamarátkou Simou, ako sa spolu pekne hrali. 
Včielka sa spýta žiakov, či aj oni majú svojich kamarátov, s ktorými trávia svoj voľný čas 
a spoločne sa hrajú. Rozhovor smerujeme k tomu, aby žiaci vyjadrili svoj vzťah 
ku kamarátom a spoločným hrám. Na rozhovor nadviažeme prácou s úvodnou ilustráciou. 

 Šlabikár LIPKA®, strana 60 
 práca s úvodnou ilustráciou 

       

 

10´ Žiakom povieme, aby si otvorili šlabikár na strane 60. Dáme im čas na pozorovanie 
ilustrácie. V nasledujúcom krátkom rozhovore odporúčame porovnať situáciu na ilustrácii 
so skúsenosťami žiakov. Žiaci by mali samostatne povedať 5 jednoduchých viet o ilustrácii. 
Rozprávanie môžeme spestriť tým, že žiaci vymyslia zábavnú situáciu, ktorá sa mohla stať 
dievčatám pri hre s hračkami. 

Včielka povie žiakom, že sa dnes naučia čítať všetky tvary písmenkovej rodinky písmena S, 
ktoré poznajú z prípravného obdobia. Písmeno priniesla sova. Žiaci zopakujú slovo sova 
a povedia ho po slabikách. Určia prvú hlásku slova. Potom pomenujú nevyfarbené časti 
na ilustrácii: slon, misa, pes. Žiaci povedia slová po slabikách a určia, či v počujú v každom 
slove hlásku s. Potom určia, na ktorom mieste v slove počujú novú hlásku (určia pozíciu 
hlásky s v slove): na začiatku, vnútri alebo na konci slova. Grafické znázornenie pozície 
hlásky v slove je zobrazené pomocou rámčekov s vyfarbenými časťami. Žiaci povedia slovo 
znázornené na obrázku a určia, ktorý rámček znázorňuje pozíciu hlásky s v slove. 
Nevyfarbené predmety na ilustrácii môžu vyfarbiť. Úlohu súčasne premietneme z MMD 
(MMD/Nácvičné obdobie/s, S/60) na tabuľu. 
Žiaci môžu povedať: 
V slove slon počujeme hlásku s na začiatku slova, hláska je znázornená prvým rámčekom. 
V slove misa počujeme hlásku s vnútri slova, hláska je znázornená druhým rámčekom. 
V slove pes počujeme hlásku s na konci slova, hláska je znázornená posledným rámčekom. 
Žiaci hľadajú na ilustrácii ďalšie znázornené slová, v ktorých počujú hlásku s, napríklad  
slová s hláskou s na začiatku slova: slon, sova, slniečko, stolička, skriňa, skrinka, slivky, sklo 
(na obloku), sveter; slová s hláskou s vnútri slova: misa, vlasy, úsmev, psík, chvost; slová 
s hláskou s na konci slova: pes, záves, nos. 

 Šlabikár LIPKA®, strana 60 
 vyvodenie všetkých tvarov písmena S 

Žiakom „predstavíme“ – pomenujeme všetky tvary písmena S (predstavíme písmenkovú 
rodinku: malé tlačené s, veľké tlačené s, malé písané s, veľké písané s), ktoré žiaci opakujú. 
Pri pomenovaní názvov písmen odporúčame, aby žiaci hovorili celý názov písmena. Pri čítaní 
písmen v texte vyslovujú iba hlásky, neurčujú tlačený alebo písaný, malý alebo veľký tvar. 
Veľký tvar písmena S môžu žiaci využiť na zopakovanie písania tlačeného tvaru písmena, 
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píšu rôznymi farbami. Všetky tvary nového písmena predstavíme žiakom aj na nápovednej 
tabuli. 

K písmenu S je motivačná báseň o sove. Viaže sa na nápovedný obrázok i na úvodnú 
ilustráciu na strane 60. Je v nej veľa slov s novou hláskou, ktoré sú určené na precvičovanie 
fonematického uvedomovania si novej hlásky v hovorenej reči. Motivačnú báseň žiakom 
prečíta včielka Peľka. Pri čítaní básne ukazujeme žiakom slová v texte, ktoré včielka práve 
číta, pričom je výhodné premietnuť báseň z MMD (MMD/Nácvičné obdobie/s, S/Motivačná 
báseň) na tabuľu. Žiaci slová sledujú a pri opätovnom čítaní básne ich aj opakujú po včielke. 
Spoločne so žiakmi prečítame – povieme báseň, potom môžeme ukázať na niektoré slovo 
v texte básne a spýtať sa žiakov, či vedia, čo je tam napísané. Žiaci tak majú možnosť získať 
spôsobilosť určiť, čo ktoré napísané slovo znamená bez toho, že by vedeli prečítať všetky 
písmená. (Táto aktivita je rozširujúcou aktivitou a nechávame na zvážení učiteľa, či ju zaradí 
na vyučovanie v svojej triede.) Odporúčame, aby sa žiaci naučili motivačnú báseň naspamäť. 

 Didaktická hra Vláčik 25´ Opis hry je v metodických komentároch v kapitole: Hláska a písmená s, S. Dôvodom 
zaradenia hry je tvorenie slov s novou hláskou s. 

 Šlabikár LIPKA®, strana 60 
 čítanie slabík a slov s novým písmenom 

 

 čítanie viet s novými slovami 

Včielka povie žiakom, že hlásku s už počujú v slovách, teraz sa niektoré z týchto slov naučia 
čítať. Najskôr sa naučia čítať slabiky. 
Žiaci čítajú spoločne slabiky s písmenom s v trenažéri (v žltom rámčeku s novým učivom). 
Čítajú pomalým tempom, aby mali čas očami obsiahnuť druhé písmeno v slabike a celú 
slabiku vysloviť súvisle. Rovnakým spôsobom postupujeme aj pri nácviku čítania nových 
slov. Novým javom pri čítaní je splývavá výslovnosť čítania predložky so slovom. Žiakom 
vysvetlíme, že modrý oblúčik (čiara) znamená, že predložku čítame spolu so slovom (oblúčik 
ich spája), hoci sa píšu zvlášť (je to gramatické pravidlo v slovenskom jazyku). 
Ako rozširujúcu úlohu odporúčame zaradiť orientáciu v texte, žiaci vyhľadávajú určené 
slová, prípadne ich porovnávajú (ktoré slabiky sú rovnaké, ktoré odlišné). Je výhodné, 
keď úlohu premietneme z MMD (MMD/Nácvičné obdobie/s, S/60) na tabuľu. 
Keď žiaci vedia prečítať nové slová, môžu začať čítať vety. Text tvoria jednoduché vety 
viažuce sa k úvodnej ilustrácii. Sú v nich použité nové slová. Najskôr vety prečítame, 
aby žiaci počuli správnu výslovnosť a intonáciu čítania. Slabika s novým písmenom je 
vyznačená farebne, aby sa dané slová žiakom čítali ľahšie. Žiakov stále upozorňujeme 
na dodržiavanie správnej intonácie pri čítaní viet. Nesmieme zabudnúť pochváliť ich 
za pekné čítanie. Je výhodné, keď text premietneme z MMD (MMD/ Nácvičné obdobie/s, 
S/60) na tabuľu. 
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Žiaci čítajú text niekoľkokrát po sebe, aby si čo najviac precvičili techniku čítania. Čítajú vety 
všetci spoločne, jednotlivo alebo v skupinkách. Čítajú pomalším plynulým tempom, aby mali 
všetci dostatočný čas na prečítanie celého slova hneď nahlas, nie najskôr potichu (tzv. 
dvojité čítanie). Vždy čítajú po jednej vete, aby si precvičili správnu intonáciu čítania viet. 
Aby bolo precvičovanie techniky čítania zábavnejšie, môžeme sa so žiakmi zahrať 
„na hadíka“, žiaci čítajú v poradí, ako sedia za sebou v laviciach, bez toho, že by sme ich 
vyvolávali (vytvoria hada či malého hadíka). 

 Šlabikár LIPKA®, strana 60 
 čítanie písaných tvarov slov 

 

Žiaci prečítajú včielke slová napísané písaným písmom. Rozširujúcou aktivitou pri riešení 
úlohy môže byť orientácia v riadku. Úlohou na rozvoj čítania s porozumením je vyhľadávanie 
daných slov v texte. 

 Didaktická hra Slová spia Prostredníctvom didaktickej hry Slová spia si žiaci zopakujú určovanie pozície hlásky s 
v slovách. Žiakom rozdáme obrázky (príloha na konci tohto návrhu prípravy). Každý žiak 
pomenuje svoj obrázok – povie slovo. Potom si všetci položia hlavy na lavicu tak, aby bolo 
vidno obrázky. Slová spia. Včielka Peľka povie: Zobudia sa slová, ktoré majú hlásku s 
na začiatku. Tí žiaci, ktorí majú slovo so s na začiatku slova, prídu pred lavice a pomenujú 
svoj obrázok. Ostatní žiaci skontrolujú, či je to správne riešenie, a slovo zopakujú. Včielka 
Peľka povie: Zobudia sa slová, v ktorých počujeme hlásku s vnútri slova. Toto zadanie je 
ťažšie, preto kontrolujeme žiakov, či „sa zobudili“ všetky slová. 

Záverečná 
časť 

 Vyhodnotenie práce žiakov, sebahodnotenie 2´ Žiaci si spoločne zopakujú čítanie všetkých štyroch tvarov písmena S (písmenkovú rodinku) 
z nápovednej tabule a povedia včielke, ktoré nové slová vedia prečítať, môžu zopakovať 
motivačnú báseň. V sebahodnotení sa odporúčame zamerať na úspešnosť pri čítaní nových 
viet. 

 2. hodina – PÍSANIE   
Úvodná časť  Motivačné rozprávanie s včielkou Peľkou 

 rozcvičenie rúk pred písaním 
2´ Včielka Peľka povie žiakom, že videla Zuzku hrať sa so Simou. Dievčatá si aj kreslili. Nakreslili 

malého slimáčika, ktorý bol podobný ako ten v zošite na strane 1. Na obrázku slimáka je 
skryté písmeno s, ktoré sa budú učiť písať. Najskôr si však rozcvičia ruky pomocou 
motivačnej básne na obálkovej strane zošita. 

Hlavná časť  Písanie, 3. zošit, strana 1 
 vyvodenie tvaru nového písmena 

25´ Žiaci obtiahnu farbičkami čiary na prípravnom obrázku slimáka, čím si rozcvičujú ruku 
a uvoľňujú svaly jemnej motoriky. Potom spoločne vyvodíme tvar nového písmena s. 
Animovaný postup písania nového písmena im premietneme pomocou MMD 
(MMD/Nácvičné obdobie/s, S/Písanie písmen) na tabuli. Animáciu niekoľkokrát opakujeme 
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 nácvik písania písmena s 

 

a žiaci opisujú pohyb pera. Potom píšu tvar malého písaného s vystretou rukou 
„vo vzduchu“ spolu s animáciou. 

Žiaci najskôr prejdú prstom po tvare malého písaného s v zošite na obrázku slimáka, opíšu 
smer a postup pri písaní. Jednotlivé tvary, z ktorých sa písmeno skladá, sa už naučili 
v 1. zošite. Pri opise postupnosti písania môžeme použiť pomenovania týchto tvarov 
primerané vyjadrovaniu detí. Potom žiaci nacvičujú písanie malého písaného s v stoji vedľa 
lavice. Písanie v stoji vedľa lavice zaraďujeme na vyučovanie najmä pri nácviku nových 
písmen. Pri veľkom tvare písmena si žiaci lepšie uvedomia jeho grafickú podobu. Píšu 
na papier a postupne viacerými farbičkami písmeno obťahujú, píšu vystretou rukou. Týmto 
spôsobom si uvedomia správny tvar nového písmena. 
Tvar písmena si môžu žiaci nacvičiť aj na lesklom euroobale, do ktorého je vložený biely 
papier, píšu fixkou na euroobal. Po ukončení písania euroobal umyjú navlhčenou 
handričkou. 

Keď žiaci zvládli tvar písmena na papieri, pokračujú v zošite. Najskôr obťahujú tvar písmena 
malého písaného s na obrázku slimáka. Veľkosť písmena je menšia oproti písmenu 
na papieri. Žiaci obťahujú tvar písmena rôznymi farbičkami. 

Písanie nového písmena si žiaci precvičujú najskôr v riadku s veľkými tvarmi. Včielka 
upozorní žiakov na šípku, ktorá určuje začiatok a smer písacieho pohybu pri písmene malé 
písané s. Žiaci ho obťahujú ceruzkou, písací pohyb spoločne komentujú. (Zväčšené tvary 
písmen píšeme vždy ceruzkou, aj keď žiaci vedia písať perom.) V ďalších riadkoch píšu 
perom vlastným tempom. 

Na záver si žiaci vyfarbia dieliky v sebahodnotení. Môže byť zamerané dodržiavanie 
rozstupov medzi písmenami v poslednom riadku. V každom riadku zakrúžkujú písmeno, 
ktoré sa im najviac vydarilo. 

 Precvičovanie určovania pozície novej hlásky 
v slove 

15´ Nové učivo si žiaci precvičia hrovou formou pomocou úloh na MMD (MMD/Nácvičné 
obdobie/s, S/Precvič si) a pomocou didaktických hier. 
Žiakov rozdelíme na dve skupiny. 
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 Opakovanie čítania známych slov 

1. skupina rieši samostatne úlohy z MMD (podľa konkrétnych potrieb žiakov a výberu 
učiteľa). 
2. skupina sa hrá didaktickú hru Rybník. 
Opis hry: Na spodnú časť magnetickej tabule nakreslíme rybník (modrý ovál, môžeme 
dokresliť rybičky a rastliny), pripevníme doň kartičky so známymi slovami (tvoria prílohu 
tohto návrhu prípravy). Každé slovo je napísané inou farbou a rozstrihané na jednotlivé 
písmená. Nad rybníkom sú slová napísané písaným písmom. Žiaci vyberú písmená z rybníka 
podľa farby, zostavia z nich slovo a pripnú ho na magnetickú tabuľu vedľa písaného tvaru 
slova nad rybníkom. Zložené slová žiaci prečítajú. 

Po dohodnutom časovom úseku prácu skupín vymeníme. 

Záverečná 
časť  

 Vyhodnotenie práce na hodine 3´ V závere hodiny žiaci samostatne zhodnotia svoju prácu, čo sa im najviac na hodine páčilo, 
či sa im darilo, nedarilo... Povedia to včielke. Každého žiaka hodnotíme individuálne počas 
celej vyučovacej hodiny. 
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Predmet SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

Vzdelávacia oblasť JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

Ročník prvý 

Vyučujúci  

Dátum  

Učebnica Šlabikár LIPKA®, 1. časť 

Tematický celok ČÍTANIE: Hláska a písmená s, S – precvičenie učiva (Šlabikár LIPKA®, 1. časť, strana 61) 
PÍSANIE: Slabiky a slová so s (Písanie, 3. zošit, strana 2) 

Prierezové témy Osobnostný a sociálny rozvoj 

Medzipredmetové vzťahy Matematika 

Vyučovacia hodina dvojhodinový blok (90´) 

Pomôcky Šlabikár LIPKA®, 1. časť, Písanie, 3. zošit, čítacia kartička č. 7, maňuška včielky, multimediálny disk (MMD) k šlabikáru, nápovedná tabuľa s, 
S, PC, dataprojektor 

Výkonový štandard Žiak vie: 
1) identifikovať dané slovo v rade písmen; 
2) čítať známe písmená a slabiky; 
3) zložiť z danej dvojice slabík slovo; 
4) určiť prvú slabiku slova; 
5) písať slabiky a slová s písmenom s; 
6) rozprávať o trávení voľného času s kamarátmi. 

Hodnotenie porovnanie výsledkov žiaka s jeho predchádzajúcimi výsledkami (individualizované hodnotenie), sebahodnotenie žiakov 

Príprava je vypracovaná podľa Metodických komentárov k Šlabikáru LIPKA® (http://www.aitec.sk/materialy-nova-lipka). 
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 1. hodina – ČÍTANIE   
Úvodná časť Privítanie žiakov v triede 3´ Individuálne privítame žiakov podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. 

Hlavná časť  Motivačné rozprávanie s včielkou Peľkou 
 krátky riadený rozhovor o trávení voľného 

času s kamarátmi 

5´ Včielka Peľka sa spýta žiakov, či si pamätajú, čo si včera rozprávali o hrách s kamarátmi. 
Krátky riadený rozhovor smerujeme k tomu, aby žiaci povedali, prečo je podľa nich dôležité 
tráviť čas so svojimi kamarátmi. Potom včielka vyzve žiakov, aby povedali názov hry, ktorú 
sa môžu hrať s kamarátmi a jej názov sa začína hláskou s (schovávačka). 

 Opakovanie 
 didaktická hra Rýchle slabiky 
 čítanie známych slov a viet 

 

20´ Žiaci sa postavia vedľa lavice. Ukazujeme im známe slabiky napísané na kartičkách. Vždy 
ukážeme jednu slabiku, žiakom necháme krátky čas (primeraný schopnostiam žiakov) na ich 
prečítanie a potom kartičku so slabikou prekryjeme tmavým papierom (knihou, zošitom...). 
Úlohou žiakov je slabiku čím skôr správne prečítať. Slabiky nechávame odkryté po taký čas, 
aby žiaci mali šancu prečítať ich a tešili sa z úspechu, že ich rýchle slabiky „nepredbehli“. 
Aktivita trvá 2 – 3 minúty. (Slabiky tvoria prílohu tohto návrhu prípravy.) 

Opakovanie čítania známych viet začneme pomocou MMD (MMD/Nácvičné obdobie/s, 
S/60). Žiaci čítajú vety spoločne i individuálne v poradí, v akom sú napísané, prípadne 
v ľubovoľnom poradí. Čítanie viet opakujeme tak, aby všetci žiaci mali možnosť zažiť pocit 
úspechu a radosti z čítania. 

 Didaktická hra Tichá Text na tabuli (i v šlabikári na s. 56) použijeme na didaktickú hru Tichá. Opis didaktickej hry 
je v metodických komentároch v kapitole Hláska a písmená s, S. Hrovou činnosťou si žiaci 
precvičujú sluchovú analýzu slov, orientáciu v texte i porozumenie textu. Môžeme sa ich 
spýtať: Počujeme hlásku s v slove sivú? Volá sa dievčatko z textu Sima? Je v texte napísané 
slovo misa? Žiaci odpovedajú kývaním hlavy. Kvôli spätnej väzbe môžu dané slovo ukázať 
na tabuli a spoločne ho prečítať. Aktivita trvá 3 – 4 minúty. 

 Šlabikár LIPKA®, strana 61, úloha 1 
 identifikovanie slov v rade písmen 

 

Včielka pripomenie žiakom, že podobnú úlohu už riešili. Spýta sa ich, či si pamätajú postup 
riešenia. Predpokladáme, že si žiaci spomenú, napovedia im aj piktogramy. Žiaci najskôr 
spoločne prečítajú slová v prvom stĺpci, aby vedeli, ktoré slová budú vyhľadávať. Úlohu 
riešia postupne po riadkoch. Včielka prvákom poradí, aby hľadali v rade písmen najskôr prvé 
písmeno slova z ľavého stĺpca, potom k nemu pridajú druhé písmeno slova. Týmto 
spôsobom pokračujú so všetkými písmenami. Nájdené slovo farebne zakrúžkujú. 
Ako rozširujúcu úlohu môžeme zadať tvorenie viet s danými slovami. 
Kontrolu samostatnej práce môžeme urobiť pomocou MMD (MMD/Nácvičné obdobie/s, S/ 
61/1). 
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 Šlabikár LIPKA®, strana 61, úloha 3 

 identifikovanie slabiky s písmenami s, S 

 

Včielka povie žiakom, že Zuzka so Simou sa hrali aj s bludiskom, ktoré sa podobalo na to, 
čo majú v šlabikári. Sima mala troška problém hľadať správnu cestičku pre slimáčika, Zuzka 
jej však pomohla. Včielka sa spýta prvákov, či oni vedia nájsť cestičku pre slimáčika tak, 
aby šiel iba po slabikách s písmenami s alebo S. Žiaci úlohu riešia spoločne. Postupujú 
pomaly, spoločne čítajú správne slabiky, ktoré tvoria cestu od slimáka k slivkám. Prácu 
žiakov spoločne skontrolujeme pomocou úlohy na MMD (MMD/Nácvičné obdobie/s, S/ 
61/3). Pochválime ich za prácu, pretože tento typ úlohy riešili po prvýkrát. 

 Písanie, 3. zošit, strana 2 
 rozcvičenie rúk pred písaním 
 písanie slabík so s 

 

15´ Žiaci sa postavia vedľa lavíc a so včielkou si rozcvičia ruky pomocou básne na obálkovej 
strane zošita. 
Najskôr vystretou rukou opakujú písací pohyb – píšu „vo vzduchu“ tvar písmena malé písané 
s. Potom si zopakujú písanie tvaru písmena malé písané s do cvičného zošita (3 – 4 
písmená). 
Na tabuľu napíšeme zväčšený tvar slabík s písmenom s (si, sa, se. sú). Žiakom vysvetlíme 
pripájanie písmen k písmenu malé písané s – písmená sa pripájajú rovnakým spôsobom 
ako s písmenom veľké písané I (napr.: Iva, Ima). Po nacvičení písania slabík v cvičnom zošite 
(každú slabiku 2 – 3-krát), ktoré môžeme spojiť s komentovaním písania, žiaci píšu 
do predpisového zošita individuálnym tempom blok troch riadkov so slabikami. 

Záverečná 
časť 

 Vyhodnotenie práce žiakov 2´ V závere hodiny môžu žiaci povedať včielke, ktoré písmená, slabiky a slová si precvičovali, 
ktoré slabiky sa naučili písať. Individuálne pochválime žiakov za úspechy v práci. 

 2. hodina – PÍSANIE   
Úvodná časť  Motivačné rozprávanie s včielkou Peľkou 

 rozcvičenie rúk pred písaním 
2´ Včielka Peľka povie žiakom, že sa budú učiť písať slabiky a slová s novým písmenom. Najskôr 

si však rozcvičia ruky pomocou motivačnej básne na obálkovej strane zošita. 

Hlavná časť  Písanie, 3. zošit, strana 2 
 písanie slov 

20´ Písanie slov so žiakmi nacvičujeme rovnakým spôsobom ako pri iných písmenách. Žiaci 
najskôr prečítajú slovo, ktoré budú písať, rozložia ho na jednotlivé písmená, spočítajú 
písmená v slove. Potom pomalým tempom spolu s komentovaním písania píšu postupne 
všetky slová najskôr na tabuľu a do cvičného zošita. Do zošita 3 píšu samostatne 
individuálnym tempom. 
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Štruktúra Činnosť Čas Didaktické poznámky 

 

 Didaktická hra Nezbedný vietor 

Na záver si žiaci vyfarbia dieliky v sebahodnotení. Môžu sa zamerať na správne pripojenie 
písmen v slabikách. Zakrúžkujú v každom riadku slovo, ktoré sa im najviac vydarilo. 

Po dopísaní riadkov na strane sa žiaci zahrajú hru Nezbedný vietor. Na magnetickú tabuľu 
do stĺpca umiestnime známe slová napísané na kartičkách (tvoria prílohu tohto návrhu 
prípravy + slová z predchádzajúcich návrhov príprav, aby sme mali dostatočné množstvo 
slov pre žiakov). Vedľa každej slabiky alebo slova napíšeme písaný tvar. Žiaci najskôr všetky 
slabiky a slová prečítajú. Potom im včielka povie, aby sa otočili chrbtom k magnetickej 
tabuli. Zatiaľ poverený žiak (využijeme to ako motiváciu) vymení slová na kartičkách tak, 
aby písaný a tlačený tvar netvorili správne dvojice. Včielka vyzve žiakov, aby sa otočili 
a znova sa pozreli na magnetickú tabuľu. Povie im, že tam bol nezbedný vietor, ktorý 
rozfúkal kartičky. Včielka poprosí prvákov, aby jej pomohli znova vytvoriť správne dvojice. 
Žiaci postupne prekladajú slová na kartičkách k ich písaným tvarom. Aktivita trvá 3 – 4 
minúty. 

 Šlabikár LIPKA®, strana 61, úloha 2 
 zloženie slova z danej dvojice slabík 
 napísanie zloženého slova 

 

 Šlabikár LIPKA®, strana 61, úloha 4 
 rozlíšenie správneho tvaru písmen s, S 

 

 Šlabikár LIPKA®, strana 61, hodinková úloha 

20´ Žiaci pokračujú v riešení úloh na strane 61. Úlohu 2 riešia spoločne v šlabikári i na tabuli 
z MMD (MMD/Nácvičné obdobie/s, S/Nácvičné obdobie/ 61/2). 

Po ukončení riešenia úlohy 2 rozdelíme žiakov na dve skupiny. 
1. skupina samostatne rieši hodinkovú úlohu a úlohu 4 zo šlabikára. Postup riešenia žiakom 
vopred vysvetlíme. 
2. skupina individuálne precvičuje techniku čítania spolu pomocou čítacej kartičky č. 7. 

Po dohodnutom časovom úseku prácu skupín vymeníme. 
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Štruktúra Činnosť Čas Didaktické poznámky 
 určenie prvej slabiky slov znázornených 

na obrázkoch 

 

 Čítacia kartička č. 7 
 precvičovanie čítania 

 
Záverečná 
časť  

 Vyhodnotenie práce na hodine 3´ Žiakov individuálne pochválime za prácu. Svoje dojmy z hodiny môžu povedať včielke. 
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 56 

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015  
 

Predmet SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

Vzdelávacia oblasť JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

Ročník prvý 

Vyučujúci  

Dátum  

Učebnica Šlabikár LIPKA®, 1. časť 

Tematický celok ČÍTANIE: Hláska a písmená s, S, slová a vety (Šlabikár LIPKA®, 1. časť, strana 62) 
PÍSANIE: Veľké písané S, slabiky (Písanie, 2. zošit, strany 3 – 4) 

Prierezové témy Osobnostný a sociálny rozvoj, Regionálna výchova a ľudová kultúra, Environmentálna výchova 

Medzipredmetové vzťahy matematika, prvouka 

Vyučovacia hodina dvojhodinový blok (90´) 

Pomôcky Šlabikár LIPKA®, 1. časť, Písanie, 3. zošit, maňuška včielky, multimediálny disk (MMD) k šlabikáru, nápovedná tabuľa s, S, PC, dataprojektor 

Výkonový štandard Žiak vie: 
1) povedať o ilustrácii aspoň 5 jednoduchých viet; 
2) čítať slová a vety s novým písmenom; 
3) čítať vety so správnou intonáciou; 
4) priradiť k obrázku správne slovo; 
5) písať veľké písané S a slabiky so S; 
6) vyjadriť svoj vzťah k tráveniu voľného času so starými rodičmi. 

Hodnotenie porovnanie výsledkov žiaka s jeho predchádzajúcimi výsledkami (individualizované hodnotenie), sebahodnotenie žiakov 

Príprava je vypracovaná podľa Metodických komentárov k Šlabikáru LIPKA® (http://www.aitec.sk/materialy-nova-lipka). 
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 1. hodina – ČÍTANIE   
Úvodná časť Privítanie žiakov v triede 3´ Individuálne privítame žiakov podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. 

Hlavná časť  Motivačné rozprávanie s včielkou Peľkou 
 krátky riadený rozhovor o trávení voľného 

času so starými rodičmi 

 Šlabikár LIPKA®, strana 62 
 práca s úvodnou ilustráciou 

 

 čítanie nových slov a viet 
 čítanie slova s tromi slabikami 

 

20´ Včielka Peľka povie žiakom, že včera videla Zuzku na prechádzke v parku so starými rodičmi. 
Bolo im spolu veselo. Včielka sa spýta prvákov, či aj oni občas trávia svoj voľný čas nielen 
s kamarátmi, ale aj so starými rodičmi. Krátky riadený rozhovor smerujeme k tomu, aby žiaci 
vyjadrili svoj vzťah k starým rodičom a tráveniu voľného času s nimi. Žiaci tiež povedia, 
či majú v svojom okolí nejaké miesto v okolí domova, kam radi chodievajú a prečo sa im tam 
páči. Na rozhovor nadviažeme prácou s úvodnou ilustráciou. Žiaci tvoria o ilustrácii vety, 
ktoré majú 4 – 5 slov. 

Včielka povie žiakom, že sa teší na to, ako jej prečítajú vety o prechádzke Zuzky so starými 
rodičmi a psíkom v parku. Najskôr sa však musia naučiť čítať nové slová. Žiaci čítajú slová 
v žltom rámčeku (v tzv. trenažéri). Po prvýkrát čítajú slovo s tromi slabikami. Slová čítajú 
plynulo, nie po písmenách alebo po slabikách, aby sme zabránili dvojitému čítaniu. Čítajú 
všetci naraz pomalým tempom, aby mali čas očami obsiahnuť nasledujúcu slabiku slova 
(nová slabika je farebne odlíšená) a celé slovo vysloviť súvisle. 
Keď žiaci vedia prečítať nové slová, môžu začať čítať vety. Text tvoria jednoduché vety 
viažuce sa k úvodnej ilustrácii a sú v nich použité nové slová. Najskôr vety prečítame, 
aby žiaci počuli správnu výslovnosť a intonáciu čítania. Je výhodné, keď text premietneme 
z MMD (MMD/Nácvičné obdobie/s, S/62) na tabuľu. 
Žiaci čítajú text niekoľkokrát po sebe, aby si čo najviac precvičili techniku čítania. Čítajú vety 
všetci spoločne, jednotlivo alebo v skupinkách. Čítajú pomalším plynulým tempom, aby mali 
všetci dostatočný čas na prečítanie celého slova hneď nahlas, nie najskôr potichu (tzv. 
dvojité čítanie). Vždy čítajú po jednej vete, aby si precvičili správnu intonáciu čítania viet. 
Upozorníme ich na zmenu intonácie pri čítaní otázky. 
Včielkinu úlohu riešime spoločne po nacvičení správneho čítania textu. 

