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Najprv sa predstavíme skupine sami 

 Vyberte si jedno z písmen H, U, P, S. 
 Napíšte ho veľkým tlačeným písmenom na papier.  
 Dokreslite (doskicujte) písmeno tak, aby bolo súčasťou nejakého 

obrázka.  
 Nad písmeno napíšte svoje rodné meno. 
 Pod písmeno napíšte slovo, ktoré Vás charakterizuje. 
 Prezentujte svoju skicu niekomu z okolia. 



Kto je autorom nového šlabikára? 
Aká je koncepcia HUPSOVHO šlabikára? 
Ako pracujeme so sériou materiálov k HUPSOVMU 

šlabikáru v prípravnom období? 
Ako pracujeme so sériou materiálov k HUPSOVMU 

šlabikáru v nácvičnom (šlabikárovom) období? 
Ako pracujeme so sériou materiálov k HUPSOVMU 

šlabikáru v zdokonaľovacom (čítankovom) období? 
 

 
 

Na ktoré otázky budeme dnes odpovedať? 



Požiadavky ŠVP 

ŠVP 

Osvojenie si kódu 
reči pomocou 

jazykovej a slohovej 
zložky, čítania  

a literárnej výchovy  

Zamerať sa na čítanie  
s porozumením 

Rozprávanie 

Počúvanie 

Čítanie 

Písanie 



Požiadavky ŠVP 

Ponúknuť nový prístup         
pri nácviku čítania 

Rozprávanie: rozširovanie slovnej zásoby 

Počúvanie: získané informácie využívať  
v následnej komunikácii  

Písanie: zapamätať si tvary tlačených aj 
písaných písmen 

Čítanie: dosiahnutie určitej úrovne kvality 
techniky čítania, čítanie s porozumením 



       2015                   
 

HUPSOV šlabikár rešpektuje požiadavky 
ŠVP 



Kto je autorom HUPSOVHO šlabikára? 
Aká je koncepcia HUPSOVHO šlabikára? 
Ako pracujeme so sériou materiálov k HUPSOVMU 

šlabikáru v prípravnom období? 
Ako pracujeme so sériou materiálov k HUPSOVMU 

šlabikáru v nácvičnom (šlabikárovom) období? 
Ako pracujeme so sériou materiálov k HUPSOVMU 

šlabikáru v zdokonaľovacom (čítankovom) období? 
 

 
 

Na ktoré otázky budeme dnes odpovedať? 
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Kto je autorom 
HUPSOVHO šlabikára? 



Aké boli šlabikáre v minulosti? 
Kto je autorom nového šlabikára? 
Aká je koncepcia HUPSOVHO šlabikára? 
Ako pracujeme so sériou materiálov k HUPSOVMU 

šlabikáru v prípravnom období? 
Ako pracujeme so sériou materiálov k HUPSOVMU 

šlabikáru v nácvičnom (šlabikárovom) období? 
Ako pracujeme so sériou materiálov k HUPSOVMU 

šlabikáru v zdokonaľovacom (čítankovom) období? 
 

 
 

Na ktoré otázky budeme dnes odpovedať? 



 najnovšie poznatky o priebehu osvojovania písanej reči dieťaťom 
predškolského a mladšieho školského veku, 
 
 
 využitie osvedčených postupov v didaktike elementárneho čítania  

a v nadväznosti aj písania v predpisových zošitoch k šlabikáru. 
 
 

 

Čo ovplyvnilo koncepciu spracovania 
šlabikára?  



aplikovanie osvedčenej analyticko-
syntetickej metódy, 
dôkladné diagnostikovanie vstupnej 
úrovne ovládania písanej reči na začiatku 
školskej dochádzky, 
nadviazanie na ovládanie písanej reči 
podľa individuálnych schopností dieťaťa,  

 

Aké sú najzásadnejšie princípy  
koncepcie šlabikára?  



podpora aktívneho používania písanej 
reči pri čítaní (čítanie s porozumením) aj 
písaní (písanie zmysluplných informácií), 
systematické osvojovanie písania                
v tlačenej aj písanej podobe, 
podpora čítania s porozumením čítaním 
moderných, pre deti atraktívnych textov.  
 

Aké sú najzásadnejšie princípy 
 koncepcie šlabikára?  



Séria materiálov k HUPSOVMU šlabikáru LIPKA 

Prípravné 
obdobie Nácvičné obdobie Zdokonaľovacie 

obdobie 

Šlabikár, 1. časť 

Šlabikár, 2. časť 

Pracovný zošit 

Súbor predpisových 
zošitov 

Multimediálny disk 

Nápovedné tabule 

Maňuška HUPSA 

Metodické komentáre 

Návrhy príprav  



Ako odlíšime časti šlabikára? 

Zelená: prípravné obdobie 
 

Žltá: nácvičné obdobie 
 

Modrá: zdokonaľovacie obdobie 
 Ružová: samostatné texty na nácvik techniky čítania 

 



Kto je autorom nového šlabikára? 
Aká je koncepcia HUPSOVHO šlabikára? 
Ako pracujeme so sériou materiálov k HUPSOVMU 

šlabikáru v prípravnom období? 
Ako pracujeme so sériou materiálov k HUPSOVMU 

šlabikáru v nácvičnom (šlabikárovom) období? 
Ako pracujeme so sériou materiálov k HUPSOVMU 

šlabikáru v zdokonaľovacom (čítankovom) období? 
 

 
 

Na ktoré otázky budeme dnes odpovedať? 



Prípravné obdobie 



tvoriť vety, 
rozlišovať v texte vety, vo vetách slová a v slovách slabiky            

a hlásky,  
fonematicky rozlišovať hlásky na začiatku slova, vo vnútri 

slova a na konci slova, 
poznávať písmená, 
písať veľké tlačené písmená, 
čítať jednoduché slabiky zložené zo známych písmen. 

Čo je cieľom prípravného obdobia?  

Požiadavky ŠVP 



Čo je cieľom prípravného obdobia?  



Čo je cieľom prípravného obdobia?  



rozprávať na danú tému,  
čítať čo najviac tvarov veľkých tlačených písmen, 
čítať a písať tvary veľkých tlačených samohlások                   

A, E, I, O, U a spoluhlások H, P, S,  
čítať jednoduché slabiky a slová zložené zo známych písmen, 
napísať svoje rodné meno, ďalšie slová. 

