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Nové materiály – zmenený obsah



Čo sa zmenilo?

• Analýza zmien obsahu vzdelávania a potreba 
niektorých zmien

• Predstavenie zmien v iŠVP

Ciele – pečiatka



Základné zmeny – ZHRNUTIE

• Vymenovať a napísať písmená v abecednom poradí

(SJ2 U, s. 10)

K téme sa 
podrobnejšie 
vrátime neskôr.



Základné zmeny – ZHRNUTIE

• Zoraďovať slová v abecednom poradí na základe 
prvého písmena 

(SJ2 U, s. 11)

K téme sa 
podrobnejšie 
vrátime 
neskôr.



Základné zmeny – ZHRNUTIE

• Zoraďovať slová 
v abecednom poradí 
na základe prvého 
písmena 

(SJ2 U, s. 11)

K téme sa 
podrobnejšie vrátime 
v 2. časti seminára.



Základné zmeny – ZHRNUTIE

• Samostatne vymenovať... 
(samohlásky, spoluhlásky, dvojhlásky...)

(SJ2 U, s. 51)



Základné zmeny – ZHRNUTIE

• Samostatne vymenovať...
(samohlásky, spoluhlásky, dvojhlásky...)

(SJ2 PZ, s. 29)



Prečo pribudla časť samostatne 
vymenovať?
• ... samostatne vymenovať...

Automatizácia
Napomáha využitiu v praxi



Základné zmeny – ZHRNUTIE

• Rozlišovať neúplnú vetu 
v texte

• Rozpor vo vnímaní, 6. ročník

(SJ2 U, s. 25)



Vety podľa obsahu

• Oznamovacie
• Opytovacie (zisťovacie, doplňovacie)
• Rozkazovacie
• Želacie

• Každá z týchto viet môže mať aj formu zvolania, 
teda môže byť zvolacia (učivo 5. ročníka).



Neúplná veta

• Rozlišovať neúplnú vetu v texte

• Čo je neúplná veta? Je to učivo 6. ročníka.
• Naše poňatie vety, ktorá nie je úplná: nemá oba 

základné vetné členy, ako ich pozná druhák.
Prírodné javy (Pršalo. Hrmí.)
Názvy (Pošta. Telocvičňa.)
Hodnotenia (Super! Úžasné!)
Pozdravy (Ahoj. Čau!)
Snaha upútať pozornosť (Psst! Héj!)



Základné zmeny – ZHRNUTIE

• Rozlišovať neúplnú vetu v texte
• Rozpor vo vnímaní, 6. ročník

(SJ2 U, s. 25)



Základné zmeny – ZHRNUTIE

• Rozlišovať neúplnú vetu v texte
• Rozpor vo vnímaní, 6. ročník

(SJ2 PZ, s. 56)



Základné zmeny – ZHRNUTIE

• Rozlišovať neúplnú vetu v texte
• Veta, KTORÁ NIE JE ÚPLNÁ.



Základné zmeny – ZHRNUTIE

• Rozlišovať neúplnú vetu v texte



Hlasovanie

• Myslíte si, že učivo neúplnej vety by sa malo 
preberať tak, ako bolo predostreté?

A ÁNO
N NIE
? Neviem

Použiť hlasovacie kartičky



Základné zmeny – ZHRNUTIE

• Napísať správne 
adresu svojho 
bydliska

(SJ2 U, s. 102)



Základné zmeny – ZHRNUTIE

• Napísať správne 
adresu svojho 
bydliska

(SJ2 PZ, s. 58)



Sústrediť sa nielen na napĺňanie 
obsahu, ale aj cieľov podľa 
charakteristiky:

A/ zmeny obsahu sú zásadné a meniace koncepciu
B/ zmeny obsahu sú výrazné, no nemenia koncepciu
C/ zmeny obsahu sú mierne rozsiahle a vyžadujú 
zmenu mnohých pomôcok
D/ zmeny obsahu sú minimálne a nemenia spôsob 
práce 

Ohodnotiť mieru zmien 



ABECEDA

• Vymenovať a napísať písmená v abecednom poradí

(SJ2 U, s. 10)



ABECEDA

• Vymenovať a napísať 
písmená v abecednom 
poradí

(SJ2 PZ, s. 8)



ABECEDA

• Neučiť celú abecedu naraz, ale v blokoch

(SJ2 PZ, s. 9)



ABECEDA

• Neučiť celú abecedu naraz, ale v blokoch

• Ukážka Tanieriky/Poháriky
• Hra Písanie písmen
1. Pripravte si papier a pero (môžete písať aj do 

zápisníka).
2. Prvý zo skupiny povie a napíše písmeno.
3. Ostatní zo skupiny napíšu v určenom poradí ďalšie 

písmeno abecedy (skrátenej alebo plnej).
4. Spoločne si skontrolujte riešenia.