 Didaktická hra Na detektíva 5´ Opis hry je v metodických komentároch v kapitole Hláska a písmená s, S. Dôvodom jej 
zaradenia je precvičovanie orientácie v texte a porozumenie textu. Žiakov sa spýtame napr.: 
Kto z vás je dobrý detektív a zistí z textu, či má Zuzka zelenú sukňu? Kto z vás je dobrý 
detektív a zistí z textu, či má dedko sivé nohavice? Kto z vás je dobrý detektív a zistí z textu, 
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Štruktúra Činnosť Čas Didaktické poznámky 
koľkokrát je v texte napísané slovo Sisa? Kto z vás je dobrý detektív a zistí z textu, čo robí 
malá Sisa? Aktivita trvá 2 – 3 minúty. 

 Šlabikár LIPKA®, strana 62, hodinková úloha 
 priradenie správneho slova k obrázku 

 

Žiaci podľa piktogramov určia činnosti, ktoré budú potrebovať na riešenie úlohy. Potom im 
prečítame zadanie. Žiaci spoločne pomenujú každý obrázok a prečítajú dvojicu slov pod ním. 
Úlohu riešia samostatne. Kontrolu riešenia úlohy môžeme urobiť pomocou MMD 
(MMD/Nácvičné obdobie/s, S/ 62/HODINY) na tabuli. 

 Písanie, 3. zošit, strana 3 
 nácvik písania písmena veľké písané S 

 

 

20´ Včielka Peľka povie žiakom, že sa dnes naučia písať nové písmeno: veľké písané S. Najskôr si 
však rozcvičia ruky pomocou motivačnej básne na obálkovej strane zošita. 

Žiaci obtiahnu farbičkami čiary na prípravnom obrázku slona, čím si rozcvičia ruku a uvoľnia 
svaly jemnej motoriky. Potom spoločne vyvodíme tvar nového písmena S. Včielka sa spýta 
žiakov, na ktoré známe písmeno sa podobá. Predpokladáme, že žiaci povedia L. Správny 
postup písania písmena premietneme žiakom na tabuľu pomocou MMD (MMD/Nácvičné 
obdobie/s, S/Písanie písmen). Animáciu niekoľkokrát opakujeme a žiaci opisujú pohyb pera. 
Potom píšu tvar veľkého písaného S vystretou rukou „vo vzduchu“ spolu s animáciou. 

Žiaci najskôr prejdú prstom po tvare písmena v zošite na obrázku slona, opíšu smer a postup 
pri písaní. Pri opise postupnosti písania môžeme použiť pomenovania týchto tvarov 
primerané vyjadrovaniu detí. Potom žiaci nacvičujú písanie veľkého písaného S v stoji vedľa 
lavice. Písanie v stoji vedľa lavice zaraďujeme na vyučovanie najmä pri nácviku nových 
písmen. Pri veľkom tvare písmena si žiaci lepšie uvedomia jeho grafickú podobu. Píšu 
na papier a postupne viacerými farbičkami písmeno obťahujú, píšu vystretou rukou. Týmto 
spôsobom si uvedomia správny tvar nového písmena. 
Tvar písmena si môžu žiaci nacvičiť aj na lesklom euroobale, do ktorého je vložený biely 
papier. Píšu fixkou na euroobal. Po ukončení písania euroobal umyjú navlhčenou 
handričkou. 

Keď žiaci zvládli tvar písmena na papieri, pokračujú v zošite. Najskôr obťahujú tvar písmena 
veľkého písaného S na obrázku slona. Veľkosť písmena je menšia oproti písmenu na papieri. 
Žiaci obťahujú tvar písmena rôznymi farbičkami. 

Písanie nového písmena si žiaci precvičujú najskôr v riadku s veľkými tvarmi. Včielka 
upozorní žiakov na šípku, ktorá určuje začiatok a smer písacieho pohybu pri písmene veľké 
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písané S, a na bodky, ktoré určujú začiatok písania nového písmena. Žiaci ho obťahujú 
ceruzkou, písací pohyb spoločne komentujú. (Zväčšené tvary písmen píšeme vždy ceruzkou, 
aj keď žiaci vedia písať perom.) V ďalších riadkoch píšu žiaci samostatne –perom. 

Po skončení práce na strane žiaci vypracujú sebahodnotenie. Ako kritérium úspešnosti 
môžeme zvoliť správny sklon písmen. Žiaci zakrúžkujú v každom riadku jedno písmeno, ktoré 
sa im najviac vydarilo. 

Záverečná 
časť 

 Vyhodnotenie práce žiakov 2´ Pri hodnotení práce žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé 
riešenie, preto ich chválime za osobný pokrok počas celej hodiny. 

 2. hodina – PÍSANIE   
Úvodná časť  Motivačné rozprávanie s včielkou Peľkou 

 rozcvičenie rúk pred písaním 
2´ Včielka Peľka povie žiakom, že si precvičia písanie známych písmen. Najskôr si však rozcvičia 

ruky pomocou motivačnej básne na obálkovej strane zošita. 

Hlavná časť  Písanie, 3. zošit, strana 4 
 písanie slabík 

 

25´ Na tabuľu napíšeme zväčšené tvary nových slabík. Každý žiak napíše aspoň jednu slabiku 
na tabuľu. Potom žiakov rozdelíme na dve skupiny.  
1. skupina samostatne píše slabiky s písmenom S do predpisového zošita. 
2. skupina na zemi skladá vety pomocou slov na kartičkách (tvoria prílohu tohto návrhu 
prípravy). Každá veta je inej farby. Vety žiaci prečítajú včielke. 

Po uplynutí dohodnutého časového úseku prácu skupín vymeníme. 

 Precvičovanie čítania viet 

 

15´ Porozumenie textu zo strany 62 so žiakmi precvičíme pomocou úloh na MMD 
(MMD/Nácvičné obdobie/s, S/Precvič si/Práca s textom, str.62). Úlohy riešime spoločne. 
Aktivita trvá približne 5 – 6 minút. 
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 Písanie, 3. zošit, strana 4 

 písanie slov 

 
 Sebahodnotenie 

Včielka vysvetlí žiakom, že slová, ktoré sa žiaci učia čítať, treba vedieť aj napísať, aby sa 
postupne naučili pomocou písania vyjadriť svoje myšlienky – aby vedeli napísať, čo budú 
chcieť. Na tabuľu napíšeme zväčšený tvar slabiky Si, aby žiaci videli pripojenie písmen S a i. 
Po nacvičení písania slabiky Si žiaci spoločne prečítajú všetky slová, ktoré budú písať, 
povedia písmená, z ktorých sa skladajú, a ich počet. Potom píšu samostatne do zošita. 
V zošite si žiaci písmená tvoriace slovo hovoria pošepky. Včielka pripomína žiakom, aby si 
vždy skontrolovali napísané slová. 

Na záver si žiaci vyfarbia dieliky v sebahodnotení. Pri sebahodnotení sa odporúčame 
zamerať na dodržiavanie rovnomerných rozstupov medzi písmenami v slovách. Žiaci 
zakrúžkujú v každom riadku slovo, ktoré sa im najviac vydarilo. 

Záverečná 
časť  

 Vyhodnotenie práce na hodine 3´ Žiaci povedia včielke, čo sa na hodine naučili a čo sa im v škole páčilo. Včielka ich 
individuálne pochváli za úspechy v práci. 
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 57 

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015  
 

Predmet SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

Vzdelávacia oblasť JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

Ročník prvý 

Vyučujúci  

Dátum  

Učebnica Šlabikár LIPKA®, 1. časť 

Tematický celok ČÍTANIE: Hláska a písmená s, S, slová a vety (Šlabikár LIPKA®, 1. časť, strana 63) 
PÍSANIE: Slová a vety so s, S (Písanie, 2. zošit, strana 5) 

Prierezové témy Osobnostný a sociálny rozvoj, Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

Medzipredmetové vzťahy matematika, prvouka 

Vyučovacia hodina dvojhodinový blok (90´) 

Pomôcky Šlabikár LIPKA®, 1. časť, Písanie, 3. zošit, maňuška včielky, multimediálny disk (MMD) k šlabikáru, nápovedná tabuľa s, S, PC, dataprojektor 

Výkonový štandard Žiak vie: 
1) povedať o ilustrácii aspoň 5 jednoduchých viet; 
2) čítať slová a vety s novým písmenom; 
3) čítať vety so správnou intonáciou; 
4) vyhľadať informáciu priamo uvedenú v texte; 
5) písať slová a vety so s, S; 
6) prepísať slová a odpísať vety; 
7) vyjadriť svoj vzťah k domácim prácam. 

Hodnotenie porovnanie výsledkov žiaka s jeho predchádzajúcimi výsledkami (individualizované hodnotenie), sebahodnotenie žiakov 

Príprava je vypracovaná podľa Metodických komentárov k Šlabikáru LIPKA® (http://www.aitec.sk/materialy-nova-lipka). 
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 1. hodina – ČÍTANIE   
Úvodná časť Privítanie žiakov v triede 3´ Individuálne privítame žiakov podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. 

Hlavná časť  Motivačné rozprávanie s včielkou Peľkou 
 krátky riadený rozhovor o vzťahu 

k domácim prácam 

 Šlabikár LIPKA®, strana 63 
 práca s úvodnou ilustráciou 

 

 čítanie nových slov a viet 
 čítanie slova s tromi slabikami 

 

20´ Včielka Peľka povie žiakom, že videla Zuzkine kamarátky Simu a Milu pomáhať mamičke 
v kuchyni. Boli veselé. Včielka sa spýta prvákov, či aj oni niekedy pomáhajú rodičom 
v domácnosti. Krátky riadený rozhovor smerujeme k tomu, aby žiaci vyjadrili svoj vzťah 
k domácim prácam. Na rozhovor nadviažeme prácou s úvodnou ilustráciou. Žiaci tvoria 
o ilustrácii vety, ktoré majú 4 – 5 slov. 

Včielka povie žiakom, že sa teší na to, ako jej prečítajú vety o tom, ako dievčatá pomáhajú 
v kuchyni. Žiaci najskôr čítajú slová v žltom rámčeku (v tzv. trenažéri). Slová čítajú plynulo, 
nie po písmenách alebo po slabikách, aby sme zabránili dvojitému čítaniu. Čítajú všetci 
naraz pomalým tempom, aby mali čas očami obsiahnuť nasledujúcu slabiku slova (nová 
slabika je farebne odlíšená) a celé slovo vysloviť súvisle. 
Keď žiaci vedia prečítať nové slová, môžu začať čítať vety. Text tvoria jednoduché vety 
viažuce sa k úvodnej ilustrácii a sú v nich použité nové slová. Najskôr vety prečítame, 
aby žiaci počuli správnu výslovnosť a intonáciu čítania. V prvej vete je použité trojslabičné 
slovo veselé, ktoré sa žiaci učili čítať v trenažéri na predchádzajúcej hodine. Slovo so žiakmi 
čítame opakovane. Opäť ich upozorníme na splývavé čítanie predložky spolu so slovom. Je 
výhodné, keď text premietneme z MMD (MMD/Nácvičné obdobie/s, S/63) na tabuľu. 
Žiaci čítajú text niekoľkokrát po sebe, aby si čo najviac precvičili techniku čítania. Čítajú vety 
všetci spoločne, jednotlivo alebo v skupinkách. Čítajú pomalším plynulým tempom, aby mali 
všetci dostatočný čas na prečítanie celého slova hneď nahlas, nie najskôr potichu (tzv. 
dvojité čítanie). Vždy čítajú po jednej vete, aby si precvičili správnu intonáciu čítania viet. 
Upozorníme ich na zmenu intonácie pri čítaní otázky. 
Včielkine úlohy riešime spoločne po nacvičení správneho čítania textu. 

 Didaktická hra Nezbedný vietor 
 čítanie známych slov 
 priraďovanie tlačeného a písaného tvaru 

slova 

10´ Na magnetickú tabuľu do stĺpca umiestnime známe slová napísané na kartičkách (tvoria 
prílohu tohto návrhu prípravy). Vedľa každého slova napíšeme jeho písaný tvar. Žiaci najskôr 
všetky slová prečítajú. Potom im včielka povie, aby sa otočili chrbtom k magnetickej tabuli. 
Zatiaľ vymeníme slová na kartičkách tak, aby písaný a tlačený tvar netvorili správne dvojice. 
Včielka vyzve žiakov, aby sa otočili a znova sa pozreli na magnetickú tabuľu. Povie im, že tam 
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bol nezbedný vietor, ktorý rozfúkal kartičky. Včielka poprosí prvákov, aby jej pomohli znova 
vytvoriť správne dvojice. Žiaci postupne prekladajú slová na kartičkách k ich písaným 
tvarom. Aktivita trvá 5 minút. 

 Šlabikár LIPKA®, strana 63, úloha 1 
 vyhľadanie informácie priamo uvedenej 

v texte 
 dopĺňanie slov do viet 

 

Žiaci podľa piktogramov určia činnosti, ktoré budú potrebovať na riešenie úlohy. Potom im 
prečítame zadanie. Úlohu riešime spoločne, výhodné je pracovať zároveň s MMD 
(MMD/Nácvičné obdobie/s, S/ 63/1) na tabuli. Žiakov upozorníme na to, že do vety dopisujú 
posledné slovo, preto nesmú zabudnúť napísať bodku na správne miesto. 

Po skončení práce a jej spoločnom vyhodnotení žiaci vyfarbia dieliky v sebahodnotení. 
Odporúčame sa zamerať na úspešnosť pri riešení úlohy 1. 

 Opakovanie a precvičovanie 
 didaktická hra Drep – skok 
 precvičovanie pomocou úloh na MMD 

 

10´ Dôvodom zaradenia hry Drep – skok je opakovanie rozlíšenia slova a vety. Žiaci sa postavia 
vedľa lavíc. Včielka im vysvetlí, že ak povie slovo, vyskočia, ak povie vetu, urobia drep.  
Slová a vety môžu postupne hovoriť aj žiaci. Aktivita trvá 2 – 3 minúty. 

Na precvičenie fonematického uvedomovania hlásky s v slove, určovanie jej pozície v slove 
alebo na precvičenie priraďovania písaného a tlačeného tvaru slova použijeme úlohy 
na MMD (MMD/Nácvičné obdobie/s, S/Precvič si). 

 

Záverečná 
časť 

 Vyhodnotenie práce žiakov 2´ Žiaci povedia včielke, čo sa im najviac na vyučovacej hodine páčilo, či sa dozvedeli niečo 
nové, čo im robí problém... 

 2. hodina – PÍSANIE   
Úvodná časť  Motivačné rozprávanie s včielkou Peľkou 

 rozcvičenie rúk pred písaním 
2´ Včielka Peľka povie žiakom, že si precvičia písanie viet. Najskôr si však rozcvičia ruky 

pomocou motivačnej básne na obálkovej strane zošita. 

Hlavná časť  Písanie, 3. zošit, strana 5 
 písanie slov 

25´ Žiaci najskôr spoločne prečítajú slová a vetu, ktoré budú opisovať. Každé slovo rozložia 
na písmená a určia ich počet v slove. Spýtame sa ich, ako rozlíšime pri písaní vetu od slova, 
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 odpísanie vety 

 

zopakujeme teda spoločne pravidlo písania viet (veľké písmeno na začiatku, bodka na konci 
vety). Potom žiaci píšu samostatne vlastným tempom. Môžu si potichu komentovať písanie 
jednotlivých slov. Včielka ich upozorní na kontrolu každého napísaného slova. 

 Didaktická hra Živé vety 

 Práca s textom 

 

 Písanie, 3. zošit, strana 5 
 prepis slov 
 odpis vety 

 
 Sebahodnotenie 

25´ Žiakom rozdáme farebné vety napísané po jednotlivých slovách na kartičkách (tvoria prílohu 
tohto návrhu prípravy). Každý prečíta svoje slovo alebo pomenuje obrázok. Potom vyvoláme 
k tabuli niektorého žiaka, ten prečíta svoje slovo a zavolá ostatné slová zo svojej vety podľa 
farby svojho slova. Žiaci prídu pred tabuľu a zoradia sa podľa poradia slov vo vete. Všetci 
vetu spoločne prečítajú. Na spestrenie práce sa môžeme žiakov pýtať, ktoré slovo je vo vete 
prvé, tretie... 

Porozumenie textu zo strany 63 so žiakmi precvičíme pomocou úloh na MMD 
(MMD/Nácvičné obdobie/s, S/Precvič si/Práca s textom, str.63). Úlohy riešime spoločne. 

 

 

Včielka znova povie žiakom, že slová, ktoré sa žiaci učia čítať, treba vedieť aj napísať, aby sa 
postupne naučili pomocou písania vyjadriť svoje myšlienky – aby vedeli napísať, čo budú 
chcieť. V predpisovom zošite budú prepisovať slová napísané tlačeným písmom do písaného 
písma. Pri didaktických hrách použitých na vyučovaní si precvičili priraďovanie tlačených 
a písaných tvarov slov, preto môžeme písanie zadať ako samostatnú prácu. Využijeme ju 
na diagnostikovanie písania, pozorujeme žiakov. Včielka pripomína žiakom, aby si vždy 
skontrolovali napísané slová. 

Na záver si žiaci vyfarbia dieliky v sebahodnotení. Žiaci sa zamerajú na bezchybnosť prepisu 
slov. 

61



Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 57 

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015  
 

Štruktúra Činnosť Čas Didaktické poznámky 
Záverečná 
časť  

 Vyhodnotenie práce na hodine 3´ Žiaci povedia včielke, čo sa na hodine naučili a čo sa im v škole páčilo. Včielka ich 
individuálne pochváli za úspechy v práci. 
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Predmet SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

Vzdelávacia oblasť JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

Ročník prvý 

Vyučujúci  

Dátum  

Učebnica Šlabikár LIPKA®, 1. časť 

Tematický celok ČÍTANIE: Hláska a písmená s, S precvičenie učiva (Šlabikár LIPKA®, 1. časť, strana 64) 
PÍSANIE: Slová a vety s písmenami s¸ S (Písanie, cvičný zošit) 

Prierezové témy Osobnostný a sociálny rozvoj 

Medzipredmetové vzťahy matematika 

Vyučovacia hodina dvojhodinový blok (90´) 

Pomôcky Šlabikár LIPKA®, 1. časť, Písanie, cvičný zošit, Pracovný zošit, čítacia kartička č. 7, maňuška včielky, multimediálny disk (MMD) k šlabikáru, 
nápovedná tabuľa s, S, PC, dataprojektor 

Výkonový štandard Žiak vie: 
1) identifikovať slová v rade písmen; 
2) vytvoriť slová z daných slabík; 
3) čítať slová a vety zložené zo známych písmen; 
4) priradiť dvojice slov podľa významu; 
5) vyhľadať informáciu priamo uvedenú v texte; 
6) vyznačiť vetu, ktorá opisuje obrázok; 
7) písať slová a vety s písmenami s, S; 
8) vyjadriť svoj vzťah k čítaniu. 

Hodnotenie porovnanie výsledkov žiaka s jeho predchádzajúcimi výsledkami (individualizované hodnotenie), sebahodnotenie žiakov 

Príprava je vypracovaná podľa Metodických komentárov k Šlabikáru LIPKA® (http://www.aitec.sk/materialy-nova-lipka). 
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 1. hodina – ČÍTANIE   
Úvodná časť Privítanie žiakov v triede 3´ Individuálne privítame žiakov podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. 

Hlavná časť  Opakovanie 
 opakovanie čítania slov s novým písmenom 

(Schody do zámku) 
 didaktická hra Na detektíva 
 práca skupín 

20´ Na opakovanie učiva môžeme použiť motiváciu v podobe cesty po schodoch do zámku. 
Použijeme obrázok zámku z predchádzajúcich hodín. Namiesto cesty nakreslíme schody. 
Na každom schode bude jedno zo známych slov: Sima, Sisa, sama, sivá, visí, sila, misa, samé, 
sivé, musí... Schody môžeme z vnútornej strany označiť číslami. Žiaci budú čítať slová 
postupne za sebou, a tak „kráčať“ do zámku. Slová čítajú naraz, jednotlivo, v skupinkách 
pomalým plynulým tempom, aby sme predchádzali dvojitému čítaniu. 
Po prečítaní všetkých slov (2 – 3-krát všetky slová) včielka povie žiakom, že sa zahrajú 
na detektíva. Žiakom povieme: Kto z vás je dobrý detektív a nájde, na ktorom schode je 
ukryté slovo musí? Kto z vás je dobrý detektív, ten nájde, na ktorom schode je ukryté slovo, 
ktoré počujeme vo vete: „Sito visí v kuchyni.“ Takýmto spôsobom sa môžeme spýtať 
na všetky slová napísané na tabuli (na „schodoch“). 

Žiakov rozdelíme do troch skupín. 
1. skupina sa samostatne hrá didaktickú hru Rybník. 
Opis hry: Na spodnú časť magnetickej tabule nakreslíme rybník (modrý ovál, môžeme 
dokresliť rybičky a rastliny), pripevníme doň kartičky so známymi slovami (tvoria prílohu 
tohto návrhu prípravy). Každé slovo je napísané inou farbou a rozstrihané na jednotlivé 
písmená. Nad rybníkom sú slová napísané písaným písmom. Žiaci vyberú písmená z rybníka 
podľa farby, zostavia z nich slovo a pripnú ho na magnetickú tabuľu vedľa písaného tvaru 
slova nad rybníkom. Zložené slová žiaci prečítajú. 
2. skupina sa samostatne hrá didaktickú hru Dážď zo slov. 
Opis hry: Žiaci sa presunú do zadnej časti triedy, kde im z výšky spustíme kartičky so slovami 
tvoriacimi vety – slová „napršia“ ako dážď (vety sú napísané v prílohe tohto návrhu 
na prípravu). Každý žiak si vyberie slová jednej farby a zloží z nich vetu. 
3. skupina určuje pozíciu hlásky s v slovách znázornených na obrázkoch. Obrázky triedi 
do skupín podľa pozície hlásky v slove (obrázky tvoria prílohu tohto návrhu prípravy). 

Po dohodnutom časovom úseku prácu skupín vymeníme. 

 Šlabikár LIPKA®, strana 64, úloha 1 
 identifikovanie slov v rade písmen 

 

20´ Včielka vysvetlí žiakom, ako budú riešiť úlohu, pretože tento typ úlohy riešia po prvýkrát. 
Poradí im, aby čítali dvojice písmen ako slabiky nasledujúce za sebou. Slabiky, ktoré tvoria 
slová, vyznačia krúžkami rôznych farieb. Kontrolu práce môžeme urobiť pomocou MMD 
(MMD/Nácvičné obdobie/s, S/ 64/1). 
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 Šlabikár LIPKA®, strana 64, úloha 2 

 vytvorenie slov z daných slabík 
 písanie slov 

 

Včielka vysvetlí žiakom zadanie. Najskôr spoločne prečítajú slabiky v modrých plôškach. Prvú 
dvojicu slov vytvoríme spoločne so žiakmi. Ďalšie slová žiaci určia ústne a úlohu dokončia 
samostatne. Upozorníme ich na správne písanie mena. Prácu žiakov spoločne skontrolujeme 
a individuálne pochválime žiakov, ktorí pracovali celkom samostatne. 
Je výhodné pracovať súčasne na tabuli pomocou MMD (MMD/Nácvičné obdobie/s, S/ 64/2). 
Každé slovo môžu žiaci použiť vo vete. Žiakov pochválime za tvorivosť a za správne riešenie 
úlohy. 

 Šlabikár LIPKA®, strana 64, úloha 3 
 priradenie dvojíc slov podľa významu 

 

Žiaci sa pokúsia pomocou piktogramov určiť činnosti potrebné na riešenie úlohy. Potom im 
prečítame zadanie. Potom žiakov rozdelíme na dve skupiny (môžu to byť chlapci a dievčatá 
alebo ich rozdelíme podľa radov lavíc). Každá skupina ju rieši iným spôsobom.  
Prvý spôsob je ten, že žiaci budú postupovať presne podľa zadania, t. j. najskôr vyznačia 
čiary a prečítajú vzniknuté dvojice slov. Druhý spôsob je ťažší, pretože žiaci tvoria dvojice 
slov na základe logických súvislostí. Správnosť riešenia si overia vyznačením čiar medzi 
dvojicami. Na záver spoločne skontrolujú vytvorené dvojice slov. Tú, ktorá patrí k obrázku, 
napíšu do riadka. 
Kontrolu práce môžeme vykonať pomocou MMD (MMD/Nácvičné obdobie/s, S/ 64/3) 
na tabuli. 

 Šlabikár LIPKA®, strana 64, úloha 4 
 určenie vety znázornenej na obrázku 

 

Žiaci podobnú úlohu už riešili na strane 55, preto ju môžeme zadať ako samostatnú prácu. 
Zároveň nám poslúži na diagnostické účely. Je dôležité, aby si žiaci všetky vety dôkladne 
prečítali a porovnali ich so situáciami znázornenými na obrázkoch. 
Samostatnú prácu žiakov skontrolujeme a individuálne ich pochválime. 

 

Záverečná 
časť 

 Vyhodnotenie práce žiakov, sebahodnotenie 2´ V závere hodiny môžu žiaci povedať, čo všetko na vyučovacej hodine robili, čo si precvičili, 
čo sa im najviac páčilo alebo vydarilo. Individuálne pochválime žiakov za úspechy v práci. 
Pri sebahodnotení sa žiaci môžu zamerať na úspešnosť pri riešení úlohy 3. 
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 2. hodina – PÍSANIE   
Úvodná časť  Motivačné rozprávanie s včielkou Peľkou 

 rozcvičenie rúk pred písaním 
2´ Včielka Peľka povie žiakom, že si budú precvičovať písanie slov. Najskôr si však rozcvičia ruky 

pomocou motivačnej básne na obálkovej strane zošita. 

Hlavná časť  Písanie, cvičný zošit 
 písanie slov podľa významu 

 relaxačná chvíľka 

20´ Včielka povie žiakom, že budú písať slová, ktoré vedia čítať, nebudú ich však prepisovať, ale 
písať spamäti. 
Na tabuľu napíšeme slová Sima a misa. Každé slovo bude na začiatku stĺpca. Žiaci budú 
pod každé slovo písať slová, ktoré s ním významovo súvisia, napríklad: Sima: malá, milá, 
veselá, máva, láme; misa: malá, sivá, visí. Žiaci píšu slová do cvičného zošita. Stranu im 
môžeme preložiť na polovicu, aby mali vytvorené dva stĺpce s riadkami. Na záver môžu 
vymyslieť vetu z daných slov a napísať ju, napríklad: Milá Sima mala sivú misu. 

Žiaci sa postavia vedľa lavice. Zahrajú sa hru podobnú hre Letí, letí. Ak povieme slovo, ktoré 
predstavuje činnosť, ktorú by mohla robiť Sima, vyskočia. Ak povieme slovo, ktoré 
predstavuje činnosť, ktorú by Sima nemohla robiť, urobia drep, napríklad:  
„Sima kreslila.“ (skok); „Sima sa rozbila.“ (drep). 

 Opakovanie a docvičovanie učiva 
 práca s pracovným zošitom 

 

 Precvičovanie čítania 
 čítacia kartička č. 7 

20´ Učivo so žiakmi opakujeme a docvičujeme pomocou úloh v pracovnom zošite alebo čítaním 
z čítacej kartičky č. 7. 

Postupujeme diferencovane, úlohy a spôsob ich riešenia určuje učiteľ podľa konkrétnej 
situácie v triede. Metodické komentáre k práci s pracovným zošitom sú v tlačenej verzii 
metodickej príručky. 

Čítanie žiaci precvičujú aj na čítacej kartičke č. 7. Postupujeme diferencovane podľa potrieb 
jednotlivých žiakov. 
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Záverečná 
časť  

 Vyhodnotenie práce na hodine 3´ V závere hodiny sa spýtame žiakov, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Žiakov 
individuálne pochválime za ich prácu. 
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 59 

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015  
 

Predmet SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

Vzdelávacia oblasť JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

Ročník prvý 

Vyučujúci  

Dátum  

Učebnica Šlabikár LIPKA®, 1. časť 

Tematický celok ČÍTANIE: Hlásky a písmená o, O, ó, Ó, slabiky, slová a vety (Šlabikár LIPKA®, 1. časť, strana 65) 
PÍSANIE: Malé písané o, ó, slabiky (Písanie, 3. zošit, strany 6 – 7) 

Prierezové témy Osobnostný a sociálny rozvoj, Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

Medzipredmetové vzťahy matematika, prvouka 

Vyučovacia hodina dvojhodinový blok (90´) 

Pomôcky Šlabikár LIPKA®, 1. časť, Písanie, 3. zošit, maňuška včielky, multimediálny disk (MMD) k šlabikáru, nápovedná tabuľa o, O, PC, dataprojektor 

Výkonový štandard Žiak vie: 
1) súvislo rozprávať o ilustrácii; 
2) doplniť rozprávanie na základe otázok učiteľa; 
3) identifikovať hlásku o v slovách znázornených na ilustrácii; 
4) určiť pozíciu hlásky o na začiatku, vnútri alebo na konci slova; 
5) poznať a čítať všetky tvary písmena O; 
6) čítať slabiky a slová s novým písmenom; 
7) čítať slovo s uzatvorenou slabikou; 
8) čítať priamu reč; 
9) čítať zvolaciu vetu so správnou intonáciou; 
10) písať správny tvar písmena malé písané o; 
11) vyjadriť svoj vzťah k rodine a k príbuzným. 

Hodnotenie porovnanie výsledkov žiaka s jeho predchádzajúcimi výsledkami (individualizované hodnotenie), sebahodnotenie žiakov 

Príprava je vypracovaná podľa Metodických komentárov k Šlabikáru LIPKA® (http://www.aitec.sk/materialy-nova-lipka). 
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 59 
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Štruktúra Činnosť Čas Didaktické poznámky 

 1. hodina – ČÍTANIE   
Úvodná časť Privítanie žiakov v triede 3´ Individuálne privítame žiakov podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. 

