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CIEĽ SEMINÁRA:

Predstaviť pedagógom primárneho vzdelávania nový Šlabikár 

a predviesť spôsob práce na vyučovaní elementárneho čítania a písania  

v 1. ročníku s efektívnym využitím všetkých materiálov,                        

ktoré sú súčasťou novej série: Šlabikár . 



AUTORI ŠLABIKÁRA

Janka Striežovská

Vlasta Pliešovská

Miroslav Belic

Michal Bednár

Jana Belašičová



ILUSTRÁTORI SÚBORU 
ŠLABIKÁRA

Veronika Fodorová

Ján Vrabec

Edit Sliacka



DIDAKTICKÁ KONCEPCIA ŠLABIKÁRA

Ťažiskom didaktickej koncepcie Šlabikára                 :

štandardne využíva najznámejšiu analyticko-syntetickú metódu;

nadväzuje na tradíciu pôvodného Šlabikára Lipka®;

zachováva pôvodné poradie vyvodzovaných písmen.



DIDAKTICKÁ KONCEPCIA ŠLABIKÁRA

Ťažiskom didaktickej koncepcie Šlabikára                 :

v súbore sú premyslene použité optimálne didaktické postupy;

zosúladené tradičné prvky s modernými.



Nový „Šlabikár “

je chránený registrovanou ochrannou známkou, 

ktorej nositeľom je vydavateľstvo AITEC, s. r. o.



SÉRIA ŠLABIKÁR 



Prípravné 

obdobie
Nácvičné obdobie

Zdokonaľovacie 

obdobie

Šlabikár                    1. časť

Šlabikár                    2. časť

Čítanka k Šlabikáru               

Písanie, súbor predpisových 

zošitov k Šlabikáru    

Multimediálny disk

Pracovný zošit

Nápovedné tabule

Metodické komentáre

Návrhy príprav 

na vyučovanie

Séria materiálov k Šlabikáru



PRÍPRAVNÉ OBDOBIE

PÍSMENÁ:

A, M, O, S, E, L, I, V, U







Buďme chvíľu žiakmi...
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Šlabikár LIPKA, 

1. časť,

strany 8 a 9 

C:/Users/Libusa_NB/Documents/PRACA/NOVY_SLABIKAR/SEMINAR/PREZENTACIA/A.pptx#1. Prezentácia programu PowerPoint
A.pptx#1. Prezentácia programu PowerPoint
C:/Users/Libusa_NB/Documents/PRACA/NOVY_SLABIKAR/SEMINAR/PREZENTACIA/A.pptx#2. Prezentácia programu PowerPoint
A.pptx#2. Prezentácia programu PowerPoint
C:/Users/Libusa_NB/Documents/PRACA/NOVY_SLABIKAR/SEMINAR/PREZENTACIA/A.pptx#3. Prezentácia programu PowerPoint
A.pptx#3. Prezentácia programu PowerPoint
C:/Users/Libusa_NB/Documents/PRACA/NOVY_SLABIKAR/SEMINAR/PREZENTACIA/A.pptx#5. Prezentácia programu PowerPoint
A.pptx#5. Prezentácia programu PowerPoint


Šlabikár LIPKA, 

1. časť,

strany 20 a 21 
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C:/Users/Libusa_NB/Documents/PRACA/NOVY_SLABIKAR/SEMINAR/PREZENTACIA/M.pptx#3. 3. Prezentácia programu PowerPoint
C:/Users/Libusa_NB/Documents/PRACA/NOVY_SLABIKAR/SEMINAR/PREZENTACIA/M.pptx#3. 3. Prezentácia programu PowerPoint
C:/Users/Libusa_NB/Documents/PRACA/NOVY_SLABIKAR/CD/ZAVERECNA_KONTROLA/1-CAST/pripravne_obdobie/M/M.pptx#6. Prezentácia programu PowerPoint
C:/Users/Libusa_NB/Documents/PRACA/NOVY_SLABIKAR/CD/ZAVERECNA_KONTROLA/1-CAST/pripravne_obdobie/M/M.pptx#6. Prezentácia programu PowerPoint
C:/Users/Libusa_NB/Documents/PRACA/NOVY_SLABIKAR/SEMINAR/PREZENTACIA/A.pptx#1. Prezentácia programu PowerPoint
L.pptx#1. Prezentácia programu PowerPoint
C:/Users/Libusa_NB/Documents/PRACA/NOVY_SLABIKAR/SEMINAR/PREZENTACIA/A.pptx#1. Prezentácia programu PowerPoint
L.pptx#2. Prezentácia programu PowerPoint
C:/Users/Libusa_NB/Documents/PRACA/NOVY_SLABIKAR/SEMINAR/PREZENTACIA/A.pptx#1. Prezentácia programu PowerPoint
L.pptx#6. Prezentácia programu PowerPoint
C:/Users/Libusa_NB/Documents/PRACA/NOVY_SLABIKAR/SEMINAR/PREZENTACIA/A.pptx#1. Prezentácia programu PowerPoint
L.pptx#3. Prezentácia programu PowerPoint




