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1 Slovenský jazyk a literatúra v systéme vyučovacích predmetov 
 
Inovovaný Štátny vzdelávací program (ďalej len iŠVP) charakterizuje učebný predmet slovenský jazyk a 
literatúra ako kľúčový predmet, ktorý má nezastupiteľné miesto v primárnom vzdelávaní žiakov. 
Cieľom predmetu je, aby žiaci využívali slovenský jazyk vo všetkých komunikačných zručnostiach 
– v rozprávaní, počúvaní, čítaní a písaní. Získané jazykové vedomosti a zručnosti im poslúžia ako základ pre 
vzdelávanie v ďalších ročníkoch a umožnia im úspešne sa realizovať i v praktickom živote. 
 
Dôležité miesto v procese výučby majú učitelia, ktorí svojím pedagogickým majstrovstvom vytvárajú podnetné 
a tvorivé podmienky potrebné pre efektívne učenie sa žiakov. Vo výchovno-vzdelávacom procese by mali byť 
predovšetkým radcami, motivátormi, nielen sprostredkovateľmi vedomostí a zručností. 
 
1.1 Slovenský jazyk a literatúra ako vyučovací predmet v 2. ročníku ZŠ 

 
Cieľom predmetu slovenský jazyk a literatúra v druhom ročníku je, aby si žiaci osvojili základné pravopisné 
znalosti, rozšírili vedomosti o gramatické a jazykové pravidlá a vedeli ich používať v bežnom živote, 
zdokonalili techniku čítania a čítania s porozumením, upevnili pisateľské zručnosti, návyky a schopnosti. 
 
Predmet slovenský jazyk a literatúra tvoria dve zložky: 

⚫ jazyková a slohová zložka, 

⚫ čítanie a literárna výchova. 

 
V rámci jazykovej zložky si žiaci primerane veku osvojujú základné teoretické vedomosti zo systému 
spisovnej slovenčiny, oboznamujú sa s jazykovými pravidlami a javmi, ktoré si neskôr prehlbujú a rozširujú. 
 
Žiaci sa v druhom ročníku oboznámia s abecedným usporiadaním písmen, naučia sa základné pravidlá 
zoraďovania slov v abecednom poradí podľa prvého písmena v slove. 
 
V písomnom prejave si upevnia používanie rozlišovacích znamienok – dĺžňa, mäkčeňa, vokáňa a dvoch 
bodiek a spoznajú ich dôležitú funkciu v slovách, kde prítomnosť alebo neprítomnosť rozlišovacieho 
znamienka mení význam slova. 
 
V rámci hláskoslovia sa zavádza pojem hláska a písmeno. 
Žiaci získajú základné vedomosti o rozdelení hlások na samohlásky, spoluhlásky a dvojhlásky. Osvoja si 
dané pojmy, naučia sa vymenovať, identifikovať a správne používať krátke a dlhé samohlásky, mäkké, tvrdé 
a obojaké spoluhlásky a dvojhlásky. 
V pravopise nadobudnú poznatky o správnom používaní samohlásky i/í po mäkkých spoluhláskach a 
samohlásky y/ý po tvrdých spoluhláskach. Osvoja si pravopis a výslovnosť slov s tvrdou spoluhláskou l, 
po ktorej sa píše y/ý. Oboznámia sa aj s niektorými výnimkami v pravopise písania i/í, y/ý po mäkkých a 
tvrdých spoluhláskach. V učive o dvojhláskach si osvoja správnu výslovnosť a pravopis dvojhlások  
v slovenských slovách. 
 
Žiaci si prehĺbia poznatky o slabičnosti slov, naučia sa rozoznávať krátke a dlhé slabiky, jednoslabičné 
a viacslabičné slová, oboznámia sa s rozdeľovaním slov na konci riadka. 
 
V rámci učiva o vete žiaci získajú vedomosti o tom, ako gramaticky správne tvoriť jednoduché vety, 
zoznámia sa s rozdelením viet podľa obsahu na oznamovacie, opytovacie, rozkazovacie, želacie a zvolacie 
vety. Upevnia si zručnosť správne používať interpunkčné znamienka, naučia sa rozlišovať melódiu viet 
podľa komunikačného zámeru výpovede. V iŠVP pre druhý ročník je v tomto učive zavedený pojem neúplná 
veta. 
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V slohovej zložke sa žiaci naučia blahoželať ústnou a písomnou formou, písať súkromný list, 
pohľadnicu a adresu svojho bydliska. 
V spoločenskom styku si upevnia spôsob komunikácie – vykanie a tykanie. 
Žiaci sa zoznámia s pojmami rozprávanie, opis predmetu a ilustrácie. Prostredníctvom vlastnej slovnej 
zásoby opíšu ilustráciu. Naučia sa prerozprávať dej vlastného zážitku, obsah prečítaného textu, porozprávať 
príbeh podľa obrázkov, vytvoriť nadpis k textu. 

Čítanie v druhom ročníku ZŠ nadobúda postupne formu funkčnej gramotnosti. Žiaci sa zdokonaľujú v technike 
čítania a v porozumení prečítaného textu, osvojujú si nové literárne pojmy, dokážu prerozprávať obsah textu, 
vyhľadajú kľúčové informácie v texte, vnímajú podobné charakteristické znaky textov, uvedomujú si estetické 
hodnoty textu. 