Ukázať hotovú pomôcku
Rozdať podľa potreby 
papiere a perá



Hra Abeceda v PZ

(SJ2 PZ, s. 3)



Úloha v skupinách

• Hra s abecedou formou papierového zadania
1. Otvorte si pracovný zošit na s. 3 a pozrite si 

tabuľku.
2. Vyhľadajte písmená v tabuľke podľa zadaného 

kľúča.
3. Zostavte tri slová.
4. Zo slov zostavte vetu.
5. Napíšte si ju pod tabuľku a dajte znamenie, že ste 

hotoví. 
Rozdať hárky s úlohou



aitec offline 
IHRISKO - Abeceda

aitec offlinei



Abeceda

(PaS 2)



Abeceda

(PaS 2, s. 2, 3)



Abeceda

(Abeceda, z vreca von!)



Abeceda

(Abeceda, z vreca von!, s. 45, 48)

Vypíš z každého písmena jedno slovo, 
ktoré sa ním začína. Použi čo najviac slov 
v zábavných vetách alebo príbehu. 



PRESTÁVKA



Poučka v slovenskom jazyku

• Jazyková

• Slohová

(SJ2 U, s. 58, 15)



Poučka v slovenskom jazyku

• Nadväznosť poučky

(SJ2 U, s. 57)



Poučka v slovenskom jazyku

• Práca s výnimkami

(SJ2 PZ, s. 33)



aitec offline 
Prezentácia ako doplnok k poučke 



Zoradenie slov podľa prvého 
písmena

(SJ2 U, s. 11)



Zoradenie slov podľa prvého 
písmena
• Práca s východiskovým vecným textom PZ 2, 8/2

(SJ2 PZ, s. 8/2)



Zoradenie slov podľa prvého 
písmena
• Piktogram TONA



Od blízkeho k vzdialenému

(SJ2 PZ, s. 9/7)



(SJ2 PZ, s. 9/9)



Pomôcka k poučkám

(SJ2 PZ, 3. a 4. s. o.)



Pomôcka k poučkám

(SJ2 PZ, 4. s. o.)



Dramatizácia vs. rolové hry

• Komenský povedal, že každé dieťa by malo aspoň 
raz za rok vystupovať pred ostatnými.



Jedného baví to, iného ono

• Zapojenie rôznych druhov aktivít do vyučovania



Trochu teórie

• Projektové vyučovanie: integrácia obsahu učebných predmetov (2 
– 6 hodinových blokov)

• Modulové vzdelávanie: zahŕňa projektové a zážitkové učenie (16 –
40 hodín)

• Rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov, účastníci majú v ruke 
tabuľku kompetencií a analyzujú, ktoré sa plnia

(viac Gogolová, Bagalová 2006; Valent 2012, Baďurová a kol. 2016)



Nástroje používať interaktívne

• Schopnosť používať jazyk, symboly a text 
interaktívne

• Schopnosť používať vedomosti a informácie 
interaktívne

• Schopnosť používať technológie interaktívne



Interagovať v heterogénnych 
skupinách
• Schopnosť nadväzovať kvalitné vzťahy s inými
• Schopnosť kooperovať
• Schopnosť zvládnuť a riešiť konflikty



Konať autonómne

• Schopnosť fungovať v rámci väčšieho obrazu
• Formovať a riadiť životné plány a osobné projekty
• Schopnosť hájiť a presadzovať práva, záujmy, limity 

a potreby



• Poďme sa zahrať

Spustiť čítačku textu

Rozdať texty
Premietať na 
dataprojektore texty



• Poďme sa zahrať

Trpaslík Zelenka
Trpaslík Modrík
Trpaslík Červenka
Princ
Princezná
Organizátor práce

Pečiatka ako výhra



Využitie rolových hier

(SJ2 U, s. 15)



Od učiva k diktátom

DIKTÁTY

Vzdelávací 
štandard

Motivácia 
a upevnenie učiva

Upevnenie 
vedomostí 
tradičnými 

i netradičnými 
postupmi

Overenie 
a následné kroky



Vzdelávací štandard

Obsahový štandard:
výslovnosť a pravopis spoluhlások d, t, n, l v 
porovnaní s výslovnosťou a pravopisom spoluhlások 
ď, ť, ň, ľ

Výkonový štandard:
uplatniť pravopis a výslovnosť slov s tvrdou 
spoluhláskou l, po ktorej sa píše y (lyko, mlyn, plyn, 
lysá, lyžica...)