 

Čo je cieľom prípravného obdobia?  

Ďalšie dôležité ciele podľa autoriek  



Poradie písmen v HUPSOVOM šlabikári 

 je základom koncepcie tohto diela.  
 Čo ovplyvnilo poradie: 
– fonológia a fonetika hlásky 
– náročnosť grafémy z hľadiska nácviku písania 
– vzájomná interakcia písmen (z hľadiska prevencie porúch učenia) 
– potenciál písmen tvoriť slová 
– logopedické hľadisko 



Niekoľko zaujímavostí z praxe špeciálnej 
pedagogičky a logopedičky 

 Písmeno A   
– tradične prvé v abecede,  
– najprirodzenejšia výslovnosť, príjemný zvuk. 
 

 Písmeno S 
– narušenie tradície, 
– S je neznelá spoluhláska, pri výslovnosti vzniká veľké množstvo vzduchu, 
ktorý sa snažíme vytlačiť cez úzku medzierku vytváranú jazykom, 
– potreba pripojiť samohlásku, ktorá neznelé „s“ ozvučí a uvoľní napätie, 
– „S“ na rozdiel od „m“ môžeme vyslovovať tak dlho, ako potrebujeme, aby 
ste plynulo pridali samohlásku, 
– ak porovnáme výslovnosť slabiky ma a sa, zistíme, že m-a sa skôr 
odpudzujú a s-a priťahujú (vyskúšajte si).  
– určité percento detí má ťažkosti s výslovnosťou sykaviek. Keďže šlabikár 
plní i sekundárnu funkciu logopedickej pomôcky, čím skôr sa dieťa so 
sykavkou stretne, tým skôr sa ju môže naučiť správne vyslovovať.  
 



Prípravné 
obdobie Nácvičné obdobie Zdokonaľovacie 

obdobie 

Šlabikár, 1. časť 

Šlabikár, 2. časť 

Pracovný zošit 

Súbor zošitov 

Multimediálny disk 

Nápovedné tabule 

Maňuška HUPSA 

Metodické komentáre 

Návrhy príprav  

Séria materiálov k HUPSOVMU šlabikáru 



Štruktúrne prvky šlabikára 
v prípravnom období 

   HUPSOV šlabikár  
LIPKA 

Multimediálny  
disk 

Písanie,  
1. zošit 



Špecifické zameranie úloh na strane 

Tematické zameranie úloh na strane 

Ukážka strany 
šlabikára 
v prípravnom 
období 



Úlohy sú farebne odlíšené podľa špecifických funkcií 
 



Vyznačenie 
didaktického 

zamerania úlohy  

Ukážka strany 
šlabikára 
v prípravnom 
období 



Ukážka strany 
šlabikára 
v prípravnom 
období 

Funkčný prvok 

Ukážka úlohy, ktorá okrem rozvíjania 
fonematického uvedomovania                  
a zrakového vnímania plní i cieľ zábavnej 
úlohy 



Nahliadnime do šlabikára 



priradenie hlások k obrázkom je prirodzená stratégia osvojovania 
písanej reči, 
táto stratégia sa od prvých vyučovacích hodín intenzívne rozvíja,  
súbor nápovedných obrázkov sa nachádza na začiatku prvej časti 

šlabikára, v strede druhej časti šlabikára a v hornej časti strán 1. zošita.  
 
 

Prečo sa už v prípravnom období 
používajú všetky nápovedné obrázky?  



Prečo pracujeme s nápovednými 
tabuľami od prípravného obdobia? 

pomenovať nápovedné obrázky a prvú hlásku týchto 
pomenovaní na každej vyučovacej hodine počas 
prípravného obdobia, 
aktívne využívať nápovedné obrázky, ak žiak potrebuje 
prečítať (napísať) akékoľvek písmeno, ktoré nepozná,  
využívať nápovedné obrázky na podporu čítania              
s porozumením, pracovať s významom slov 
(systematicky rozpracované v MK k 1. zošitu).  
 



Ukážka nápovedných 
obrázkov 



súbor 38 nápovedných tabúľ s rovnakými nápovednými obrázkami ako v 
HUPSOVOM šlabikári LIPKA, 
praktické rozmery do bežnej triedy (419 x 330mm), 
na jednej tabuli je veľká postavička HUPSA. 

 

Čo sú to nápovedné tabule? 



Čo sú to nápovedné tabule? 



Čo sú to nápovedné tabule? 



Ukážky nápovedných tabúľ 

Veľké tlačené písmeno  



 
 
 
Cieľ:  
Rozprávanie                 
o využívaní 
hovorenej              
a písanej reči. 
  
Pojmy: 
rozprávanie, 
čítanie, písanie. 
 
Vzťahy:  
reč (rozprávanie) – 
čítanie,  
reč (rozprávanie) – 
písanie. 
 
Zameranie úlohy: 
Rozprávanie podľa 
série obrázkov     
so zachovaním 
časovej 
postupnosti. 
 
  
 

„Projektová“ strana 

Ukážka strany 
šlabikára 
v prípravnom 
období 



Projektová strana 

Ukážka strany 
šlabikára 
v prípravnom 
období 

 
 
 
Cieľ:  
Rozprávanie                 
o využívaní hovorenej              
a písanej reči. 
  
Pojmy: 
rozprávanie, čítanie, 
písanie. 
 
Vzťahy:  
reč (rozprávanie) – 
čítanie,  
reč (rozprávanie) – 
písanie. 
 
Zameranie úlohy: 
Rozprávanie podľa 
obrázka.  
Reč ako prostriedok 
vyjadrenia myšlienky. 
 