S funkčnou gramotnosťou veľmi úzko súvisí aj samotné písanie, ktoré tiež podlieha princípom a zákonitostiam 
tohto procesu. Žiaci sa v druhom ročníku zdokonalia v písaní a zafixujú si písanie správnych tvarov písmen. 
Samostatne začínajú písať vety, tvoria krátke texty na danú tému. 

Všetky vyššie uvedené atribúty jazykovej a slohovej zložky v predmete slovenský jazyk a literatúra 
vyplývajú z inovovaných učebných osnov pre primárne vzdelávanie ISCED1, konkrétne pre 2. ročník 
ZŠ. Sú obsiahnuté vo výkonovom a obsahovom štandarde pre predmet slovenský jazyk a literatúra. 
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2 Koncepcia pracovnej učebnice Slovenský jazyk pre 2. ročník základnej školy 
 
Pracovná učebnica Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ (ďalej PU SJ2): 

⚫ je koncipovaná v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom ISCED1; 

⚫ zohľadňuje všetky požiadavky potrebné na osvojenie základných a nevyhnutných vedomostí a 
zručností, ktoré vyplývajú z edukačných cieľov vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia, konkrétne        
z vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra v druhom ročníku ZŠ; 

⚫ integruje učebnicu a pracovný zošit do jedného funkčného celku, ktorý prihliada na moderné trendy vo 
vyučovaní, umožňuje efektívnejšiu prácu žiakov a učiteľov; 

⚫ obsahuje motivačnú časť s otázkami a úlohami, ktoré rozvíjajú čítanie s porozumením, predstavivosť, 
komunikačné zručnosti a vyjadrovacie schopnosti žiakov a náučnú – terminologickú časť s cvičeniami a 
úlohami, prostredníctvom ktorých si žiaci osvojujú daný obsah učiva druhého ročníka. 

 
Cvičenia a úlohy sú navrhnuté tak, aby rešpektovali zásadu od jednoduchšieho k zložitejšiemu, od konkrétneho 
pojmu k abstraktnému, uplatňujú zásadu primeranosti veku, hravosti, riešenia problémov. Objavné úlohy slúžia 
k rozvoju samostatného myslenia, podporujú zvedavosť a tvorivosť žiakov. Uplatňuje sa v nich Komenského 
didaktická zásada „škola hrou“. V PU SJ2 sa využíva Montessori edukatívna pomôcka – farebný systém delenia 
hlások. Zjednotenie farebnosti pomôže žiakom ľahšie sa orientovať v systéme slovenských hlások a rýchlejšie 
si zapamätať ich delenie na jednotlivé skupiny a podskupiny. 
 
Prierezové témy, ktoré sú v PU SJ2 zakomponované (environmentálna výchova, regionálna výchova a tradičná 
ľudová kultúra, mediálna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj...) súvisia so spoločenským životom žiakov, 
rodiny, spoločnosti, prírody a s kultúrou. Zároveň sa uplatňujú medzipredmetové a medzizložkové vzťahy 
(prvouka, etická výchova, hudobná výchova...; slohová a literárna zložka). 
 
Motivačné texty v PU SJ2 majú literárny charakter, v každom z nich sa žiaci stretnú s jazykovými, 
pravopisnými alebo slohovými pojmami. Môže ich čítať učiteľ/-ka alebo žiaci. Úlohou textov je hravou, 
jednoduchou formou a primerane veku priblížiť žiakom cieľ a zameranie témy, učiva. Príbehy pomáhajú 
obohacovať slovnú zásobu žiakov, podnecujú ich tvorivosť, fantáziu, zvedavosť, rozvíjajú čítanie  
s porozumením. Obsahom príbehov sú témy zo života detí, rodiny, prírody a spoločnosti, z detského sveta 
fantázie a rozprávok. Upriamujú pozornosť žiakov na spoluprácu, vzájomnú pomoc, kamarátstvo a toleranciu. 
Žiaci sa učia ľahšie, efektívnejšie a trvácnejšie, keď si učivo spájajú s príbehom, zážitkom, s niečím im 
blízkym. 
Motivačné texty prepájajú tri hlavné postavy – kamaráti Bodka, Otáznik a Výkričník. Tieto interpunkčné 
znamienka „ožijú“, aby odišli zo šlabikára a spoznali ďalšie krásy materinského jazyka – slovenčiny. Svoje 
miesto nájdu v poslednom tematickom celku – vo vete. 
 
Slohová zložka je v PU SJ2 pozične zaradená za jazykovou zložkou. Jednotlivé slohové témy preberá učiteľ/- 
-ka so žiakmi priebežne počas školského roka. 
Aj v slohovej zložke sa jednotlivé témy viažu k príbehom troch kamarátov. Je v nich daný priestor i pre vlastnú 
sebarealizáciu žiakov. Úlohy typu Napíš, Dokonči, Vymysli, Navrhni a pod. poskytujú priestor pre žiacku 
samostatnosť, tvorivosť a originalitu. 
 
PU SJ2 pozostáva z prvej a druhej časti. Obe majú 64 strán. Pri práci s PU SJ2 odporúčame používať aj malý 
linajkový zošit určený pre druhákov, do ktorého si žiaci vypracovávajú niektoré cvičenia a úlohy z PU SJ2 a 
zošit na pravopisné cvičenia. PU SJ2 dopĺňa metodická príručka, Bodkin doplnkový zošit, ktorý ponúka ďalšie 
cvičenia, vhodné aj pre žiakov so ŠVVP. 
 