Hlavná časť  Motivačné rozprávanie s včielkou Peľkou 
 krátky riadený rozhovor o vzťahu k rodine 

a príbuzným 

5´ Včielka Peľka povie žiakom, že videla u Zuzky v kuchyni prípravy na oslavu. Dozvedela sa, 
že Zuzkin a Adamov dedko bude mať meniny. Včielka sa spýta žiakov, či aj oni mali doma 
niekedy oslavu a čo oslavovali. Rozhovor smerujeme k tomu, aby žiaci vyjadrili svoj vzťah 
k rodine a k príbuzným. Na rozhovor nadviažeme prácou s úvodnou ilustráciou. 

 Šlabikár LIPKA®, strana 65 
 práca s úvodnou ilustráciou  

       

 

15´ Žiakom povieme, aby si otvorili šlabikár na strane 65. Dáme im čas na pozorovanie 
ilustrácie. Vysvetlíme im, že Adam píše dedkovi Ondrejovi meninový pozdrav a mamička mu 
pečie tortu. V nasledujúcom krátkom rozhovore odporúčame porovnať situáciu na ilustrácii 
so skúsenosťami žiakov. Žiaci by mali samostatne povedať 5 jednoduchých viet o ilustrácii. 
Rozprávanie môžeme spestriť tým, že žiaci vymyslia zábavnú situáciu, ktorá sa mohla stať 
pri pečení torty. 

Včielka povie žiakom, že sa dnes naučia čítať všetky tvary písmenkovej rodinky písmena O, 
ktoré poznajú z prípravného obdobia. Písmeno priniesli okuliare. Žiaci zopakujú slovo 
okuliare a povedia ho po slabikách. Určia prvú hlásku slova. Potom pomenujú nevyfarbené 
časti na ilustrácii: okuliare, torta, pero. Žiaci povedia slová po slabikách a určia, či v počujú 
v každom slove hlásku o. Potom určia, na ktorom mieste v slove počujú novú hlásku  (určia 
pozíciu hlásky o v slove): na začiatku, vnútri alebo na konci slova. Grafické znázornenie 
pozície hlásky v slove je zobrazené pomocou rámčekov s vyfarbenými časťami. Žiaci povedia 
slovo znázornené na obrázku a určia, ktorý rámček znázorňuje pozíciu hlásky o v slove. 
Nevyfarbené predmety na ilustrácii môžu vyfarbiť. Úlohu súčasne premietneme z MMD 
(MMD/Nácvičné obdobie/o. O/65) na tabuľu. 
Žiaci môžu povedať: 
V slove okuliare počujeme hlásku o na začiatku slova, hláska je znázornená prvým 
rámčekom. V slove torta počujeme hlásku o vnútri slova, hláska je znázornená druhým 
rámčekom. V slove pero počujeme hlásku o na konci slova, hláska je znázornená posledným 
rámčekom. Žiaci hľadajú na ilustrácii ďalšie znázornené slová, v ktorých počujú hlásku o, 
napríklad: slová s hláskou o na začiatku slova: okuliare, obálka, Ondrej, orechy, oslava, otec, 
oči; slová s hláskou o vnútri slova: pozdrav, torta, koláče, nožík, pohár, ozdobuje; slová 
s hláskou o na konci slova: pero, tato, cesto. 

 Šlabikár LIPKA®, strana 65 
 vyvodenie všetkých tvarov písmena O 

Žiakom „predstavíme“ – pomenujeme všetky tvary písmena O (predstavíme písmenkovú 
rodinku: malé tlačené o, veľké tlačené o, malé písané o, veľké písané o), ktoré žiaci opakujú. 
Pri pomenovaní názvov písmen odporúčame, aby žiaci hovorili celý názov písmena. Pri čítaní 
písmen v texte vyslovujú iba hlásky, neurčujú tlačený alebo písaný, malý alebo veľký tvar. 
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Štruktúra Činnosť Čas Didaktické poznámky 

   

Veľký tvar písmena O môžu žiaci využiť na zopakovanie písania tlačeného tvaru písmena, 
píšu rôznymi farbami. Všetky tvary nového písmena predstavíme žiakom aj na nápovednej 
tabuli. 

K písmenu O je motivačná báseň o okuliaroch. Viaže sa na nápovedný obrázok i na úvodnú 
ilustráciu na strane 65. Je v nej veľa slov s novou hláskou, ktoré sú určené na precvičovanie 
fonematického uvedomovania si novej hlásky v hovorenej reči. Motivačnú báseň žiakom 
prečíta včielka Peľka. Pri čítaní básne ukazujeme žiakom slová v texte, ktoré včielka práve 
číta, pričom je výhodné premietnuť báseň z MMD (MMD/Nácvičné obdobie/o, O/Motivačná 
báseň) na tabuľu. Žiaci slová sledujú a pri opätovnom čítaní básne ich aj opakujú po včielke. 
Spoločne so žiakmi prečítame – povieme báseň, potom môžeme ukázať na niektoré slovo 
v texte básne a spýtať sa žiakov, či vedia, čo je tam napísané. Žiaci tak majú možnosť získať 
spôsobilosť určiť, čo ktoré napísané slovo znamená bez toho, že by vedeli prečítať všetky 
písmená. (Táto aktivita je rozširujúcou aktivitou a nechávame na zvážení učiteľa, či ju zaradí 
na vyučovanie v svojej triede.) Odporúčame, aby sa žiaci naučili motivačnú báseň naspamäť. 

 Didaktická hra Bystré ušká 20´ Opis hry je v metodických komentároch v kapitole: Hlásky a písmená o, O, ó, Ó. Dôvodom 
zaradenia hry je precvičenie fonematického uvedomenia si novej hlásky o v slove. Úlohu 
môžeme urobiť náročnejšou tým, že určíme pozíciu hlásky, ktorú majú žiaci určovať 
(napríklad zdvihnú ruku iba vtedy, keď bude hláska o na začiatku slova). 

 Šlabikár LIPKA®, strana 65 
 čítanie slabík a slov s novým písmenom 
 čítanie slova so zatvorenou slabikou 

 

 čítanie viet s novými slovami 
 čítanie priamej reči a zvolacej vety 

Žiaci čítajú spoločne slabiky s písmenom o v trenažéri (v žltom rámčeku s novým učivom). 
Čítajú pomalým tempom, aby mali čas očami obsiahnuť druhé písmeno v slabike a celú 
slabiku vysloviť súvislo. Rovnakým spôsobom postupujeme aj pri nácviku čítania nových 
slov. Opäť sa stretávajú s trojslabičným slovom. Novým typom slova je slovo s uzatvorenou 
slabikou. Žiakov ho naučíme čítať tak, že prečítajú najskôr prvú slabiku (ako pri iných 
slovách) a potom k nej pridajú iba písmeno m. Pri nácviku čítania upriamime pozornosť 
na to, či žiaci nečítajú „dvojitým čítaním“. Ako rozširujúcu úlohu odporúčame zaradiť 
orientáciu v texte, žiaci vyhľadávajú určené slová, prípadne ich porovnávajú (ktoré slabiky sú 
rovnaké, ktoré odlišné). Je výhodné, keď úlohu premietneme z MMD (MMD/Nácvičné 
obdobie/o, O/60) na tabuľu. 
Keď žiaci vedia prečítať nové slová, môžu začať čítať vety. Text tvoria vety viažuce sa 
k úvodnej ilustrácii a sú v nich použité nové slová. Po prvýkrát sa stretávajú s priamou rečou 
a zvolacou vetou. Žiakom najskôr vety prečítame, aby počuli správnu výslovnosť a intonáciu 
čítania týchto viet. Pri zvolacej vete výrazne zvýšime hlas. Žiaci si najskôr nacvičia intonáciu 
tejto vety podľa počutia, neskôr ju čítajú spolu s ostatnými vetami v texte. Slabika s novým 
písmenom je vyznačená farebne, aby sa dané slová žiakom čítali ľahšie. Žiaci nemusia 
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poznať pojmy: priama reč, dvojbodka, úvodzovky. Povieme im, že týmto spôsobom sa 
vyznačujú vety, ktoré presne po niekom zopakujeme. Aby sme tieto vety odlíšili, zmeníme 
hlas pri ich čítaní. Výkričník na konci vety porovnáme s funkciou otáznika: otáznik nám 
hovorí, že sa danou vetou pýtame, výkričník nám hovorí, že danú vetu niekto zakričal, 
zavolal. Žiaci čítajú text spolu, jednotlivo alebo v skupinkách. Čítajú pomalším plynulým 
tempom, aby mali všetci dostatočný čas na prečítanie celého slova hneď nahlas, nie najskôr 
potichu (tzv. dvojité čítanie). Vždy prečítajú celý riadok, aby si precvičili správnu intonáciu 
čítania viet. 
Aby bolo precvičovanie techniky čítania zábavnejšie, môžeme sa so žiakmi zahrať 
„na hadíka“, žiaci čítajú v poradí, ako sedia za sebou v laviciach bez toho, že by sme ich 
vyvolávali (vytvoria hada či malého hadíka). Po prečítaní textu žiaci svojimi slovami povedia 
včielke, o čom čítali. 

 Šlabikár LIPKA®, strana 65 
 čítanie písaných tvarov slov 

 

Žiaci prečítajú včielke slová napísané písaným písmom. Žiakov upozorníme na to, že už vedia 
čítať aj chlapčenské mená. Rozširujúcou aktivitou pri riešení úlohy môže byť orientácia 
v riadku. Úlohou na rozvoj čítania s porozumením je vyhľadávanie daných slov v texte. 

Včielkinu úlohu riešime spoločne, každý žiak povie aspoň jedno slovo s hláskou o, môžu 
zopakovať tie, ktoré boli použité v hre Bystré ušká. 

 Didaktická hra Slová spia Prostredníctvom didaktickej hry Slová spia si žiaci zopakujú určovanie pozície hlásky o 
v slovách. Žiakom rozdáme obrázky (príloha na konci tohto návrhu prípravy). Každý žiak 
pomenuje svoj obrázok – povie slovo. Potom si všetci položia hlavy na lavicu tak, aby bolo 
vidno obrázky. Slová spia. Včielka Peľka povie: Zobudia sa slová, ktoré majú hlásku o 
na začiatku. Tí žiaci, ktorí majú slovo so o na začiatku slova, prídu pred lavice a pomenujú 
svoj obrázok. Ostatní žiaci skontrolujú, či je to správne riešenie a slovo zopakujú. Včielka 
Peľka povie: Zobudia sa slová, v ktorých počujeme hlásku o vnútri (na konci) slova. Zakaždým 
skontrolujeme žiakov, či sa „zobudili“ všetky slová. 

Záverečná 
časť 

 Vyhodnotenie práce žiakov, sebahodnotenie 2´ Žiaci si spoločne zopakujú čítanie všetkých štyroch tvarov písmena O (písmenkovú rodinku) 
z nápovednej tabule a povedia včielke, ktoré nové slová vedia prečítať, môžu zopakovať 
motivačnú báseň. V sebahodnotení odporúčame zamerať sa na úspešnosť pri čítaní nových 
viet. 

 2. hodina – PÍSANIE   
Úvodná časť  Motivačné rozprávanie s včielkou Peľkou 

 rozcvičenie rúk pred písaním 
2´ Včielka Peľka povie žiakom, že v zošite videla podobné okuliare, ako má Adam alebo jeho 

mamička. Sú na strane 6. Na obrázku okuliarov je skryté písmeno o, ktoré sa budú učiť písať. 
Najskôr si však rozcvičia ruky pomocou motivačnej básne na obálkovej strane zošita. 
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Hlavná časť  Písanie, 3. zošit, strana 6 

 vyvodenie tvaru nového písmena 

 

 

 nácvik písania písmena o 

 

30´ Žiaci obtiahnu farbičkami čiary na prípravnom obrázku okuliarov, čím si rozcvičujú ruku 
a uvoľňujú svaly jemnej motoriky. Potom spoločne vyvodíme tvar nového písmena o. Žiaci 
ho porovnajú s písmenom a. Animovaný postup písania nového písmena im premietneme 
pomocou MMD (MMD/Nácvičné obdobie/o, O/Písanie písmen) na tabuli. Animáciu 
niekoľkokrát opakujeme a žiaci opisujú pohyb pera. Potom píšu tvar malého písaného o 
vystretou rukou „vo vzduchu“ spolu s animáciou. 

Žiaci najskôr prejdú prstom po tvare malého písaného o v zošite na obrázku okuliarov, opíšu 
smer a postup pri písaní. Jednotlivé tvary, z ktorých sa písmeno skladá, sa už naučili 
v 1. zošite. Pri opise postupnosti písania môžeme použiť pomenovania týchto tvarov 
primerané vyjadrovaniu detí. Potom žiaci nacvičujú písanie malého písaného o v stoji vedľa 
lavice. Písanie v stoji vedľa lavice zaraďujeme na vyučovanie najmä pri nácviku nových 
písmen. Pri veľkom tvare písmena si žiaci lepšie uvedomia jeho grafickú podobu. Píšu 
na papier a postupne viacerými farbičkami písmeno obťahujú, píšu vystretou rukou. Týmto 
spôsobom si uvedomia správny tvar nového písmena. 
Tvar písmena si môžu žiaci nacvičiť aj na lesklom euroobale, do ktorého je vložený biely 
papier, píšu fixkou na euroobal. Po ukončení písania euroobal umyjú navlhčenou 
handričkou. 

Keď žiaci zvládli tvar písmena na papieri, pokračujú v zošite. Najskôr obťahujú tvar písmena 
malého písaného o na obrázku okuliarov. Veľkosť písmena je menšia oproti písmenu 
na papieri. Žiaci obťahujú tvar písmena rôznymi farbičkami. 

Písanie nového písmena si žiaci precvičujú najskôr v riadku s veľkými tvarmi. Včielka 
upozorní žiakov na šípku, ktorá určuje začiatok a smer písacieho pohybu pri písmene malé 
písané o. Žiaci ho obťahujú ceruzkou, písací pohyb spoločne komentujú. (Zväčšené tvary 
písmen píšeme vždy ceruzkou, aj keď už žiaci vedia písať perom.) V ďalších riadkoch píšu 
vlastným tempom perom. 

Na záver si žiaci vyfarbia dieliky v sebahodnotení. Ako kritérium hodnotenia môžeme zadať 
správne držanie tela pri písaní, dodržiavanie správnej polohy písanky alebo správne držanie 
pera. V každom riadku zakrúžkujú písmeno, ktoré sa im najviac vydarilo. 
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 relaxačná chvíľka 

 nácvik písania slabík s písmenom o 

 

Relaxačnú chvíľku využijeme na zopakovanie motivačnej básne a jej spojenie s pohybom. 
Žiaci môžu znázorniť text básne alebo kráčať v rytme slabík po triede. 

Slabiky napíšeme na tabuľu a žiaci si ich postupne precvičujú na tabuli i v cvičnom zošite. 
Upozorníme ich na pripájanie písmena o s nasledujúcimi písmenami. Potom žiaci 
samostatne píšu do predpisového zošita horný blok riadkov na strane 6. 

 Precvičovanie určovania pozície novej hlásky 
v slove 

 

 Opakovanie čítania známych slov 

10´ Nové učivo si žiaci precvičia hrovou formou pomocou úloh na MMD (MMD/Nácvičné 
obdobie/o, O/Precvič si) a pomocou didaktických hier. 
Žiakov rozdelíme na dve skupiny. 
1. skupina rieši samostatne úlohy z MMD (podľa konkrétnych potrieb žiakov a výberu 
učiteľa). 
2. skupina sa hrá didaktickú hru Dážď z písmen. 
Opis hry: Na kartičky napíšeme slová (tvoria prílohu tohto návrhu prípravy). Každé slovo je 
napísané inou farbou a rozstrihané na jednotlivé písmená. Žiaci sa presunú do zadnej časti 
triedy. Kartičky spustíme z výšky na zem – písmená „napršia“. Žiaci vyberú písmená podľa 
farby a na zemi z nich zostavia slová. Zložené slová žiaci prečítajú. Ak zvýši čas, môžeme 
zadať úlohy na orientáciu v texte (v stĺpci slov). 

Po dohodnutom časovom úseku prácu skupín vymeníme. 

Záverečná 
časť  

 Vyhodnotenie práce na hodine 3´ V závere hodiny žiaci samostatne zhodnotia svoju prácu, ktoré nové písmeno sa naučili, 
čo sa im najviac na hodine páčilo, či sa im darilo, nedarilo... Povedia to včielke. Každého 
žiaka hodnotíme individuálne počas celej vyučovacej hodiny. 
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Príloha k návrhu prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 59 
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Príloha k návrhu prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 59 

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015  
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 60 

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015  
 

Predmet SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

Vzdelávacia oblasť JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

Ročník prvý 

Vyučujúci  

Dátum  

Učebnica Šlabikár LIPKA®, 1. časť 

Tematický celok ČÍTANIE: Hlásky a písmená o, O, ó, Ó – precvičenie učiva (Šlabikár LIPKA®, 1. časť, strana 66) 
PÍSANIE: Slová s o (Písanie, 3. zošit, strana 7) 

Prierezové témy Osobnostný a sociálny rozvoj, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, Multikultúrna výchova 

Medzipredmetové vzťahy matematika 

Vyučovacia hodina dvojhodinový blok (90´) 

Pomôcky Šlabikár LIPKA®, 1. časť, Písanie, 3. zošit, čítacia kartička č. 8, maňuška včielky, multimediálny disk (MMD) k šlabikáru, nápovedná tabuľa o, 
O, PC, dataprojektor 

Výkonový štandard Žiak vie: 
1) čítať známe slabiky a slová; 
2) určiť poslednú hlásku slova znázorneného na obrázku; 
3) určiť prvú hlásku v slovách znázornených na obrázkoch; 
4) zapísať prvé písmeno slova znázorneného na obrázku; 
5) zložiť slovo z daných písmen a prečítať ho; 
6) vymyslieť a povedať slovo s danou slabikou na začiatku; 
7) vybrať do vety vhodné slovo podľa významu; 
8) písať slová s písmenom o; 
9) vyjadriť svoj vzťah k rodine a k príbuzným. 

Hodnotenie porovnanie výsledkov žiaka s jeho predchádzajúcimi výsledkami (individualizované hodnotenie), sebahodnotenie žiakov 

Príprava je vypracovaná podľa Metodických komentárov k Šlabikáru LIPKA® (http://www.aitec.sk/materialy-nova-lipka). 
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 60 

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015  
 

Štruktúra Činnosť Čas Didaktické poznámky 

 1. hodina – ČÍTANIE   
Úvodná časť Privítanie žiakov v triede 3´ Individuálne privítame žiakov podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. 

Hlavná časť  Motivačné rozprávanie s včielkou Peľkou 
 krátky riadený rozhovor o vzťahu k rodine 

a k príbuzným 

5´ Včielka Peľka sa spýta žiakov, či si pamätajú, čo si včera rozprávali o príprave na oslavu 
Zuzkinho dedka Ondreja. Krátky riadený rozhovor smerujeme k tomu, aby žiaci povedali, 
prečo je podľa nich dôležité stretávať sa s rodinou a s príbuznými. 

 Opakovanie 
 didaktická hra Rýchle slabiky 
 čítanie známych slov a viet 

 

20´ Žiaci sa postavia vedľa lavice. Ukazujeme im známe slabiky napísané na kartičkách. Vždy 
ukážeme jednu slabiku, žiakom necháme krátky čas (primeraný schopnostiam žiakov) na ich 
prečítanie a potom kartičku so slabikou prekryjeme tmavým papierom (knihou, zošitom...). 
Úlohou žiakov je slabiku čím skôr správne prečítať. Slabiky nechávame odkryté po taký čas, 
aby žiaci mali šancu prečítať ich a tešili sa z úspechu, že ich rýchle slabiky „nepredbehli“. 
Aktivita trvá 2 – 3 minúty. (Slabiky tvoria prílohu tohto návrhu prípravy.) 

Opakovanie čítania známych viet začneme pomocou MMD (MMD/Nácvičné obdobie/o, 
O/65). Žiakom pripomenieme intonáciu priamej reči (zmenia hlas) a intonáciu zvolacej vety. 
Žiaci čítajú vety spoločne i individuálne v poradí, v akom sú napísané, prípadne 
v ľubovoľnom poradí. Čítanie viet opakujeme tak, aby všetci žiaci mali možnosť zažiť pocit 
úspechu a radosti z čítania. 

 Didaktická hra Drep – skok – ťap Žiaci sa postavia vedľa lavice tak, aby mali okolo seba priestor na drep a výskok. Hovoríme 
im rôzne slová s hláskou o. Ak je v slove hláska o na začiatku, urobia drep. Ak je hláska 
o vnútri slova, vyskočia. Ak je hláska o na konci slova, ťapnú rukami. Môžeme hovoriť aj 
slová, ktoré majú viac hlások o. Žiaci tak kombinujú svoje „odpovede“. Návrh na slová: 
orechy, okuliare, more, pero, vozík, kuriatko, slnko, domček, okno, kolotoč... Aktivita trvá 
3 – 4 minúty. 

 Šlabikár LIPKA®, strana 66, úloha 1 
 identifikovanie poslednej hlásky v slove 

znázornenom na obrázku 

 

Včielka pripomenie žiakom, že podobnú úlohu už riešili. Spýta sa ich, či si pamätajú postup 
riešenia. Predpokladáme, že si žiaci spomenú, napovedia im aj piktogramy. Žiaci najskôr 
spoločne pomenujú každý obrázok a povedia poslednú hlásku slova. Písmenom ju zapíšu 
samostatne. Ako rozširujúcu úlohu môžeme zadať tvorenie viet s danými slovami. 
Kontrolu samostatnej práce môžeme urobiť pomocou MMD (MMD/Nácvičné obdobie/o, O/ 
66/1). 

 Šlabikár LIPKA®, strana 66, úloha 2 Včielka povie žiakom, že sa zahrajú na lúštiteľov tajných správ. V šlabikári majú pripravenú 
úlohu so zašifrovanými menami detí na obrázkoch. Spýta sa prvákov, či vedia, akým 
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 60 

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015  
 

Štruktúra Činnosť Čas Didaktické poznámky 
 identifikovanie prvých hlások v slovách 

znázornených na obrázkoch 
 rozprávanie o farbe pleti detí na obrázkoch 

 

spôsobom zistia mená detí. Predpokladáme, že prváci vedia pracovať s nápovednými 
obrázkami ešte z prípravného obdobia a ľahko úlohu vyriešia samostatne. Potom sa ich 
spýtame, či si všimli, že deti na obrázkoch majú tmavšiu farbu pleti – vidno to na tvári. 
Včielka sa ich spýta, či poznajú niekoho, kto má inú farbu pleti ako oni, niekoho, kto 
pochádza z inej krajiny, a či by sa s ním chceli kamarátiť. Krátky riadený rozhovor smerujeme 
k tomu, aby si deti uvedomili, že je dôležité, či je človek dobrý alebo zlý, nie to, ako vyzerá 
alebo odkiaľ pochádza. 

 Písanie, 3. zošit, strana 7 
 rozcvičenie rúk pred písaním 
 písanie slov s o 

 

15´ Žiaci sa postavia vedľa lavíc a so včielkou si rozcvičia ruky pomocou básne na obálkovej 
strane zošita. 
Žiaci najskôr vystretou rukou opakujú písací pohyb – píšu „vo vzduchu“ tvar písmena malé 
písané o . Potom si zopakujú písanie tvaru písmena malé písané o do cvičného zošita (3 – 4 
písmená). 
Na tabuľu napíšeme zväčšený tvar prvých dvoch slov zo zošita na strane 7. Spoločne 
so žiakmi zopakujeme pripájanie písmen k písmenu malé písané o – písmená sa pripájajú 
rovnakým spôsobom ako k písmenu malé písané a. Po nacvičení písania slov v cvičnom 
zošite (každé slovo 2 – 3-krát), ktoré môžeme spojiť s komentovaním písania, žiaci píšu 
do predpisového zošita individuálnym tempom dva riadky so slovami. 

Záverečná 
časť 

 Vyhodnotenie práce žiakov 2´ V závere hodiny môžu žiaci povedať včielke, ktoré písmená, slabiky a slová si precvičovali, 
ktoré slová sa naučili písať. Individuálne pochválime žiakov za úspechy v práci. 

 2. hodina – PÍSANIE   
Úvodná časť  Motivačné rozprávanie s včielkou Peľkou 

 rozcvičenie rúk pred písaním 
2´ Včielka Peľka povie žiakom, že sa budú učiť písať slabiky a slová s novým písmenom. Najskôr 

si však rozcvičia ruky pomocou motivačnej básne na obálkovej strane zošita. 

Hlavná časť  Písanie, 3. zošit, strana 7 
 písanie slov 

20´ Žiaci pokračujú v nácviku písania slov na strane 7. Najskôr prečítajú slovo, ktoré budú písať, 
rozložia ho na jednotlivé písmená, spočítajú písmená v slove. Potom pomalým tempom 
spolu s komentovaním písania píšu postupne všetky slová najskôr na tabuľu a do cvičného 
zošita. Do zošita 3 píšu samostatne individuálnym tempom. Pripomenieme im kontrolu 
napísaných slov. 
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 60 

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015  
 

Štruktúra Činnosť Čas Didaktické poznámky 

 

 odpis slov zo šlabikára 

 

 Didaktická hra Slová spia 

Na záver si žiaci vyfarbia dieliky v sebahodnotení. Môžu sa zamerať na správne pripojenie 
písmen v slabikách. Zakrúžkujú v každom riadku slovo, ktoré sa im najviac vydarilo. 

Po ukončení písania v predpisovom zošite žiaci pokračujú v písaní do cvičného zošita. 
Po prvýkrát budú odpisovať text zo šlabikára (strana 65). Ukážeme im, akým spôsobom si 
majú uložiť učebnicu a písanku tak, aby mali na lavici dostatočný priestor na prácu. Slová 
píšu do riadka postupne za sebou. 

Po prepísaní slov zo šlabikára sa žiaci zahrajú hru Slová spia. Včielka rozdá každému žiakovi 
kartičku so slovom (tvoria prílohu tohto návrhu prípravy + slová z predchádzajúcich návrhov 
príprav, aby sme mali dostatočné množstvo slov pre žiakov). Žiaci najskôr svoje slová 
prečítajú, potom si položia hlavu na lavicu – „slová spia“. Včielka napríklad povie: Zobudí sa 
a pred tabuľu príde slovo Samo. Zobudí sa a pred tabuľu príde slovo, ktoré počujeme vo vete: 
Zuzka málo číta. Žiak s daným slovom príde pred tabuľu a všetci spoločne slovo prečítajú. 
Ako rozširujúcu úlohu môžeme určiť počet slabík a počet písmen v danom slove. 
Aktivita trvá 3 – 4 minúty. 

 Šlabikár LIPKA®, strana 66, úloha 3 
 tvorenie slov s danou slabikou na začiatku 

 

 Šlabikár LIPKA®, strana 66, hodinková úloha  
 dopísanie správneho slova do vety 

 

 Čítacia kartička č. 8 
 precvičovanie čítania 

20´ Žiaci pokračujú v riešení úloh na strane 66. Rozdelíme ich na dve skupiny. 

1. skupina samostatne rieši úlohu 3 a hodinkovú úlohu zo šlabikára. Postup riešenia žiakom 
vopred vysvetlíme. 
2. skupina individuálne precvičuje techniku čítania spolu pomocou čítacej kartičky č. 8. 

Po dohodnutom časovom úseku prácu skupín vymeníme. 
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 60 

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015  
 

Štruktúra Činnosť Čas Didaktické poznámky 

 
Záverečná 
časť  

 Vyhodnotenie práce na hodine 3´ Na záver hodiny žiaci zopakujú slová, ktoré sa naučili čítať a písať. Povedia, čo sa im 
na hodine páčilo a čo nie. Všetkých žiakov pochválime za ich napredovanie v poznávaní 
písmen. Svoje dojmy z hodiny môžu povedať včielke. 
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Príloha k návrhu prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 60 

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015  
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Príloha k návrhu prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 60 

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015  
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 61 

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015  
 

Predmet SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

Vzdelávacia oblasť JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

Ročník prvý 

Vyučujúci  

Dátum  

Učebnica Šlabikár LIPKA®, 1. časť 

Tematický celok ČÍTANIE: Hlásky a písmená o, O, ó, slová a vety (Šlabikár LIPKA®, 1. časť, strana 63) 
PÍSANIE: Veľké písané O (Písanie, 3. zošit, strana 8) 

Prierezové témy Osobnostný a sociálny rozvoj, Ochrana života a zdravia 

Medzipredmetové vzťahy matematika, telesná výchova 

Vyučovacia hodina dvojhodinový blok (90´) 

Pomôcky Šlabikár LIPKA®, 1. časť, Písanie, 3. zošit, maňuška včielky, multimediálny disk (MMD) k šlabikáru, nápovedná tabuľa o, O, PC, dataprojektor 

Výkonový štandard Žiak vie: 
1) povedať o ilustrácii aspoň 5 jednoduchých viet; 
2) čítať slová a vety s novým písmenom; 
3) čítať slová s predložkou splývavou výslovnosťou; 
4) čítať vety so správnou intonáciou; 
5) vyhľadať informáciu uvedenú priamo v texte; 
6) písať písmeno veľké písané O; 
7) prepísať slová a odpísať vety; 
8) vyjadriť svoj vzťah k športovaniu. 

Hodnotenie porovnanie výsledkov žiaka s jeho predchádzajúcimi výsledkami (individualizované hodnotenie), sebahodnotenie žiakov 

Príprava je vypracovaná podľa Metodických komentárov k Šlabikáru LIPKA® (http://www.aitec.sk/materialy-nova-lipka). 
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 61 

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015  
 

Štruktúra Činnosť Čas Didaktické poznámky 

 1. hodina – ČÍTANIE   
Úvodná časť Privítanie žiakov v triede 3´ Individuálne privítame žiakov podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. 

Hlavná časť  Motivačné rozprávanie s včielkou Peľkou 
 krátky riadený rozhovor o vzťahu 

k športovaniu 

 Šlabikár LIPKA®, strana 67 
 práca s úvodnou ilustráciou 

 

 čítanie nových slov a viet 

 

20´ Včielka Peľka povie žiakom, že videla Adama s kamarátmi hrať v telocvični florbal. Boli 
rozdelení do dvoch družstiev a bolo im veselo. Včielka sa spýta prvákov, či poznajú nejakú 
hru s loptou a či ju niekedy hrali. Krátky riadený rozhovor smerujeme k tomu, aby žiaci 
vyjadrili svoj vzťah k športovaniu a k významu pohybu pre zdravie a kamarátske vzťahy. 
Na rozhovor nadviažeme prácou s úvodnou ilustráciou. Žiaci tvoria o ilustrácii vety, ktoré 
majú 4 – 5 slov. 