  
 



Pracujme spolu 



Práca s grafickým znázornením vety  

 

Pracujme spolu 



Štruktúrne prvky písanky  
v prípravnom období 

   HUPSOV šlabikár  
LIPKA 

Multimediálny  
disk 

Písanie,  
1. zošit 



Ukážka strany 1. zošita 

Nápovedné obrázky 
(prvá časť dvojstrany) 

Úloha na rozcvičenie ruky 
pred písaním, príprava         

na písanie tvaru alebo prvku 
písmena 

Zošit je dvojfarebný 

Rozprávanie o obrázku 



Nápovedné obrázky 
(druhá časť dvojstrany) 

Precvičovanie písania 
prvkov a tvarov písaného 

písma 

Bodky vyznačujú začiatok     
a koniec písania, postupne 

ich farba bledne  

Ukážka strany 1. zošita 



Piktogramy, ktoré sú 
použité v 1. zošite 



Ukážka vnútornej strany obálky 1. zošita 



diagnostikovať aktuálnu úroveň poznatkov o písanej reči každého žiaka, 
identifikovať možné prejavy porúch učenia,  
nadviazať potrebný kontakt so špeciálnym pedagógom. 

Aké sú špecifické ciele diagnostikovania               
v prípravnom období?  



prvá hláska slova 

prvá slabika slova 
(dvojica hlások) 

grafická podoba 
písmena 

Aký je didaktický postup  
v prípravnom období? 

slovo veta 



Etapa VETA, SLOVO 



 
 
 
Cieľ:  
Rozprávanie 
podľa obrázka. 
Pomenovanie 
predmetov, 
tvorenie viet. 
  
Pojmy: 
veta, slovo. 
 
Vzťahy:  
veta – slovo, 
súvislosti medzi 
časťami obrázka. 
 
Zameranie 
úlohy: 
rozprávanie, 
zrakové 
vnímanie. 
 
 
  
 

Ukážka:  
šlabikár, 1. časť,  
s. 5, úloha 2 

VETA, SLOVO 



 
 
 
Cieľ: 
Rozprávanie 
podľa 
obrázka. 
Pomenovanie 
predmetov, 
tvorenie viet. 
  
Pojmy: 
veta, slovo. 
 
Vzťahy:  
veta – slovo, 
súvislosti 
medzi časťami 
obrázka. 
 
Zameranie 
úlohy: 
rozprávanie, 
zrakové 
vnímanie. 
 
  
 

Ukážka: 
MMD, 
časť Prípravné obdobie, 
Práca so šlabikárom 



Ukážka: 
zošit 1, 
s. 10 

 
 
 
Cieľ: 
Písanie prípravných 
čiar. 
Písanie tvarov a prvkov 
písmen. 
 
Pojmy: 
sklonové čiary, 
vratný ťah. 
 
Zameranie úlohy: 
správne sedenie          
pri písaní, 
správne držanie 
ceruzky, 
písanie prípravných 
cvikov, 
rozprávanie. 
 
 
  
 



Prvky a tvary  
písaného písma,  
ktoré sa nacvičujú  
v Písaní, 1. zošite 



Ukážka: 
šlabikár , 1. časť,  
s. 20 

SLOVO, PRVÁ HLÁSKA 
SLOVA, GRAFICKÁ 
PODOBA PÍSMENA 



Ukážka: 
šlabikár 1. časť,   
s. 20, úloha 1 

 
 
 
Cieľ:   
Cvičenie sluchového 
a zrakového 
rozlišovania.  
Písanie tlačených 
písmen. 
 
Pojmy: 
veta, slovo, 
prvá hláska slova, 
prvé písmeno slova.  
 
Vzťahy:  
veta – slovo. 
 
Zameranie úlohy: 
fonematické 
uvedomovanie, 
písanie tlačených 
písmen. 
 
  
 

Rozširujúca úloha 



Úloha na diagnostikovanie 
počtu tvarov písmen, ktoré 

žiak pozná 

Cieľ: 
Zistenie osobného 
progresu žiaka  
pri poznávaní písmen.  
 
Hodnotenie: 
Dôležitý je individuálny 
prístup a motivácia.  
Neporovnávame 
výsledky žiakov 
navzájom, ale pokrok 
žiaka voči sebe 
samému. 
 

Ukážka:  
šlabikár, 1. časť,  
s. 20, úloha 3 



Cieľ:   
Cvičenie zrakového 
vnímania. 
Poznávanie písmen. 
 
Pojmy: 
slovo, 
prvá hláska slova, 
prvé písmeno slova.  
 
Zameranie úlohy: 
znázornenie písmen 
E, O, 
písanie tvarov 
veľkých tlačených 
písmen E, O. 

Ukážka:  
šlabikár, 1. časť,  
s. 13, úloha 5 



Obrázky písmeniek pomáhajú zapamätať 
si tvar písmena a zároveň ponúkajú 
námety na tvorivé aktivity.  

Vymyslite mená postavičkám v štýle: 
Alica Astrová 
Ivica Ihličková 
Eduard Egreš 
Olinka Olejničková 
Urban Učesaný 



Ukážka:  
šlabikár, 1. časť,  
s. 17, úloha 5 

Cieľ:   
Cvičenie zrakového 
vnímania. 
Poznávanie písmen. 
 
Zameranie úlohy: 
zrakové vnímanie – 
hľadanie tvaru 
tlačeného písmena 
P (na obrázku                
i v reálnej situácii). 



Cieľ:   
Fixácia grafickej 
podoby písmen 
A, E, I, O, U. 
Rozprávanie podľa 
obrázka. 
 
Pojmy: 
písmeno, slovo, veta. 
 
Zameranie úlohy: 
opakovanie grafickej 
podoby známych 
písmen A, E, I, O, U, 
rozprávanie podľa 
obrázka, 
rozlišovanie vety                   
a slova, 
písanie svojho 
mena.  

Ukážka: 
1. zošit, 
s. 17 



Ukážka: 
1. zošit, 
s. 21 

Cieľ:   
Písanie tlačených 
písmen. 
Vyhľadanie tvaru 
známych písmen A, E, 
I, O, U v texte. 
 
Zameranie úlohy: 
opakovanie grafickej 
podoby známych 
písmen A, E, I, O, U, 
lepenie písmen 
podľa diktátu. 



Využitie multimediálneho disku (MMD)  
v prípravnom období 

Prípravné obdobie: 
 animovaná zraková rozcvička, 
didaktické a interaktívne hry, 

 rozvoj pozornosti,  
 rozvoj slovnej zásoby,  
úlohy na tvorbu viet,  
úlohy na vyvodenie prvej hlásky, dvojice hlások,  
úlohy na vyvodenie hlásky na konci slova,  
zábavné úlohy na spoznávanie jednotlivých písmen  

práca so šlabikárom, 
prezentácia Ako sa narodil HUPS. 