Na poslednej strane 1. a 2. časti pracovnej učebnice sa nachádza „domček vedomostí,“ ktorý slúži na 
zopakovanie teoretických poznatkov osvojených v 1. a 2. polroku. Na konci školského roka si môžu žiaci 
domček vystrihnúť a s prstovými postavičkami zahrať divadlo. 

© Vydavateľstvo AITEC, Bratislava. Všetky práva vyhradené. 
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2.1 PU SJ2 a jej štruktúra 
 
PU SJ2 rozvíja všetky komunikačné zručnosti, ktoré sú potrebné pre osvojenie obsahu učiva jazykovej a 
slohovej zložky materinského jazyka: 
1. Rozprávanie – rozvoju komunikačnej zručnosti napomáhajú predovšetkým slohové témy, pomocou 

ktorých žiaci rozvíjajú svoju slovnú zásobu. Hrovými úlohami skúšajú vyjadriť rozličné životné situácie. 
V gramatickej časti sa táto zručnosť rozvíja ústnymi odpoveďami žiakov na otázky učiteľov alebo 
spolužiakov. 

2. Počúvanie – rozvoju tejto komunikačnej zručnosti napomáha aktívne počúvanie učiteľa/učiteľky, 
spolužiakov, reprodukovanie počutého a porozumenie inštrukciám pri zadávaní úloh. 

3. Čítanie – táto zručnosť sa uplatňuje v každej etape jazykového a slohového vyučovania, pretože             
v druhom ročníku sa prehlbuje uvedomelé čítanie s porozumením. Jazyková konštrukcia zadania úlohy je 
v učebnici zostavená tak, aby vystihovala podstatu daného jazykového javu. 

4. Písanie – zručnosť, pri ktorej sa žiaci zdokonaľujú v písaní správnych tvarov všetkých písaných a 
tlačených písmen, v správnom písaní gramatických javov, krátkych súvislých textov a samostatných 
písomných prejavov. 

 
Jazyková a slohová zložka sú spracované ako samostatný celok, obsahovo sú však prepojené. V jazykovej 
zložke je integrované slohové učivo a v slohovej zložke jazykové učivo. 
 
Prehľadne spracované jednotlivé témy, jazykové aj slohové učivo v PU SJ2 zaručujú žiakom efektívne 
osvojenie si jazykových a slohových vedomostí a zručností. V jednotlivých témach sa opakuje schéma, ktorá 
žiakom pomáha ľahšie sa orientovať v učení. V PU SJ2 je uplatňovaný deduktívny postup pri získavaní nových 
poznatkov. Nadobudnuté znalosti sú zhrnuté v poučke, ktorá sa nachádza na konci témy. 
Súčasťou PU SJ2 sú okrem základného textu (jazykové a slohové pojmy, javy) aj doplňujúce a vysvetľujúce 
texty, ilustrácie a obrázky, tabuľky a doplňovačky. 
 
PU SJ2 je základný didaktický prostriedok pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu. Do štruktúry PU sa 
preto premietajú aj samotné fázy vyučovacieho procesu (Petlák, 2004, s. 87): 

1. Motivačná časť – motivačné príbehy, prostredníctvom ktorých sa žiaci pripravujú na aktívne 
osvojovanie učiva a oboznamujú sa s cieľom vyučovacej hodiny. 

2. Expozičná časť – úlohy a cvičenia slúžiace na osvojovanie nových poznatkov. 

3. Fixačná časť – úlohy a cvičenia slúžiace na precvičovanie a upevňovanie (fixovanie) nových poznatkov. 

4. Diagnostická časť – úlohy a cvičenia slúžiace na zhrnutie, zopakovanie a preverenie osvojených 
poznatkov. 

5. Aplikačná etapa 

 
Jednotlivé strany PU SJ2 s úlohami sú navrhnuté tak, aby ich učitelia so žiakmi mohli realizovať v priebehu 
jednej vyučovacej hodiny. Na základe tohto aspektu sa môžu jednotlivé strany realizovať v zmiešanom alebo 
kombinovanom type vyučovacej hodiny alebo na hodine, kde sa opakuje a utvrdzuje učivo, prípadne na hodine, 
kde sa preverujú vedomosti žiakov. Tvorivý priestor je daný aj na sebarealizáciu samotných učiteľov. Od ich 
prípravy závisí, ako si vyučovaciu hodinu efektívne a s pedagogickým majstrovstvom zostavia. 
Žiaci s PU SJ2 pracujú samostatne, vo dvojiciach alebo v skupinách. Žiakom je poskytnutý priestor aj na 
samostatné objavovanie jazykových a pravopisných javov. 
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2.2 Ukážky strán k jazykovému a slohovému učivu 
 
 

    4. 
 
 
 

      5. 
 1. 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 

     6. 
 
 
 
 
 
7.                                                                                     9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.                                                                                    6. 
 
 
 

1. Motivačný text 
2. Otázky na prácu s textom 
3. Nové učivo 
4. Precvičovanie písania 
5. Úlohy na precvičovanie a upevňovanie učiva 
6. Poučka 
7. Strana určená na opakovanie preberanej témy 
8. Sebahodnotenie žiakov 
9. Ukážka slohovej strany 
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2.3 Štruktúrne prvky 
 
Práca vo dvojiciach – piktogram dvoch hlavičiek – vyskytuje sa pri náročnejších úlohách, pri ktorých sa 
odporúča vzájomná pomoc žiakov, spolupráca. 
 
