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Didaktika slovenského jazyka
Didaktika slovenského jazyka: dobre rozpracovaná, učiteľmi dobre zvládnutá. 

Koncepcia komunikačného vyučovania: na Slovensku dlhodobo používaná. 

Opora v intenzívnej vysokoškolskej príprave. 

Opora v odbornej literatúre, odbornosti učiteľov, učebniciach, pracovných zošitoch a 
metodických príručkách... dúfam. 



Diskutované témy
Zmeny v Štátnom vzdelávacom programe. 

Odborné polemiky k vybraným témam. 



2. ročník 
Abeceda – radenie slov v abecednom poradí

Písmená ch, dz, dž

De, te, ne, le, di, ti, ni, li

Neúplná veta



3. ročník
Abeceda – radenie slov v abecednom poradí

Vybrané slová – rozloženie učiva medzi 3. a 4. ročník 

Sloh



Príprava na hodinu
o Dobré vstupy. 

o Dynamické zmeny vo využívaní doplnkových materiáloch – printových 
aj elektronických a vo využívaní techniky.

o Zvyšujúca sa rôznorodosť skupín žiakov v triedach. 

o Odraz v priebehu vyučovacej hodiny. 



Príprava na hodinu 
Čo všetko do toho vstupuje.

o Odbornosť učiteľa 

o Poznanie špecifík žiakov 

o Štátny vzdelávací program – iŠVP

o Tematický výchovno-vzdelávací plán 

o Učebnice, pracovné zošity

o Doplnkové materiály k učebnici – aitec offline

o Didaktické pomôcky



2. ročník



Zvoní... 
Príprava na vyučovaciu hodinu.



Cieľ 
Spoznať výnimky z pravidla o mäkčení de, te, ne, le, di, ti, ni, li.

Zapamätať si skupinu slov, v ktorých nedochádza k mäkčeniu 
de, te, ne, le, di, ti, ni, li.

Uplatniť pravopis a výslovnosť slov, v ktorých nedochádza 
k mäkčeniu de, te, ne, le, di, ti, ni, li.

Uplatniť pravopis a výslovnosť rodných mien, v ktorých nedochádza 
k mäkčeniu de, te, ne, le, di, ti, ni, li.



De, te, ne, le, di, ti, ni, li



Analýza dostupných zdrojov 
MP

Učebnica, pracovný zošit 

Materiály v aitec offline

Iné zdroje 



Príprava na hodinu 



Zbystrite pozornosť
Pozorujte slová. Nasledujúce 
slová sme vybrali podľa 
jedného kľúča. 

Kto prvý napíše 
do chatu (pozor, nie 
do Q & A!) odpoveď, podľa 
čoho sme vyberali slová v rade, 
získava odmenu. 

ZAČÍNAME!

letel
zaraz 
potop
radar 
mám 
korok
oco
Oto

HOTOVO! 



Opakovanie de, te, ne, le, 
di, ti, ni, li 
aitec offline hra Týždenník



Poučka 



Učebnica 70/16



Poučka



Učebnica 71/19



Učebnica 71/19
* Rozdelenie do skupín 

* Práca v skupinách: 
◦ Prečítať slová, vysvetľovať významy. 

◦ Nakresliť na papier
a priradiť význam, nalepiť. 

◦ Naučiť sa slová v skupine naspamäť – napr. každý dve 
slová – prezentovať výkres – vystaviť v triede. 

Rozširovanie slovnej zásoby 

Význam pamäťového učenia 



Význam slov 
diktovanie textu dopredu určovať výsledok druh športu podnebie 

vymretý obrovský jašter hodnosť druh športovej obuvi zariadenie na reguláciu teploty 

vzduchu 

rozprávať si názory striebristý kov jednotka dĺžky 

športové náčinie v tvare taniera povolenie 

plaz v tropickej rieke dlhodobá športová súťaž 

mliečny pokrm v podobe hustej kaše jednotka objemu 

športový zápasník všetky písané a tlačené texty 

odsávač štát

pomôcka na zlepšenie zraku 

pracovník, ktorý na diaľku riadi iných 

pracovníkov 



Precvičenie pravopisu písania 
rodných mien, v ktorých neplatí mäkčenie de, te, 
ne, le, di, ti, ni, li



Hra – Tiché slová
Cieľ: uplatniť pravopis slov s de, te, ne, le, di, ti, ni, li, v ktorých neplatí pravidlo 
o mäkčení.