Vláčik

Cieľ hry: Precvičiť tvorenie slov s hláskou m na začiatku slova.

Postup: Žiaci sa postavia vedľa lavíc. Učiteľ povie, že lavice sú vláčik,                               

do ktorého nasadnú tí žiaci, ktorí správne splnia úlohu.                            

Vláčik cestuje do Krajiny múdrych detí. 

Učiteľ povie zadanie: „Do Krajiny múdrych detí vláčikom pocestuje  

ten, kto povie slovo s hláskou m na začiatku slova.“

Žiaci postupne hovoria slová a sadajú si do svojej lavice.     

Tí žiaci, ktorí nevedia pohotovo vymyslieť slovo,             

majú viac pokusov, prípadne im pomôžu spolužiaci.            

Dôležité je, aby všetci mali pocit úspešnosti a radosť z hry.





A teraz ako učitelia...



Nové písmeno

Motivačná 

báseň

Motivačná ilustrácia,

fonematické uvedomovanie

Úloha 

na fonematické 

uvedomovanie

Zábavná úloha

na precvičenie 

učiva

Písanie nového 

písmena

Obsahový 

štandard 

podľa iŠVP

Úloha na precvičenie 

učiva

Úloha s novým 

učivom

Úloha na precvičenie 

učiva

Sebahodnotenie 

žiakov

Štruktúra strán v prípravnom období

„Včielkina“ 

rozširujúca úloha

Piktogramy

Šlabikár LIPKA, 

1. časť,

strany 28 a 29 



Strany 

zamerané 

na rozprávanie 

a rozvoj 

komunikačných 

kompetencií

Šlabikár LIPKA, 

1. časť,

strany 16 a 17 



TÉMY A PÍSMENÁ
V PRÍPRAVNOM OBDOBÍ

TÉMY:

Škola (str. 2)

Trieda (str. 4)

Rozprávka o repe (str. 6)

Deň s Adamom a Zuzkou (str. 16)

Ako išlo vajce na vandrovku (str. 17)

U nás doma (str. 24)

Písmená v meste (str. 30)

PÍSMENÁ:

A, M, O, S, E, L, I, V, U



Písanie

v prípravnom 

období

Pojmy:

krivá čiara, vodorovná 

čiara

Cieľ:

 písať podľa predlohy 

krivú čiaru;

 písať podľa predlohy 

vodorovnú čiaru;

 precvičovať smer 

písania zľava doprava;

 rozvíjať jemnú 

motoriku;

 pracovať podľa 

inštrukcií učiteľa.



Úloha

na rozcvičenie ruky

pred písaním,

príprava na písanie

nového tvaru

prostredníctvom

obťahovania čiar

a dokresľovania

obrázka

Písanie 

zväčšených

prvkov a tvarov

Názov 

precvičovaného

prvku alebo 

tvaru

Úloha na precvičenie

a opakovanie nových

i známych prvkov 

a tvarov

zakomponovaných

do obrázka

Štruktúrne prvky strán písanky v prípravnom období

Písanie prvkov

a tvarov

Opakovanie prvkov

a tvarov

dokresľovaním

zábavného obrázka

Sebahodnotenie 

žiakov



Písanie

v prípravnom 

období



PRÍPRAVNÉ OBDOBIE



NÁCVIČNÉ OBDOBIE
v 1. časti šlabikára



Buďme chvíľu žiakmi...