 



Ukážka zrakovej rozcvičky na MMD 

Ukážka 



Cieľ:   
Cvičenie sluchového 
rozlišovania.  
 
Pojmy: 
slovo, 
prvá hláska slova. 
 
Zameranie úlohy: 
fonematické 
uvedomovanie prvej 
hlásky slova. 

Ukážka:  
MMD, 
interaktívna hra 
PEXESO 
 



Cieľ:   
Poznávanie písmen. 
 
Pojmy: 
písmeno. 
 
Zameranie úlohy: 
grafická podoba 
písmena.  
 

Ukážka:  
MMD, hra 
AKÉ JE TO PÍSMENO 
 



Etapa  
SLOVO, GRAFICKÁ PODOBA PÍSMENA,  

PRVÁ SLABIKA SLOVA (DVOJICA HLÁSOK) 



Ukážka:  
šlabikár, 1. časť,  
s. 24, úloha 1 

 
 
 
Cieľ:   
Vyvodenie slabiky  
pomocou 
napodobenia zvukov 
zvierat. 
Čítanie slabík            
a jednoduchých slov.  
 
Pojmy: 
veta, slovo, 
prvá dvojica hlások 
slova (prvá slabika), 
prvá dvojica písmen 
slova.  
 
Zameranie úlohy: 
fonematické 
uvedomovanie, 
čítanie slabík a 
jednoduchých slov. 
 
  
 

SLOVO, 
GRAFICKÁ 
PODOBA 
PÍSMENA, PRVÁ 
SLABIKA SLOVA 
(DVOJICA 
HLÁSOK) 



Ukážka:  
šlabikár, 1. časť, s. 30 

 
 
 
Cieľ:   
Fonematické 
uvedomovanie prvej 
a poslednej hlásky 
slova. Rébusové 
čítanie. 
 
Pojmy: 
slovo,  
prvá dvojica hlások 
slova (prvá slabika), 
posledná hláska 
slova.  
 
Zameranie úlohy: 
fonematické 
uvedomovanie prvej 
slabiky slova, 
fonematické 
uvedomovanie 
poslednej hlásky 
slova, 
priradenie napísanej 
slabiky k obrázku, 
čítanie slov. 
 
  
 



Ukážka:  
MMD, 
Vyvodenie prvej 
dvojice hlások 
 

 
 
 
Cieľ:   
Priradenie prvej 
slabiky slova                 
k obrázku. 
 
Pojmy: 
slovo, 
prvá dvojica hlások 
slova (prvá slabika), 
prvá dvojica písmen 
slova.  
 
Zameranie úlohy: 
fonematické 
uvedomovanie, 
čítanie slabík, 
grafická podoba 
písmen. 
 
  
 



Ukážka:  
MMD, 
Interaktívne hry, 
Zvukové pexeso 
 

Cieľ:   
Nájdenie dvojice 
obrázok a zvuk 
(ťažká úroveň). 
 
Pojmy: 
slovo, 
citoslovce 
vyjadrujúce zvuk. 
 
Zameranie úlohy: 
fonematické 
uvedomovanie. 

Ukážka 



Vizuálna oblasť 

Oblasť sluchu 

Wernickova oblasť 
rozpoznávania reči  

Motorická 
oblasť 

Činnosť oblastí mozgu  
pri interaktívnej hre 
ZVUKOVÉ PEXESO 

Orgán sluchu 

Orgán zraku 

Výkonný 
orgán písma 

(písanie je 
nahradené 

klikaním) 

Výkonný orgán  
hovorenej reči 

Predpokladané 
centrum 
intelektu 



Cieľ:   
Počúvanie 
príbehu. 
Rozprávanie podľa 
série obrázkov. 
 
Pojmy: 
slovo, 
citoslovce 
vyjadrujúce zvuk. 
 
Zameranie úlohy: 
rozprávanie podľa 
série obrázkov. 



Kto je autorom nového šlabikára? 
Aká je koncepcia HUPSOVHO šlabikára? 
Ako pracujeme so sériou materiálov k HUPSOVMU 

šlabikáru v prípravnom období? 
Ako pracujeme so sériou materiálov k HUPSOVMU 

šlabikáru v nácvičnom (šlabikárovom) období? 
Ako pracujeme so sériou materiálov k HUPSOVMU 

šlabikáru v zdokonaľovacom (čítankovom) období? 
 

 
 

Na ktoré otázky budeme dnes odpovedať? 



Nácvičné obdobie 



maňuška na ruku, 
motivuje na prácu, 
umožňuje žiakov silnejšie  
    vtiahnuť do deja  
    príbehov o HUPSOVI, 
vyrobená v chránenej dielni. 

Kto nás bude sprevádzať nácvičným obdobím?  



čítanie písmen slovenskej abecedy v závislosti na poradí, ako 
sú uvedené v platnej učebnici (šlabikári), 
analýza slov a určovanie pozície hlások v slove, 
čítanie slabík, slov, viet a krátkych textov, 
čítanie písaných písmen, slabík, slov, viet a krátkych súvislých 

textov. 

Čo je cieľom nácvičného  
(šlabikárového) obdobia?  

Požiadavky ŠVP 
 

 



zaradiť do nácvičného obdobia aktivity podporujúce 
prirodzené osvojovanie písanej reči (žiaci budú 
napredovať rýchlejším tempom), 
nacvičiť správnu techniku čítania a písania, 
čítať s porozumením, 
„aktívne“ písať zmysluplné informácie, 
postupne meniť pomer činností zameraných  

na nácvik techniky čítania v prospech činností 
zameraných na aktívne využívanie písanej reči. 

Čo je cieľom nácvičného  
(šlabikárového) obdobia?  

 

 

Ďalšie dôležité ciele podľa autoriek  



Príbehy sú zo začiatku zveršované, 
neskôr krátke texty na počúvanie nahrádzajú 

motivačné básne,  
obsahujú príbeh o HUPSOVI, zručnejší čitatelia môžu 

text čítať skôr. 

Prečo nie sú básničky pri písmenách? 