Postup:

1. Žiaci napíšu do zošita čísla 1 až 8. (V triede je rozmiestnených 8 očíslovaných kartičiek so 
slovami s de, te, ne, le, di, ti, ni, li, v ktorých neplatí pravidlo 
o mäkčení.) 

2. Žiaci v tichosti chodia po triede, keď nájdu slovo, zapamätajú si ho a zapíšu do zošita k číslu, 
ktoré k slovu patrí. 

3. Po zapísaní posledného slova žiaci napíšu na tabuľu svoje meno. 

Možné obmeny: rozmiestniť po triede viac kartičiek a niektoré neočíslovať, napísať slová bez 
rozlišovacích znamienok... 



Opäť zvoní... 



Didaktická analýza 
Dôležitá časť pedagogickej práce. 

Odpovedá na otázky: 
o Dosiahli sme stanovené ciele? 

o Robili žiaci činnosti, ktoré zefektívňovali proces učenia? 

o Čo vlastne žiaci robili? 

o Aká bola kognitívna aktivita žiakov na hodine? 

o ... 



Čo robili žiaci? 
Hľadali slová – zopakovali si, čo už vedeli. 

Doplnili poučku.

Počúvali slová – rozmýšľali, riešili problém. 

Čítali poučku.

Používali význam slov – cez kreslenie a pamäťové učenie.

Naučili sa používať de, te, ne, le, di, ti, ni, li vyskytujúce sa v menách. 

Zahrali sa didaktickú hru na pamäťové učenie, pohyb. 



Didaktická analýza častí hodiny 
Kognitívna 

náročnosť 

Interakcia 

s inými žiakmi

Aktívne 

používanie 

jazyka 

Pohyb Využitie 

moderných 

technológií 

(Bloom) (škála 

od 0 do 3)

(škála 

od 0 do 3)

(škála 

od 0 do 3)

(škála 

od 0 do 3)

(0 je najmenej, 3 je najviac)



Kognitívna náročnosť Interakcia s inými 

žiakmi

Aktívne používanie 

jazyka

Pohyb Využitie moderných 

technológií 

(Bloom) (škála 

od 0 do 3)

(škála 

od 0 do 3)

(škála 

od 0 do 3)

(škála 

od 0 do 3)

Opakovanie – hra 

Týždenník 

Porozumenie 1 1 0 3

Poučka Zapamätanie 1 0 0 2

70/16 Analyzovanie 0 2 0 2

Poučka Porozumenie 1 1 0 2

71/19 Porozumenie 3 3 2 0

Prepis do zošitov Zapamätanie 1 1 1 0

Mená – úloha v PZ Analyzovanie 1 3 1 3

Hra – Tiché slová Zapamätanie 3 2 3 0

(0 je najmenej, 3 je najviac)



Zjednodušene

Počet prečítaných slov 56 + offline

Počet napísaných slov 8 až 20

Počet vypočutých slov 24 až 44

Počet vyslovených slov 22 až 44 + offline



Hra a pomôcka pre vás
Pripravili sme pomôcku na tieto vyučovacie hodiny. 
Link na stiahnutie Vám zašle naša kolegyňa. 

Slová s de, te, ne, le, di, ti, ni, li s mäkkou aj tvrdou výslovnosťou. 

Obsahuje 92 slov. 

Metodický pokyn s ôsmimi didaktickými úlohami. 

Deviata úloha je BONUS. Budeme radi, ak sa s nápadom 
na prácu s kartami podelíte s nami. 

Píšte na adresu: seminare@aitec.sk.



Činnosti učiteľa v procese prípravy na 
vyučovanie 

ÁNO NIE

Navrhovať a zostavovať úlohy √

Navrhovať bežné didaktické materiály √

Analyzovať ŠVP a tematické plány √

Analyzovať dostupné didaktické materiály √

Zvažovať špecifické potreby žiakov, triedy √

Modifikovať vybrané didaktické materiály √

Navrhovať špecifické aktivity √

Realizovať diagnostikovanie √



Záver
Učiteľ robí veci odborne vysoko náročné. 

„Obyčajné“ veci preberá z učebníc, pracovných zošitov, doplnkových materiálov. 

Sumár: dlhodobá a intenzívna snaha autorských kolektívov a vydavateľstva. 

Prebrali sme vážne činy. 

A ešte jedna pomôcka pre vás.



Námet na výrobu didaktickej pomôcky



Ďakujeme za pozornosť.