Grafické znázornenie pozície hlásky v slove

Nová hláska je 

na začiatku slova.

Nová hláska je 

na konci slova.

Nová hláska je 

vnútri slova.



1

2

Šlabikár LIPKA, 

1. časť,

strany 36 a 37 
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C:/Users/Libusa_NB/Documents/PRACA/NOVY_SLABIKAR/SEMINAR/PREZENTACIA/M_36.pptx#1. Prezentácia programu PowerPoint
M_36.pptx#1. Prezentácia programu PowerPoint
C:/Users/Libusa_NB/Documents/PRACA/NOVY_SLABIKAR/SEMINAR/PREZENTACIA/M_36.pptx#2. Prezentácia programu PowerPoint
M_36.pptx#2. Prezentácia programu PowerPoint
C:/Users/Libusa_NB/Documents/PRACA/NOVY_SLABIKAR/SEMINAR/PREZENTACIA/M_36.pptx#2. Prezentácia programu PowerPoint
M_36.pptx#3. Prezentácia programu PowerPoint
C:/Users/Libusa_NB/Documents/PRACA/NOVY_SLABIKAR/SEMINAR/PREZENTACIA/M_36.pptx#2. Prezentácia programu PowerPoint
M_36.pptx#4. Prezentácia programu PowerPoint


Šlabikár LIPKA, 

1. časť,

strana 44 

C:/Users/Libusa_NB/Documents/PRACA/NOVY_SLABIKAR/SEMINAR/PREZENTACIA/L_44.pptx#1. 1. Prezentácia programu PowerPoint
C:/Users/Libusa_NB/Documents/PRACA/NOVY_SLABIKAR/SEMINAR/PREZENTACIA/L_44.pptx#1. 1. Prezentácia programu PowerPoint
C:/Users/Libusa_NB/Documents/PRACA/NOVY_SLABIKAR/SEMINAR/PREZENTACIA/L_44.pptx#2. Prezentácia programu PowerPoint
C:/Users/Libusa_NB/Documents/PRACA/NOVY_SLABIKAR/SEMINAR/PREZENTACIA/L_44.pptx#2. Prezentácia programu PowerPoint
C:/Users/Libusa_NB/Documents/PRACA/NOVY_SLABIKAR/SEMINAR/PREZENTACIA/L_44.pptx#3. Prezentácia programu PowerPoint
C:/Users/Libusa_NB/Documents/PRACA/NOVY_SLABIKAR/SEMINAR/PREZENTACIA/L_44.pptx#3. Prezentácia programu PowerPoint
C:/Users/Libusa_NB/Documents/PRACA/NOVY_SLABIKAR/SEMINAR/PREZENTACIA/L_47_1.pptx
C:/Users/Libusa_NB/Documents/PRACA/NOVY_SLABIKAR/SEMINAR/PREZENTACIA/L_47_1.pptx
C:/Users/Libusa_NB/Documents/PRACA/NOVY_SLABIKAR/SEMINAR/PREZENTACIA/L_47_h.pptx
C:/Users/Libusa_NB/Documents/PRACA/NOVY_SLABIKAR/SEMINAR/PREZENTACIA/L_47_h.pptx




Tichá

Cieľ hry: Precvičiť fonematické uvedomovanie hlásky l v slovách.

Postup: Žiaci sedia v laviciach a počúvajú otázky učiteľa. 

Odpovedajú na ne kývaním hlavy, nikto neodpovedá nahlas – preto sa hra 

volá Tichá. 

Učiteľ kladie otázky, napríklad: 

Je v slove strom hláska m na konci slova?

Počujeme v slove lopta hlásku l na začiatku slova? 

Počujeme vo vete: „Eva máva.“ slovo volá?





A teraz ako učitelia...