Včielka povie žiakom, že sa teší na to, ako jej prečítajú vety o tom, ako chlapci hrajú 
v telocvični florbal. Žiaci najskôr čítajú slová v žltom rámčeku (v tzv. trenažéri). Slová čítajú 
plynulo, nie po písmenách alebo po slabikách, aby sme zabránili dvojitému čítaniu. Čítajú 
všetci naraz pomalým tempom, aby mali čas očami obsiahnuť nasledujúcu slabiku slova 
(nová slabika je farebne odlíšená) a celé slovo vysloviť súvisle. Jednoslabičné slovo 
s uzavretou slabikou som prečítame viackrát. 
Keď žiaci vedia prečítať nové slová, môžu začať čítať vety. Text tvoria jednoduché vety 
viažuce sa k úvodnej ilustrácii, v ktorých sú použité nové slová. Najskôr vety prečítame, 
aby žiaci počuli správnu výslovnosť a intonáciu čítania. V prvej vete je dvakrát použitá čiarka, 
žiakom zopakujeme (predvedieme) intonáciu vety s čiarkou (zvýšenie tónu hlasu a malá 
pauza). Tiež ich upozorníme na zvolaciu vetu, na priamu reč a na splývavé čítanie predložky 
spolu so slovom (hoci je slovo znázornené obrázkom). Je výhodné, keď text premietneme 
z MMD (MMD/Nácvičné obdobie/o, O/67) na tabuľu. 
Žiaci čítajú text niekoľkokrát po sebe, aby si čo najviac precvičili techniku čítania a správnu 
intonáciu viet. Čítajú vety všetci spoločne, jednotlivo alebo v skupinkách. Čítajú pomalším 
plynulým tempom, aby mali všetci dostatočný čas na prečítanie celého slova hneď nahlas, 
nie najskôr potichu (tzv. dvojité čítanie). Vždy čítajú po jednom riadku, aby si precvičili 
správnu intonáciu čítania viet. 
Včielkine úlohy riešime spoločne po nacvičení správneho čítania textu. 
Návrh čítania textu: Adam, Samo, Vilo a Ivo sú v telocvični. Samo má v znaku sovu. I Adam 
má v znaku sovu? Má. Ivo má v znaku osu. I Vilo má v znaku osu. Ivo volá: „Sem sa, Vilo! 
Som sám!“ Samo volá a máva: „Sem sa, Adam! Vilo má silu!“ Adam má Sama a Ivo má Vila. 

 Didaktická hra Drep – skok 
 určovanie slov 

nachádzajúcich/nenachádzajúcich sa 
v texte 

10´ Včielka povie žiakom, že chce zistiť, či si pamätajú slová, ktoré čítali v texte. Ak povie slovo, 
ktoré bolo v texte, vyskočia. Ak povie slovo, ktoré v texte nebolo, urobia drep. 
Návrh na slová: Samo, v telocvični, sovu, muchu, osu, včelu, volá, kráča, silu, strach, sám, 
Ivo, Iva... Aktivita trvá 3 – 4 minúty a je prípravou na riešenie úlohy 1. 
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Štruktúra Činnosť Čas Didaktické poznámky 
 Šlabikár LIPKA®, strana 67, úloha 1 

 vyhľadanie informácie uvedenej priamo 
v texte 

 

Žiaci podľa piktogramov určia činnosti, ktoré budú potrebovať na riešenie úlohy. Potom im 
prečítame zadanie. Úlohu riešime spoločne. Žiaci prečítajú slová napísané v rámčekoch. 
Vysvetlíme im postup riešenia úlohy: žiaci si prečítajú najskôr prvé slovo Ivo, potom ho 
hľadajú v texte. Zistia, že slovo je použité v texte, preto vyfarbia rámček so slovom. Takto 
pokračujú s každým slovom z úlohy. Je výhodné pracovať zároveň s MMD (MMD/Nácvičné 
obdobie/o, O/ 67/1) na tabuli. 

Po skončení práce a jej spoločnom vyhodnotení žiaci vyfarbia dieliky v sebahodnotení. 
Odporúčame sa zamerať na úspešnosť pri riešení úlohy 1. 

 Opakovanie a precvičovanie 
 didaktická hra Reťaz zo slov 
 precvičovanie pomocou úloh na MMD 

 

10´ Žiakov rozdelíme na dve skupiny. 
1. skupina si samostatne precvičuje riešenie úloh na MMD. 
2. skupina skladá „reťaze zo slov“. Obrázky na kartičkách (tvoria prílohu tohto návrhu 
prípravy) uložia ich za sebou tak, aby posledná hláska slova znázorneného na obrázku bola 
zároveň prvou hláskou nasledujúceho slova znázorneného na obrázku. Ako prvú zaradia 
kartičku s obrázkom opice, aby sa slová dali zoradiť (riešenie: opica, autobus, somárik, 
kominár, rukavice, egreš, šál, labuť). Pretože tento typ úlohy riešia iba druhýkrát, 
pomáhame im pri riešení. 

Na precvičenie fonematického uvedomovania hlásky o v slove, určovanie jej pozície v slove 
alebo na precvičenie priraďovania písaného a tlačeného tvaru slova použijeme úlohy 
na MMD (MMD/Nácvičné obdobie/o, O/Precvič si). 

Po uplynutí dohodnutého časového úseku prácu skupín vymeníme. 

Záverečná 
časť 

 Vyhodnotenie práce žiakov 2´ Žiaci povedia včielke, čo sa im na vyučovacej hodine páčilo najviac, či sa dozvedeli niečo 
nové, čo im robí problém... 

 2. hodina – PÍSANIE   
Úvodná časť  Motivačné rozprávanie s včielkou Peľkou 

 rozcvičenie rúk pred písaním 
2´ Včielka Peľka povie žiakom, že sa naučia písať nové písmeno. Najskôr si však rozcvičia ruky 

pomocou motivačnej básne na obálkovej strane zošita. 

Hlavná časť  Písanie, 3. zošit, strana 8 
 nácvik písania písmena veľké písané O 

20´ Žiaci obtiahnu farbičkami čiary na prípravnom obrázku ovečky, čím si rozcvičia ruku 
a uvoľnia svaly jemnej motoriky. Potom spoločne vyvodíme tvar nového písmena O. Včielka 
sa spýta žiakov, na ktoré známe písmeno sa podobá. Predpokladáme, že žiaci povedia A. 
Správny postup písania písmena premietneme žiakom na tabuľu pomocou MMD 
(MMD/Nácvičné obdobie/o, O/Písanie písmen). Animáciu niekoľkokrát opakujeme a žiaci 
opisujú pohyb pera. Potom píšu tvar veľkého písaného O vystretou rukou „vo vzduchu“ 
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spolu s animáciou. Upozorníme ich na rozdiel medzi malým a veľkým písaným písmenom. 
Včielka im povie: Veľké písané O má „očko“, aby mohlo dávať pozor na malé písané o, 
aby sa niekde nezakotúľalo. 

Žiaci najskôr prejdú prstom po tvare písmena v zošite na obrázku ovečky, opíšu smer 
a postup pri písaní. Pri opise postupnosti písania môžeme použiť pomenovania týchto 
tvarov primerané vyjadrovaniu detí. Potom žiaci nacvičujú písanie veľkého písaného O v stoji 
vedľa lavice. Písanie v stoji vedľa lavice zaraďujeme na vyučovanie najmä pri nácviku nových 
písmen. Pri veľkom tvare písmena si žiaci lepšie uvedomia jeho grafickú podobu. Píšu 
na papier a postupne viacerými farbičkami písmeno obťahujú, píšu vystretou rukou. Týmto 
spôsobom si uvedomia správny tvar nového písmena. 
Tvar písmena si môžu žiaci nacvičiť aj na lesklom euroobale, do ktorého je vložený biely 
papier, píšu fixkou na euroobal. Po ukončení písania euroobal umyjú navlhčenou 
handričkou. 

Keď žiaci zvládli tvar písmena na papieri, pokračujú v zošite. Najskôr obťahujú tvar písmena 
veľkého písaného O na obrázku ovečky. Veľkosť písmena je menšia oproti písmenu 
na papieri. Žiaci obťahujú tvar písmena rôznymi farbičkami. 

Písanie nového písmena si žiaci precvičujú najskôr v riadku s veľkými tvarmi. Včielka 
upozorní žiakov na šípku, ktorá určuje začiatok a smer písacieho pohybu pri písmene veľké 
písané O a na bodky, ktoré určujú začiatok písania nového písmena. Žiaci písmeno obťahujú 
ceruzkou, písací pohyb spoločne komentujú. (Zväčšené tvary písmen píšeme vždy ceruzkou, 
aj keď žiaci vedia písať perom.) V ďalších riadkoch píšu samostatne – perom. 

Po skončení práce na strane žiaci vypracujú sebahodnotenie. Ako kritérium úspešnosti 
môžeme zvoliť správny sklon písmen. Žiaci zakrúžkujú v každom riadku jedno písmeno, ktoré 
sa im najviac vydarilo. 

 Didaktická hra Živé vety 

 

 Práca s textom 
 otázky na obsah textu 
 orientácia v texte 

20´ Žiakom rozdáme farebné vety napísané po jednotlivých slovách na kartičkách (tvoria prílohu 
tohto návrhu prípravy). Každý prečíta svoje slovo. Potom vyvoláme k tabuli niektorého 
žiaka, ten prečíta svoje slovo a zavolá ostatné slová zo svojej vety podľa farby svojho slova. 
Žiaci prídu pred tabuľu a zoradia sa podľa poradia slov vo vete. Všetci vetu spoločne 
prečítajú. Na spestrenie práce sa môžeme žiakov pýtať, ktoré slovo je vo vete prvé, tretie... 

103



Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 61 

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015  
 

Štruktúra Činnosť Čas Didaktické poznámky 

 

Žiaci si otvoria šlabikár na strane 67. Včielka im kladie otázky zamerané na obsah textu, 
napríklad: Kde hrajú chlapci florbal? Sú chlapci rozdelení do družstiev? Aké znaky majú 
na dresoch? Ako sa volajú chlapci, ktorí majú na drese sovu? Ako sa volajú chlapci, ktorí 
majú na drese osu? 

Potom si žiaci pripravia farbičky. Včielka dáva zadania, žiaci podčiarkujú (farby môžu určovať 
žiaci, využijeme to motivačne). 
Podčiarknite v texte všetky mená Samo. Určite, koľkokrát sa toto meno nachádza v texte. 
Podčiarknite v texte všetky mená Ivo. Určite, koľkokrát sa toto meno nachádza v texte. 
Podčiarknite v texte všetky mená Vilo. Určite, koľkokrát sa toto meno nachádza v texte. 
Podčiarknite v texte všetky slová volá. Určite, koľkokrát sa toto slovo nachádza v texte. 
Podčiarknite v texte všetky slová Sem. Určite, koľkokrát sa toto slovo nachádza v texte. 

Záverečná 
časť  

 Vyhodnotenie práce na hodine 3´ Žiaci povedia včielke, čo sa na hodine naučili a čo sa im v škole páčilo. Včielka ich 
individuálne pochváli za úspechy v práci. 
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Predmet SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

Vzdelávacia oblasť JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

Ročník prvý 

Vyučujúci  

Dátum  

Učebnica Šlabikár LIPKA®, 1. časť 

Tematický celok ČÍTANIE: Hlásky a písmená o, O, ó, Ó – precvičenie učiva (Šlabikár LIPKA®, 1. časť, strana 68) 
PÍSANIE: Slová a vety s písmenami o, O (Písanie, 3. zošit, strana 9) 

Prierezové témy Osobnostný a sociálny rozvoj, Ochrana života a zdravia 

Medzipredmetové vzťahy matematika, telesná výchova 

Vyučovacia hodina dvojhodinový blok (90´) 

Pomôcky Šlabikár LIPKA®, 1. časť, Písanie, 3. zošit, Pracovný zošit, maňuška včielky, multimediálny disk (MMD) k šlabikáru, nápovedná tabuľa o, O, 
PC, dataprojektor 

Výkonový štandard Žiak vie: 
1) identifikovať slabiky, ktoré tvoria slovo; 
2) vytvoriť a napísať nové slovo podľa daného pravidla; 
3) získať informáciu uvedenú priamo v texte znázornenom na obrázku; 
4) priradiť dvojicu tlačeného a písaného tvaru toho istého slova; 
5) písať slová a vety s písmenami o, O; 
6) odpísať a prepísať vetu; 
7) vyjadriť svoj vzťah k športovaniu. 

Hodnotenie porovnanie výsledkov žiaka s jeho predchádzajúcimi výsledkami (individualizované hodnotenie), sebahodnotenie žiakov 

Príprava je vypracovaná podľa Metodických komentárov k Šlabikáru LIPKA® (http://www.aitec.sk/materialy-nova-lipka). 

111

http://www.aitec.sk/materialy-nova-lipka


Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 62 

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015  
 

Štruktúra Činnosť Čas Didaktické poznámky 

 1. hodina – ČÍTANIE   
Úvodná časť Privítanie žiakov v triede 3´ Individuálne privítame žiakov podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. 

Hlavná časť  Opakovanie 
 didaktická hra Rýchle slabiky 

 didaktická hra Vety spia 

 didaktická hra Na detektíva 

10´ Hodinu začneme opakovaním prostredníctvom hrovej činnosti. 

Najskôr si žiaci zopakujú čítanie známych slabík. Žiaci sa postavia vedľa lavice. Ukazujeme im 
slabiky napísané na kartičkách (použijeme kartičky z príloh predchádzajúcich príprav). Vždy 
ukážeme jednu slabiku, žiakom necháme krátky čas (primeraný schopnostiam žiakov) na ich 
prečítanie a potom kartičku so slabikou prekryjeme tmavým papierom (knihou, zošitom...). 
Úlohou žiakov je slabiku čím skôr správne prečítať. Slabiky nechávame odkryté po takú 
dobu, aby žiaci mali šancu ich prečítať a tešili sa z úspechu, že ich rýchle slabiky 
„nepredbehli“. 

Skladanie viet a ich čítanie si žiaci precvičia hrou Vety spia. Každý žiak dostane kartičku 
so slovom z niektorej vety (tvoria prílohu tohto návrhu prípravy). Najskôr slová prečítajú, 
ak majú namiesto slova obrázok, tak ho pomenujú. Potom dajú slovo na kraj lavice, hlavu 
položia na lavicu – vety spia. Včielka povie: Zobudí sa a pred tabuľu príde veta: Eva má sivú 
sovu. Žiaci, ktorí majú slová z danej vety, prídu pred tabuľu, zoradia sa podľa poradia slov 
vo vete. Celá trieda vetu prečíta. Žiaci potom vety uložia na zem v zadnej časti triedy, 
kde budú pripravené na ďalšiu prácu. 

Vety, ktoré žiaci uložili na zem v zadnej časti triedy (alebo tam, kde je na to vhodný 
priestor), vytvorili text na precvičenie techniky čítania. Žiaci sa postavia okolo tak, aby mali 
vhodný výhľad na text a spoločne všetky vety prečítajú. Potom včielka povie: Kto z vás je 
dobrý detektív a povie, z ktorej vety sa dozvieme, čo má Eva? Postupne sa spýta na všetky 
vety. 

 Opakovanie čítania textu 
 vyhľadanie informácie uvedenej priamo 

v texte 

30´ Opakovanie čítania známych viet začneme pomocou MMD (MMD/Nácvičné obdobie/o, 
O/Precvič si/Práca s textom, str. 67). Žiaci najskôr prečítajú známy text. Potom postupne 
spoločne riešia úlohy – dopĺňajú do textu správne slová podľa obsahu viet. Doplnenú vetu 
vždy prečítajú. Čítanie viet opakujeme tak, aby všetci žiaci mali možnosť zažiť pocit úspechu 
a radosti z čítania. Môžu znova vymenovať športy, ktoré majú v názve hlásku o. 
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 Šlabikár LIPKA®, strana 68, úloha 1 

 identifikovanie slabík tvoriacich slovo 

 
 Šlabikár LIPKA®, strana 68, úloha 2 

 vytvorenie nového slova podľa daného 
pravidla 

 

 Didaktická hra Telefón 

Tento typ úlohy už žiaci riešili, no v tejto úlohe z trojice slabík môžu vytvoriť iba jedno slovo. 
Preto je dôležité, aby žiaci správne prečítali všetky slabiky v skupine. Pri práci s prvou 
skupinou slabík žiaci pracujú spoločne, vyfarbia a napíšu slovo loví. Ďalšie slová určia 
spoločne ústne. Žiaci úlohu dokončia samostatne. Úloha je dôležitá na opakovanie 
a precvičovanie analýzy a syntézy slov na slabiky. Prácu žiakov spoločne skontrolujeme 
a individuálne pochválime žiakov, ktorí pracovali celkom samostatne. Kontrolu samostatnej 
práce môžeme urobiť pomocou MMD (MMD/Nácvičné obdobie/o, O/ 68/1). 

 

Včielka sa spýta žiakov, aký je rozdiel medzi menami Iva a Ivo. Prváci povedia, že prvé je 
dievčenské a druhé je chlapčenské meno. Včielka sa potom spýta, podľa čoho vedia, 
že jedno je dievčenské a druhé chlapčenské. Žiaci by mali povedať, že podľa poslednej 
hlásky. Včielka povie prvákom, že sa budú hrať na kúzelníkov a budú v šlabikári meniť 
dievčenské mená na chlapčenské. Vyzve ich, aby sa pozreli do šlabikára na úlohu 2 a určili, 
akým spôsobom budú meniť mená. Predpokladáme, že žiaci povedia správny postup. 
Najskôr prečítajú postupne všetky mená a zmenia posledné písmeno na o. Prepis 
chlapčenských mien robia naraz a komentujú písanie. Včielka im pripomenie, aby si 
skontrolovali správnosť napísaných slov. 

Po skončení písania sa žiaci postavia vedľa lavice. Včielka im povie, že sa spoločne zahrajú 
hru Telefón. Na lavicu položíme 4 – 5 kartičiek so známymi slovami, ktoré žiaci najskôr 
prečítajú. Potom sa žiaci presunú do zadnej časti triedy (mimo lavíc) a rozdelia sa do dvoch 
skupín, ktoré sa postavia do zástupu (chrbtom k lavici so slovami). Poslední žiaci z každého 
zástupu sú rovnako vzdialení od lavice so slovami (asi 1 m). Včielka sa postaví k prvým 
žiakom v zástupoch a každému pošepká jedno slovo uvedené na kartičke, napr. slovo volá. 
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Žiak na povel začne šepkať slovo spolužiakovi, ktorý stojí za ním (klasická hra na telefón). 
Keď sa slovo dozvie posledný žiak v zástupe, podíde k lavici a zoberie  
do ruky kartičku, na ktorej je dané slovo napísané. Vyhráva skupina, ktorá skôr a správne 
určí dané slovo. Posledný žiak sa premiestni na začiatok zástupu (k učiteľovi) a hra 
pokračuje. Aktivita trvá 3 – 4 minúty. 

 Šlabikár LIPKA®, strana 38, úloha 3 
 určenie vhodného slova do vety (podľa 

významu vety znázornenej na obrázku) 
 vyhľadanie informácie z obrázka 

 

 Šlabikár LIPKA®, strana 68, hodinková úloha 
 priradenie dvojice tlačeného a písaného 

tvaru toho istého slova 

 

Žiakov rozdelíme do dvoch skupín. Najskôr im však vysvetlíme riešenie úloh 3 a hodinkovej 
úlohy, obe im zadáme ako samostatnú prácu. Žiaci sa pokúsia pomocou piktogramov určiť 
činnosti potrebné na riešenie úloh. Potom im prečítame zadanie. Spýtame sa ich, či je 
výhodnejšie vedieť zadanie prečítať alebo iba určiť podľa obrázkov v piktogramoch. Žiaci by 
mali odpovedať, že z prečítaného zadania sa dozvedia viac, preto je výhodnejšie vedieť čítať. 
Potom spoločne prečítajú všetky slová v oboch úlohách. Čítajú pomalým a plynulým 
tempom. Potom samostatne pracujú v skupinách.  
1. skupina rieši úlohu 3. 
2. skupina rieši hodinkovú úlohu. 

Kontrolu samostatnej práce môžeme urobiť pomocou MMD (MMD/Nácvičné obdobie/o, O/ 
68/3, 68/HODINY). 

Po uplynutí dohodnutého časového úseku prácu skupín vymeníme. 

Záverečná 
časť 

 Vyhodnotenie práce žiakov, sebahodnotenie 2´ V závere hodiny môžu žiaci povedať včielke, ktoré slabiky a slová si precvičovali. 
Individuálne pochválime žiakov za úspechy v práci. Pri sebahodnotení sa žiaci môžu zamerať 
na úspešnosť pri riešení úlohy 1. 

 2. hodina – PÍSANIE   
Úvodná časť  Motivačné rozprávanie s včielkou Peľkou 

 rozcvičenie rúk pred písaním 
2´ Včielka Peľka povie žiakom, že sa budú učiť písať slová, ktoré vedia prečítať zo šlabikára. 

Najskôr si však rozcvičia ruky pomocou motivačnej básne na obálkovej strane zošita. 

Hlavná časť  Písanie, 3. zošit, strana 9 
 písanie slov s o, O 

20´ Žiaci znova obtiahnu farbičkami čiary na prípravnom obrázku ovečky, čím si rozcvičia ruku 
a uvoľnia svaly jemnej motoriky. Potom spoločne prečítame písmená a slová v hornej časti 
strany 9. 
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 relaxačná chvíľka 

Žiaci si každé slovo postupne nacvičia v cvičnom zošite tak, že slovo najskôr ešte raz 
prečítajú, vymenujú písmená, ktoré ho tvoria (v správnom poradí ) a spočítajú ich. Potom 
spoločne píšu slová a písanie pošepky komentujú. Každé nové slovo (nový riadok) začínajú 
písať naraz. 

Po dopísaní všetkých slov sa žiaci postavia vedľa lavice. Včielka im povie, že spoločne 
znázornia niektorý loptový šport, napríklad futbal alebo vybíjanú. Žiaci sa pohybujú 
po triede. 

 Písanie, 3. zošit, strana 9 
 odpis a prepis viet 

 
 Opakovanie a docvičovanie učiva 

 práca s pracovným zošitom 

 

20´ Žiakov rozdelíme na dve skupiny. 
1. skupina samostatne odpisuje a prepisuje vety na strane 9. 
2. skupina si precvičuje učivo pomocou úloh v pracovnom zošite. Postupujeme 
diferencovane, úlohy a spôsob ich riešenia určuje učiteľ podľa konkrétnej situácie v triede. 
(Môžeme postupovať podľa metodických komentárov v tlačenej verzii.) 

Po uplynutí dohodnutého časového úseku prácu skupín vymeníme. 

Na záver žiaci vyfarbia dieliky v sebahodnotení. Môžu sa zamerať na bezchybný odpis 
a prepis viet. 

Záverečná 
časť  

 Vyhodnotenie práce na hodine 3´ V závere hodiny sa spýtame žiakov, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Žiakov 
individuálne pochválime za prácu. 
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Príloha k návrhu prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 62 

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015  
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Príloha k návrhu prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 62 

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015  
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 63 

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015  
 

Predmet SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

Vzdelávacia oblasť JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

Ročník prvý 

Vyučujúci  

Dátum  

Učebnica Šlabikár LIPKA®, 1. časť 

Tematický celok ČÍTANIE: Hláska a písmená j, J, slabiky, slová a vety (Šlabikár LIPKA®, 1. časť, strana 69) 
PÍSANIE: Malé písané j (Písanie, 3. zošit, strana 10) 

Prierezové témy Osobnostný a sociálny rozvoj, Environmentálna výchova 

Medzipredmetové vzťahy matematika, prvouka 

Vyučovacia hodina dvojhodinový blok (90´) 

Pomôcky Šlabikár LIPKA®, 1. časť, Písanie, 3. zošit, maňuška včielky, multimediálny disk (MMD) k šlabikáru, nápovedná tabuľa j, J, PC, dataprojektor 

Výkonový štandard Žiak vie: 
1) súvislo rozprávať o ilustrácii; 
2) doplniť rozprávanie na základe otázok učiteľa; 
3) identifikovať hlásku j v slovách znázornených na ilustrácii; 
4) určiť pozíciu hlásky j na začiatku, vnútri alebo na konci slova; 
5) poznať a čítať všetky tvary písmena J; 
6) čítať slabiky a slová s novým písmenom; 
7) samostatne čítať vety so správnou intonáciou; 
8) písať správny tvar písmena malé písané j; 
9) rozprávať o tom, ako sa správať k voľne žijúcim zvieratám. 

Hodnotenie porovnanie výsledkov žiaka s jeho predchádzajúcimi výsledkami (individualizované hodnotenie), sebahodnotenie žiakov 

Príprava je vypracovaná podľa Metodických komentárov k Šlabikáru LIPKA® (http://www.aitec.sk/materialy-nova-lipka). 

122

http://www.aitec.sk/materialy-nova-lipka


Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 63 

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015  
 

Štruktúra Činnosť Čas Didaktické poznámky 

 1. hodina – ČÍTANIE   
Úvodná časť Privítanie žiakov v triede 3´ Individuálne privítame žiakov podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. 

Hlavná časť  Motivačné rozprávanie s včielkou Peľkou 
 krátky riadený rozhovor o správaní sa 

k voľne žijúcim zvieratám 

5´ Včielka Peľka povie žiakom, že videla Zuzku s deťmi na dvore jedného domu pri lese. Bolo 
tam veľa pekných zvieratiek, z ktorých sa jej najviac páčila jašterička. Včielka sa spýta žiakov, 
či aj oni niekedy videli jašteričku. Rozhovor smerujeme k tomu, aby žiaci povedali, ako sa 
majú správať, aby nevyplašili zvieratká a aby im neublížili. Na rozhovor nadviažeme prácou 
s úvodnou ilustráciou. 

 Šlabikár LIPKA®, strana 69 
 práca s úvodnou ilustráciou 

       

 

10´ Žiakom povieme, aby si otvorili šlabikár na strane 69. Dáme im čas na pozorovanie 
ilustrácie. V nasledujúcom krátkom rozhovore odporúčame porovnať situáciu na ilustrácii 
so skúsenosťami žiakov. Žiaci by mali samostatne povedať 5 jednoduchých viet o ilustrácii. 
Rozprávanie môžeme spestriť tým, že žiaci vymyslia zábavnú situáciu, ktorá sa mohla stať 
deťom pri pozorovaní jašteričky. 

Včielka povie žiakom, že sa dnes naučia čítať všetky tvary písmenkovej rodinky písmena J. 
Písmeno priniesol ježko. Žiaci zopakujú slovo ježko a povedia ho po slabikách. Určia prvú 
hlásku slova. Potom pomenujú nevyfarbené časti na ilustrácii: ježko, zajac, papagáj. Žiaci 
povedia slová po slabikách a určia, či v počujú v každom slove hlásku j. Potom určia, 
na ktorom mieste v slove počujú novú hlásku (určia pozíciu hlásky j v slove): na začiatku, 
vnútri alebo na konci slova. Grafické znázornenie pozície hlásky v slove je zobrazené 
pomocou rámčekov s vyfarbenými časťami. Žiaci povedia slovo znázornené na obrázku 
a určia, ktorý rámček znázorňuje pozíciu hlásky j v slove. Nevyfarbené predmety na ilustrácii 
môžu vyfarbiť. Úlohu súčasne premietneme z MMD (MMD/Nácvičné obdobie/j, J/69) 
na tabuľu. 
Žiaci môžu povedať: 
V slove ježko počujeme hlásku j na začiatku slova, hláska je znázornená prvým rámčekom. 
V slove zajac počujeme hlásku j vnútri slova, hláska je znázornená druhým rámčekom. 
V slove papagáj počujeme hlásku j na konci slova, hláska je znázornená posledným 
rámčekom. Žiaci hľadajú na ilustrácii ďalšie znázornené slová, v ktorých počujú hlásku j, 
napríklad slová s hláskou j na začiatku slova: ježko, jašterica, Julo, Jula, jazvec, jeleň, jahody, 
jazierko, jedľa; slová s hláskou j vnútri slova: zajace, behajú; slová s hláskou j na konci slova: 
papagáj. 

 Šlabikár LIPKA®, strana 69 
 vyvodenie všetkých tvarov písmena J 

Žiakom „predstavíme“ – pomenujeme všetky tvary písmena J (predstavíme písmenkovú 
rodinku: malé tlačené j, veľké tlačené j, malé písané j, veľké písané j), ktoré žiaci opakujú. 
Pri pomenovaní názvov písmen odporúčame, aby žiaci hovorili celý názov písmena. Pri čítaní 
písmen v texte vyslovujú iba hlásky, neurčujú tlačený alebo písaný, malý alebo veľký tvar. 
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 63 

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015  
 

Štruktúra Činnosť Čas Didaktické poznámky 

   

Veľký tvar písmena J môžu žiaci využiť na nácvik písania tlačeného tvaru písmena, píšu 
rôznymi farbami. Všetky tvary nového písmena predstavíme žiakom aj na nápovednej tabuli. 

K písmenu J je motivačná báseň o ježkovi. Viaže sa na nápovedný obrázok i na úvodnú 
ilustráciu na strane 69. Je v nej veľa slov s novou hláskou, ktoré sú určené na precvičovanie 
fonematického uvedomovania si novej hlásky v hovorenej reči. Motivačnú báseň žiakom 
prečíta včielka Peľka. Pri čítaní básne ukazujeme žiakom slová v texte, ktoré včielka práve 
číta, pričom je výhodné premietnuť báseň z MMD (MMD/Nácvičné obdobie/j, J/Motivačná 
báseň) na tabuľu. Žiaci slová sledujú a pri opätovnom čítaní básne ich aj opakujú po včielke. 
Spoločne so žiakmi prečítame – povieme báseň, potom môžeme ukázať na niektoré slovo 
v texte básne a spýtať sa žiakov, či vedia, čo je tam napísané. Žiaci tak majú možnosť získať 
spôsobilosť určiť, čo ktoré napísané slovo znamená bez toho, že by vedeli prečítať všetky 
písmená. (Táto aktivita je rozširujúcou aktivitou a nechávame na zvážení učiteľa, či ju zaradí 
na vyučovanie v svojej triede.) Tretí riadok básne sa môžu pokúsiť prečítať samostatne. 
Odporúčame, aby sa žiaci naučili motivačnú báseň naspamäť. 