 
 
Práca v malom zošite – piktogram modrého zošita – informuje o tom, aby žiaci úlohu/časť úlohy vypracovali 
do malého linajkového zošita určeného pre druhý ročník. 
 
 
 
 
Poučka – postavička Výkričníka so zdvihnutým prstom upozorňuje na poučku – dôležitú informáciu, ktorú si 
majú žiaci zapamätať. Nachádza sa na konci preberanej témy. Je to zhrnutie informácií, s ktorými sa žiaci 
v kapitole stretli a pracovali s nimi. Poučky sú odsúhlasené JÚĽŠ. 
 
 
 
 
 
 
 
Hra – piktogram loptičky – úlohy zábavného typu. Žiaci pracujú vo dvojiciach, v skupinách alebo je do 
riešenia úlohy zapojená celá trieda. 
 
 
 
 
Pravopisné cvičenie – piktogram pero – obdoba diktátu, možnosti využitia pravopisných cvičení sú 
podrobnejšie rozpísané na s. 10 – 11. 
 
 
 
Ako sa ti darilo? – ilustrácia troch kamarátov s hviezdičkami – slúži na sebahodnotenie vlastnej práce. Žiaci si 
vyfarbia počet hviezdičiek podľa toho, ako zvládli dané učivo. 
 
 
 
 
 
 
 
Bodka s bublinkou – postavička Bodky dopĺňa základnú poučku a informuje o rôznych zaujímavostiach. 

 
 
 

 

 

Otáznik s bublinkou – Otáznik je umiestnený pri úlohách, ktoré vyžadujú doplňujúcu otázku. Veľa sa pýta, 
žiada odpoveď, je zvedavý. 
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3 Problematické javy v 2. ročníku – naše odporúčania 
 
Pri tvorbe PU SJ2 sme sa držali predovšetkým platnej pravopisnej normy a diskutabilné témy sme konzultovali 
s jazykovou poradňou JÚĽŠ. Na základe stanoviska poradne a usmernenia ŠPÚ sme vypracovali nasledovné 
odporúčania: 
 
Abeceda – Zoraďovanie slov podľa prvého písmena 
Žiaci druhého ročníka sa stretávajú so zoraďovaním slov podľa abecedného poradia prvýkrát. Majú sa naučiť 
zoraďovať slová na základe prvého písmena. Je preto dôležité, aby sa učitelia vyhýbali pri zadávaní úloh a 
písomiek slovám, ktoré začínajú na spoluhlásky d/ď, t/ť, n/ň a l/ľ. Ich usporiadanie sa riadi (aj v slovníkoch) 
normou STN ISO 7154 s názvom Dokumentácia. Zásady bibliografického radenia. To znamená, že slová 
začínajúce na tieto spoluhlásky sa usporadúvajú v jednom celku. Nerozlišujeme, či písmená majú alebo 
nemajú mäkčeň, chápeme ich ako jedno totožné písmeno. Preto o zoraďovaní slov v tomto prípade 
nerozhoduje len začiatočné písmeno, ale aj každé nasledujúce písmeno podľa jeho poradia v abecede. Príklad: 
slová dym, ďalekohľad. Podľa poradia písmen v abecede by malo byť ako prvé slovo dym, druhé ďalekohľad. 
Keďže d a ď berieme ako totožné písmeno (t. j. nerozlišujeme, či má/nemá mäkčeň), pozeráme na 
nasledujúce písmeno v každom slove. V slove dym – y, v slove ďalekohľad – a. Písmeno a stojí v abecede 
pred písmenom y, preto poradie týchto slov bude nasledovné: 1. ďalekohľad, 2. dym. Ak by sme žiakom v 
úlohe zadali určiť poradie slov dym a ďalekohľad, pravdepodobne by ich určili nesprávne. 
Toto pravidlo sa uplatňuje aj pri krátkych a dlhých samohláskach. (Príklad: áčkar, aby, Adam – 1. aby, 
2. áčkar 3. Adam). 
V závere ešte jedno odporúčanie: Dbajte na to, aby sa v cvičeniach nevyskytovali slová, ktoré začínajú 
rovnakým písmenom, napr. most, motýľ... (toto je už učivo 3. ročníka). 
 
Hláska a písmeno – dz, dž, ch 
V Pravidlách slovenského pravopisu (2013), v kapitole 3 Pravopis a jeho princípy, sa uvádza: „Niektoré hlásky 
sa označujú spojením dvoch písmen (zložkami): dz (spojenie písmena d a písmena z), dž (d a ž), ch (c a h). 
Keďže ide o označenie nedeliteľných zvukových celkov, aj zložky sa pokladajú za samostatné písmená.“ Napr. 
slovo chata – obsahuje 4 písmená aj 4 hlásky. 
Učivo odporúčame prepojiť s učivom o abecede, s ktorým sa už žiaci zoznámili. Vedia, že dz, dž, ch sú 
samostatné písmená slovenskej abecedy, tvoria samostatnú hlásku a nikdy ich nemôžeme rozdeliť. Na 
upevnenie a zafixovanie tohto poznatku sú veľmi vhodné krížovky a iné úlohy, pri ktorých žiaci vpisujú 
písmená dz, dž, ch do kolónok. Učia sa a uvedomujú si, že tieto písmená „patria k sebe“, tvoria jednu hlásku, 
jedno písmeno, a preto ich vždy musia vpísať len do jednej kolónky. 
 