Vyvodzovacia strana

v nácvičnom období

Motivačná ilustrácia

Všetky tvary nového 

písmena

Nové písmeno,

nápovedný obrázok,

motivačná báseň

Slabiky a slová 

s novým písmenom

určené 

na precvičenie 

techniky čítania

„Čítací“ riadok, 

nácvik čítania slov 

napísaných písaným 

písmom

Sebahodnotenie

Grafické 

znázornenie pozície 

novej hlásky v slove

Text s novými 

slovami

Obsahový štandard

podľa iŠVP

Šlabikár LIPKA, 

1. časť,

strana 73 



Strana s úlohami 

na precvičenie učiva

Šlabikár LIPKA, 

1. časť,

strana 84 



Strana s textami

na precvičenie učiva

Slová 

s novým písmenom

určené na precvičenie 

techniky čítania

Obsahový štandard 

podľa iŠVP

Text s novými 

slovami

Úloha 

na porozumenie 

textu

Sebahodnotenie

Šlabikár LIPKA, 

1. časť,

strana 58 



Písanie 

v nácvičnom období



Štruktúra strán

Nové písmeno  

zakomponované 

do obrázka

Obrázok určený

na rozcvičenie ruky

pred písaním

Zväčšený tvar nového 

písmena, šípkou 

vyznačený začiatok 

a smer písania

Tvary nového 

písmena,

na konci riadka vzor 

pre ľavákov

Farebne zvýraznený 

nový spoj

Sebahodnotenie

Piktogramy



Písanie 

v nácvičnom období

Žiak vie:

 pomenovať písmeno 

malé písané a;

 obkresliť tvar písmena 

v danom obrázku;

 písať správny zväčšený 

tvar písmena a;

 písať správny tvar 

písmen a, á.

Ciele:

 písať samostatne 

a správne všetky tvary 

nového písmena;

 písať písmená 

v správnom sklone 

a v predpísanej veľkosti;

 písať slabiky a slová 

so správnymi rozstupmi 

medzi písmenami;

 odpísať slabiky, slová 

a vety písaným písmom;

 prepísať slová písaným 

písmom podľa tlačenej 

predlohy;

 pracovať podľa inštrukcií 

učiteľa.

Ciele:

 písať samostatne 

a správne tvary      

známych písmen;

 písať písmená 

v správnom sklone 

a v predpísanej veľkosti;

 písať slová 

so správnymi rozstupmi 

medzi písmenami;

 prepísať slová a vety 

písaným písmom;

 pracovať podľa inštrukcií 

učiteľa.



NÁCVIČNÉ OBDOBIE
v 2. časti šlabikára



Vyvodzovacia strana

v nácvičnom období

Nové písmeno,

nápovedný obrázok,

motivačná báseň

Motivačná ilustrácia,

fonematické 

uvedomovanie

Všetky tvary nového 

písmena
Grafické 

znázornenie pozície 

novej hlásky v slove

Slová s novým 

písmenom určené 

na precvičenie 

techniky čítania

„Čítací“ riadok, 

nácvik čítania slov 

napísaných písaným 

písmom

Text s novými 

slovami

Sebahodnotenie
Obsahový štandard 

podľa iŠVP

Šlabikár LIPKA, 

2. časť,

strana 20



Šlabikár LIPKA, 

2. časť,

strany 18 a 30 



Šlabikár LIPKA, 

2. časť,

strany 33 a 76



Práca s textom

Šlabikár LIPKA, 

2. časť,

strana 41 



Na detektíva

Cieľ hry: Nájsť informáciu priamo uvedenú v texte.

Pomôcky: Text z 2. časti Šlabikára LIPKA®, s. 41

Postup: Žiaci najskôr prečítajú celý text. Potom učiteľ kladie rôzne otázky. 

Napríklad: Kto z vás je šikovný detektív a zistí, ako sa volajú dievčatá z príbehu?



Práca s textom

Šlabikár LIPKA, 

2. časť,

strana 41 



Písanie

Ciele:

 písať samostatne 

a správne všetky tvary 

nového písmena;

 písať písmená 

v správnom sklone 

a v predpísanej veľkosti;

 písať slová so správnymi 

rozstupmi medzi 

písmenami;

 odpísať slová a vetu 

písaným písmom;

 nahradiť obrázky 

slovami;

 prepísať vetu písaným 

písmom podľa tlačenej 

predlohy.





PRACOVNÝ ZOŠIT K ŠLABIKÁRU



Je to doplnkový učebný materiál k Šlabikáru             .

Obsahuje úlohy zamerané na docvičenie základného učiva                 

a rozširujúce učivo.

Rôzna náročnosť úloh dáva priestor na individualizáciu

a diferenciáciu vyučovania.