 

 



Prípravné 
obdobie Nácvičné obdobie Zdokonaľovacie 

obdobie 

Šlabikár, 1. časť 

Šlabikár, 2. časť 

Pracovný zošit 

Súbor zošitov 

Multimediálny disk 

Nápovedné tabule 

Maňuška HUPSA 

Metodické komentáre 

Návrhy príprav  

Séria materiálov k HUPSOVMU šlabikáru 



Štruktúrne prvky materiálov 
v nácvičnom období 

   HUPSOV šlabikár LIPKA, 
1. a 2. časť 

Multimediálny  
disk (MMD) 

Písanie,  
zošity 2 – 6  

   Pracovný zošit 



Texty o škriatkovi HUPSOVI napísala jedna z najúspešnejších 
súčasných spisovateliek pre deti – Gabriela Futová.  
Estetická a literárna kvalita textov podporí snahu žiakov 

čítať a rozumieť textom.  
Úvodný text obsahuje aj písmená, ktoré žiaci nepoznajú – 

text má motivačnú funkciu, predpokladáme, že bude 
postupne pribúdať skupina žiakov, ktorí si texty sami  
so záujmom prečítajú.  
Literárna postava – HUPS má potenciál žiaka v tomto veku 

silne motivovať, aby mal kvalitné výsledky vo vzdelávaní.  
 

Prečo je väčšina textov v šlabikári o škriatkovi 
HUPSOVI?  



* vyvodiť novú hlásku pomocou nápovedného obrázka, 
* prezentovať všetky tvary nového písmena (písmená  
predstaviť ako „rodinku“ písmen, napr. veľké tlačené A,  
malé tlačené a, veľké písané A, malé písané a), 
* analyzovať novú hlásku na začiatku,  
vo vnútri a na konci slov pomocou  
vyvodzovacích obrázkov, 
 

 
 

Aký je postup pri nácviku čítania a písania 
v HUPSOVOM šlabikári? 



počúvať literárny text o Hupsovi, 
čítať slabiky, slová a vety, 
čítať krátke texty, 
vypracovať úlohy na porozumenie textu, 
vypracovať zábavné úlohy na precvičenie nového písmena, 

 
 

 
 

Aký je postup pri nácviku čítania a písania 
v HUPSOVOM šlabikári? 



písať tlačené tvary nového písmena, 
písať písané tvary nového písmena, 
písať slová a vety, 
používať písaný a tlačený text. 

 
 
 

 

Aký je postup pri nácviku čítania a písania 
v HUPSOVOM šlabikári? 



Ukážka strany 
1. časti 
šlabikára 
v nácvičnom 
období 



Úlohy sú farebne odlíšené podľa špecifických funkcií 
 



Zameranie úloh 
na strane 

Nápovedný 
obrázok 

Tvary nového 
písmena Vyvodzovacie 

obrázky 

Ukážka strany 
v 1. časti šlabikára 
v nácvičnom 
období 

nová hláska na začiatku slova 

nová hláska vo vnútri slova 

nová hláska na konci slova 



Literárny text o Hupsovi 
určený na počúvanie  
(autorkou textov o Hupsovi je 
spisovateľka Gabriela Futová) 

Ilustrácia k textu 

Úloha na prácu   
s textom alebo 
ilustráciou 

Ukážka strany 
v 1. časti šlabikára 
v nácvičnom 
období 

Ikona označujúca 
text na počúvanie, 
texty sú napísané 
hnedou farbou 



Úloha je 
zameraná  
na techniku 
čítania 

Rozširujúca 
časť textu  
na čítanie 

Nácvik písania 
tlačených 
tvarov 
písmena 

Úloha na dotváranie 
tvaru písmena 
dokresľovaním 

Ukážka strany 
v 1. časti šlabikára 
v nácvičnom 
období 



Ukážka dvojstrany z 1. časti šlabikára  

Nie je cieľom čítať 
opakovane texty, ale  
s nimi pracovať 



Ukážka strany 
v 2. časti šlabikára 
v nácvičnom 
období 



Ukážka strany 
v 2. časti šlabikára 
v nácvičnom 
období 

Pri hláskach, pri ktorých  
dochádza k spodobovaniu 
na konci slov, vyvodzovacie 
obrázky nie sú. 



Ukážka strany 
v 2. časti šlabikára 
v nácvičnom 
období 

Na označenie slabík je viacero 
názorov, ponúknuť len žiakom, 

ktorí to potrebujú a zvoliť 
najlepší spôsob 

V literárnych textoch o Hupsovi 
sú svetlejším odtieňom  

napísané písmená, ktoré sa žiaci 
zatiaľ v tomto šlabikári neučili. 



Ako zadávať prácu na doma? 

• Nedávať nové učivo, ktoré nebolo dostatočne vysvetlené. 
 

• Techniku čítania nielen opakovaným čítaním, ale aj hrami  
so slovami – ukážka 
 

• Rodičom dobre vysvetliť, že nácvik čítania prešiel vývojom 
podobne ako mnoho iných  
vecí, ani oni už nepoužívajú len pevnú linku s vytáčacím 
ciferníkom. 
 

 



Ukážka strany 
v 2. časti šlabikára 
v nácvičnom 
období Ponuka slabík a slov 

s novým písmenom 



Zahrajme sa 

Vyberte si z klobúka niekoľko písmen. Zostavte z písmen čo najviac slov. 
1. podmienka: písmená sa nesmú opakovať 
2. podmienka: písmená sa môžu opakovať 
3. podmienka: môžete nepoužiť najviac dve písmená 



pripraviť prácu s textom 

Ukážka strany 2. časti šlabikára 
v nácvičnom období (str. 40) 



Ukážka strany 
v 2. časti šlabikára 
v nácvičnom 
období (str. 41) 

Text o Hupsovi, 
ktorý čítajú žiaci 

Zvýraznené slová 
alebo slovné spojenia 

sú vysvetlené                 
v Hupsovom slovníku 

(na MMD) 

Nácvik písania 
tlačených tvarov 

písmen 

Ak treba, 
vyznačenie 

spojenia 
predložky robiť 

individuálne 



Žiak vie: 
- čítať krátky súvislý text so správnou intonáciou, 
- porovnať informáciu s predchádzajúcim textom, 
- riešiť úlohy na porozumenie textu, 
- tvoriť vety podľa zadania. 