K uvedeným okruhom vydalo ŠPÚ Metodické usmernenie č. 1/2020. 
Aktuálne dostupné na: https://www.statpedu.sk/files/sk/svp/inovovany-statny-vzdelavaci-program/inovovany-
svp-1.stupen-zs/metodicke-usmernenie_na-web_jun.pdf. 
 
Problematickým javom sa javí aj otázka dvojhlások. Tie podľa Jazykovej poradne JÚĽŠ tvoria dve písmená, 
ale len jednu hlásku. Napr. slovo prianie – obsahuje 7 písmen, ale iba 5 hlások.  
Pozor však, lebo toto pravidlo neplatí pri cudzích slovách, ktoré neobsahujú dvojhlásku, napr. Mária, akvárium, 
gymnázium (pozri nižšie Dvojhlásky). Aby sme žiakov neplietli, resp. neviedli neskôr k chybovosti pri delení 
slov, odporúčame nezaťažovať žiakov touto problematikou. Je dôležité pri zadávaní úloh a písomiek dbať na to, 
aby sa tento jav v cvičeniach nenachádzal. 
 
Dvojhlásky 
Učivo dvojhlások sme spracovali so zameraním na pravidlá a pravopis domácich slov. Žiakom zdôrazňujeme, 
že dvojhlásky v slovách nikdy nerozdeľujeme, a preto napr. slovo diera, žiarivejšia slabikujeme ako die-ra,  
žia-ri-vej-šia. 
V mnohých prípadoch je však náročné rozlíšiť, či slovo (najmä pri vlastných podstatných menách) obsahuje 
dvojhlásku. Ide o slová cudzieho pôvodu, ktoré neobsahujú dvojhlásku, a preto môžu žiakov, ale i nás, 
učiteľov, mnohokrát pomýliť. Pri pochybnostiach odporúčame konzultovať pravopis týchto slov  
s Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra alebo pozrieť Pravidlá slovenskej výslovnosti od Á. Kráľa. 

© Vydavateľstvo AITEC, Bratislava. Všetky práva vyhradené. 
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Najčastejšie slová, ktoré neobsahujú dvojhlásku: 
rodné mená – slabikujeme ich ako Má-ri-a, Jú-li-a, Te-ré-zi-a, Jú-li-us, Ma-ri-a-na, Ma-ri-e-ta, Vi-li-am...  
ostatné slová – slabikujeme ich ako ak-vá-ri-um, gym-ná-zi-um, pó-di-um, štú-di-um, fi-al-ka, kan-ce- lá-ri-a, 
in-for-má-ci-a, di-a-lóg, di-a-mant, re-lá-ci-a... 
Keďže s učivom o cudzích a domácich slovách sa žiaci oboznámia na druhom stupni, odporúčame túto 
problematiku vynechať a v písomkách a úlohách sa vyvarovať slov, v ktorých nie sú dvojhlásky. 
 
Rozdeľovanie slov auto, autobus na slabiky 
Zdroj: Jazyková poradňa JÚĽŠ 
Aktuálne dostupné na: https://jazykovaporadna.sme.sk/q/7533/    
Jazyková poradňa JÚĽŠ na svojich stránkach uvádza, že slovo auto má dve slabiky: au-to, slovo 
autobus má tri slabiky: au-to-bus.  
Vysvetlenie:  
Spravidla platí, že samohlásky sú nositeľom slabičnosti: „Ak sa vedľa seba vyskytnú dve samohlásky, väčšinou 
je medzi nimi slabičná hranica a každá samohláska patrí do inej slabiky.“ Je to tak napríklad v predponových, 
zložených, ale aj v cudzích slovách (za-u-cho, se-ba-úc-ta, ko-a-lí-ci-a). 
„V niektorých cudzích slovách však v procese zdomácňovania dochádza k zmene samohláskovej skupiny na 
jednoslabičné spojenie. Ak slabikotvornú hodnotu stratí prvá samohláska, vznikne dvojhláska, ako sa to stalo 
napr. v slovách klient, pa-cient-ka či hy-gie-na. Ak slabikotvornú hodnotu stratí druhá samohláska (obyčajne je 
to u alebo i), vznikne jednoslabičná skupina au, ou, iu, ai, ei, oi, ui. To je prípad slov ako au-to, leu-ko-plast, 
reu-ma či me-dai-la.“ 
Odporúčame preto vyvarovať sa príliš náročných, resp. neznámych slov a žiakov zoznámiť len s bežnými 
slovami, ktoré patria do ich aktívnej slovnej zásoby, napr. auto, autobus, prípadne medaila. V pracovnej 
učebnici problematické slová uvádzame ako výnimky, sú označené červeným trojuholníkom, aby si ich žiaci 
ľahšie zapamätali. 
 
Ďalším problémovým javov v 2. ročníku je delenie slov s predponami na slabiky. Podľa  PSP slová na konci 
riadka sa rozdeľujú na hranici morfém a k rozdeľovaniu slov na hranici slabík sa zvyčajne pristupuje tam, kde 
morfematický švík nie je zreteľný alebo si ho neuvedomujeme. Keďže si žiaci v 2. ročníku ešte neuvedomujú 
morfematické členenie slov, odporúčame uznať obe možnosti rozdeľovania slov, napr. po-trebovať/ 
pot-rebovať, prí-klad/prík-lad, po-zdrav/poz-drav, o-slávenec/os-lávenec, pro-stredný/pros-tredný. 
 