 Didaktická hra Vláčik 25´ Opis hry je v metodických komentároch v kapitole: Hláska a písmená j, J. Dôvodom 
zaradenia hry je tvorenie slov s novou hláskou j. 

 Šlabikár LIPKA®, strana 69 
 čítanie slabík a slov s novým písmenom 

 

 čítanie viet s novými slovami 

Včielka povie žiakom, že sa naučia čítať slabiky a slová s novým písmenom j. 
Žiaci čítajú spoločne slabiky s písmenom j v trenažéri (v žltom rámčeku s novým učivom). 
Čítajú pomalým tempom, aby mali čas očami obsiahnuť druhé písmeno v slabike a celú 
slabiku vysloviť súvisle. Rovnakým spôsobom postupujeme aj pri nácviku čítania nových 
slov. Ako rozširujúcu úlohu odporúčame zaradiť orientáciu v texte, žiaci vyhľadávajú určené 
slová, prípadne ich porovnávajú (ktoré slabiky sú rovnaké, ktoré odlišné). Je výhodné, 
keď úlohu premietneme z MMD (MMD/Nácvičné obdobie/i, J/69) na tabuľu. 
Keď žiaci vedia prečítať nové slová, môžu začať čítať vety. Text tvoria jednoduché vety 
viažuce sa k úvodnej ilustrácii. Sú v nich použité nové slová. Najskôr vety prečítame, 
aby žiaci počuli správnu výslovnosť a intonáciu čítania. Slabika s novým písmenom je 
vyznačená farebne, aby sa dané slová žiakom čítali ľahšie. Žiakov stále upozorňujeme 
na dodržiavanie správnej intonácie pri čítaní viet. Dôraz kladieme na správnu intonáciu 
zvolacích viet. Nesmieme zabudnúť pochváliť ich za pekné čítanie. Je výhodné, keď text 
premietneme z MMD (MMD/ Nácvičné obdobie/j, J/69) na tabuľu. 
Žiaci čítajú text niekoľkokrát po sebe, aby si čo najviac precvičili techniku čítania. Čítajú vety 
všetci spoločne, jednotlivo alebo v skupinkách. Čítajú pomalším plynulým tempom, aby mali 
všetci dostatočný čas na prečítanie celého slova hneď nahlas, nie najskôr potichu (tzv. 
dvojité čítanie). Vždy čítajú po jednej vete, aby si precvičili správnu intonáciu čítania viet. 

124



Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 63 
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Štruktúra Činnosť Čas Didaktické poznámky 
Po prečítaní textu žiaci svojimi slovami povedia včielke, o čom čítali. 

 Šlabikár LIPKA®, strana 69 
 čítanie písaných tvarov slov 

 

Žiaci prečítajú včielke slová napísané písaným písmom. Rozširujúcou aktivitou pri riešení 
úlohy môže byť orientácia v riadku. Úlohou na rozvoj čítania s porozumením je vyhľadávanie 
daných slov v texte. 

 Didaktická hra Drep – skok – ťap Prostredníctvom didaktickej hry Drep – skok – ťap si žiaci zopakujú určovanie pozície hlásky j 
v slovách. Žiaci sa postavia vedľa lavice, aby mali priestor vyskočiť alebo urobiť drep. Včielka 
Peľka  bude hovoriť žiakom rôzne slová. Ak povie slovo s hláskou j na začiatku slova, žiaci 
vyskočia. Ak povie slovo s hláskou j na konci slova, žiaci urobia drep. Ak povie slovo 
s hláskou j vnútri slova, žiaci ťapnú rukami. 
Návrh na slová: ježko, jama, jahoda, koľaje, čaj, papagáj, január, júl, jogurt, jablko, jašterica, 
maják, ujo, jazero, kajak... 

Záverečná 
časť 

 Vyhodnotenie práce žiakov, sebahodnotenie 2´ Žiaci si spoločne zopakujú čítanie všetkých štyroch tvarov písmena J (písmenkovú rodinku) 
z nápovednej tabule a povedia včielke, ktoré nové slová vedia prečítať, môžu zopakovať 
motivačnú báseň. V sebahodnotení sa odporúčame zamerať na úspešnosť pri čítaní 
zvolacích viet so správnou intonáciou. 

 2. hodina – PÍSANIE   
Úvodná časť  Motivačné rozprávanie s včielkou Peľkou 

 rozcvičenie rúk pred písaním 
2´ Včielka Peľka povie žiakom, že videla Zuzku hrať sa s Julou. Dievčatá si aj kreslili. Nakreslili 

malého ježka, ktorý bol podobný ako ten v zošite na strane 10. Na obrázku ježka je skryté 
písmeno j, ktoré sa budú učiť písať. Najskôr si však rozcvičia ruky pomocou motivačnej 
básne na obálkovej strane zošita. 

Hlavná časť  Písanie, 3. zošit, strana 10 
 vyvodenie tvaru nového písmena 

 

25´ Žiaci obtiahnu farbičkami čiary na prípravnom obrázku ježka, čím si rozcvičujú ruku 
a uvoľňujú svaly jemnej motoriky. Potom spoločne vyvodíme tvar nového písmena j. 
Animovaný postup písania nového písmena im premietneme pomocou MMD 
(MMD/Nácvičné obdobie/j, J/Písanie písmen) na tabuli. Žiaci sa po prvýkrát stretávajú 
s písmenom s dolnou slučkou. Preto jej venujeme zvýšenú pozornosť. Navrhnutá liniatúra 
žiakom uľahčuje dodržiavať správnu dĺžku dolnej slučky. Animáciu niekoľkokrát opakujeme 
a žiaci opisujú pohyb pera. Potom píšu tvar malého písaného j vystretou rukou „vo vzduchu“ 
spolu s animáciou. 

Žiaci najskôr prejdú prstom po tvare malého písaného j v zošite na obrázku ježka, opíšu 
smer a postup pri písaní. Jednotlivé tvary, z ktorých sa písmeno skladá, sa už naučili 
v 1. zošite. Pri opise postupnosti písania môžeme použiť pomenovania týchto tvarov 
primerané vyjadrovaniu detí. Potom žiaci nacvičujú písanie malého písaného j v stoji vedľa 
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Štruktúra Činnosť Čas Didaktické poznámky 

 

 nácvik písania písmena s 

 

lavice. Písanie v stoji vedľa lavice zaraďujeme na vyučovanie najmä pri nácviku nových 
písmen. Pri veľkom tvare písmena si žiaci lepšie uvedomia jeho grafickú podobu. Píšu 
na papier a postupne viacerými farbičkami písmeno obťahujú, píšu vystretou rukou. Týmto 
spôsobom si uvedomia správny tvar nového písmena. 
Tvar písmena si môžu žiaci nacvičiť aj na lesklom euroobale, do ktorého je vložený biely 
papier, píšu fixkou na euroobal. Po ukončení písania euroobal umyjú navlhčenou 
handričkou. 

Keď žiaci zvládli tvar písmena na papieri, pokračujú v zošite. Najskôr obťahujú tvar písmena 
malého písaného j na obrázku ježka. Veľkosť písmena je menšia oproti písmenu na papieri. 
Žiaci obťahujú tvar písmena rôznymi farbičkami. 

Písanie nového písmena si žiaci precvičujú najskôr v riadku s veľkými tvarmi. Včielka 
upozorní žiakov na šípku, ktorá určuje začiatok a smer písacieho pohybu pri písmene malé 
písané j. Žiaci ho obťahujú ceruzkou, písací pohyb spoločne komentujú. (Zväčšené tvary 
písmen píšeme vždy ceruzkou, aj keď žiaci vedia písať perom.) V ďalších riadkoch píšu 
perom vlastným tempom. Upozorníme ich na dolnú dĺžku písmena a písanie bodky 
nad písmenom. 

Na záver si žiaci vyfarbia dieliky v sebahodnotení. Môže byť zamerané dodržiavanie správnej 
dolnej dĺžky písmena j. V každom riadku zakrúžkujú písmeno, ktoré sa im najviac vydarilo. 

 Precvičovanie určovania pozície novej hlásky 
v slove 

 

 Opakovanie čítania známych slov 

15´ Nové učivo si žiaci precvičia hrovou formou pomocou úloh na MMD (MMD/Nácvičné 
obdobie/j, J/Precvič si) a pomocou didaktických hier. 
Žiakov rozdelíme na dve skupiny. 
1. skupina rieši samostatne úlohy z MMD (podľa konkrétnych potrieb žiakov a výberu 
učiteľa). 
2. skupina sa hrá didaktickú hru Rybník. 
Opis hry: Na spodnú časť magnetickej tabule nakreslíme rybník (modrý ovál, môžeme 
dokresliť rybičky a rastliny), pripevníme doň kartičky so známymi slovami (tvoria prílohu 
tohto návrhu prípravy). Každé slovo je napísané inou farbou a rozstrihané na slabiky. 
Nad rybníkom sú slová napísané písaným písmom. Žiaci vyberú písmená z rybníka 
podľa farby, zostavia z nich slovo a pripnú ho na magnetickú tabuľu vedľa písaného tvaru 
slova nad rybníkom. Zložené slová žiaci prečítajú. 

Po dohodnutom časovom úseku prácu skupín vymeníme. 
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Štruktúra Činnosť Čas Didaktické poznámky 
Záverečná 
časť  

 Vyhodnotenie práce na hodine 3´ V závere hodiny žiaci samostatne zhodnotia svoju prácu, čo sa im najviac na hodine páčilo, 
či sa im darilo, nedarilo... Povedia to včielke. Každého žiaka hodnotíme individuálne počas 
celej vyučovacej hodiny. 
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 64 

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015  
 

Predmet SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

Vzdelávacia oblasť JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

Ročník prvý 

Vyučujúci  

Dátum  

Učebnica Šlabikár LIPKA®, 1. časť 

Tematický celok ČÍTANIE: Hláska a písmená j, J, slová a vety (Šlabikár LIPKA®, 1. časť, strana 70) 
PÍSANIE: Slabiky a slová s j (Písanie, 3. zošit, strana 11) 

Prierezové témy Osobnostný a sociálny rozvoj, Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

Medzipredmetové vzťahy matematika, prvouka 

Vyučovacia hodina dvojhodinový blok (90´) 

Pomôcky Šlabikár LIPKA®, 1. časť, Písanie, 3. zošit, maňuška včielky, multimediálny disk (MMD) k šlabikáru, nápovedná tabuľa j, J, PC, dataprojektor 

Výkonový štandard Žiak vie: 
1) povedať o ilustrácii aspoň 5 jednoduchých viet; 
2) čítať vety so správnou intonáciou; 
3) nájsť informáciu uvedenú priamo v texte; 
4) písať slabiky a slová s písmenom j; 
5) prepísať slová s písmenom j; 
6) rozprávať o správnom stolovaní. 

Hodnotenie porovnanie výsledkov žiaka s jeho predchádzajúcimi výsledkami (individualizované hodnotenie), sebahodnotenie žiakov 

Príprava je vypracovaná podľa Metodických komentárov k Šlabikáru LIPKA® (http://www.aitec.sk/materialy-nova-lipka). 
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Štruktúra Činnosť Čas Didaktické poznámky 

 1. hodina – ČÍTANIE   
Úvodná časť Privítanie žiakov v triede 3´ Individuálne privítame žiakov podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. 

Hlavná časť  Motivačné rozprávanie s včielkou Peľkou 
 krátky riadený rozhovor o správnom 

stolovaní 

 Šlabikár LIPKA®, strana 70 
 práca s úvodnou ilustráciou 

 

 čítanie nových slov a viet 

 

20´ Včielka Peľka povie žiakom, že na jar, počas leta i počas teplej jesene rada zberá peľ 
z kvietkov, to je jej potrava. Včielka sa spýta prvákov, čo oni radi jedávajú, kto im to 
pripravuje a kde najradšej jedávajú. Krátky riadený rozhovor smerujeme k tomu, aby žiaci 
rozprávali o svojom stolovaní. Na rozhovor nadviažeme prácou s ilustráciou. Žiaci o nej 
tvoria vety, ktoré majú 4 – 5 slov. 

Včielka povie žiakom, že sa teší na to, ako jej prečítajú vety o deťoch, ktoré práve jedia. 
Najskôr sa však musia naučiť čítať nové slová. Žiaci čítajú slová v žltom rámčeku (v tzv. 
trenažéri). Slová ja, aj, jéj, je čítame opakovane, žiakom vysvetlíme, že sú to slová, ktoré sú 
vytvorené iba z jednej slabiky. Čítajú plynulo, nie po písmenách alebo po slabikách, aby sme 
zabránili dvojitému čítaniu. Čítajú všetci naraz pomalým tempom, aby mali čas očami 
obsiahnuť druhú slabiku slova (nová slabika je farebne odlíšená) a celé slovo vysloviť súvisle. 
Keď žiaci vedia prečítať nové slová, môžu začať čítať vety. Text tvoria jednoduché vety 
viažuce sa k úvodnej ilustrácii. Sú v nich použité nové slová. Najskôr vety prečítame, 
aby žiaci počuli správnu výslovnosť a intonáciu čítania. Je výhodné, keď text premietneme 
z MMD (MMD/Nácvičné obdobie/j, J/70) na tabuľu. 
Žiaci čítajú text niekoľkokrát po sebe, aby si čo najviac precvičili techniku čítania. Vety čítajú 
všetci spoločne, jednotlivo alebo v skupinkách. Čítajú pomalším plynulým tempom, aby mali 
všetci dostatočný čas na prečítanie celého slova hneď nahlas, nie najskôr potichu (tzv. 
dvojité čítanie). Vždy čítajú po jednej vete, aby si precvičili správnu intonáciu čítania viet. 
Upozorníme ich na zmenu intonácie pri čítaní otázky.  
 

 Didaktická hra Tichá 5´ Dôvodom jej zaradenia je príprava na riešenie úlohy 1. Žiakov sa spýtame napr.: Rozpráva 
Zuzka o jedení? Má Zuzka jogurt? Má Zuzka veľkú lyžicu? Majú Jula a Julo salámu? Majú aj 
jahody? Majú aj slivky? Je Jula malá? Žiaci odpovedajú kývaním hlavy (áno, nie – nikto 
zo žiakov nehovorí nahlas). Aktivita trvá 1 – 2 minúty. 

 Šlabikár LIPKA®, strana 70, úloha 1 Žiaci podľa piktogramov určia činnosti, ktoré budú potrebovať na riešenie úlohy. Pretože 
podobnú úlohu už riešili, predpokladáme, že budú poznať aj postup riešenia úlohy. Potom 
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 64 

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015  
 

Štruktúra Činnosť Čas Didaktické poznámky 
 vyhľadanie informácie uvedenej priamo 

v texte 

 

im prečítame zadanie. Vety čítame spoločne so žiakmi pomalým a plynulým tempom 
s dôrazom na správnu intonáciu. Po prečítaní každej vety žiaci vyznačia správnu odpoveď 
(prečiarknu alebo neprečiarknu vetu: Majú.). Kontrolu riešenia úlohy môžeme urobiť 
pomocou MMD (MMD/Nácvičné obdobie/j, J/ 70/1) na tabuli. 

 Písanie, 3. zošit, strana 11 
 nácvik písania slabík s j 

 

15´ Včielka Peľka povie žiakom, že sa dnes naučia písať nové slabiky a slová. Najskôr si však 
rozcvičia ruky pomocou motivačnej básne na obálkovej strane zošita. 

Žiaci obtiahnu farbičkami čiary na prípravnom obrázku ježka, čím si rozcvičia ruku a uvoľnia 
svaly jemnej motoriky. Potom spoločne zopakujeme písanie písmena j, žiaci píšu vystretou 
rukou „vo vzduchu“. Potom napíšeme na tabuľu veľký tvar spojenia písmen oj. Žiakov 
upozorníme na pripojenie oboch písmen, ktoré sa podobá na pripojenie písmen ov. 

Žiaci najskôr obtiahnu ceruzkou predpísané tvary písmen, potom píšu samostatne. Písanie 
nahlas komentujú, aby sa na písanie sústredili a písali rovnakým tempom. (Zväčšené tvary 
písmen píšeme vždy ceruzkou, aj keď žiaci vedia písať perom.) V ďalších riadkoch píšu žiaci 
samostatne. Píšu perom. 

Záverečná 
časť 

 Vyhodnotenie práce žiakov 2´ Pri hodnotení práce žiakov je dôležité pristupovať k nim individuálne, pozitívne oceniť každé 
riešenie, preto ich chválime za osobný pokrok počas celej hodiny. 

 2. hodina – PÍSANIE   
Úvodná časť  Motivačné rozprávanie s včielkou Peľkou 

 rozcvičenie rúk pred písaním 
2´ Včielka Peľka povie žiakom, že si precvičia písanie známych písmen. Najskôr si však rozcvičia 

ruky pomocou motivačnej básne na obálkovej strane zošita. 

Hlavná časť  Písanie, 3. zošit, strana 11 
 písanie slov 

20´ Žiaci najskôr prečítajú slová v spodnom bloku riadkov na strane 11. Potom napíšeme 
na tabuľu zväčšený tvar týchto slov. Spoločne so žiakmi zopakujeme pripájanie písmen 
k písmenu malé písané j. Po nacvičení písania slov v cvičnom zošite (každé slovo 2 – 3-krát), 
ktoré môžeme spojiť s komentovaním písania, žiaci píšu do predpisového zošita 
individuálnym tempom dva riadky so slovami. 
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 64 
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Štruktúra Činnosť Čas Didaktické poznámky 

 

 relaxačná chvíľka 

Ako relaxačnú chvíľku môžeme zvoliť napodobňovanie pohybu zvierat, ktoré majú v svojom 
názve hlásku j (ježko, jeleň, zajac, jazvec, jašterica, papagáj, jaguár...). 

Žiaci pokračujú v nácviku písania slov na strane 11. Najskôr prečítajú slovo, ktoré budú písať, 
rozložia ho na jednotlivé písmená, spočítajú písmená v slove. Potom pomalým tempom 
spolu s komentovaním písania píšu postupne všetky slová najskôr na tabuľu a do cvičného 
zošita. Do zošita 3 píšu samostatne individuálnym tempom. Pripomenieme im kontrolu 
napísaných slov. 

Na záver si žiaci vyfarbia dieliky v sebahodnotení. Môžu sa zamerať na správne pripojenie 
písmen v slabikách. Zakrúžkujú v každom riadku slovo, ktoré sa im najviac vydarilo. 

 Precvičovanie čítania viet 

 

 Šlabikár LIPKA®, strana 70 
 práca s textom 

 

20´ Porozumenie textu zo strany 70 so žiakmi precvičíme pomocou úloh na MMD 
(MMD/Nácvičné obdobie/j, J/Precvič si/Práca s textom, str.70). Úlohy riešime spoločne.  

 

 

 

 

Žiaci si otvoria šlabikár na strane 70 a pripravia si farbičky. Včielka dáva zadania, žiaci 
podčiarkujú (farby môžu určovať žiaci, využijeme to motivačne). 
Podčiarknite v texte všetky mená Julo. Určite, koľkokrát sa toto meno nachádza v texte. 
Podčiarknite v texte všetky mená Jula. Určite, koľkokrát sa toto meno nachádza v texte. 
Podčiarknite v texte všetky slová aj. Určite, koľkokrát sa toto slovo nachádza v texte. 
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 64 

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015  
 

Štruktúra Činnosť Čas Didaktické poznámky 
 Didaktická hra Živé vety 

 Sebahodnotenie 

Žiakom rozdáme kartičky so slovami tvoriacimi vety (tvoria prílohu tohto návrhu prípravy). 
Každá veta je inej farby, pretože sa niektoré slová vo vetách opakujú. Žiaci najskôr prečítajú 
svoje slová. Potom počúvajú, ktorú vetu „vyvolá“ včielka pred tabuľu. Pred tabuľou sa 
vyvolaní žiaci správne zoradia so svojimi kartičkami tak, aby vytvorili danú vetu. Vetu 
spoločne prečítajú všetci žiaci v triede.  

Na záver si žiaci vyfarbia dieliky v sebahodnotení. Pri sebahodnotení sa odporúčame 
zamerať na správne riešenie úlohy 1. 

Záverečná 
časť  

 Vyhodnotenie práce na hodine 3´ Žiaci povedia včielke, čo sa na hodine naučili a čo sa im v škole páčilo. Včielka ich 
individuálne pochváli za úspechy v práci. 
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Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015  
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Príloha k návrhu prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 64 

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015  
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 65 

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015  
 

Predmet SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

Vzdelávacia oblasť JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

Ročník prvý 

Vyučujúci  

Dátum  

Učebnica Šlabikár LIPKA®, 1. časť 

Tematický celok ČÍTANIE: Hláska a písmená j, J – precvičenie učiva (Šlabikár LIPKA®, 1. časť, strana 71) 
PÍSANIE: Veľké písané J (Písanie, 3. zošit, strana 12) 

Prierezové témy Osobnostný a sociálny rozvoj, Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

Medzipredmetové vzťahy matematika, prvouka 

Vyučovacia hodina dvojhodinový blok (90´) 

Pomôcky Šlabikár LIPKA®, 1. časť, Písanie, 3. zošit, čítacia kartička č. 9, maňuška včielky, multimediálny disk (MMD) k šlabikáru, nápovedná tabuľa j, J, 
PC, dataprojektor 

Výkonový štandard Žiak vie: 
1) identifikovať dané slovo v rade písmen; 
2) priradiť dvojicu tlačeného a písaného tvaru tej istej vety; 
3) priradiť dvojice slov tvoriacich vetu; 
4) identifikovať slabiky s písmenom j alebo J; 
5) prečítať slová a vety zložené zo známych písmen; 
6) vyhľadať informáciu uvedenú priamo v texte; 
7) písať písmeno veľké písané J; 
8) rozprávať o správnom stolovaní. 

Hodnotenie porovnanie výsledkov žiaka s jeho predchádzajúcimi výsledkami (individualizované hodnotenie), sebahodnotenie žiakov 

Príprava je vypracovaná podľa Metodických komentárov k Šlabikáru LIPKA® (http://www.aitec.sk/materialy-nova-lipka). 
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 65 

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015  
 

Štruktúra Činnosť Čas Didaktické poznámky 

 1. hodina – ČÍTANIE   
Úvodná časť Privítanie žiakov v triede 3´ Individuálne privítame žiakov podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. 

Hlavná časť  Opakovanie: Cesta do zámku 
 opakovanie čítania slov s novým písmenom 
 priraďovanie tlačeného a písaného tvaru 

slabiky 
 skladanie slov zo slabík a priraďovanie 

k písanému tvaru slova 
 skladanie viet zo slov  

15´ Žiaci si budú opakovať učivo formou samostatnej práce skupín na stanovištiach v triede. 
Najskôr spoločne prečítajú slová na schodoch do zámku. Použijeme obrázok zámku 
z predchádzajúcich hodín. Nakreslíme schody, na každom schode bude jedno zo známych 
slov: Maja, moja, majú, jeme, Jula, jasá, ujo, Julo, sejú. Schody môžeme z vnútornej strany 
označiť číslami 1 – 9. Žiaci budú čítať slová postupne za sebou, a tak „kráčať“ do zámku. 
Slová čítajú naraz, jednotlivo, príp. v skupinkách pomalým plynulým tempom, aby sme 
predchádzali dvojitému čítaniu. Keď žiaci „prídu“ až do zámku, otvoria sa im štyri komnaty 
s pripravenými úlohami. Potom žiakov rozdelíme na tri skupiny. 
1. skupina pracuje na tabuli, kde sú napísané 3 dvojice stĺpcov známych slabík (pre každú 
skupinu jedna dvojica), v jednom stĺpci budú slabiky napísané tlačeným písmom, v druhom 
budú tie isté slabiky napísané písaným písmom v rozhádzanom poradí. Úlohou žiakov bude 
čiarou priradiť tlačený a písaný tvar slabiky. 
2. skupina pracuje na magnetickej tabuli, kde sme pripravili didaktickú hru Rybník. Žiaci 
hľadajú slabiky rovnakej farby, z ktorých zložia slovo a pripnú ho nad rybník k písanému 
tvaru slova, ktoré je tam pripravené. Najvýhodnejšie je, keď má každý žiak svoje slovo. 
(slová tvoria prílohu návrhu prípravy č. 63). 
3. skupina pracuje na zemi v zadnej časti triedy, kde skladajú vety zo slov na kartičkách 
(tvoria prílohu návrhu prípravy č. 64). 
Skupinám určíme poradie, v akom budú chodiť k jednotlivým stanovištiam (najvýhodnejšie 
je v smere hodinových ručičiek), potom postupne plnia úlohy ako samostatnú prácu.  
Po uplynutí dohodnutého časového úseku sa žiaci presúvajú po triede k jednotlivým úlohám 
(k „stanovištiam“). Na záver spoločne skontrolujeme riešenie úloh na stanovištiach. 

 Opakovanie čítania textu 

 

25´ Opakovanie čítania známych viet začneme pomocou MMD (MMD/Nácvičné obdobie/j, 
J/70). Žiaci čítajú vety spoločne i individuálne v poradí, v akom sú napísané, prípadne 
v ľubovoľnom poradí. Čítanie viet opakujeme tak, aby všetci žiaci mali možnosť zažiť pocit 
úspechu a radosti z čítania. 
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 65 

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015  
 

Štruktúra Činnosť Čas Didaktické poznámky 
 Šlabikár LIPKA®, strana 71, úloha 1 

 identifikovanie daného slova v rade písmen 

 

Žiaci sa pokúsia pomocou piktogramov určiť činnosti potrebné na riešenie úlohy. Potom im 
prečítame zadanie. Spýtame sa ich, či je výhodnejšie vedieť zadanie prečítať alebo iba určiť 
podľa obrázkov v piktogramoch. Žiaci by mali odpovedať, že z prečítaného zadania sa 
dozvedia viac, preto je výhodnejšie vedieť čítať. 
Žiaci riešia tento typ úlohy po prvýkrát, preto prvé slovo riešime spoločne. Žiaci čítajú 
dvojice písmen ako slabiky nasledujúce za sebou. Slabiky, ktoré tvoria slová, vyznačia 
krúžkami. Pri prepisovaní slova upozorníme žiakov na písanie veľkého písmena na začiatku 
mena. Potom pracujú samostatne. Kontrolu práce môžeme urobiť pomocou MMD 
(MMD/Nácvičné obdobie/j, J/ 71/1). 

 Šlabikár LIPKA®, strana 71, úloha 2 
 priradenie dvojice tlačeného a písaného 

tvaru tej istej vety 

 

Včielka vysvetlí žiakom zadanie. Žiaci najskôr prečítajú všetky vety v tlačenej i písanej 
podobe. Potom samostatne tvoria dvojice priraďovaním, spájaním farebnými čiarami. 
Nesmieme zabudnúť na kontrolu správnosti riešenia úlohy, preto je výhodné pracovať 
súčasne na tabuli pomocou MMD (MMD/Nácvičné obdobie/i, J/ 71/2). 

 Šlabikár LIPKA®, strana 71, úloha 3 
 priradenie dvojice slov tvoriacich vetu 

 

Žiaci povedia včielke, čo budú v úlohe robiť. Určia to podľa piktogramov a znázornenia 
úlohy, pretože tento typ úlohy už riešili. Najskôr prečítajú všetky slová, potom samostatne 
vyznačia čiary a prečítajú vzniknuté vety. Včielka ich vyzve, aby jej pomohli určiť vetu, ktorá 
je znázornená na obrázku. Žiaci vetu prečítajú a potom napíšu do riadka. Upozorníme ich 
na pravidlá správneho písania viet (veľké písmeno na začiatku a bodka na konci vety). Je 
výhodné, ak súčasne pracujú na tabuli pomocou MMD (MMD/Nácvičné obdobie/i, J/ 71/3). 

 Šlabikár LIPKA®, strana 71, hodinková úloha 
 vyfarbenie maľovanky podľa pokynov 

Žiakov rozdelíme na dve skupiny. 
1. skupina bude samostatne riešiť hodinkovú úlohu. 
2. skupina bude priraďovať tlačený a písaný tvar slova na kartičkách v zadnej časti triedy.  
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Štruktúra Činnosť Čas Didaktické poznámky 

 

 Didaktická hra Hľadaj dvojicu 

Po dohodnutom časovom úseku prácu skupín vymeníme. 

Záverečná 
časť 

 Vyhodnotenie práce žiakov, sebahodnotenie 2´ V závere hodiny môžu žiaci povedať včielke, čo sa im na vyučovacej hodine najviac páčilo. 
Individuálne pochválime žiakov za úspechy v práci. V sebahodnotení sa môžu zamerať 
na úspešnosť pri riešení úlohy 2. 

 2. hodina – PÍSANIE   
Úvodná časť  Motivačné rozprávanie s včielkou Peľkou 

 rozcvičenie rúk pred písaním 
2´ Včielka Peľka povie žiakom, že sa budú učiť písať nové písmeno, veľké písané J. Najskôr si 

však rozcvičia ruky pomocou motivačnej básne na obálkovej strane zošita. 

Hlavná časť  Písanie, 3. zošit, strana 12 
 nácvik písania písmena veľké písané J 

 

25´ Žiaci obtiahnu farbičkami čiary na prípravnom obrázku jahody, čím si rozcvičia ruku 
a uvoľnia svaly jemnej motoriky. Potom spoločne vyvodíme tvar nového písmena J. Správny 
postup písania písmena premietneme žiakom na tabuľu pomocou MMD (MMD/Nácvičné 
obdobie/j, J/Písanie písmen). Animáciu niekoľkokrát opakujeme a žiaci opisujú pohyb pera. 
Potom píšu tvar veľkého písaného J vystretou rukou „vo vzduchu“ spolu s animáciou. 