HUPSOV 
SLOVNÍK 



Písmená W, Q 

Strany budú stiahnuteľné na www.aitec.sk. 



Písmená W, Q 

Strany budú stiahnuteľné na www.aitec.sk. 



v 1. časti šlabikára používame „čítacie“ kartičky  
s písmenami, slabikami a jednoduchými vetami, 

 
v 2. časti šlabikára je v strede učebnice vložená 

príloha s textami na nácvik techniky čítania. 
 

Je v šlabikári dostatok textov  
na nácvik techniky čítania? 



Ukážka strany 
„čítacej“ kartičky 



Ukážka strán 
„čítacej“ kartičky 



Ukážka prílohy  
v 2. časti šlabikára 
s textami  
na nácvik techniky 
čítania 



Štruktúrne prvky materiálov 
v nácvičnom období 

   HUPSOV šlabikár LIPKA, 
1. a 2. časť 

Multimediálny  
disk (MMD) 

Písanie,  
zošity 2 – 6  

   Pracovný zošit 



Ako nám pomáha pracovný zošit v nácvičnom 
období? 

je neoddeliteľnou súčasťou súboru titulov 
tvoriacich didaktický materiál k šlabikáru, 
podporuje kompetencie, ktoré súvisia                    

s aktívnym využívaním písanej reči                     
v komunikácii – čítanie s porozumením                
a zaznamenávanie informácií, 
úlohy nadväzujú na obsah nácvičného 

(šlabikárového) obdobia a dopĺňajú 
zdokonaľovacie (čítankové) obdobie.   

 



poskytuje žiakom priestor na aktívne využívanie písanej reči           
pri čítaní a písaní, 

sprostredkúva žiakom skúsenosti s používaním písanej reči                
v reálnych komunikačných situáciách, 

zabezpečuje primerané úlohy pre všetkých žiakov                       
v závislosti od ich individuálnych schopností, 

pomáha zatraktívniť učivo vhodným a primeraným výberom 
tém a celkovým spracovaním úloh, 

vytvára priestor na diagnostikovanie, 

podporuje schopnosť žiakov pracovať samostatne. 

Aké špecifické úlohy plní pracovný zošit? 



Zaujímavé texty           
o zvieratách, z ktorých 
sa žiak dozvedá nové 
informácie, rozvíja si 
slovnú zásobu 

Rôznorodé a zaujímavé 
úlohy na aktívnu prácu    
so slovami a vetami,     
na čítanie s porozumením, 
nadväzujú na prácu  
v šlabikári 

Ukážka strany 
v pracovnom 
zošite 

Rovnaký prvok ako      
v šlabikári 

Precvičovanie 
písania 
všetkých tvarov 
nového 
písmena 

Prvok na sebahodnotenie 
žiakov je rovnaký ako  
v predpisových zošitoch 

Vzorové riešenia 
úloh z pracovného 
zošita nájdete  
na www.aitec.sk.  



Štruktúrne prvky materiálov 
v nácvičnom období 

   HUPSOV šlabikár LIPKA, 
1. a 2. časť 

Multimediálny  
disk (MMD) 

Písanie,  
zošity 2 – 6  

   Pracovný zošit 



podporujú čo najefektívnejší postup žiaka           
v procese osvojovania písanej reči, 
ponúkajú podklady na prácu v nácvičnom 

období, 
na vnútorných stranách obálok sú rady               a 

informácie nielen pre učiteľov, ale aj                 
pre žiakov. 
 

 
 

V čom sú predpisové zošity nové? 



Ukážka 
vnútornej 
strany 
obálky       
v 2. zošite 



Prečo sme rozdelili takto riadky?  
 
Písanie pre 1. ročník základných škôl  



Piktogramy, ktoré sú 
použité v 3. – 6. zošite 



Začiatok písania je vyznačený 
ružovými bodkami, ktorých 

farba postupne slabne 

Ukážka strany           
v 2. zošite Veľké tvary písmen píšeme 

ceruzkou alebo farbičkou 

Kedy začať písať perom? 
Otázka. 



Ukážka strany  
v 6. zošite 

Úloha na aktívnu prácu      
s textom 

Úloha na precvičenie 
písania tlačených tvarov 

písmen 



M 
M 
M 
M 

A R 
A 
A 
A 

R 
N 
N 

I 
D 
D 
D 

Ľ 
Ľ 
Ľ 
Ľ 

A 
A 
A 
A 

MANDĽA 

M 
Ľ 



Štruktúrne prvky materiálov 
v nácvičnom období 

   HUPSOV šlabikár LIPKA, 
1. a 2. časť 

Multimediálny  
disk (MMD) 

Písanie,  
zošity 2 – 6  

   Pracovný zošit 



Multimediálny disk (MMD) 

Nácvičné obdobie: 
vyvodzovacie obrázky, 
pracovné listy, 
didaktické a interaktívne hry, 

rozvoj pozornosti, 
rozvoj slovnej zásoby,  
vyvodenie hlásky na začiatku slova,  
utvrdzovanie tvarov písmen, 
opakovanie slov 

postup správneho písania písmen, 
maľovanky, 
prezentácia s riadkami s pomocnou liniatúrou, 
práca so šlabikárom, 
HUPSOV slovník. 



Ukážka úvodnej strany  
nácvičného obdobia 



Ukážka 



   Nápovedné tabule 

Návrhy príprav na vyučovanie 

Metodické 
komentáre  

k HUPSOVMU 
šlabikáru LIPKA  

   Maňuška HUPSA 

Ďalšie materiály k sérii  
HUPSOV šlabikár 



   Nápovedné tabule 

Návrhy príprav na vyučovanie 

Metodické 
komentáre 

k HUPSOVMU 
šlabikáru LIPKA  

  

   Maňuška HUPSA 

Ďalšie materiály k sérii  
HUPSOV šlabikár 



Pošlite nám Vaše fotografie s HUPSOM  
na adresu redakcia@aitec.sk. 
 

Kde všade bol HUPS? 