Neúplná veta 
Pojem „neúplná veta“ sa podľa iŠVP ISCED 2 zavádza ako nový pojem v 6. ročníku základnej školy. Žiaci sa 
učia, že pod pojmom „neúplná veta“ sa rozumie dvojčlenná veta, v ktorej je nevyjadrený podmet, napr. Číta 
knihu. Nepredpokladá sa, že žiaci tento pojem poznajú z prvého stupňa ZŠ.  
Napriek tomu sa nachádza v iŠVP pre druhý ročník požiadavka, aby si žiaci osvojili podľa obsahového 
štandardu pojem „neúplná veta“ a podľa výkonového štandardu vedeli „rozlišovať neúplnú vetu v texte“. 
Odporúčame toto učivo vysvetliť žiakom opisnou formou, keďže pojmy podmet, prísudok, jednočlenná veta, 
dvojčlenná veta ešte neovládajú. Pri spracovaní PU SJ2 sme vyberali jednoduché príklady zamerané na túto 
problematiku a vysvetlenie pomocou porovnania úplných a neúplných viet formou primeranou veku. 
Neodporúčame zoznamovať žiakov s jednočlennými vetami (napr. Potraviny. Ahoj! Prší.), nakoľko ide o učivo 
druhého stupňa ZŠ. Rovnako neodporúčame zahŕňať do tejto už aj tak dosť náročnej problematiky 
nedokončené výpovede (Poď, lebo...). 
 

© Vydavateľstvo AITEC, Bratislava. Všetky práva vyhradené. 
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4 Písanie diktátov 
 
Súčasťou jazykového vyučovania je aj písanie diktátov. Je to jedna z foriem, ako si učitelia môžu overiť stupeň 
osvojenia vedomostí žiakmi. Diktáty slúžia i na diagnostikovanie stupňa osvojených pravopisných javov. 
Na vyučovaní učiteľ/-ka realizuje cvičné diktáty a kontrolné diktáty. 
 
Cvičné diktáty sa neodporúča hodnotiť známkou. Žiaci si daný jazykový jav precvičujú alebo aplikujú 
správnosť/nesprávnosť písania. Učiteľom cvičný diktát slúži na priebežné diagnostikovanie. Na základe 
zistenia buď pokračujú v preberaní ďalšieho pravopisného javu, alebo zvolia vhodnejšie metódy na docvičenie 
problémového pravopisného javu. 
 
V iŠVP Slovenský jazyk a literatúra pre 2. ročník ZŠ Štátny pedagogický ústav určuje 10 kontrolných 
diktátov s počtom 20 až 30 plnovýznamových slov v jednom diktáte. 
 
Zameranie kontrolných diktátov podľa iŠVP: 

1. Opakovanie učiva 1. ročníka ZŠ 

2. Hláska, písmeno ch, dz, dž 

3. Samohláska ä 

4. Dvojhlásky 

5. Mäkké spoluhlásky 

6. Opakovanie učiva za prvý polrok 

7. Slabiky de, te, ne, le, di, ti, ni, li 

8. Tvrdé spoluhlásky 

9. Vety 

10. Opakovanie učiva 2. ročníka ZŠ 
 
Stupnica hodnotenia kontrolných diktátov: 

0 – 1 chyba = 1 
2 – 4 chyby = 2 
5 – 7 chýb = 3 
8 – 10 chýb = 4 
11 a viac chýb = 5 

 
 
4.1 Návrhy kontrolných diktátov 
 
Opakovanie učiva 1. ročníka ZŠ 
Máme novú kamarátku. Volá sa Ivana Beláková. Je druháčka. Má pekné dlhé vrkoče. Je múdra a láskavá. 
Vonku som stretol Samka Nováka. Má nového psa. Veľa sa spolu prechádzajú a hrajú. 

(29 plnovýznamových slov) 
 
 
Hláska, písmeno ch, dz, dž 
Na večeru som mal zdravú hrachovú kašu. Peter jedol buchtu. Ema chcela orechové koláče. Vedľa šálok bol aj 
džbán. Džús voňal ako čerstvé pomaranče. Džavot bolo počuť aj na chodbe. 

(25 plnovýznamových slov) 

© Vydavateľstvo AITEC, Bratislava. Všetky práva vyhradené. 
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Samohláska ä 
Bábätko má malú päsť. Jeho očká sú ako mäta. Opäť je smädné. Mamka mu dá mäkučkú pusu. Jeho obľúbenou 
hračkou je malé žriebätko. Má aj veľkú sestru. Volá sa Betka. 
 

(28 plnovýznamových slov) 
 
 
Dvojhlásky 
Vietor navial na cestu biele záveje. Kôň vchádza na dvor. Ocko má na voze najkrajšiu jedľu. Na vrchol jej 
môžeme dať zlatú hviezdu. Mamka napečie chutné koláče. Vianoce mám rada. 
 

(26 plnovýznamových slov) 
 
 
Mäkké spoluhlásky 
Paľko číta báseň. Učí sa ju recitovať. Šimon súťaží v behu. V máji beží maratón. Cilka je šikovná žiačka. Skvelo 
počíta. Žofka pomôže mame upiecť koláčik. 
 