Žiaci najskôr prejdú prstom po tvare písmena v zošite na obrázku jahody, opíšu smer 
a postup pri písaní. Pri opise postupnosti písania môžeme použiť pomenovania týchto 
tvarov primerané vyjadrovaniu detí. Potom žiaci nacvičujú písanie veľkého písaného J v stoji 
vedľa lavice. Písanie v stoji vedľa lavice zaraďujeme na vyučovanie najmä pri nácviku nových 
písmen. Pri veľkom tvare písmena si žiaci lepšie uvedomia jeho grafickú podobu. Píšu 
na papier a postupne viacerými farbičkami písmeno obťahujú, píšu vystretou rukou. Týmto 
spôsobom si uvedomia správny tvar nového písmena. 
Tvar písmena si môžu žiaci nacvičiť aj na lesklom euroobale, do ktorého je vložený biely 
papier, píšu fixkou na euroobal. Po ukončení písania euroobal umyjú navlhčenou 
handričkou. 

140



Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 65 

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015  
 

Štruktúra Činnosť Čas Didaktické poznámky 

 

 relaxačná chvíľka 

 nácvik písania písmena veľké písané J 

 

Keď žiaci zvládli tvar písmena na papieri, pokračujú v zošite. Najskôr obťahujú tvar písmena 
veľkého písaného J na obrázku jahody. Veľkosť písmena je menšia oproti písmenu 
na papieri. Žiaci obťahujú tvar písmena rôznymi farbičkami. 

Písanie nového písmena si žiaci precvičujú najskôr v riadku s veľkými tvarmi. Včielka 
upozorní žiakov na šípku, ktorá určuje začiatok a smer písacieho pohybu pri písmene veľké 
písané J. Žiaci ho obťahujú ceruzkou, písací pohyb spoločne komentujú. (Zväčšené tvary 
písmen píšeme vždy ceruzkou, aj keď žiaci vedia písať perom.) Žiakov upozorníme na dolnú 
dĺžku písmena. 

Po dopísaní prvého riadka sa žiaci postavia vedľa lavice. Včielka im povie, že si spoločne 
povedia motivačnú báseň o ježkovi a znázornia ju pohybom. Žiaci napodobňujú pohybom 
kráčajúceho hladného ježka. 

V ďalších riadkoch píšu žiaci samostatne – perom. Ich prácu priebežne kontrolujeme. 

Na záver si žiaci vyfarbia dieliky v sebahodnotení. Môžu sa zamerať na správny sklon 
písmen. V každom riadku zakrúžkujú písmeno, ktoré sa im najviac vydarilo. 

 Opakovanie a docvičovanie učiva 
 práca s MMD 

 

 Čítacia kartička č. 9 

15´ Učivo so žiakmi opakujeme a docvičujeme pomocou úloh na MMD (MMD/Nácvičné 
obdobie/j, J/Precvič si) alebo čítaním z čítacej kartičky č. 9. 

Určovanie pozície hlásky v slove alebo prácu s textom si žiaci môžu precvičiť aj pomocou 
rozširujúcich úloh na MMD (MMD/Nácvičné obdobie/j, J/Precvič si). Postupujeme 
diferencovane, úlohy a spôsob ich riešenia určuje učiteľ podľa konkrétnej situácie v triede. 

Čítanie si žiaci precvičujú aj na čítacej kartičke č. 9. Postupujeme diferencovane podľa 
potrieb jednotlivých žiakov. 
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 65 

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015  
 

Štruktúra Činnosť Čas Didaktické poznámky 
 precvičovanie čítania 

  
Záverečná 
časť  

 Vyhodnotenie práce na hodine 3´ Žiakov individuálne pochválime za prácu. Svoje dojmy z hodiny môžu povedať včielke. 
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 66 

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015  
 

Predmet SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

Vzdelávacia oblasť JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

Ročník prvý 

Vyučujúci  

Dátum  

Učebnica Šlabikár LIPKA®, 1. časť 

Tematický celok ČÍTANIE: Hláska a písmená j, J – precvičenie učiva, Mikuláš (Šlabikár LIPKA®, 1. časť, strana 72) 
PÍSANIE: Veľké písané J, slová a vety (Písanie, 3. zošit, strana 13) 

Prierezové témy Osobnostný a sociálny rozvoj, Regionálna výchova a ľudová kultúra 

Medzipredmetové vzťahy matematika, prvouka 

Vyučovacia hodina dvojhodinový blok (90´) 

Pomôcky Šlabikár LIPKA®, 1. časť, Písanie, 3. zošit, Pracovný zošit, čítacia kartička č. 9, maňuška včielky, multimediálny disk (MMD) k šlabikáru, 
nápovedná tabuľa j, J, PC, dataprojektor 

Výkonový štandard Žiak vie: 
1) prečítať slová a vety zložené zo známych písmen; 
2) rozprávať na danú tému; 
3) písať slabiky a slová s J; 
4) odpísať a prepísať vetu; 
5) vyjadriť svoj vzťah k tradičným sviatkom. 

Hodnotenie porovnanie výsledkov žiaka s jeho predchádzajúcimi výsledkami (individualizované hodnotenie), sebahodnotenie žiakov 

Príprava je vypracovaná podľa Metodických komentárov k Šlabikáru LIPKA® (http://www.aitec.sk/materialy-nova-lipka). 
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 66 

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015  
 

Štruktúra Činnosť Čas Didaktické poznámky 

 1. hodina – ČÍTANIE   
Úvodná časť Privítanie žiakov v triede 3´ Individuálne privítame žiakov podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. 

Hlavná časť  Opakovanie 
 didaktická hra Rýchle slabiky 

 didaktická hra Vety spia 

 didaktická hra Na detektíva 

20´ Hodinu začneme opakovaním prostredníctvom hrovej činnosti. 
Najskôr si žiaci precvičia čítanie slabík. Žiaci sa postavia vedľa lavice. Ukazujeme im známe 
slabiky napísané na kartičkách (tvoria prílohu tohto návrhu prípravy). Vždy ukážeme jednu 
slabiku, žiakom necháme krátky čas (primeraný schopnostiam žiakov) na ich prečítanie 
a potom kartičku so slabikou prekryjeme tmavým papierom (knihou, zošitom...). Úlohou 
žiakov je slabiku čím skôr správne prečítať. Slabiky nechávame odkryté taký čas, aby žiaci 
mali šancu prečítať ich a tešili sa z úspechu, že ich rýchle slabiky „nepredbehli“. 

Skladanie viet a ich čítanie si žiaci precvičia hrou Vety spia. Každý žiak dostane kartičku 
so slovom z niektorej vety (tvoria prílohu tohto návrhu prípravy). Najskôr slová prečítajú, 
ak majú namiesto slova obrázok, tak ho pomenujú. Potom dajú slovo na kraj lavice, hlavu 
položia na lavicu – vety spia. Včielka povie: Zobudí sa a pred tabuľu príde veta: Máme malú 
Maju. Žiaci, ktorí majú slová z danej vety, prídu pred tabuľu, zoradia sa podľa poradia slov 
vo vete. Celá trieda vetu prečíta. Žiaci potom vety uložia na zem v zadnej časti triedy, 
kde budú pripravené na ďalšiu prácu. 

Z viet, ktoré žiaci uložili na zem v zadnej časti triedy (alebo tam, kde je na to vhodný 
priestor), vznikol text na precvičenie techniky čítania. Žiaci sa postavia okolo tak, aby mali 
vhodný výhľad na text a spoločne všetky vety prečítajú. Potom včielka povie: Kto z vás je 
dobrý detektív a povie, z ktorej vety sa dozvieme, čo robí malá Jula? Postupne sa spýta 
na všetky vety. 

 Šlabikár LIPKA®, strana 72, Mikuláš 
 rozprávanie na danú tému 
 úloha 1 

 

20´ Včielka sa spýta žiakov, či vedia, prečo je na ilustrácii toľko detí a ako sa volá sviatok, ktorý 
ilustrácia predstavuje. Žiaci tvoria vety o ilustrácii, ktoré majú 4 – 5 slov. Potom žiaci 
rozprávajú o svojich zážitkoch s Mikulášom. Spýtame sa, či vedia, prečo sa tento sviatok 
oslavuje. Porozprávame im o tradícii sviatku svätého Mikuláša. Prečítame im báseň 
z učebnice. 

Skôr než žiaci začnú riešiť úlohu 1, včielka sa ich spýta, či vedia, ako je najvýhodnejšie čítať 
mená na balíčkoch tak, aby ich prečítali všetky a „nestratili sa“ pri čítaní. Žiaci by mali 
odpovedať, že budú čítať po riadkoch zľava doprava tak, ako čítajú text. Potom spoločne 
čítajú mená na balíčkoch. Čítajú spoločne pomalým rovnomerným a plynulým tempom. 
Do prázdneho balíčka napíšu svoje meno ľubovoľným typom písma. 
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 66 

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015  
 

Štruktúra Činnosť Čas Didaktické poznámky 
Záverečná 
časť 

 Vyhodnotenie práce žiakov, sebahodnotenie 2´ Na konci hodiny môžu žiaci povedať včielke, čo sa im na vyučovacej hodine najviac páčilo. 
Individuálne pochválime žiakov za úspechy v práci. V sebahodnotení sa môžu zamerať 
na úspešnosť pri písaní svojho mena. 

 2. hodina – PÍSANIE   
Úvodná časť  Motivačné rozprávanie s včielkou Peľkou 

 rozcvičenie rúk pred písaním 
2´ Včielka Peľka povie žiakom, že si budú precvičovať písanie slabík a slov s písmenom veľké 

písané J. Najskôr si však rozcvičia ruky pomocou motivačnej básne na obálkovej strane 
zošita. 

Hlavná časť  Písanie, 3. zošit, strana 13 
 nácvik písania slabík s V 

 

 didaktická hra Telefón 

 odpis a prepis 

 

25´ Žiaci znova obtiahnu farbičkami čiary na prípravnom obrázku jahody, aby si rozcvičili ruku 
a uvoľnia svaly jemnej motoriky. Potom spoločne zopakujeme tvar nového písmena J 
vystretou rukou „vo vzduchu“. 
Na tabuľu napíšeme zväčšené tvary nacvičovaných slabík a žiakov upozorníme na pripájanie 
písmen k J. Žiaci si precvičia každú slabiku 1 – 2-krát v cvičnom zošite, potom píšu 
do predpisového zošita. Píšu samostatne, svoje písanie môžu pošepky komentovať. 

Po dopísaní horného bloku riadkov sa žiaci postavia vedľa lavice. Včielka im povie, že sa 
spoločne zahrajú hru Telefón. Na lavicu položíme 4 – 5 kartičiek so známymi slovami, ktoré 
žiaci najskôr prečítajú. Potom sa žiaci presunú do zadnej časti triedy (mimo lavíc) a rozdelia 
sa do dvoch skupín, ktoré sa postavia do zástupu (chrbtom k lavici so slovami). Poslední žiaci 
z každého zástupu sú rovnako vzdialení od lavice so slovami (asi 1 m). Včielka sa postaví 
k prvým žiakom v zástupoch a každému pošepká jedno slovo uvedené na kartičke, napr. 
slovo máva. Žiak na povel začne šepkať slovo spolužiakovi, ktorý stojí za ním (klasická hra 
na telefón). Keď sa slovo dozvie posledný žiak v zástupe, podíde k lavici a zoberie  
do ruky kartičku, na ktorej je dané slovo napísané. Vyhráva skupina, ktorá skôr a správne 
určí dané slovo. Posledný žiak sa premiestni na začiatok zástupu (k učiteľovi) a hra 
pokračuje. 

V ďalších riadkoch píšu žiaci samostatne. Odpíšu slová a vetu, prepíšu i slabiky. Ich prácu 
priebežne kontrolujeme. 

Na záver si žiaci vyfarbia dieliky v sebahodnotení. Môžu sa zamerať na úspešnosť pri odpise 
vety. 

 Opakovanie a docvičovanie učiva 
 práca s pracovným zošitom, strana 15 

15´ Žiakov rozdelíme do dvoch skupín. 
1. skupina pracuje s úlohami v pracovnom zošite na strane 15. 
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 66 

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015  
 

Štruktúra Činnosť Čas Didaktické poznámky 

 

 Čítacia kartička č. 9 
 precvičovanie čítania 

   

2. skupina si precvičuje čítanie z čítacej kartičky č. 9. 

Po uplynutí dohodnutého časového úseku prácu skupín vymeníme. 

Postupujeme diferencovane, úlohy a spôsob ich riešenia určuje učiteľ podľa konkrétnej 
situácie v triede. Prácu žiakov priebežne kontrolujeme a individuálne prácu prispôsobíme 
potrebám jednotlivých žiakov. 

Záverečná 
časť  

 Vyhodnotenie práce na hodine 3´ Prácu žiakov hodnotíme individuálne, oceňujeme a zdôrazňujeme každé napredovanie. 
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Príloha k návrhu prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 66 

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015  
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Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015  
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Príloha k návrhu prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 66 

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015  
 

 

150



Príloha k návrhu prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 66 

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015  
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 67 

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015  
 

Predmet SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

Vzdelávacia oblasť JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

Ročník prvý 

Vyučujúci  

Dátum  

Učebnica Šlabikár LIPKA®, 1. časť 

Tematický celok ČÍTANIE: Hláska a písmená z, Z, Zima (Šlabikár LIPKA®, 1. časť, strana 73) 
PÍSANIE: Malé písané z, slabiky a slová (Písanie, 3. zošit, strana 14 – 15 ) 

Prierezové témy Osobnostný a sociálny rozvoj, Environmentálna výchova 

Medzipredmetové vzťahy matematika, prvouka 

Vyučovacia hodina dvojhodinový blok (90´) 

Pomôcky Šlabikár LIPKA®, 1. časť, Písanie, 3. zošit, maňuška včielky, multimediálny disk (MMD) k šlabikáru, nápovedná tabuľa z, Z, PC, dataprojektor 

Výkonový štandard Žiak vie: 
1) súvislo rozprávať o ilustrácii; 
2) doplniť rozprávanie na základe otázok učiteľa; 
3) identifikovať hlásku z v slovách znázornených na ilustrácii; 
4) určiť pozíciu hlásky z na začiatku a vnútri slova; 
5) poznať a čítať všetky tvary písmena Z; 
6) čítať slabiky a slová s novým písmenom; 
7) čítať slovo s uzatvorenými slabikami; 
8) čítať priamu reč; 
9) čítať zvolaciu vetu so správnou intonáciou; 
10) písať správny tvar písmena malé písané z; 
11) vyjadriť svoj vzťah k zime a zimným športom. 

Hodnotenie porovnanie výsledkov žiaka s jeho predchádzajúcimi výsledkami (individualizované hodnotenie), sebahodnotenie žiakov 

Príprava je vypracovaná podľa Metodických komentárov k Šlabikáru LIPKA® (http://www.aitec.sk/materialy-nova-lipka). 
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 67 

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015  
 

Štruktúra Činnosť Čas Didaktické poznámky 

 1. hodina – ČÍTANIE   
Úvodná časť Privítanie žiakov v triede 3´ Individuálne privítame žiakov podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. 

Hlavná časť  Motivačné rozprávanie s včielkou Peľkou 
 krátky riadený rozhovor o vzťahu k zime 

a zimným športom 

5´ Včielka Peľka povie žiakom, že videla Zuzku s Adamom a mamou na konci dediny. Boli veľmi 
naobliekaní a veselí. Včielka sa spýta žiakov, či aj oni majú radi zimu. Pretože, keby včielka 
Peľka nebola rozprávková, ale ozajstná včielka, nikdy by nemohla lietať vonku v chladnom 
počasí. Rozhovor smerujeme k tomu, aby žiaci vyjadrili svoj vzťah k zime a zimným športom. 
Na rozhovor nadviažeme prácou s úvodnou ilustráciou. 

 Šlabikár LIPKA®, strana 73 
 práca s úvodnou ilustráciou  

       

 

10´ Žiakom povieme, aby si otvorili šlabikár na strane 73. Dáme im čas na pozorovanie 
ilustrácie. V nasledujúcom krátkom rozhovore odporúčame porovnať situáciu na ilustrácii 
so skúsenosťami žiakov. Žiaci by mali samostatne povedať 5 jednoduchých viet o ilustrácii. 
Rozprávanie môžeme spestriť tým, že žiaci vymyslia zábavnú situáciu, ktorá sa mohla stať 
pri sánkovačke. 

Včielka povie žiakom, že sa dnes naučia čítať všetky tvary písmenkovej rodinky písmena Z. 
Písmeno priniesol zajac. Žiaci zopakujú slovo zajac a povedia ho po slabikách. Určia prvú 
hlásku slova. Potom pomenujú nevyfarbené časti na ilustrácii: zajac, vozík. Nie je 
znázornený obrázok s hláskou z na konci slova, pretože tu dochádza k spodobovaniu, hlásku 
z na konci slova teda nepočujeme. Žiaci povedia slová po slabikách a určia, či v počujú 
v každom slove hlásku z. Potom určia, na ktorom mieste v slove novú hlásku počujú (určia 
pozíciu hlásky z v slove): na začiatku alebo vnútri. Grafické znázornenie pozície hlásky 
v slove je zobrazené pomocou rámčekov s vyfarbenými časťami. V treťom rámčeku nie je 
vyfarbená žiadna časť – žiakom znova vysvetlíme prečo. Nevyfarbené predmety na ilustrácii 
môžu vyfarbiť. Úlohu súčasne premietneme z MMD (MMD/Nácvičné obdobie/z, Z/73) 
na tabuľu. 
Žiaci môžu povedať: 
V slove zajac počujeme hlásku z na začiatku slova, hláska je znázornená prvým rámčekom. 
V slove vozík počujeme hlásku z vnútri slova, hláska je znázornená druhým rámčekom. Žiaci 
hľadajú na ilustrácii ďalšie znázornené slová, v ktorých počujú hlásku z, napríklad: slová 
s hláskou z na začiatku slova: zima, zajo, Zuzka, záveje, zasnežené; slová s hláskou z vnútri 
slova: vozík, vezú sa. 

 Šlabikár LIPKA®, strana 73 
 vyvodenie všetkých tvarov písmena Z 

Žiakom „predstavíme“ – pomenujeme všetky tvary písmena Z (predstavíme písmenkovú 
rodinku: malé tlačené z, veľké tlačené z, malé písané z, veľké písané z), ktoré žiaci opakujú. 
Pri pomenovaní názvov písmen odporúčame, aby žiaci hovorili celý názov písmena. Pri čítaní 
písmen v texte vyslovujú iba hlásky, neurčujú tlačený alebo písaný, malý alebo veľký tvar. 
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Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015  
 

Štruktúra Činnosť Čas Didaktické poznámky 

   

Veľký tvar písmena Z môžu žiaci využiť na nácvik písania tlačeného tvaru písmena, píšu 
rôznymi farbami. Všetky tvary nového písmena predstavíme žiakom aj na nápovednej tabuli. 

K písmenu Z je motivačná báseň o zajkovi. Viaže sa na nápovedný obrázok i na úvodnú 
ilustráciu na strane 73. Je v nej veľa slov s novou hláskou, ktoré sú určené na precvičovanie 
fonematického uvedomovania si novej hlásky v hovorenej reči. Motivačnú báseň žiakom 
prečíta včielka Peľka. Pri čítaní básne ukazujeme žiakom slová v texte, ktoré včielka práve 
číta, pričom je výhodné premietnuť báseň z MMD (MMD/Nácvičné obdobie/z, Z/Motivačná 
báseň) na tabuľu. Žiaci slová sledujú a pri opätovnom čítaní básne ich aj opakujú po včielke. 
Spoločne so žiakmi prečítame – povieme báseň, potom môžeme ukázať na niektoré slovo 
v texte básne a spýtať sa žiakov, či vedia, čo je tam napísané. Žiaci tak majú možnosť získať 
spôsobilosť určiť, čo ktoré napísané slovo znamená bez toho, že by vedeli prečítať všetky 
písmená. Slová, ktoré už vedia prečítať, čítajú spoločne s včielkou. (Táto aktivita je 
rozširujúcou aktivitou a nechávame na zvážení učiteľa, či ju zaradí na vyučovanie v svojej 
triede.) Odporúčame, aby sa žiaci naučili motivačnú báseň naspamäť. 

 Didaktická hra Bystré ušká 20´ Dôvodom zaradenia hry je precvičenie fonematického uvedomenia si novej hlásky z v slove. 
Žiaci sedia v lavici a počúvajú slová, ktoré hovoríme. Ak počujú slovo s hláskou z, zdvihnú 
ruku – ak odpovedajú správne, majú „bystré ušká“. Úlohu môžeme urobiť náročnejšou tým, 
že určíme pozíciu hlásky, ktorú majú žiaci určovať (napríklad zdvihnú ruku iba vtedy, 
keď bude hláska z vnútri slova). 

 Šlabikár LIPKA®, strana 73, Zima 
 čítanie slabík a slov s novým písmenom 
 čítanie slova s uzatvorenými slabikami 

 

 počúvanie textu 
 prerozprávanie textu svojimi slovami 

Žiaci čítajú spoločne slabiky s písmenom z v trenažéri (v žltom rámčeku s novým učivom). 
Čítajú pomalým tempom, aby mali čas očami obsiahnuť druhé písmeno v slabike a celú 
slabiku vysloviť súvislo. Rovnakým spôsobom postupujeme aj pri nácviku čítania nových 
slov. Opäť sa stretávajú s trojslabičným slovom. Novým typom slova je slovo s uzatvorenými 
slabikami (vezmem). Opäť precvičujeme čítanie slova s predložkou splývavou výslovnosťou. 
Pri nácviku čítania upriamime pozornosť na to, či žiaci nečítajú „dvojitým čítaním“. Ako 
rozširujúcu úlohu odporúčame zaradiť orientáciu v texte, žiaci vyhľadávajú určené slová, 
prípadne ich porovnávajú (ktoré slabiky sú rovnaké, ktoré odlišné). Je výhodné, keď úlohu 
premietneme z MMD (MMD/Nácvičné obdobie/z, Z/73) na tabuľu. 
Keď žiaci vedia prečítať nové slová, môžu začať čítať vety. Text tvoria vety viažuce sa 
k úvodnej ilustrácii a sú v nich použité nové slová. Znova sa stretávajú s priamou rečou 
a zvolacou či opytovacou vetou.  
Žiakom najskôr vety prečítame, aby počuli správnu výslovnosť a intonáciu čítania týchto 
viet. Pri zvolacej vete výrazne zvýšime hlas. Žiaci potom povedia obsah počutého textu 
svojimi slovami, aby sme mali istotu, že porozumeli textu. Povedia včielke, čo je v texte 
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 čítanie viet s novými slovami 
 čítanie priamej reči 

zábavné. Potom spoločne nacvičujeme plynulé čítanie nových viet. Každá slabika s novým 
písmenom je vyznačená farebne, aby sa dané slová žiakom čítali ľahšie. Žiaci nemusia 
poznať pojmy: priama reč, dvojbodka, úvodzovky. Znova im povieme, že týmto spôsobom sa 
vyznačujú vety, ktoré po niekom presne zopakujeme. Aby sme tieto vety odlíšili, zmeníme 
hlas pri ich čítaní. Výkričník na konci vety porovnáme s funkciou otáznika: otáznik nám 
hovorí, že sa danou vetou pýtame, výkričník nám zas hovorí, že danú vetu niekto zakričal, 
zavolal. Žiaci čítajú text spolu, jednotlivo alebo v skupinkách. Čítajú pomalším plynulým 
tempom, aby mali všetci dostatočný čas na prečítanie celého slova hneď nahlas, nie najskôr 
potichu (tzv. dvojité čítanie). Žiaci vždy prečítajú celý riadok, aby si precvičili správnu 
intonáciu čítania viet. 
Aby bolo precvičovanie techniky čítania zábavnejšie, môžeme sa so žiakmi zahrať 
„na hadíka“, žiaci čítajú v poradí, ako sedia za sebou v laviciach bez toho, že by sme ich 
vyvolávali (vytvoria hada či malého hadíka). Po prečítaní textu žiaci svojimi slovami povedia 
včielke, o čom čítali. 

 Šlabikár LIPKA®, strana 73 
 čítanie písaných tvarov slov 

 

Žiaci prečítajú včielke slová napísané písaným písmom. Rozširujúcou aktivitou pri riešení 
úlohy môže byť orientácia v riadku. Úlohou na rozvoj čítania s porozumením je vyhľadávanie 
daných slov v texte. Tieto činnosti zaradíme na vyučovanie podľa konkrétnych podmienok 
v triede. 

 Didaktická hra Slová spia Prostredníctvom didaktickej hry Slová spia si žiaci zopakujú určovanie pozície hlásky z 
v slovách. Žiakom rozdáme obrázky (príloha na konci tohto návrhu prípravy). Každý žiak 
pomenuje svoj obrázok – povie slovo. Potom si všetci položia hlavy na lavicu tak, aby bolo 
vidno obrázky. Slová spia. Včielka Peľka povie: Zobudia sa slová, ktoré majú hlásku z 
na začiatku. Tí žiaci, ktorí majú slovo so z na začiatku slova, prídu pred lavice a pomenujú 
svoj obrázok. Ostatní žiaci skontrolujú, či je to správne riešenie, a slovo zopakujú. Včielka 
Peľka povie: Zobudia sa slová, v ktorých počujeme hlásku z vnútri slova. Zakaždým 
skontrolujeme žiakov, či sa „zobudili“ všetky slová. 

Záverečná 
časť 

 Vyhodnotenie práce žiakov, sebahodnotenie 2´ Žiaci si spoločne zopakujú čítanie všetkých štyroch tvarov písmena Z (písmenkovú rodinku) 
z nápovednej tabule. Včielke povedia, ktoré nové slová vedia prečítať, môžu tiež zopakovať 
motivačnú báseň. V sebahodnotení sa odporúčame zamerať na úspešnosť pri čítaní slov 
s predložkou. 

 2. hodina – PÍSANIE   
Úvodná časť  Motivačné rozprávanie s včielkou Peľkou 

 rozcvičenie rúk pred písaním 
2´ Včielka Peľka povie žiakom, že v zošite videla podobného zajka, ako je v šlabikári. Je 

na strane 14. Na obrázku zajaca je skryté písmeno z, ktoré sa budú učiť písať. Najskôr si však 
rozcvičia ruky pomocou motivačnej básne na obálkovej strane zošita. 
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Hlavná časť  Písanie, 3. zošit, strana 14 

 vyvodenie tvaru nového písmena 

 

 

 nácvik písania písmena z 

 
 relaxačná chvíľka 

35´ Žiaci obtiahnu farbičkami čiary na prípravnom obrázku zajaca, čím si rozcvičujú ruku 
a uvoľňujú svaly jemnej motoriky. Potom spoločne vyvodíme tvar nového písmena z. 
Animovaný postup písania nového písmena im premietneme pomocou MMD 
(MMD/Nácvičné obdobie/z, Z/Písanie písmen) na tabuli. Animáciu niekoľkokrát opakujeme 
a žiaci opisujú pohyb pera. Potom píšu tvar malého písaného z vystretou rukou 
„vo vzduchu“ spolu s animáciou. 

Žiaci najskôr prejdú prstom po tvare malého písaného z v zošite na obrázku zajaca, opíšu 
smer a postup pri písaní. Pri opise postupnosti písania môžeme použiť pomenovania týchto 
tvarov primerané vyjadrovaniu detí. Potom žiaci nacvičujú písanie malého písaného z v stoji 
vedľa lavice. Písanie v stoji vedľa lavice zaraďujeme na vyučovanie najmä pri nácviku nových 
písmen. Pri veľkom tvare písmena si žiaci lepšie uvedomia jeho grafickú podobu. Píšu 
na papier a postupne viacerými farbičkami písmeno obťahujú, píšu vystretou rukou. Týmto 
spôsobom si uvedomia správny tvar nového písmena. 
Tvar písmena si môžu žiaci nacvičiť aj na lesklom euroobale, do ktorého je vložený biely 
papier, píšu fixkou na euroobal. Po ukončení písania euroobal umyjú navlhčenou 
handričkou. 

Keď žiaci zvládli tvar písmena na papieri, pokračujú v zošite. Najskôr obťahujú tvar písmena 
malého písaného z na obrázku zajaca. Veľkosť písmena je menšia oproti písmenu na papieri. 
Žiaci obťahujú tvar písmena rôznymi farbičkami. 

Písanie nového písmena si žiaci precvičujú najskôr v riadku s veľkými tvarmi. Včielka 
upozorní žiakov na šípku, ktorá určuje začiatok a smer písacieho pohybu pri písmene malé 
písané z. Žiaci ho obťahujú ceruzkou, písací pohyb spoločne komentujú. (Zväčšené tvary 
písmen píšeme vždy ceruzkou, aj keď už žiaci vedia písať perom.) V ďalších riadkoch píšu 
perom vlastným tempom. 

Na záver si žiaci vyfarbia dieliky v sebahodnotení. Kritériom hodnotenia úspešnosti môže byť 
dodržiavanie správneho tvaru písmena. V každom riadku zakrúžkujú písmeno, ktoré sa im 
najviac vydarilo. 

Relaxačnú chvíľku využijeme na zopakovanie motivačnej básne a jej spojenie s pohybom. 
Žiaci môžu znázorniť text básne alebo kráčať v rytme slabík po triede. 
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 Písanie, 3. zošit, strana 15 

 písanie slov 

 

Slová napíšeme na tabuľu a žiaci si ich postupne precvičujú na tabuli i v cvičnom zošite. 
Upozorníme ich na pripájanie písmena z s nasledujúcimi písmenami. Potom žiaci 
samostatne píšu do predpisového zošita horný blok riadkov na strane 15. 

 Didaktická hra Dážď z písmen 5´ Žiakov rozdelíme do dvojíc. Máme pripravené kartičky (tvoria prílohu tohto návrhu 
prípravy). Každé slovo je napísané inou farbou a rozstrihané na jednotlivé písmená. Žiaci sa 
presunú do zadnej časti triedy. Kartičky spustíme z výšky na zem – písmená „napršia“. 
Dvojice žiakov si vyberú písmená podľa farby a na zemi z nich zostavia slová. Zložené slová 
žiaci prečítajú. Ak zvýši čas, môžeme zadať úlohy na orientáciu v texte (v stĺpci slov). 