Foto: E. Pročková 

Foto: P. Ilievová 

Foto: S. Belániová 



   Nápovedné tabule 

Návrhy príprav na vyučovanie 

Metodické 
komentáre 

k HUPSOVMU 
šlabikáru LIPKA  

  

   Maňuška HUPSA 

Ďalšie materiály k sérii  
HUPSOV šlabikár LIPKA 



Podrobne spracované metodické komentáre:      
k šlabikáru,  
k písankám,  
k pracovnému zošitu, 
k multimediálnemu disku. 
Ponúkajú:  
odporúčania autoriek, 
upozornenia na diagnostikovanie, 
možnosti riešenia problémov. 
 

Čo nájdem v metodických komentároch? 



Teoretická časť 
 špecifiká vyučovania v prvom ročníku,  
 základné pojmy z didaktiky elementárneho čítania a písania, 
 základné didaktické postupy, 
 špeciálna pedagogika, poruchy učenia. 
 

Štruktúra metodických komentárov 

Praktická časť 
pojmová mapa, 
náhľady strán zo šlabikára, 
tematické zameranie strán, 
metodická podpora, 
medzipredmetové vzťahy, 
prierezové témy, 
odporúčaný didaktický postup, 
riešenia úloh,  
didaktické hry. 



Pojmová mapa 



Ukážka strany  
v metodických  
komentároch 

Náhľady 
všetkých strán 

zo šlabikára 

Konkrétne 
zameranie 

učiva 

Detailný opis 
práce               

s jednotlivými 
úlohami 

NOVÉ 

NOVÉ 



Ďalšie materiály k sérii  
HUPSOV šlabikár LIPKA 

   Nápovedné tabule 

Návrhy príprav na vyučovanie 

Metodické 
komentáre 

k HUPSOVMU 
šlabikáru LIPKA  

  

   Maňuška HUPSA 



Ako mi pomôžu návrhy príprav na vyučovanie? 

Môžeme použiť: 
 definovanie obsahu, cieľov v súlade s ŠVP, 
 návrh výstupného výkonového štandardu, 
návrh na metódy a formy práce na hodine, 
návrh didaktického postupu na hodine, 
návrh didaktických hier na spestrenie práce na hodine. 

NOVÉ 



Ukážka strany návrhu na prípravu 
Návrhy sú spracované 
do dvoch hodinových 

časových úsekov (1 deň) 



Aké boli šlabikáre v minulosti? 
Kto je autorom nového šlabikára? 
Aká je koncepcia HUPSOVHO šlabikára LIPKA? 
Ako pracujeme so sériou materiálov k HUPSOVMU 

šlabikáru LIPKA v prípravnom období? 
Ako pracujeme so sériou materiálov k HUPSOVMU 

šlabikáru LIPKA v nácvičnom (šlabikárovom) období? 
Ako pracujeme so sériou materiálov k HUPSOVMU 

šlabikáru LIPKA v zdokonaľovacom (čítankovom) období? 
 

 
 

Na ktoré otázky budeme dnes odpovedať? 





zdokonalenie techniky čítania, 
čítanie s porozumením, 
cvičenie správnej intonácie, 
voľná reprodukcia textu, 
vyjadrenie pocitov vyvolaných prečítaným textom, 
príprava na prechod k tichému čítaniu. 

Čo je cieľom zdokonaľovacieho 
(čítankového) obdobia?  

Požiadavky ŠVP 
 

 



Požiadavky ŠVP 



Požiadavky ŠVP 



Požiadavky ŠVP 



Požiadavky ŠVP 



vytvoriť priestor na upevnenie nadobudnutých poznatkov   
a schopností, 
vytvoriť prepojenie s realitou a svetom okolo dieťaťa, 
čítať texty iných autorov, ako boli v nácvičnom období, 
v primeranom pomere venovať pozornosť porozumeniu 

textu a následne technike čítania, 
smerovať čítanie žiakov tak, aby proces čítania bol 

prostriedkom na získavanie, resp. odovzdávanie informácie. 
 

Čo je cieľom zdokonaľovacieho 
(čítankového) obdobia?  

 

 

Ďalšie dôležité ciele podľa autoriek  



Prípravné 
obdobie Nácvičné obdobie Zdokonaľovacie 

obdobie 

Šlabikár, 1. časť 

Šlabikár, 2. časť 

Pracovný zošit 

Súbor zošitov 

Multimediálny disk 

Nápovedné tabule 

Maňuška HUPSA 

Metodické komentáre 

Návrhy príprav  

Séria materiálov k HUPSOVMU šlabikáru LIPKA 



TEXT             
V ČÍTANKE 

dôraz  
na správnosť dôraz  

na intonáciu 

dôraz  
na plynulosť 

čítanie 
vysvetlenie 

pojmov 

použitie pojmov     
v iných vetách 

práca              
s ilustráciou 

úlohy na porozumenie 
textu 

zaradenie textu 
do tematických 

okruhov 

Ako pracujeme s textom                                     
v čítankovej časti šlabikára?  



Štruktúrne prvky materiálov 
v zdokonaľovacom období 

   HUPSOV šlabikár LIPKA, 
2. časť 

Multimediálny  
disk (MMD) 

   Pracovný zošit 



Rôzne druhy textov:  
• súvislé 
• nesúvislé 

 
 



Ukážka súvislého textu, 
s. 73 

Farebné značenie tematických 
celkov, do ktorých sú zaradené 
texty 

HUPS vysvetľuje pojmy, ktoré sa 
nachádzajú v texte alebo súvisia 
s textom 

Úlohy na porozumenie textu 
a prácu s ilustráciou 



Ukážka ďalších 
typov informácií 
prezentovaných  
v čítankovej časti 
šlabikára, 
s. 72 

Vymyslite príbeh k hornej sérii obrázkov. 
Porovnajte vymyslený príbeh s textom V. Šikulovej.  



úlohy i v zdokonaľovacom období nácviku čítania, 
súvislé i nesúvislé texty na čítanie, 
texty a úlohy nesúvisiace s textami v čítankovej časti šlabikára, 
aktívnu prácu s textom, 
úlohy zamerané na porozumenie prečítaného textu. 

Čo ponúka pracovný zošit                            
v zdokonaľovacom období?  