(24 plnovýznamových slov) 
 
 
Opakovanie učiva za prvý polrok 
Žiaci pracujú na školskom dvore. Druháci zbierajú papiere. Ôsmaci natrú školskú bránu. Ľuboš pozametá 
dvor. Ruženka odnáša kôš jabĺk. Klára zbiera voňavú mätu. Maťko ťahá suché konáre. 
 

(26 plnovýznamových slov) 
 
 
Slabiky de, te, ne, le/di, ti, ni, li 
Matej je tretiak. V lete pôjde k starkej na dedinu. Starká pre neho napečie tie najlepšie koláče. Bude veľa 
plávať. Stretne priateľa Daniela. Opäť budú púšťať po vode svoje malé lode a snívať o ďalekej krajine 
a námorníkoch. 
 

(30 plnovýznamových slov) 
 
 
Tvrdé spoluhlásky 
Denisa je šikovná lyžiarka. Vonku sa vždy poriadne rozhýbe a nadýcha čerstvého vzduchu. Vo voľnom čase hrá 
na gitare. Má rada matematiku. Nedávno mala zranené lýtko. Trošku vzlykala. O týždeň bola opäť na lyžiach. 
 

(29 plnovýznamových slov) 
 
 
Vety 
V lese je malá studnička. Chodia k nej zvieratká. Bola tam aj líška? K večeru zahliadneme zajaca a hýľa. Bojí 
sa žaba bociana? Les je ako dom. V lese sa správajte slušne! Chráňte ho! 
 

(27 plnovýznamových slov) 
 
 
Opakovanie učiva 2. ročníka ZŠ 
Opäť sa končí rok. Trieda zostane prázdna. Chystáme sa oddychovať. Čakajú nás nové a zaujímavé miesta. 
Budeme sa čľapkať v plytkom potôčiku. Opäť sa stretneme? Áno. Ale budeme tretiaci. Hurá! 
 

(26 plnovýznamových slov) 

© Vydavateľstvo AITEC, Bratislava. Všetky práva vyhradené. 
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4.2 Upravené diktáty pre deti so ŠVVP 
 
Opakovanie učiva 1. ročníka ZŠ 

__áme novú kamar__tku. Volá sa __vana __eláková. Je druhá__ka. Má pekn__ dlhé 

vrko__e. Je m__dra a lás__avá. Vonku som stretol __amka __ováka. Má nového p__a. 

Ve__a sa spolu pre___ádzajú a hraj__. 
 

(29 plnovýznamových slov) 
 
 
 
 
Hláska, písmeno ch, dz, dž 

Na večeru som mal zdravú hra___ovú kašu. Peter jedol buc___tu. Ema ___cela 

ore___ové koláče. Vedľa šálok bol aj ___bán. ___ús voňal ako čerstvé pomaranče. 

___avot bolo počuť aj na ___odbe. 
 

(25 plnovýznamových slov) 
 
 
 
 
Samohláska ä 

Báb__tko má malú p__sť. J__ho očká sú ako m__ta. Op__ť je sm__dné. Mamka mu dá 

m__kučkú pusu. Jeho obľúb__nou hračkou j__  mal__  žrieb__tko. Má aj v__ľkú sestru. 

Volá sa B__tka. 
 

(28 plnovýznamových slov) 
 
 
 
 
Dvojhlásky 

V___tor nav___l na cestu b___le záve__e. K___ň vchádza na dvor. Ocko má na voze 

najkrajš___  jedľu. Na vrchol __ej m___žeme dať zlatú hv___zdu. Mamka napeč___ 

chutné koláče. V___noce mám rada. 
 

(26 plnovýznamových slov) 
 
 

© Vydavateľstvo AITEC, Bratislava. Všetky práva vyhradené. 
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Mäkké spoluhlásky 

Pa__ko č__ta báse__. Uč__ sa ju rec__tovať. Š__mon sú__aží v behu. V má__i bež__ 

maratón. C__lka je š__kovná žia__ka. Skvelo poč__ta. __ofka pomô__e mame upiec__ 

koláč__k. 
 

(24 plnovýznamových slov) 
 
 
 
 
Opakovanie učiva za prvý polrok 

Ž___ci pracu__ú na __kolskom dvore. Druh__ci zbiera__ú pap___re. __smaci natrú 

školskú br__nu. __uboš pozametá dvor. __uženka odnáša k__š jabĺk. Klára zb___ra 

vo__avú m__tu. Ma__ko ťahá su___é konáre. 

 
(26 plnovýznamových slov) 

 
 
 
 
Slabiky de, te, ne, le/di, ti, ni, li 

Ma__ej je tre__iak. V __ete pôj__e k starkej na de__inu. Starká pre __eho napečie tie 

naj__epšie koláče. Bu__e veľa plávať. Stret__e pria__eľa Da__iela. Opäť budú púšťať 

po vo__e svoje malé lo__e a s__ívať o ďa__ekej kraji__e a námor__íkoch. 
 

(30 plnovýznamových slov) 
 
 
 
 
Tvrdé spoluhlásky 

Den__sa je šikovná l__žiarka. Vonku sa vžd__ poriadne rozh__be a nad__cha čerstvého 

vzduchu. Vo voľnom čase hrá na g__tare. Má rada matemat__ku. Nedávno mala zranené 

l__tko. Trošku vzl__kala. O t__ždeň bola opäť na l__žiach.  
 

