
Zážitok z prázdnin 2
Opakovanie 3

Rozlišovacie znamienka 3
Delenie hlások 3
Delenie slov na slabiky 4
Vybrané slová 5
Slovné druhy 6

Tvorenie slov predponami 8
Vybrané slová 9

Vybrané slová po b 9
Vybrané slová po m 11
Vybrané slová po p 13
Vybrané slová po r 15
Vybrané slová po s 17
Vybrané slová po v 19
Vybrané slová po z 21

Spodobovanie 23
Spodobovanie spoluhlások na konci slova 23 
Spodobovanie spoluhlások vo vnútri slova 25
Spodobovanie na hranici slov 
pri splývavej výslovnosti 26
Výslovnosť spoluhlásky v 28

Spodobovanie – opakovanie 29
Priama reč 32
Slovné druhy 34
Podstatné mená 35

Vlastné podstatné mená – opakovanie 36
Vlastné mená štátov a národností 37
Rod podstatných mien 38
Číslo podstatných mien 39
Pád podstatných mien 40
Skloňovanie podstatných mien 42

Prídavné mená 44
Rod prídavných mien 44 
Číslo prídavných mien 45
Pád prídavných mien 45

Zámená 47
Číslovky 49
Slovesá 52

Neurčitok 52
Časovanie slovies 53
Osoba, číslo a čas slovies 53

Ohybné slovné druhy – opakovanie 57
Neohybné slovné druhy 58
Príslovky 58
Predložky 59
Spojky 60
Častice 61
Citoslovcia 62

Pre múdre hlavičky 
Opasok neviditeľnosti 63
Kaligramy nie sú kilogramy 64

Autorky ©
Mgr. Zuzana Hirschnerová, PhD.
Mgr. Rút Adame

Lektorovali
Mgr. Ľubica Horváthová
PaedDr. Viera Karovičová
doc.  PaedDr. Jana Kesselová, CSc.
Mgr. Zuzana Lacková 
Mgr. Katarína Moderová

Ilustrácie ©
Peter Stankovič

Graf ický dizajn a zalomenie ©
Ing. Danka Pohlodová

Šéfredaktor
Mgr. Walter Hirschner

Manažérka projektu
Mgr. Katarína Škorupová

Zodpovedná redaktorka
Mgr. Ľuba Nguyen (reed.)

Jazyková úprava 
Mgr. Elena Šikulová
Mgr. Stela Solčianska

Tlač 
AITEC, s. r. o., Bratislava

Vydal ©

AITEC, s. r. o.
Slovinská 12
821 04 Bratislava
v roku 2013
www.aitec.sk

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej repub-
liky pod č. 2012-8308/29046:4-919 
zo dňa 27. 6. 2012 ako materiálny 
didaktický prostriedok „Slovenský 
jazyk pre 4. ročník základných 
škôl, pracovný zošit“ od autoriek 
Mgr. Zuzany Hirschnerovej, PhD. 
a Mgr. Rút Adame a zaraďuje ho 
do zoznamu odporúčaných mate-
riálnych didaktických prostriedkov 
určených pre žiakov I. stupňa základ-
ných škôl.

Všetky práva vyhradené. 
Toto dielo ani žiadnu jeho 
časť nemožno reprodukovať 
bez súhlasu majiteľa práv. 

ISBN 978-80-8146-057-9

Pracovný zošit Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ od autoriek Zuzany 
Hirschnerovej a Rút Adame plne korešponduje s  učebnicou Slovenský jazyk 
pre 4. ročník ZŠ, ktorá je víťazom konkurzu Mini sterstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR. 

Cieľom pracovného zošita je doplniť didaktický materiál učebnice dosta-
točným množstvom úloh zameraných predovšetkým na precvičenie poznatkov 
a na ich využitie v konkrétnych komunikačných situáciách. Aj v tomto ročníku je 
veľmi dôležitá cielená podpo ra samostatnej práce žiaka od prečítania zada-
nia úlohy až po jej vypracovanie. 

Keď že 4. ročník je posledným ročníkom primárneho vzdelávania, v pracov-
nom zošite sa nachádzajú prvky, ktorých cieľom je opakovanie, upevňovanie 
a systematizácia teoretických poznatkov. 

 Na bočných okrajoch strán sa nachádzajú texty poučiek s vynechanými kľúčo-
vými pojmami, ktoré treba doplniť. 

 Uprostred pracovného 
zošita je vyberateľná 
príloha s neúpl nými poj-
movými mapami. Úlohou 
detí je správne usporiadať 
pojmy do pojmovej mapy. 
Deti postupne tvoria 
pojmové mapy uvedené 
aj v učebnici pre 4. ročník. 
Po vybratí prílohy tak získa-
jú materiál so základnými 
teoretickými poznatkami 
užitočný aj v 5. ročníku. 

Osobitnú pozornosť sme 
venovali využívaniu osvoje-
ných jazykových prostriedkov 
v konkrétnych komunikačných 
situáciách. Sústredili sme sa na ich 
identif ikáciu v čítanom texte a vy-
užitie v samostatnej písomnej pro-
dukcii dieťaťa. 

 V každej kapitole je zaradená úloha zameraná na individuálnu tvorbu krátkeho 
textu dieťaťom. Vypracovanie podľ a zadania zabezpečí využitie práve osvoje-
ného jazykového javu v písomnej produkcii dieťaťa. 

 Ďalším pravidelne sa opakujúcim prvkom sú texty vtipov. Reprezentujú text, 
ktorému deti rozumejú a vedia s ním aktívne pracovať a v ktorom sú použité 
jazykové prostriedky osvojené v danej kapitole. Deti si tak overia využitie a fun-
kcie daného jazykového prostriedku v konkrétnom texte. 

Veríme, že sa nám podarilo vytvoriť didaktický materiál, ktorý vám i deťom po-
môže v práci na hodinách slovenského jazyka.

  
Prajeme veľa úspechov. 

       Autorky 

Viac informácií nájdete na www.aitec.sk.
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 5. Do viet doplň vhodné zámená. 

Prečo máš v izbe neporiadok? Na stole sú všetky  učeb-

nice a zošity. Na zemi sú rozhádzané  aj bratove hračky. 

Nielen , ale aj sestrino oblečenie sa povaľuje po posteli. 

A najhoršie je, že  kniha, ktorú som ti po žičala, je medzi 

 topánkami pod posteľou. Nehanbíš sa? 

 6.  a) Prečítaj si rozhovory. Zakrúžkuj zámená vo vetách.

  b)   Uprav vety v bublinách tak, aby neobsahovali zámená. Upravené vety vpíš 
do bublín.

Zám
ená  sú  slová,  ktorým

i  m
ôžem

e  
  podstatné  m

ená  a  iné  slovné  druhy.  Zám
ená,  ktorým

i 

nahrádzam
e  pom

enovania  osôb  alebo  nim
i  vyjadrujem

e,  že  niečo  (niekto)  osobám
  patrí,  volám

e  
. 

O
sobné  zám

ená  delím
e  na  

  a  
.

  Vytvor z pojmov v prílohe 
pracovného zošita pojmovú 
mapu zámen.

  Spomeň si a napíš, čo a od koho 
si dostal na narodeniny. 

Ahoj, to som ja.
On ma udrel! 

On to bol! 

Chlapček ponúka pani 
učiteľ  ke keks. 
– Ďakujem, nechaj si ho. 
To je tvoja desiata. 
– Ale ja už nevládzem.j
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