(SJ2 U, s. 61, 62)



(SJ2 U, s. 62)



(SJ2 PZ, s. 30/6)



(SJ2 PZ, s. 31/7)
Ukázať kartičky i/y 
lampašik



(SJ2 PZ, s. 31/8)



aitec offline 
IHRISKO - Priraďovačka

aitec offline



BINGO 





Lysý mlynár 
Lysý mlynár všetko dokáže,
lykom vrecia riadne zaviaže.
R: Robota sa mu darí, na plyne jedlo varí.

Pri mlyne sa blýska a hrmí,
v plytkej rieke voda zašumí.
R: Zľakol sa len trošičku, stratil pri tom lyžičku.

Teraz kráča veľmi pomaly,
na nohe ho lýtko zabolí.
R: Skúšal v zime lyžovať, ublížil mu tvrdý pád.

Muzička Karaoke audio



Ako rastie slovo

• A
ALE
ALENA

• O 
OKO
OKOLO

• Zdroj. L. Muntágová



Dostatočne precvičené?

• Diktát je jednou z mnohých 
metód, prostredníctvom ktorej 
sa v školskom prostredí 
u žiakov zisťuje úroveň 
zvládnutia pravopisu.



• Diktáty dané vzdelávacím štandardom
• Počet: 10
• Zameranie: dané
• Poradie: neurčené, ak učiteľ nepovažuje učivo za 

dostatočne prebraté, môže predradiť iný diktát  
upevneným učivom pred iný

Diktáty



Diktáty

• Nie dril, ale príprava vo forme nácvičných diktátov a 
aktivít, aby žiak zvládol obsah aj formu overovania 

• Inšpirácia v MP k SJ 2
• Metodika obsahuje nielen diktáty, ale aj 

pomenované najčastejšie chyby a možnosti ich 
odstránenia



Diktáty

(D1 – 2, s. 53, 54)



aitec offline 
IHRISKO - Doplňovačka

aitec offline



Kontrolný diktát

• Finálna fáza dôležitá pre učiteľa a žiaka/rodiča
• Určuje nielen mieru, ale aj ďalšie kroky práce 

učiteľa
• Diktáty v metodickej príručke

Ukázať pomôcku 
na hodnotenie triedy 
zasúvaciu aj 3D plamienok



Kontrolný diktát
• Spôsob diktovania – kapitola 6 v titule Diktáty pre 

1. a 2. ročník, kapitola 5 v titule Diktáty pre 3. a 4. 
ročník

(D1 – 2, s. 10)



Kontrolný diktát

(D1 – 2, s. 55)





Použité zdroje:
• http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-

program/svp_pv_2015.pdf
• http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-

program/sjl_pv_2014.pdf
• http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/statny-vzdelavaci-

program/slovensky_jazyk_isced1.pdf
• http://www.statpedu.sk/files/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/ppv_zrevidovane_jazyk-

komunikacia_na_zverejnenie.pdf
• https://mpc-edu.sk/sites/default/files/projekty/vystup/suchozova.pdf
• https://www.prohuman.sk/files/UDSK%C3%89_PR%C3%81VA_A_PROSOCI%C3%81LNA_V%C3%

9DCHOVA_Metodika.pdf
• https://www.aitec.sk/assetsd/files/vyznam_moznosti_variabilita-ucebnic-sj-aitec_765_sk.pdf
• Kováčová, Z. – Šimunčíková, M.: Diktáty pre 1. a 2. ročník ZŠ. Bratislava : AITEC, 64 s. ISBN 978-

80-8146-133-0
• Muntágová, L.: Ako sa žirafa Karolína učila čítať. Vydavateľstvo Matice Slovenskej, Martin : 2019, 

s. 29. ISBN 978-80-8115-288-7



Výstupy

• Zaktualizuje sa v pondelok