Úlohy sú vhodné aj na samostatnú prácu. 

PRACOVNÝ ZOŠIT K ŠLABIKÁRU





Ukážka č. 1

Ukážka č. 2

Ukážka č. 4

Ukážka č. 5

Ukážka č. 8

Ukážka č. 6

Ukážka č. 7

Ukážka č. 9

Ukážka č. 3

rozpravka_o_repe.pptx#6. Prezentácia programu PowerPoint
vyvodzovacie_obrazky_S.pptx
U_nas_doma_puzzle.alf
hlasky_a_pismena_pexeso_A_M_O_S_E_L_I.alf
P_popletene_vety_str_91.alf
P_tlaceny-a-pisany-tvar.alf
L_praca_s_textom_str_44.alf
13 Kaligrafia Vcielka (1).exe
o_O_65.pptx


ŠLABIKÁR

Nácvik čítania a písania je rozdelený na prípravné, nácvičné

(šlabikárové) a zdokonaľovacie (čítankové) obdobie.

Stále štruktúrne prvky strán sú pomôckou pri vyvodzovaní 

a precvičovaní učiva, nácviku techniky čítania a porozumenia 

čítaného textu. 

Využíva metódu od známeho k neznámemu, od jednoduchého 

k zložitejšiemu.

Využíva sa pomalé „krokovanie“ nového učiva.



ŠLABIKÁR

Slabiky s novým písmenom sú farebne vyznačené.

V nových slovách sa dodržiava používanie slabík de, te, ne, le, 

di, ti, ni, li a dvojhlások (nevyskytujú sa skôr, ako boli preberané).

V 1. časti šlabikára je graficky vyznačené spojenie predložky 

so slovom.

Moderné a pútavé texty zo života detí, najmä prváčky Zuzky, 

rozvíjajú hodnotový systém žiakov,

podporujú čítanie s porozumením.



ŠLABIKÁR

Použité piktogramy uľahčujú žiakom orientáciu a naznačujú 

činnosti potrebné na riešenie úloh.

Úlohy na aktívnu a tvorivú prácu žiakov slúžia na precvičovanie, 

opakovanie a utvrdzovanie učiva, na efektívne osvojenie si 

čítania a písania. 

Typy úloh sa opakujú, aby ich žiaci mohli riešiť samostatne. 

Pravidelne sa opakujú úlohy pre žiakov, ktorí skončili prácu 

v základnej časti skôr. 

Šlabikár poskytuje žiakom priestor na sebahodnotenie.



NÁCVIČNÉ OBDOBIE



ZDOKONAĽOVACIE OBDOBIE



ČÍTANKA

Tvorí samostatnú časť série Šlabikára            .

Obsahuje žánrovo i tematicky pestré texty rôznych autorov.

Je zameraná na zdokonaľovanie techniky čítania a obsahovú 
stránku čítaných textov.

Dôraz sa kladie na rozvoj porozumenia čítaného textu 
podľa úrovní porozumenia stanovených v medzinárodnej 
štúdii PIRLS. 



Ponúka texty zoradené do šiestich tematických celkov:   

Rodina 
Škola 
Ročné obdobia 
Príroda
Veci okolo nás
Rozprávky

ČÍTANKA



Úlohy na porozumenie textu predstavujú spôsobilosti:

1. vyhľadať informácie, ktoré sú priamo uvedené v texte;

2. vyvodiť priame závery z textu prepojením informácií        

priamo uvedených v texte;

3. interpretovať a integrovať myšlienky a informácie                  

na základe vlastných skúseností.

ČÍTANKA



ČÍTANKA

Úlohy s odstupňovanou náročnosťou: 

sú zamerané na zdokonalenie techniky čítania, prácu s textom 

a na porozumenie textu;

rozvíjajú požadované kompetencie podľa Inovovaného ŠVP;

sú vhodné aj na samostatnú prácu žiakov. 

Čítanka poskytuje žiakom priestor na sebahodnotenie.



Čítanka LIPKA, 

strany 10 a 11 



Čítanka LIPKA, 

strany 36 a 37 



Čítanka LIPKA, 

strany 30 a 63 



Čítanka LIPKA, 

strany 50 a 51 



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ.

http://www.aitec.sk/
http://www.aitec.sk/

