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Pravopisné princípy v slovenčine
Fonematický princíp – „píš, ako počuješ“

Morfematický princíp – rovnaký pravopis tej istej morfémy v slovách

Etymologický princíp – písanie podľa pôvodu slova  

Sémantický princíp – porozumenie odlišnej sémantike 

Konvenčný princíp – interpunkčný pravopis 



Vybrané slová, čo o vás vieme
Kde nájdeme vybrané slová? 

V slovníkoch slovenského jazyka? 

V Príručke slovenského pravopisu? 

V jazykovednej literatúre? 

V učebniciach didaktiky slovenského jazyka?

V metodických príručkách?

V učebniciach slovenského jazyka? 



Kto vybral vybrané slová?
Jazykovedci? 

Učitelia? 



Čo sú vybrané slová?
• Písanie y/ý po obojakej spoluhláske v koreni slov. 

Špecifiká primárneho vzdelávania:

• uplatňuje sa etymologický princíp, 

• malá opora v historických a etymologických vedomostiach, 

• dobrá pamäť, 

• dostatok času, 

• špirálovito osnované učivo.  



Rozloženie učiva o vybraných 
slovách
3. ročník

Prvá skupina vybraných slov: 

• bez rovnako znejúcich slov (byť/biť),

• bez geografických názvov, 

+ slová s i/í po obojakej spoluhláske. 

4. ročník

Druhá skupina vybraných slov: 

• rovnako znejúce slová, 

• geografické názvy, 

+ slová s i/í po obojakej spoluhláske. 

SJ 3 PZ, s. 43, 
offline



Efektívnosť pravopisného 
nácviku
• minulosť vs. súčasnosť 



Pamäťové učenie 
• aktuálny a veľmi efektívny spôsob učenia žiakov v mladšom školskom veku

• možnosť nedostatočného porozumenia 

SJ 3 U, s. 33



Pamäťové učenie 
• aktuálny a veľmi efektívny spôsob učenia žiakov v mladšom školskom veku

• možnosť nedostatočného porozumenia 

SJ 3 offline, Doplňovačka

SJ 3 offline, prezentácia



Multisenzorické učenie
• zapojenie všetkých zmyslových analyzátorov

SJ 3 U, s. 48



Multisenzorické učenie
Zapojenie všetkých zmyslových analyzátorov. 

SJ 3 U, s. 47



Multisenzorické učenie
Zapojenie všetkých zmyslových analyzátorov. 

Karaoke disk 
Spievanky Vybranky



Pochopenie významu slova

SJ 3 U, s. 51



Pochopenie významu slova

SJ 3 U, s. 51



Vytváranie asociačných vzťahov
• podľa významových vzťahov v danej skupine

• asociačné vzťahy podľa významovej príbuznosti skupín slov (ryba, rybár, rybník, 
rybačka...)

SJ 3 PZ, s. 31



Vytváranie asociačných vzťahov
• podľa významových vzťahov v danej skupine

• asociačné vzťahy podľa významovej príbuznosti skupín slov (ryba, rybár, rybník, 
rybačka...)

SJ 3 U, s. 35



Vytváranie asociačných vzťahov
• podľa významových vzťahov v danej skupine

• asociačné vzťahy podľa významovej príbuznosti skupín slov (ryba, rybár, rybník, 
rybačka...)

• dôležité riešiť od 2. ročníka

SJ 2 U, s. 62



Didaktická hra 

SJ 3 offline, Prešmyčka



Didaktická hra 

SJ 3 offline, Abeceda

SJ 3 offline, PEXESO



Hra



Slovné rodinky
• didakticky transformovaná, zjednodušená podoba slovotvorného hniezda, 

• zdôraznená významová príbuznosť slov, 

• spájajú slová s rovnakou koreňovou morfémou, 

• okrem pozorovania významovej príbuznosti aj pozorovanie zachovávania pravopisu morfémy, 

• vhodné grafické znázornenie – pojmová mapa,

• vhodné pri slovách, ktoré utvárajú väčšiu skupinu slov (napr. myš), nevhodné, ak je možné 
vytvoriť málo slov (napr. hmýriť sa).



Slovné rodinky

SJ 4 PZ, s. 9, SJ 3 PZ, 
s. 31, SJ 4 U, s. 18



Slovné rodinky

SJ 4 U, s. 18



Vtip a netradičné súvislosti
Vtipy

Hry

Tvorba absurdných viet a slovných spojení



Paronymické dvojice
• byť/biť 

• predísť interferencii poznatkov 

SJ 3 offline, 
Priraďovačka



Terminologický problém 
• odvodené slovo/príbuzné slovo 

• lingvistická neadekvátnosť používania pojmu odvodené slovo, porušenie 
princípu lingvistickej aktuálnosti a princípu orientácie na žiaka, 

• používame výhradne pojem príbuzné slovo. 

SJ 4 offline, Dvojice



Kto teda vybral vybrané slová?



Ďakujeme za pozornosť.