Záverečná 
časť  

 Vyhodnotenie práce na hodine 3´ V závere hodiny žiaci samostatne zhodnotia svoju prácu, ktoré nové písmeno sa naučili, 
čo sa im najviac na hodine páčilo, či sa im darilo, nedarilo... Povedia to včielke. Každého 
žiaka hodnotíme individuálne počas celej vyučovacej hodiny. 
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Predmet SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

Vzdelávacia oblasť JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

Ročník prvý 

Vyučujúci  

Dátum  

Učebnica Šlabikár LIPKA®, 1. časť 

Tematický celok ČÍTANIE: Hláska a písmená z, Z, Zuza a Zolo (Šlabikár LIPKA®, 1. časť, strana 74) 
PÍSANIE: Slová so z, veľké písané Z (Písanie, 3. zošit, strany 15 – 16) 

Prierezové témy Osobnostný a sociálny rozvoj, Environmentálna výchova 

Medzipredmetové vzťahy matematika, telesná výchova 

Vyučovacia hodina dvojhodinový blok (90´) 

Pomôcky Šlabikár LIPKA®, 1. časť, Písanie, 3. zošit, maňuška včielky, multimediálny disk (MMD) k šlabikáru, nápovedná tabuľa z, Z, PC, dataprojektor 

Výkonový štandard Žiak vie: 
1) povedať o ilustrácii aspoň 5 jednoduchých viet; 
2) čítať slová a vety s novým písmenom; 
3) čítať slová s predložkou splývavou výslovnosťou; 
4) čítať vety so správnou intonáciou; 
5) vyhľadať informáciu uvedenú priamo v texte; 
6) písať písmeno veľké písané Z; 
7) prepísať slová a odpísať vety; 
8) vyjadriť svoj vzťah k zime a zimným športom. 

Hodnotenie porovnanie výsledkov žiaka s jeho predchádzajúcimi výsledkami (individualizované hodnotenie), sebahodnotenie žiakov 

Príprava je vypracovaná podľa Metodických komentárov k Šlabikáru LIPKA® (http://www.aitec.sk/materialy-nova-lipka). 
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 1. hodina – ČÍTANIE   
Úvodná časť Privítanie žiakov v triede 3´ Individuálne privítame žiakov podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. 

Hlavná časť  Motivačné rozprávanie s včielkou Peľkou 
 krátky riadený rozhovor o vzťahu k zime 

a zimným športom  

 Šlabikár LIPKA®, strana 74, Zuza a Zolo 
 práca s úvodnou ilustráciou 

 

 čítanie nových slov a viet 

 

20´ Včielka Peľka sa pýta žiakov, či si pamätajú, o čom sa včera rozprávali. Mali by jej 
odpovedať, že o zime a zimných športoch, najmä o sánkovačke. Krátky riadený rozhovor 
smerujeme k tomu, aby žiaci vyjadrili svoj vzťah k športovaniu a k významu pohybu 
pre zdravie. Na rozhovor nadviažeme prácou s úvodnou ilustráciou. Žiaci tvoria o ilustrácii 
vety, ktoré majú 4 – 5 slov. 

Včielka povie žiakom, že sa teší na to, ako jej prečítajú vety o tom, ako sa deti s mamou 
sánkujú. Žiaci najskôr čítajú slová v žltom rámčeku (v tzv. trenažéri). Slová čítajú plynulo, nie 
po písmenách alebo po slabikách, aby sme zabránili dvojitému čítaniu. Čítajú všetci naraz 
pomalým tempom, aby mali čas očami obsiahnuť nasledujúcu slabiku slova (nová slabika je 
farebne odlíšená) a celé slovo vysloviť súvisle. Opakovane čítajú slová s predložkami. 

Keď žiaci vedia prečítať nové slová, môžu začať čítať vety. Text tvoria vety viažuce sa 
k úvodnej ilustrácii, v ktorých sú použité nové slová. Najskôr vety prečítame, aby žiaci počuli 
správnu výslovnosť a intonáciu čítania. Žiakov upozorníme na zvolacie vety, na priamu reč 
a na splývavé čítanie predložky spolu so slovom. Je výhodné, keď text premietneme z MMD 
(MMD/Nácvičné obdobie/z, Z/74) na tabuľu. 
Žiaci čítajú text niekoľkokrát po sebe, aby si čo najviac precvičili techniku čítania a správnu 
intonáciu viet. Čítajú vety všetci spoločne, jednotlivo alebo v skupinkách. Čítajú pomalším 
plynulým tempom, aby mali všetci dostatočný čas na prečítanie celého slova hneď nahlas, 
nie najskôr potichu (tzv. dvojité čítanie). Čítajú po jednom riadku, aby si precvičili správnu 
intonáciu čítania viet. 

 Didaktická hra Drep – skok 
 určovanie slov 

nachádzajúcich/nenachádzajúcich sa 
v texte 

10´ Včielka povie žiakom, že chce zistiť, či si pamätajú slová, ktoré čítali v texte. Ak povie slovo, 
ktoré bolo v texte, vyskočia. Ak povie slovo, ktoré v texte nebolo, urobia drep. 
Návrh na slová: Zuza, sánky, sneh, zima, lyže, modré, zajo, Zolo, zíva, Ema... 
Aktivita trvá 3 – 4 minúty. 

 Šlabikár LIPKA®, strana 74, úloha 1 
 doplnenie chýbajúcich písmen do slov 

Žiaci podľa piktogramov určia činnosti, ktoré budú potrebovať na riešenie úlohy. Potom im 
prečítame zadanie. Úlohu riešime spoločne. Žiaci prečítajú písmená napísané v rámčekoch. 

170



Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 68 

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015  
 

Štruktúra Činnosť Čas Didaktické poznámky 
 vyhľadanie informácie uvedenej priamo 

v texte 

 

Včielka im vysvetlí, že sú to časti mien. Žiaci určia, ktoré písmená chýbajú, a dopíšu ich. 
V poslednom mene môžu doplniť dve písmená (E, I). Necháme na žiakov, aby to zistili sami. 
Dopíšu si jedno zo správnych písmen. Mená opakovane prečítajú a vyznačia tie, ktoré boli 
v texte. Je výhodné pracovať zároveň s MMD (MMD/Nácvičné obdobie/z, Z/ 74/1) na tabuli. 

Po skončení práce a jej spoločnom vyhodnotení žiaci vyfarbia dieliky v sebahodnotení. 
Odporúčame sa zamerať na úspešnosť pri riešení úlohy 1. 

 Opakovanie a precvičovanie 
 práca s textom, str. 74 
 precvičovanie pomocou úloh na MMD 

 

10´ Žiakov rozdelíme na dve skupiny. 
1. skupina si samostatne precvičuje riešenie úloh na MMD. 
2. skupina pracuje s textom Zuza a Zolo na strane 74. 

Na precvičenie fonematického uvedomovania hlásky z v slove, určovanie jej pozície v slove 
alebo na precvičenie priraďovania písaného a tlačeného tvaru slova použijeme úlohy 
na MMD (MMD/Nácvičné obdobie/z, Z/Precvič si). 

Úlohy na prácu s textom v šlabikári na strane 74 riešime spoločne so žiakmi. Žiaci najskôr 
prerozprávajú obsah textu svojimi slovami. Včielka sa ich spýta, čo sa im na texte najviac 
páčilo. Potom vyhľadávajú a podčiarkujú v texte slová: Zuza, Zolo, zima, zíva, sivé, ktoré im 
postupne diktujeme. Pritom priebežne kontrolujeme, či ich vyznačili správne. 

Po uplynutí dohodnutého časového úseku prácu skupín vymeníme. 

Záverečná 
časť 

 Vyhodnotenie práce žiakov 2´ Žiaci povedia včielke, čo sa im na vyučovacej hodine páčilo najviac, či sa dozvedeli niečo 
nové, čo im robí problém... 

 2. hodina – PÍSANIE   
Úvodná časť  Motivačné rozprávanie s včielkou Peľkou 

 rozcvičenie rúk pred písaním 
2´ Včielka Peľka povie žiakom, že si precvičia písanie slov a naučia sa písať veľké písané Z. 

Najskôr si však rozcvičia ruky pomocou motivačnej básne na obálkovej strane zošita. 

Hlavná časť  Písanie, 3. zošit, strana 15 
 písanie slov 
 prepis slov 

30´ Žiaci obtiahnu farbičkami čiary na prípravnom obrázku zajaca, čím si rozcvičia ruku a uvoľnia 
svaly jemnej motoriky. Potom prečítajú slová v spodnom bloku riadkov na strane 15. 
Rozložia ich na slabiky a písmená, povedia počet písmen v slove. Slová si nacvičia najskôr 
do cvičného zošita (1 – 2 slová), potom píšu do predpisového zošita. Písanie slov môžu 
komentovať. 
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 Didaktická hra Nezbedný vietor 

 nácvik písania písmena veľké písané Z 

 

 

 

 

 

 

Na magnetickú tabuľu umiestnime do stĺpca známe slová napísané na kartičkách (tvoria 
prílohu tohto návrhu prípravy). Vedľa každého slova napíšeme jeho písaný tvar. Žiaci najskôr 
všetky slová prečítajú. Potom im včielka povie, aby sa otočili chrbtom k magnetickej tabuli. 
Zatiaľ vymeníme písmená a slová na kartičkách tak, aby písaný a tlačený tvar netvorili 
správne dvojice. Včielka vyzve žiakov, aby sa otočili a znova sa pozreli na magnetickú tabuľu. 
Povie im, že tam bol nezbedný vietor, ktorý rozfúkal kartičky. Včielka poprosí prvákov, 
aby jej pomohli znova vytvoriť správne dvojice. Žiaci postupne prekladajú slová 

na kartičkách k ich písaným tvarom. Aktivita trvá 5 minút. 

Potom spoločne vyvodíme tvar nového písmena Z. Správny postup písania písmena 
premietneme žiakom na tabuľu pomocou MMD (MMD/Nácvičné obdobie/z, Z/Písanie 
písmen). Animáciu niekoľkokrát opakujeme. Žiaci opisujú pohyb pera. Potom píšu tvar 
veľkého písaného Z vystretou rukou „vo vzduchu“ spolu s animáciou. 

Žiaci najskôr prejdú prstom po tvare písmena v zošite na obrázku zebry, opíšu smer a postup 
pri písaní. Pri opise postupnosti písania môžeme použiť pomenovania týchto tvarov 
primerané vyjadrovaniu detí. Potom žiaci nacvičujú písanie veľkého písaného Z v stoji vedľa 
lavice. Písanie v stoji vedľa lavice zaraďujeme na vyučovanie najmä pri nácviku nových 
písmen. Pri veľkom tvare písmena si žiaci lepšie uvedomia jeho grafickú podobu. Píšu 
na papier a postupne viacerými farbičkami písmeno obťahujú, píšu vystretou rukou. Týmto 
spôsobom si uvedomia správny tvar nového písmena. 
Tvar písmena si môžu žiaci nacvičiť aj na lesklom euroobale, do ktorého je vložený biely 
papier, píšu fixkou na euroobal. Po ukončení písania euroobal umyjú navlhčenou 
handričkou. 
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Keď žiaci zvládli tvar písmena na papieri, pokračujú v zošite. Najskôr obťahujú tvar písmena 
veľkého písaného Z na obrázku zebry. Veľkosť písmena je menšia oproti písmenu na papieri. 
Žiaci obťahujú tvar písmena rôznymi farbičkami. 

Písanie nového písmena si žiaci precvičujú najskôr v riadku s veľkými tvarmi. Včielka 
upozorní žiakov na šípku, ktorá určuje začiatok a smer písacieho pohybu pri písmene veľké 
písané Z a na bodky, ktoré určujú začiatok písania nového písmena. Žiaci písmeno obťahujú 
ceruzkou, písací pohyb spoločne komentujú. (Zväčšené tvary písmen píšeme vždy ceruzkou, 
aj keď už žiaci vedia písať perom.) V ďalších riadkoch píšu samostatne – perom. 

Po skončení práce na strane žiaci vypracujú sebahodnotenie. Ako kritérium úspešnosti 
môžeme zvoliť správny sklon písmen. Žiaci zakrúžkujú v každom riadku jedno písmeno, ktoré 
sa im najviac vydarilo. 

 Práca s textom 
 úlohy na porozumenie textu 

 

 Didaktická hra Dážď zo slov 

10´ Žiakov rozdelíme na dve skupiny. 
1. skupina rieši úlohy na porozumenie textu na MMD. Na tabuľu premietneme text na MMD 
(MMD/Nácvičné obdobie/z, Z/Precvič si/Práca s textom, str. 74).  
2. skupina samostatne precvičuje čítanie pomocou hry Dážď zo slov. Pripravíme vety 
napísané na kartičkách po jednotlivých slovách (tvoria prílohu tohto návrhu prípravy). Žiaci 
sa presunú do zadnej časti triedy, tam kartičky pustíme z výšky, slová „napršia“. Žiaci si 
vyhľadajú slová rovnakej farby a zložia z nich vetu. Určíme dvojice, ktoré si navzájom budú 
svoju prácu kontrolovať. 

Po uplynutí dohodnutého časového úseku prácu skupín vymeníme. 

 

Záverečná 
časť  

 Vyhodnotenie práce na hodine 3´ Žiaci povedia včielke, čo sa na hodine naučili a čo sa im v škole páčilo. Včielka ich 
individuálne pochváli za úspechy v práci. 
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Predmet SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

Vzdelávacia oblasť JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

Ročník prvý 

Vyučujúci 

Dátum 

Učebnica Šlabikár LIPKA®, 1. časť 

Tematický celok ČÍTANIE: Hláska a písmená z, Z – precvičenie učiva (Šlabikár LIPKA®, 1. časť, strana 75) 
PÍSANIE: Slová a vety s písmenami z¸ Z (Písanie, zošit 3, strana 17) 

Prierezové témy Osobnostný a sociálny rozvoj 

Medzipredmetové vzťahy matematika 

Vyučovacia hodina dvojhodinový blok (90´) 

Pomôcky Šlabikár LIPKA®, 1. časť, Písanie, 3. zošit, Pracovný zošit, čítacia kartička č. 10, maňuška včielky, multimediálny disk (MMD) k šlabikáru, 
nápovedná tabuľa z, Z, PC, dataprojektor 

Výkonový štandard Žiak vie: 
1) vytvoriť slová z daných slabík;
2) vyriešiť jednoduchú tajničku;
3) priradiť k obrázku slovo, ktoré znázorňuje;
4) vyhľadať informáciu uvedenú priamo v texte;
5) vyznačiť vetu, ktorá opisuje obrázok;
6) písať slová a vety s písmenami z, Z;
7) vyjadriť svoj vzťah k čítaniu.

Hodnotenie porovnanie výsledkov žiaka s jeho predchádzajúcimi výsledkami (individualizované hodnotenie), sebahodnotenie žiakov 

Príprava je vypracovaná podľa Metodických komentárov k Šlabikáru LIPKA® (http://www.aitec.sk/materialy-nova-lipka). 
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 1. hodina – ČÍTANIE   
Úvodná časť Privítanie žiakov v triede 3´ Individuálne privítame žiakov podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. 

Hlavná časť  Opakovanie 
 opakovanie čítania slov s novým písmenom 

(Schody do zámku) 
 didaktická hra Na detektíva 
 práca skupín 

20´ Na opakovanie učiva môžeme použiť motiváciu v podobe cesty po schodoch do zámku. 
Použijeme obrázok zámku z predchádzajúcich hodín. Namiesto cesty nakreslíme schody. 
Na každom schode bude jedno zo známych slov: Zuza, Zolo, zima, zíva, vozí, vezú, záveje, 
zasa, zajo... Schody môžeme z vnútornej strany označiť číslami. Žiaci budú čítať slová 
postupne za sebou, a tak „kráčať“ do zámku. Slová čítajú naraz, jednotlivo, prípadne 
v skupinkách pomalým plynulým tempom, aby sme predchádzali dvojitému čítaniu. 
Po prečítaní všetkých slov (2 – 3-krát všetky slová) včielka povie žiakom, že sa zahrajú 
na detektíva. Žiakom povieme: Kto z vás je dobrý detektív a nájde, na ktorom schode je 
ukryté slovo zíva? Kto z vás je dobrý detektív, ten nájde, na ktorom schode je ukryté slovo, 
ktoré počujeme vo vete: „Po jeseni príde zima.“ Takýmto spôsobom sa môžeme spýtať 
na všetky slová napísané na tabuli (na „schodoch“). 

Žiakov rozdelíme do troch skupín. 
1. skupina sa samostatne hrá didaktickú hru Rybník. 
Opis hry: Na spodnú časť magnetickej tabule nakreslíme rybník (modrý ovál, môžeme 
dokresliť rybičky a rastliny), pripevníme doň kartičky so známymi slovami (tvoria prílohu 
tohto návrhu prípravy). Každé slovo je napísané inou farbou a rozstrihané na jednotlivé 
slabiky. Nad rybníkom sú slová napísané písaným písmom. Žiaci vyberú slabiky z rybníka 
podľa farby, zostavia z nich slovo a pripnú ho na magnetickú tabuľu vedľa písaného tvaru 
slova nad rybníkom. Zložené slová žiaci prečítajú. 
2. skupina opravuje chyby v slovách na tabuli. Na tabuľu napíšeme známe slová (výhodné je, 
keď bude mať každý žiak svoje slovo, ku ktorému si potom napíše svoju značku (kvôli 
kontrole samostatnej práce). V každom slove bude chyba, napríklad: sive, zuza, siva, Solo, 
vola... Žiaci opravia chybu farebnou kriedou/fixkou. 
3. skupina určuje pozíciu hlásky z v slovách znázornených na obrázkoch. Obrázky triedi 
do skupín podľa pozície hlásky v slove (obrázky tvoria prílohu návrhu prípravy č. 67). 

Po dohodnutom časovom úseku prácu skupín vymeníme. 

 Šlabikár LIPKA®, strana 75, úloha 1 
 dopĺňanie slov do doplňovačky 

20´ Včielka vysvetlí žiakom, ako budú riešiť úlohu, pretože tento typ úlohy riešia po prvýkrát. 
Poradí im, aby najskôr prečítali slabiky, potom z nich zložili slovo. Pri vpisovaní slova 
do doplňovačky si ho hovoria po písmenách. Do doplňovačky píšu veľkými tlačenými 
písmenami. Ak si nepamätajú tvary, pomôžu si nápovednými obrázkami na vyklápacej 
strane obálky alebo odpisujú písmená zo slabík v rámčekoch vedľa doplňovačky. Kontrolu 
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práce môžeme urobiť pomocou MMD (MMD/Nácvičné obdobie/z, Z/ 75/1). Žiaci spoločne 
prečítajú doplnenú vetu. 

 Šlabikár LIPKA®, strana 75, úloha 2 
 priradenie správneho slova k obrázku 

 

Žiaci sa pokúsia pomocou piktogramov určiť činnosti potrebné na riešenie úlohy. Potom 
Včielka vysvetlí žiakom zadanie. Najskôr spoločne prečítajú slová pri prvom obrázku. 
Obrázok pomenujú a vyfarbia slovo, ktoré patrí k obrázku. S ďalšími obrázkami pracujú 
samostatne. Úlohu môžeme využiť na diagnostické účely. Prácu žiakov spoločne 
skontrolujeme a individuálne pochválime žiakov, ktorí pracovali celkom samostatne. 
Je výhodné pracovať súčasne na tabuli pomocou MMD (MMD/Nácvičné obdobie/z, Z/ 75/2). 
Každé slovo môžu žiaci použiť vo vete. Žiakov pochválime za tvorivosť a za správne riešenie 
úlohy. 

 Šlabikár LIPKA®, strana 75, úloha 3 
 vyhľadanie informácie uvedenej priamo 

v texte 

 

Žiaci podobnú úlohu riešili na strane 64, preto ju môžeme zadať ako samostatnú prácu. 
Zároveň nám poslúži na diagnostické účely. Je dôležité, aby si žiaci všetky vety dôkladne 
prečítali a porovnali ich so situáciami znázornenými na obrázkoch. 
Samostatnú prácu žiakov skontrolujeme a individuálne ich pochválime. 

Kontrolu práce môžeme vykonať pomocou MMD (MMD/Nácvičné obdobie/z, Z/ 75/3) 
na tabuli. 

Záverečná 
časť 

 Vyhodnotenie práce žiakov, sebahodnotenie 2´ V závere hodiny môžu žiaci povedať, čo všetko na vyučovacej hodine robili, čo si precvičili, 
čo sa im najviac páčilo alebo vydarilo. Individuálne pochválime žiakov za úspechy v práci. 
Pri sebahodnotení sa žiaci môžu zamerať na úspešnosť pri riešení úlohy 3. 

 2. hodina – PÍSANIE   
Úvodná časť  Motivačné rozprávanie s včielkou Peľkou 

 rozcvičenie rúk pred písaním 
2´ Včielka Peľka povie žiakom, že si budú precvičovať písanie slov a viet. Najskôr si však 

rozcvičia ruky pomocou motivačnej básne na obálkovej strane zošita. 
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Hlavná časť  Písanie, 3. zošit, strana 17 

 písanie slov 

 

 relaxačná chvíľka 

 odpis a prepis viet 

 

25´ Včielka povie žiakom, že budú písať mená detí. Najskôr všetky mená prečítajú, rozdelia ich 
na slabiky a povedia ich po písmenách. Potom každé meno i slabiku z prvého riadka 
napíšeme na tabuľu. Žiaci si každé slovo nacvičia najskôr do cvičného zošita (2 – 3 slová), 
potom napíšu do predpisového zošita. Píšu samostatne, písanie môžu potichu komentovať. 
Pripomenieme im, aby si každé napísané slovo skontrolovali. 

 
Žiaci sa postavia vedľa lavice. Hovoria motivačnú báseň o zajkovi a znázorňujú ju pohybom. 

 

 

Žiaci najskôr spoločne prečítajú vety v spodnom bloku riadkov. Zopakujú si pravidlá písania 
viet (veľké písmeno na začiatku vety, bodka na konci vety). Potom píšu samostatne. Prepis 
a odpis viet môžeme využiť aj na priebežnú diagnostiku písania u jednotlivých žiakov. 

Po skončení práce žiaci vyfarbia dieliky v sebahodnotení. Kritériom môžeme byť úspešnosť 
pri odpise a prepise viet. 
 

 Opakovanie a docvičovanie učiva 
 práca s pracovným zošitom, strana 16 

15´ Učivo so žiakmi opakujeme a docvičujeme pomocou úloh v pracovnom zošite alebo čítaním 
z čítacej kartičky č. 10. 

Postupujeme diferencovane, úlohy a spôsob ich riešenia určuje učiteľ podľa konkrétnej 
situácie v triede. Metodické komentáre k práci s pracovným zošitom sú v tlačenej verzii 
metodickej príručky. 

Čítanie žiaci precvičujú aj na čítacej kartičke č. 10. Postupujeme diferencovane podľa potrieb 
jednotlivých žiakov. 
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 Precvičovanie čítania 
 čítacia kartička č. 10 

  
Záverečná 
časť  

 Vyhodnotenie práce na hodine 3´ V závere hodiny sa spýtame žiakov, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Žiakov 
individuálne pochválime za ich prácu. 
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Predmet SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

Vzdelávacia oblasť JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

Ročník prvý 

Vyučujúci  

Dátum  

Učebnica Šlabikár LIPKA®, 1. časť 

Tematický celok ČÍTANIE: Hláska a písmená n, N, Novina (Šlabikár LIPKA®, 1. časť, strana 76) 
PÍSANIE: Malé písané n, slabiky a slová (Písanie, 3. zošit, strany 18 – 19) 

Prierezové témy Osobnostný a sociálny rozvoj, Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

Medzipredmetové vzťahy matematika, prvouka 

Vyučovacia hodina dvojhodinový blok (90´) 

Pomôcky Šlabikár LIPKA®, 1. časť, Písanie, 3. zošit, maňuška včielky, multimediálny disk (MMD) k šlabikáru, nápovedná tabuľa n, N, PC, dataprojektor 

Výkonový štandard Žiak vie: 
1) súvislo rozprávať o ilustrácii; 
2) doplniť rozprávanie na základe otázok učiteľa; 
3) identifikovať hlásku n v slovách znázornených na ilustrácii; 
4) určiť pozíciu hlásky n na začiatku a vnútri slova; 
5) poznať a čítať všetky tvary písmena N; 
6) čítať slabiky a slová s novým písmenom; 
7) čítať vety so správnou intonáciou; 
8) písať správny tvar písmena malé písané n; 
9) vyjadriť svoj vzťah k rodine a príbuzným. 

Hodnotenie porovnanie výsledkov žiaka s jeho predchádzajúcimi výsledkami (individualizované hodnotenie), sebahodnotenie žiakov 

Príprava je vypracovaná podľa Metodických komentárov k Šlabikáru LIPKA® (http://www.aitec.sk/materialy-nova-lipka). 
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 1. hodina – ČÍTANIE   
Úvodná časť Privítanie žiakov v triede 3´ Individuálne privítame žiakov podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. 

Hlavná časť  Motivačné rozprávanie s včielkou Peľkou 
 krátky riadený rozhovor o vzťahu k rodine 

a príbuzným 

5´ Včielka Peľka povie žiakom, že videla u Zuzky návštevu. Boli to ich príbuzní. Všetkým bolo 
spolu dobre a veselo. Včielka sa spýta žiakov, či aj k nim domov chodia na návštevu príbuzní 
a ako sa s nimi zabávajú. Rozhovor smerujeme k tomu, aby žiaci vyjadrili svoj vzťah k rodine 
a príbuzným. Na rozhovor nadviažeme prácou s úvodnou ilustráciou. 

 Šlabikár LIPKA®, strana 76 
 práca s úvodnou ilustráciou  

       

 

10´ Žiakom povieme, aby si otvorili šlabikár na strane 76. Dáme im čas na pozorovanie 
ilustrácie. V nasledujúcom krátkom rozhovore odporúčame porovnať situáciu na ilustrácii 
so skúsenosťami žiakov. Žiaci by mali samostatne povedať 5 jednoduchých viet o ilustrácii. 
Rozprávanie môžeme spestriť tým, že žiaci vymyslia, o čom sa rozprávala Zuzanka s ujom 
Janom a Evičkou. 

Včielka povie žiakom, že sa dnes naučia čítať všetky tvary písmenkovej rodinky písmena N. 
Písmeno priniesli nožnice. Žiaci zopakujú slovo nožnice a povedia ho po slabikách. Určia prvú 
hlásku slova. Potom pomenujú nevyfarbené časti na ilustrácii: nožnice, ponožky, balón. Žiaci 
povedia slová po slabikách a určia, či v počujú v každom slove hlásku n. Potom určia, 
na ktorom mieste v slove počujú novú hlásku (určia pozíciu hlásky n v slove): na začiatku, 
vnútri alebo na konci slova. Grafické znázornenie pozície hlásky v slove je zobrazené 
pomocou rámčekov s vyfarbenými časťami. Môžu vyfarbiť nevyfarbené predmety 
na ilustrácii. Úlohu súčasne premietneme z MMD (MMD/Nácvičné obdobie/n, N/76) 
na tabuľu. 
Žiaci môžu povedať: 
V slove nožnice počujeme hlásku n na začiatku slova, hláska je znázornená prvým 
rámčekom. V slove ponožky počujeme hlásku n vnútri slova, hláska je znázornená druhým 
rámčekom. V slove balón počujeme hlásku n na konci slova, hláska je znázornená tretím 
rámčekom. Žiaci hľadajú na ilustrácii ďalšie znázornené slová, v ktorých počujú hlásku n, 
napríklad: slová s hláskou n na začiatku slova: nožnice, nohy, nohavice, nos, náušnice, nosí; 
slová s hláskou n vnútri slova: ponožky, okno, vankúše, Jano, ona; slová s hláskou n na konci 
slova: balón, on. 

 Šlabikár LIPKA®, strana 76 
 vyvodenie všetkých tvarov písmena N 

Žiakom „predstavíme“ – pomenujeme všetky tvary písmena N (predstavíme písmenkovú 
rodinku: malé tlačené n, veľké tlačené n, malé písané n, veľké písané n), ktoré žiaci opakujú. 
Pri pomenovaní názvov písmen odporúčame, aby žiaci hovorili celý názov písmena. Pri čítaní 
písmen v texte vyslovujú iba hlásky, neurčujú tlačený alebo písaný, malý alebo veľký tvar. 
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Veľký tvar písmena N môžu žiaci využiť na nácvik písania tlačeného tvaru písmena, píšu 
rôznymi farbami. Všetky tvary nového písmena predstavíme žiakom aj na nápovednej tabuli. 

K písmenu N je motivačná báseň o nožniciach. Viaže sa na nápovedný obrázok i na úvodnú 
ilustráciu na strane 76. Je v nej veľa slov s novou hláskou, ktoré sú určené na precvičovanie 
fonematického uvedomovania si novej hlásky v hovorenej reči. Motivačnú báseň žiakom 
prečíta včielka Peľka. Pri čítaní básne ukazujeme žiakom slová v texte, ktoré včielka práve 
číta, pričom je výhodné na tabuľu premietnuť báseň z MMD (MMD/Nácvičné obdobie/n, 
N/Motivačná báseň). Žiaci slová sledujú a pri opätovnom čítaní básne ich po včielke aj 
opakujú. Spoločne so žiakmi prečítame – povieme báseň, potom môžeme ukázať 
na niektoré slovo v texte básne a spýtať sa žiakov, či vedia, čo je tam napísané. Žiaci tak 
majú možnosť získať spôsobilosť určiť, čo ktoré napísané slovo znamená bez toho, že by 
vedeli prečítať všetky písmená. Slová, ktoré už vedia prečítať, čítajú spoločne s včielkou. 
(Táto aktivita je rozširujúcou aktivitou a nechávame na zvážení učiteľa, či ju zaradí 
na vyučovanie v svojej triede.) Odporúčame, aby sa žiaci naučili motivačnú báseň naspamäť. 