Štruktúrne prvky materiálov 
v zdokonaľovacom období 

   HUPSOV šlabikár LIPKA, 
2. časť 

Multimediálny  
disk (MMD) 

   Pracovný zošit 



Ukážka dvojstrany pracovného zošita 

Východiskový text 

Tvorivé úlohy na prácu s textom 
a porozumenie textu 



prediktabilný text je text s vopred pripravenou, predvídateľnou 
štruktúrou,  
sleduje presný didaktický zámer rozvíjať u žiakov schopnosť použiť 

písaný text na samostatné vyjadrenie, zachytenie myšlienky, 
prácu s prediktabilným textom nemusí samostatne zvládnuť každý žiak. 

 
 

Ako používať prílohu PZ s prediktabilným 
textom? 





Spomeňte si na prípravné obdobie 



Štruktúrne prvky materiálov 
v zdokonaľovacom období 

   HUPSOV šlabikár, 
2. časť 

Multimediálny  
disk (MMD) 

   Pracovný zošit 



Čo ponúka multimediálny disk                   
v zdokonaľovacom období?  

Dopĺňa čítanku najmä o úlohy zamerané: 
 
na rozvoj slovnej zásoby,  
rozvoj pozornosti a orientácie v texte,  
na zdokonaľovanie  
   čitateľskej gramotnosti žiaka. 

Ukážka 

Ukážka 



Ukážka prepojenosti 
jazykového učiva  
1. a 2. ročníka ZŠ 



Toto je HUPSOV šlabikár. 

Učí žiakov nielen čítať a písať,  

ale najmä uvažovať. 

HUPSOV šlabikár 

je viac ako šlabikár. 


	Snímka číslo 1
	Snímka číslo 2
	Snímka číslo 3
	Najprv sa predstavíme skupine sami
	Snímka číslo 5
	Snímka číslo 6
	Snímka číslo 7
	Snímka číslo 8
	Snímka číslo 9
	Snímka číslo 10
	Snímka číslo 11
	Snímka číslo 12
	Snímka číslo 13
	Snímka číslo 14
	Séria materiálov k HUPSOVMU šlabikáru LIPKA
	Snímka číslo 16
	Snímka číslo 17
	Prípravné obdobie
	Snímka číslo 19
	Snímka číslo 20
	Snímka číslo 21
	Snímka číslo 22
	Poradie písmen v HUPSOVOM šlabikári
	Niekoľko zaujímavostí z praxe špeciálnej pedagogičky a logopedičky
	Snímka číslo 25
	Snímka číslo 26
	Snímka číslo 27
	Snímka číslo 28
	Snímka číslo 29
	Snímka číslo 30
	Snímka číslo 31
	Snímka číslo 32
	Snímka číslo 33
	Snímka číslo 34
	Snímka číslo 35
	Snímka číslo 36
	Snímka číslo 37
	Snímka číslo 38
	Snímka číslo 39
	Snímka číslo 40
	Snímka číslo 41
	Práca s grafickým znázornením vety	
	Snímka číslo 43
	Snímka číslo 44
	Snímka číslo 45
	Snímka číslo 46
	Snímka číslo 47
	Snímka číslo 48
	Snímka číslo 49
	Snímka číslo 50
	Snímka číslo 51
	Snímka číslo 52
	Snímka číslo 53
	Snímka číslo 54
	Snímka číslo 55
	Snímka číslo 56
	Snímka číslo 57
	Snímka číslo 58
	Snímka číslo 59
	Snímka číslo 60
	Snímka číslo 61
	Snímka číslo 62
	Využitie multimediálneho disku (MMD) �v prípravnom období
	Ukážka zrakovej rozcvičky na MMD
	Snímka číslo 65
	Snímka číslo 66
	Snímka číslo 67
	Snímka číslo 68
	Snímka číslo 69
	Snímka číslo 70
	Snímka číslo 71
	Snímka číslo 72
	Snímka číslo 73
	Snímka číslo 74
	Snímka číslo 75
	Snímka číslo 76
	Snímka číslo 77
	Snímka číslo 78
	Snímka číslo 79
	Snímka číslo 80
	Snímka číslo 81
	Snímka číslo 82
	Snímka číslo 83
	Snímka číslo 84
	Snímka číslo 85
	Snímka číslo 86
	Snímka číslo 87
	Snímka číslo 88
	Snímka číslo 89
	Snímka číslo 90
	Snímka číslo 91
	Snímka číslo 92
	Snímka číslo 93
	Snímka číslo 94
	Snímka číslo 95
	Snímka číslo 96
	Snímka číslo 97
	Snímka číslo 98
	Snímka číslo 99
	Snímka číslo 100
	Snímka číslo 101
	Snímka číslo 102
	Snímka číslo 103
	Snímka číslo 104
	Snímka číslo 105
	Snímka číslo 106
	Snímka číslo 107
	Snímka číslo 108
	Snímka číslo 109
	Snímka číslo 110
	Snímka číslo 111
	Snímka číslo 112
	Snímka číslo 113
	Snímka číslo 114
	Snímka číslo 115
	Snímka číslo 116
	Snímka číslo 117
	Snímka číslo 118
	Snímka číslo 119
	Multimediálny disk (MMD)
	Snímka číslo 121
	Snímka číslo 122
	Snímka číslo 123
	Snímka číslo 124
	Snímka číslo 125
	Snímka číslo 126
	Snímka číslo 127
	Snímka číslo 128
	Snímka číslo 129
	Snímka číslo 130
	Snímka číslo 131
	Snímka číslo 132
	Snímka číslo 133
	Snímka číslo 134
	Snímka číslo 135
	Zdokonaľovacie�(čítankové)�obdobie
	Snímka číslo 137
	Požiadavky ŠVP
	Požiadavky ŠVP
	Požiadavky ŠVP
	Požiadavky ŠVP
	Snímka číslo 142
	Snímka číslo 143
	Snímka číslo 144
	Snímka číslo 145
	Snímka číslo 146
	Snímka číslo 147
	Snímka číslo 148
	Snímka číslo 149
	Snímka číslo 150
	Snímka číslo 151
	Snímka číslo 152
	Snímka číslo 153
	Snímka číslo 154
	Snímka číslo 155
	Snímka číslo 156
	Snímka číslo 157
	Snímka číslo 158