 Didaktická hra Vláčik 25´ Opis didaktickej hry je v metodických komentároch v kapitole Hláska a písmená n, N. 
Dôvodom jej zaradenia je tvorenie slov s novou hláskou. 

 Šlabikár LIPKA®, strana 76, Novina 
 čítanie slabík a slov s novým písmenom 

 

 počúvanie textu 
 prerozprávanie textu svojimi slovami 
 čítanie viet s novými slovami 
 čítanie priamej reči 

Žiaci čítajú spoločne slabiky s písmenom n v trenažéri (v žltom rámčeku s novým učivom). 
Čítajú pomalým tempom, aby mali čas očami obsiahnuť druhé písmeno v slabike a celú 
slabiku vysloviť súvislo. Pretože tvar písmena n je veľmi podobný tvaru písmena m, sú 
v trenažéri uvedené aj slabiky s písmenom m, aby sa ich žiaci naučili rozlišovať. Pri nácviku 
čítania nových slov postupujeme rovnakým spôsobom ako pri nácviku čítania nových slabík. 
Opäť sa stretávajú s trojslabičnými slovami a slovami s predložkou. Pri nácviku čítania 
upriamime pozornosť na to, či žiaci nečítajú „dvojitým čítaním“. Ako rozširujúcu úlohu 
odporúčame zaradiť orientáciu v texte, žiaci vyhľadávajú určené slová, prípadne ich 
porovnávajú (ktoré slabiky sú rovnaké, ktoré odlišné). Je výhodné, keď úlohu premietneme 
z MMD (MMD/Nácvičné obdobie/n, N/76) na tabuľu. 
Keď žiaci vedia prečítať nové slová, môžu začať čítať vety. Text tvoria vety viažuce sa 
k úvodnej ilustrácii a sú v nich použité nové slová. Znova sa stretávajú s priamou rečou 
a zvolacou vetou.  
Žiakom najskôr vety prečítame, aby počuli správnu výslovnosť a intonáciu čítania týchto 
viet. Pri zvolacej vete výrazne zvýšime hlas. Žiaci potom povedia obsah počutého textu 
svojimi slovami, aby sme mali istotu, že porozumeli textu. Povedia včielke, čo je v texte 
zábavné. Potom spoločne nacvičujeme plynulé čítanie nových viet. Každá slabika s novým 
písmenom je vyznačená farebne, aby sa dané slová žiakom čítali ľahšie. Žiaci nemusia 
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poznať pojmy: priama reč, dvojbodka, úvodzovky. Znova im povieme, že týmto spôsobom sa 
vyznačujú vety, ktoré po niekom presne zopakujeme. Aby sme tieto vety odlíšili, zmeníme 
hlas pri ich čítaní. Žiaci čítajú text spolu, jednotlivo alebo v skupinkách. Čítajú pomalším 
plynulým tempom, aby mali všetci dostatočný čas na prečítanie celého slova hneď nahlas, 
nie najskôr potichu (tzv. dvojité čítanie). Vždy prečítajú celý riadok, aby si precvičili správnu 
intonáciu čítania viet. 
Aby bolo precvičovanie techniky čítania zábavnejšie, môžeme sa so žiakmi pokúsiť 
o „cvičné“ rolové čítanie textu: priamu reč budú čítať všetci žiaci naraz. 

 Šlabikár LIPKA®, strana 76 
 čítanie písaných tvarov slov 

 

Žiaci prečítajú včielke slová napísané písaným písmom. Rozširujúcou aktivitou pri riešení 
úlohy môže byť orientácia v riadku alebo vymýšľanie vety, v ktorej použijeme čo najviac 
z týchto slov. Úlohou na rozvoj čítania s porozumením je vyhľadávanie daných slov v texte. 
Tieto činnosti zaradíme na vyučovanie podľa konkrétnych podmienok v triede. 

 Didaktická hra Hľadaj dvojice Opis didaktickej hry je v metodických komentároch v kapitole Hláska a písmená n, N. 
Dôvodom jej zaradenia je precvičovanie čítania slov a ich priraďovanie k obrázkom, ktoré ich 
znázorňujú. 

Záverečná 
časť 

 Vyhodnotenie práce žiakov, sebahodnotenie 2´ Žiaci si spoločne zopakujú čítanie všetkých štyroch tvarov písmena N (písmenkovú rodinku) 
z nápovednej tabule a povedia včielke, ktoré nové slová vedia prečítať, môžu zopakovať 
motivačnú báseň. V sebahodnotení sa odporúčame zamerať na úspešnosť pri čítaní slov 
s predložkou. 

 2. hodina – PÍSANIE   
Úvodná časť  Motivačné rozprávanie s včielkou Peľkou 

 rozcvičenie rúk pred písaním 
2´ Včielka Peľka povie žiakom, že sa naučia písať nové písmeno. Najskôr si však rozcvičia ruky 

pomocou motivačnej básne na obálkovej strane zošita. 

Hlavná časť  Písanie, 3. zošit, strana 18 
 vyvodenie tvaru nového písmena 

 

30´ Žiaci obtiahnu farbičkami čiary na prípravnom obrázku hlavy chlapca, čím si rozcvičujú ruku 
a uvoľňujú svaly jemnej motoriky. Potom spoločne vyvodíme tvar nového písmena n. 
Animovaný postup písania nového písmena im premietneme pomocou MMD 
(MMD/Nácvičné obdobie/n, N/Písanie písmen) na tabuli. Animáciu niekoľkokrát opakujeme 
a žiaci opisujú pohyb pera. Potom píšu tvar malého písaného n vystretou rukou 
„vo vzduchu“ spolu s animáciou. 

Žiaci najskôr prejdú prstom po tvare malého písaného n v zošite na obrázku nosa (hlavy), 
opíšu smer a postup pri písaní. Pri opise postupnosti písania môžeme použiť pomenovania 
týchto tvarov primerané vyjadrovaniu detí. Potom žiaci nacvičujú písanie malého písaného n 
v stoji vedľa lavice. Písanie v stoji vedľa lavice zaraďujeme na vyučovanie najmä pri nácviku 
nových písmen. Pri veľkom tvare písmena si žiaci lepšie uvedomia jeho grafickú podobu. 
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 nácvik písania písmena n 

 
 relaxačná chvíľka 

 Písanie, 3. zošit, strana 19 
 písanie slov 

 

Píšu na papier a postupne viacerými farbičkami písmeno obťahujú, píšu vystretou rukou. 
Týmto spôsobom si uvedomia správny tvar nového písmena. Pretože písmeno n je veľmi 
podobné písmenu m, žiaci nemusia robiť veľa opakovaní, je to individuálne. 
Tvar písmena si môžu žiaci nacvičiť aj na lesklom euroobale, do ktorého je vložený biely 
papier, na euroobal píšu fixkou. Po ukončení písania euroobal umyjú navlhčenou 
handričkou. 

Keď žiaci zvládli tvar písmena na papieri, pokračujú v zošite. Najskôr obťahujú tvar písmena 
malého písaného n na obrázku nosa (hlavy). Veľkosť písmena je menšia oproti písmenu 
na papieri. Žiaci obťahujú tvar písmena rôznymi farbičkami. 

Písanie nového písmena si žiaci precvičujú najskôr v riadku s veľkými tvarmi. Včielka 
upozorní žiakov na šípku, ktorá určuje začiatok a smer písacieho pohybu pri písmene malé 
písané n. Žiaci ho obťahujú ceruzkou, písací pohyb spoločne komentujú. (Zväčšené tvary 
písmen píšeme vždy ceruzkou, aj keď už žiaci vedia písať perom.) V ďalších riadkoch píšu 
vlastným tempom perom. 

Na záver si žiaci vyfarbia dieliky v sebahodnotení. Kritériom hodnotenia úspešnosti môže byť 
dodržiavanie správnej šírky písmena. V každom riadku zakrúžkujú písmeno, ktoré sa im 
najviac vydarilo. 

Relaxačnú chvíľku využijeme na zopakovanie motivačnej básne a jej spojenie s pohybom. 
Žiaci môžu znázorniť text básne alebo kráčať v rytme slabík po triede. 

Slová napíšeme na tabuľu a žiaci si ich postupne precvičujú na tabuli i v cvičnom zošite. 
Upozorníme ich na pripájanie písmena n v slove on. Potom žiaci samostatne píšu 
do predpisového zošita horný blok riadkov na strane 19. 
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 Didaktická hra Nezbedný vietor 

 priraďovanie písaného a tlačeného tvaru 
slova 

 Didaktická hra Na detektíva 
 orientácia v texte 

 

10´ Opis didaktickej hry je v metodických komentároch v kapitole Hláska a písmená n, N. 
Dôvodom jej zaradenia je precvičovanie čítania slov a ich priraďovanie k ich písaným 
tvarom. (Slová na kartičkách tvoria prílohu tohto návrhu prípravy.) 

Pri hre Nezbedný vietor zostali na tabuli slová v stĺpcoch, čo využijeme pri hre Na detektíva. 
Včielka sa napríklad pýta žiakov: Kto z vás je dobrý detektív a určí, v ktorom riadku je 
napísané slovo nosí? 

Záverečná 
časť  

 Vyhodnotenie práce na hodine 3´ V závere hodiny žiaci samostatne zhodnotia svoju prácu, ktoré nové písmeno sa naučili, 
čo sa im najviac na hodine páčilo, či sa im darilo, nedarilo... Povedia to včielke. Každého 
žiaka hodnotíme individuálne počas celej vyučovacej hodiny. 
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Predmet SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

Vzdelávacia oblasť JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

Ročník prvý 

Vyučujúci  

Dátum  

Učebnica Šlabikár LIPKA®, 1. časť 

Tematický celok ČÍTANIE: Hláska a písmená n, N – precvičenie učiva (Šlabikár LIPKA®, 1. časť, strana 77) 
PÍSANIE: Slová a vety s písmenom n¸ veľké písané N (Písanie, zošit 3, strana 19 – 20) 

Prierezové témy Osobnostný a sociálny rozvoj, Multikultúrna výchova 

Medzipredmetové vzťahy matematika, prvouka 

Vyučovacia hodina dvojhodinový blok (90´) 

Pomôcky Šlabikár LIPKA®, 1. časť, Písanie, 3. zošit, Pracovný zošit, čítacia kartička č. 11, maňuška včielky, multimediálny disk (MMD) k šlabikáru, 
nápovedná tabuľa n, N, PC, dataprojektor 

Výkonový štandard Žiak vie: 
1) priradiť k obrázku slovo, ktoré znázorňuje; 
2) nakresliť obrázok znázorňujúci slovo; 
3) priradiť tlačený a písaný tvar slova; 
4) vytriediť chlapčenské a dievčenské mená; 
5) vyhľadať informáciu uvedenú priamo v texte; 
6) písať slová s písmenom n; 
7) písať veľké písané N; 
8) vyjadriť svoj vzťah ku kamarátom. 

Hodnotenie porovnanie výsledkov žiaka s jeho predchádzajúcimi výsledkami (individualizované hodnotenie), sebahodnotenie žiakov 

Príprava je vypracovaná podľa Metodických komentárov k Šlabikáru LIPKA® (http://www.aitec.sk/materialy-nova-lipka). 
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 1. hodina – ČÍTANIE   
Úvodná časť Privítanie žiakov v triede 3´ Individuálne privítame žiakov podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. 

Hlavná časť  Opakovanie 
 didaktická hra Rýchle slabiky 

 didaktická hra Vety spia 

 didaktická hra Na detektíva 

15´ Hodinu začneme opakovaním prostredníctvom hrovej činnosti. 
Najskôr si žiaci precvičia čítanie slabík. Žiaci sa postavia vedľa lavice. Ukazujeme im známe 
slabiky napísané na kartičkách (tvoria prílohu tohto návrhu prípravy). Vždy ukážeme jednu 
slabiku, žiakom necháme krátky čas (primeraný schopnostiam žiakov) na ich prečítanie 
a potom kartičku so slabikou prekryjeme tmavým papierom (knihou, zošitom...). Úlohou 
žiakov je slabiku čím skôr správne prečítať. Slabiky nechávame odkryté počas takého času, 
aby žiaci mali šancu prečítať ich a tešili sa z úspechu, že ich rýchle slabiky „nepredbehli“. 

Skladanie viet a ich čítanie si žiaci precvičia pomocou hry Vety spia. Každý žiak dostane 
kartičku so slovom z niektorej vety (tvoria prílohu tohto návrhu prípravy). Každá veta je 
napísaná inou farbou. Žiaci slová najskôr prečítajú. Potom dajú slovo na kraj lavice, hlavu 
položia na lavicu – vety spia. Včielka povie – Zobudí sa a pred tabuľu príde veta: Zuzana 
veselo volá. Žiaci, ktorí majú slová z danej vety, prídu pred tabuľu, zoradia sa podľa poradia 
slov vo vete. Celá trieda vetu prečíta. Žiaci potom vety uložia na zem v zadnej časti triedy, 
kde budú pripravené na ďalšiu prácu. 

Vety, ktoré žiaci uložili na zem v zadnej časti triedy (alebo tam, kde je na to vhodný 
priestor), vytvorili text na precvičenie techniky čítania. Žiaci sa postavia okolo tak, aby mali 
vhodný výhľad na text a spoločne všetky vety prečítajú. Potom včielka povie: Kto z vás je 
dobrý detektív a povie, z ktorej vety sa dozvieme, čo má Ivan? Postupne sa spýta na všetky 
vety. 

 Šlabikár LIPKA®, strana 77, úloha 1 
 znázornenie daného slova jednoduchým 

obrázkom 

 

15´ Žiaci pomocou piktogramov odhadnú činnosti potrebné na riešenie úlohy. Včielka im 
vysvetlí riešenie, pretože tento typ úlohy riešia po prvýkrát. Poradí im, aby najskôr prečítali  
všetky slová a potom hľadali dvojice písaného a tlačeného tvaru toho istého slova. Obrázok 
je nakreslený pri jednom alebo druhom type písma. Podľa hotového obrázka žiaci nakreslia 
nový jednoduchý obrázok k slovu. Pri hodnotení práce sa nezameriavame na výtvarnú 
hodnotu obrázka, ale na obsahovú. Kontrolu práce môžeme urobiť pomocou MMD 
(MMD/Nácvičné obdobie/n, N/ 77/1). 
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 Šlabikár LIPKA®, strana 77, úloha 2 

 triedenie chlapčenských a dievčenských 
mien 

 

Včielka povie žiakom, že dávnejšie letela okolo detského ihriska, kde sa hralo veľa detí. 
Niektoré boli menšie, niektoré väčšie, niektoré mali tmavé vlasy, iné nie. Bol tam dokonca 
chlapec s chorou nohou. Všetci však boli veselí a vyzerali veľmi bezstarostne. Včielka sa 
spýta žiakov, podľa čoho si vyberajú kamarátov, čo je pre nich dôležitejšie: v akom dome 
alebo byte bývajú, čo nosia oblečené, či to, ako sa správajú k ostatným deťom. V krátkom 
riadenom rozhovore by žiaci mali povedať o hodnotách svojich kamarátov. Potom riešia 
úlohu. Včielka vysvetlí žiakom zadanie. Vysvetlí im, že mená všetkých dievčat môžeme 
nahradiť slovom ona, mená všetkých chlapcov môžeme nahradiť slovom on. Žiaci riešia 
úlohu samostatne v šlabikári i na tabuli tak, že určíme poradie, v akom chodia k tabuli. 
Značku pri mene vyfarbujú červenou alebo modrou farbou podľa zadania. Ostatní žiaci 
pracujú v laviciach a kontrolujú si prácu podľa tabule. Na tabuli žiaci pracujú pomocou MMD 
(MMD/Nácvičné obdobie/n, N/ 77/2). Prácu žiakov spoločne skontrolujeme a individuálne 
pochválime tých, ktorí pracovali celkom samostatne. 

 Šlabikár LIPKA®, strana 77, hodinková úloha 
 priradenie dvojíc rovnakých slov 

napísaných písaným a tlačeným písmom 
 rozdelenie slov na slabiky  

 

Žiakom najskôr vysvetlíme postup riešenia úlohy, potom pracujú samostatne. Rozširujúcou 
úlohou môže byť tvorenie viet s danými slovami. Nesmieme zabudnúť na spoločné 
vyhodnotenie samostatnej práce a individuálnu pochvalu všetkých žiakov. Kontrolu práce 
môžeme vykonať pomocou MMD (MMD/Nácvičné obdobie/n, N/ 77/3) na tabuli. 

 Šlabikár LIPKA®, strana 76 
 práca s textom 

10´ Záver hodiny využijeme na prácu s textom z predchádzajúcej hodiny. Žiaci riešia úlohy 
zamerané na prácu s textom z MMD na tabuli (MMD/Nácvičné obdobie/n, N/Precvič 
si/práca s textom str. 76). 
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Záverečná 
časť 

 Vyhodnotenie práce žiakov, sebahodnotenie 2´ V závere hodiny môžu žiaci povedať, čo všetko na vyučovacej hodine robili, čo si precvičili, 
čo sa im najviac páčilo alebo vydarilo. Individuálne pochválime žiakov za úspechy v práci. 
Pri sebahodnotení sa môžu zamerať na úspešnosť pri riešení úlohy 1. 

 2. hodina – PÍSANIE   
Úvodná časť  Motivačné rozprávanie s včielkou Peľkou 

 rozcvičenie rúk pred písaním 
2´ Včielka Peľka povie žiakom, že si budú precvičovať písanie slov a naučia sa písať písmeno 

veľké písané N. Najskôr si však rozcvičia ruky pomocou motivačnej básne na obálkovej 
strane zošita. 

Hlavná časť  Písanie, 3. zošit, strana 19 
 písanie slov (odpis a prepis) 

 

 relaxačná chvíľka 

 nácvik nového písmena veľké písané N 

25´ Včielka povie žiakom, že budú písať nové slová. Najskôr ich prečítajú, rozdelia ich na slabiky 
a povedia po písmenách. Žiaci si každé slovo nacvičia najskôr do cvičného zošita (1 – 2 
slová), potom ich napíšu do predpisového zošita. Píšu samostatne, písanie môžu potichu 
komentovať. Pripomenieme im, aby si každé napísané slovo skontrolovali. 

 
Žiaci sa postavia vedľa lavice. Zaspievajú niektorú pieseň, ktorú sa učili, a tú 
potom znázorňujú pohybom. 

 

 

Spoločne vyvodíme tvar nového písmena N. Správny postup písania písmena premietneme 
žiakom na tabuľu pomocou MMD (MMD/Nácvičné obdobie/n, N/Písanie písmen). Animáciu 
niekoľkokrát opakujeme. Žiaci opisujú pohyb pera. Potom píšu tvar veľkého písaného N 
vystretou rukou „vo vzduchu“ spolu s animáciou. 
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Žiaci najskôr prejdú prstom po tvare písmena v zošite na obrázku nosorožca, opíšu smer 
a postup pri písaní. Pri opise postupnosti písania môžeme použiť pomenovania týchto 
tvarov primerané vyjadrovaniu detí. Potom obťahujú tvar písmena veľkého písaného 
N na obrázku nosorožca farbičkami. 

Písanie nového písmena si žiaci precvičujú najskôr v riadku s veľkými tvarmi. Včielka 
upozorní žiakov na šípku, ktorá určuje začiatok a smer písacieho pohybu pri písmene veľké 
písané N a na bodky, ktoré určujú začiatok písania nového písmena. Tiež ich upozorní 
na správny počet „kopčekov“ v písmene. Žiaci písmeno obťahujú ceruzkou, písací pohyb 
spoločne komentujú. (Zväčšené tvary písmen píšeme vždy ceruzkou, aj keď žiaci vedia písať 
perom.) V ďalších riadkoch píšu samostatne – perom. 

 

Po skončení práce žiaci vyfarbia dieliky v sebahodnotení. Kritériom môžeme byť úspešnosť 
na základe dodržiavania správneho tvaru jednotlivých častí písmena. 
 

 Opakovanie a docvičovanie učiva 
 práca s pracovným zošitom, strana 17 

15´ Učivo so žiakmi opakujeme a docvičujeme pomocou úloh v pracovnom zošite na strane 17 
alebo čítaním z čítacej kartičky č. 11. 

Postupujeme diferencovane, úlohy a spôsob ich riešenia určuje učiteľ podľa konkrétnej 
situácie v triede. Metodické komentáre k práci s pracovným zošitom sú v tlačenej verzii 
metodickej príručky. 
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 Precvičovanie čítania 
 čítacia kartička č. 11 

  

Čítanie žiaci precvičujú aj na čítacej kartičke č. 11. Postupujeme diferencovane podľa potrieb 
jednotlivých žiakov. 

Záverečná 
časť  

 Vyhodnotenie práce na hodine 3´ V závere hodiny sa spýtame žiakov, ako sa na hodine cítili, čo ich najviac zaujalo. Žiakov 
individuálne pochválime za ich prácu. 
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Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 72 

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015  
 

Predmet SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

Vzdelávacia oblasť JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

Ročník prvý 

Vyučujúci  

Dátum  

Učebnica Šlabikár LIPKA®, 1. časť 

Tematický celok ČÍTANIE: Hláska a písmená n, N, Zuzana a zajo (Šlabikár LIPKA®, 1. časť, strana 78) 
PÍSANIE: Slová a vety s n, N (Písanie, 3. zošit, strana 21) 

Prierezové témy Osobnostný a sociálny rozvoj, Environmentálna výchova 

Medzipredmetové vzťahy matematika, telesná výchova 

Vyučovacia hodina dvojhodinový blok (90´) 

Pomôcky Šlabikár LIPKA®, 1. časť, Písanie, 3. zošit, maňuška včielky, multimediálny disk (MMD) k šlabikáru, nápovedná tabuľa n, N, PC, dataprojektor 

Výkonový štandard Žiak vie: 
1) povedať o ilustrácii aspoň 5 jednoduchých viet; 
2) čítať viacslabičné slová; 
3) čítať vety so správnou intonáciou; 
4) priradiť dvojice slov, ktoré sú rovnako zakončené; 
5) písať slabiky a slová s písmenom veľké písané N; 
6) prepísať slová a odpísať vety; 
7) vyjadriť svoj vzťah k domácim zvieratám. 

Hodnotenie porovnanie výsledkov žiaka s jeho predchádzajúcimi výsledkami (individualizované hodnotenie), sebahodnotenie žiakov 

Príprava je vypracovaná podľa Metodických komentárov k Šlabikáru LIPKA® (http://www.aitec.sk/materialy-nova-lipka). 
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 1. hodina – ČÍTANIE   
Úvodná časť Privítanie žiakov v triede 3´ Individuálne privítame žiakov podľa podmienok a zvyklostí konkrétnej triedy. 

Hlavná časť  Motivačné rozprávanie s včielkou Peľkou 
 krátky riadený rozhovor o svojom vzťahu 

k domácim zvieratám 

 Šlabikár LIPKA®, strana 78, Zuzana a zajo 
 práca s úvodnou ilustráciou 

 

 čítanie nových slov a viet 

 

20´ Včielka Peľka sa pýta žiakov, či si pamätajú, že sa nedávno rozprávali o domácich zvieratách. 
Spýta sa, či sa starajú o nejaké domáce zvieratko, alebo chodia niekomu pomáhať, 
kto takéto zvieratká má. Krátky riadený rozhovor smerujeme k tomu, aby žiaci vyjadrili svoj 
vzťah k domácim zvieratám a k starostlivosti o ne. Na rozhovor nadviažeme prácou 
s úvodnou ilustráciou. Žiaci tvoria o ilustrácii vety, ktoré majú 4 – 5 slov. 

Včielka povie žiakom, že sa teší na to, ako jej prečítajú vety o tom, ako sa Zuzanka stará 
o zajka. Žiaci najskôr čítajú slová v žltom rámčeku (v tzv. trenažéri). Slová čítajú plynulo, nie 
po písmenách alebo po slabikách, aby sme zabránili dvojitému čítaniu. Čítajú všetci naraz 
pomalým tempom, aby mali čas očami obsiahnuť nasledujúcu slabiku slova (nová slabika je 
farebne odlíšená) a celé slovo vysloviť súvisle. Opakovane čítajú viacslabičné slová a slová 
s predložkami. 

Keď žiaci vedia prečítať nové slová, môžu začať čítať vety. Text tvoria vety viažuce sa 
k úvodnej ilustrácii, v ktorých sú použité nové slová. Najskôr vety prečítame, aby žiaci počuli 
správnu výslovnosť a intonáciu čítania. Žiakov upozorníme na zvolacie a opytovacie 
vety, na priamu reč a na splývavé čítanie predložky spolu so slovom. Je výhodné, keď text 
premietneme z MMD (MMD/Nácvičné obdobie/n, N/78) na tabuľu. Skôr než text čítajú žiaci, 
prerozprávajú svojimi slovami obsah počutého textu. 
Žiaci čítajú text niekoľkokrát po sebe, aby si čo najviac precvičili techniku čítania a správnu 
intonáciu viet. Vety čítajú všetci spoločne, jednotlivo alebo v skupinkách. Čítajú pomalším 
plynulým tempom, aby mali všetci dostatočný čas na prečítanie celého slova hneď nahlas, 
nie najskôr potichu (tzv. dvojité čítanie). Čítajú po jednom riadku, aby si precvičili správnu 
intonáciu čítania viet. 

 Didaktická hra Drep – skok 
 určovanie slov 

nachádzajúcich/nenachádzajúcich sa 
v texte 

20´ Včielka povie žiakom, že chce zistiť, či si pamätajú slová, ktoré čítali v texte. Ak povie slovo, 
ktoré bolo v texte, vyskočia. Ak povie slovo, ktoré v texte nebolo, urobia drep. 
Návrh na slová: Zuzana, seno, zajo, mačka, mrkva, kapusta...  
Aktivita trvá 2 – 3 minúty. 

 Šlabikár LIPKA®, strana 78, úloha 1 Žiaci podľa piktogramov určia činnosti, ktoré budú potrebovať na riešenie úlohy. Potom im 
prečítame zadanie. Úlohu riešime spoločne. Žiaci prečítajú slová napísané v rámčekoch.  

219



Návrh prípravy na vyučovaciu hodinu číslo 72 

Vypracovala: Libuša Hoštáková, 2015  
 

Štruktúra Činnosť Čas Didaktické poznámky 
 vyhľadanie slov zakončených rovnakou 

hláskou/písmenom v skupine slov 

 

Potom vyfarbujú dvojice slov, ktoré sú rovnako zakončené. Farby môžu určovať žiaci, 
čo využijeme motivačne.  
Je výhodné pracovať zároveň s MMD (MMD/Nácvičné obdobie/n, N/ 78/1) na tabuli. 

Po skončení práce a jej spoločnom vyhodnotení žiaci vyfarbia dieliky v sebahodnotení. 
Odporúčame sa zamerať na úspešnosť pri riešení úlohy 1. 

 Opakovanie a precvičovanie 
 precvičovanie pomocou úloh na MMD 

 
 didaktická hra Dážď zo slov 

Žiakov rozdelíme na dve skupiny. 
1. skupina si samostatne precvičuje riešenie úloh na MMD. 
2. skupina si samostatne precvičuje skladanie a čítanie pomocou hry Dážď zo slov. 

Na riešenie úloh na prácu s textom a opakovanie učiva použijeme úlohy na MMD 
(MMD/Nácvičné obdobie/n, N/Precvič si). 

Vety na hru Dážď zo slov použijeme z prílohy k návrhu prípravy č. 71. 

Po uplynutí dohodnutého časového úseku prácu skupín vymeníme. 

Záverečná 
časť 

 Vyhodnotenie práce žiakov 2´ Žiaci povedia včielke, čo sa im na vyučovacej hodine páčilo najviac, či sa dozvedeli niečo 
nové, čo im robí problém... 

 2. hodina – PÍSANIE   
Úvodná časť  Motivačné rozprávanie s včielkou Peľkou 

 rozcvičenie rúk pred písaním 
2´ Včielka Peľka povie žiakom, že si precvičia písanie slov. Najskôr si však rozcvičia ruky 

pomocou motivačnej básne na obálkovej strane zošita. 

Hlavná časť  Písanie, 3. zošit, strana 21 
 písanie slov 

20´ Žiaci obtiahnu farbičkami čiary na prípravnom obrázku nosorožca, čím si rozcvičia ruku 
a uvoľnia svaly jemnej motoriky. Potom prečítajú slová v hornom bloku riadkov na strane 
21. Rozložia ich na slabiky a písmená, povedia počet písmen v slove. Slová si nacvičia najskôr 
do cvičného zošita (1 – 2 slová), potom píšu do predpisového zošita. Písanie slov môžu 
komentovať. 
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 Didaktická hra Paličky pomocníčky 

 

 

 

 

Každý žiak dostane na kartičke napísané známe slovo (alebo slovo napíše sám) a malé 
paličky (špáradlá). Pomocou paličiek rozdelí svoje slovo na slabiky a nahlas ho prečíta. 

 

 Práca s textom 
 úlohy na porozumenie textu 

 

 Prepis a odpis viet  

 

20´ Žiakov rozdelíme na dve skupiny. 
1. skupina rieši úlohy na porozumenie textu na MMD. Na tabuľu premietneme text na MMD 
(MMD/Nácvičné obdobie/n, N/Precvič si/Práca s textom, str. 78).  
2. skupina odpisuje a prepisuje vety v dolnom bloku riadkov na strane 21. Žiaci najskôr 
spoločne prečítajú vety. Zopakujú si pravidlá písania viet (veľké písmeno na začiatku vety, 
bodka na konci vety). Potom píšu samostatne. Prepis a odpis viet môžeme využiť aj 
na priebežnú diagnostiku písania u jednotlivých žiakov. 

Po skončení práce žiaci vyfarbia dieliky v sebahodnotení. Kritériom môžeme byť úspešnosť 
pri odpise a prepise viet. 
 

Po uplynutí dohodnutého časového úseku prácu skupín vymeníme. 
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Štruktúra Činnosť Čas Didaktické poznámky 
Záverečná 
časť  

 Vyhodnotenie práce na hodine 3´ Žiaci povedia včielke, čo sa na hodine naučili a čo sa im v škole páčilo. Včielka ich 
individuálne pochváli za úspechy v práci. 
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