(29 plnovýznamových slov) 
 
 
 

© Vydavateľstvo AITEC, Bratislava. Všetky práva vyhradené. 
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Vety 

V lese je malá studnička      Chodia k nej zvieratká       Bola tam aj líška 

K večeru zahliadneme zajaca a hýľa       Bojí sa žaba bociana       Les je ako dom 

V lese sa správajte slušne       Chráňte ho  


(27 plnovýznamových slov) 
 
 
 
 
Opakovanie učiva 2. ročníka ZŠ 

Op__ť sa konč__ rok. Tr___da zosta__e prázdna. Ch__stáme sa odd__chovať. Čak__ú 

nás nové a zauj__mavé m___sta. Bu__eme sa č__apkať v pl__tkom pot__čiku. Opäť sa 

stret__eme? Áno. A__e bu__eme tre__iaci. Hurá! 
 

(26 plnovýznamových slov) 
 
 
 
4.3 Práca s pravopisnými cvičeniami v pracovnej učebnici 
 
Pravopisné cvičenia v pracovnej učebnici sú vytvorené tak, aby mali rôznorodé využitie. Slúžia na nácvik 
pravopisných javov, prehĺbenie a overenie poznatkov z preberaného učiva. Je možné využiť ich v rôznej 
podobe. Rôznorodosť a odľahčenie pri písaní diktátov je možné dosiahnuť tak, že učiteľ/-ka bude obmieňať 
formu práce s nimi, aby boli pre žiakov zaujímavejšie a menej stresujúce. Mnohé z ponúkaných možností, ako 
pracovať s pravopisnými cvičeniami, sú vhodné aj na domáce precvičovanie. Žiaci si tak môžu jazykový jav 
opakovať aj v domácom prostredí a bez zbytočného časového napätia. 
 
Možnosti práce s pravopisnými cvičeniami 
 
Odpis – odpísanie textu v podobe, ako ho žiaci vidia v učebnici (na papieri), najčastejšie malými a veľkými 
tlačenými (nie písanými) písmenami. Žiaci so ŠVVP môžu mať problém pri odpisovaní najmä tvarovo alebo 
zvukovo podobných písmen. Učiteľ/-ka im môže pomôcť tak, že im umožní používať tabuľku s písmenami, 
resp. umožní im, aby si mohli diktát polohlasne prečítať. Vhodné je použiť i väčšie písmo. 
 
Prepis – prepísanie textu z tlačenej do písanej podoby. Podobne ako pri odpise môžu mať žiaci so ŠVVP 
problém pri prepisovaní najmä tvarovo alebo zvukovo podobných písmen. Učiteľ/-ka môže žiakom pomôcť 
tak, že im umožní používať tabuľku s písmenami, resp. umožní im, aby si mohli diktát polohlasne prečítať. 
Vety by mali byť zjednodušené, nie príliš dlhé súvetia, prípadne každá nová veta bude napísaná v novom 
riadku. Zvážiť tiež napr. zvýraznenie diakritiky alebo aktuálne precvičovaných gramatických javov. 
 
Zrakový diktát – žiaci sa s diktátom najprv vopred oboznámia tak, že si ho celý prečítajú, následne im ho 
diktuje učiteľ/-ka, prípadne rodič. Je vhodný aj na domáce precvičovanie. 
 

© Vydavateľstvo AITEC, Bratislava. Všetky práva vyhradené. 
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Autodiktát – žiaci sa diktát najprv naučia naspamäť, následne ho píšu spamäti. Dôležité je, aby sa sústredili na 
pravopis a zapamätali si, ako správne napísať text. Môže sa využiť aj pri žiakoch so ŠVVP. Učiteľ/-ka upraví 
dĺžku textu, môže upraviť I jednotlivé vety tak, aby v texte neboli súvetia. 
Komentovaný diktát – žiaci súbežne s písaním textu odôvodňujú pravopis (učia sa správne písať už počas 
diktovania). Prehlbujú si gramatické javy, eliminuje sa chybovosť. Učiteľ/-ka ho môže využiť aj pri žiakoch so 
ŠVVP. Je potrebné individuálne zadávanie a komentáre s možnosťou využitia kompenzačnej pomôcky – 
gramatickej tabuľky a tiež prispôsobiť rýchlosť diktovania, nakoľko tento typ diktátu je pre žiakov so ŠVVP 
pomerne náročný. 
 
Diktovaný text – „klasický“ diktát, ktorý sa najbežnejšie využíva na základných školách. Pri žiakoch so ŠVVP 
sa využíva menej. Učiteľ/-ka im dá možnosť písať iba každú druhú vetu, prípadne len slovné spojenia, ktoré 
obsahujú preberaný gramatický jav. Odporúča sa priamy kontakt so žiakmi, minimálne stáť pri ich lavici a 
usmerňovať ich. Žiaci by nemali byť hodnotení, učiteľ/-ka uvedie len počet chýb. 
 
Výberový diktát – v texte žiaci vyhľadajú a vypisujú slová, ktoré obsahujú konkrétny preberaný gramatický 
jav. Napríklad: Učiteľ/-ka zadá žiakom, aby vyhľadali v texte a vypísali z neho slová, ktoré obsahujú mäkké 
spoluhlásky. Žiaci môžu zároveň zdôvodňovať aj pravopis týchto slov. Žiaci so ŠVVP pracujú pri tomto type 
diktátu s kompenzačnou pomôckou – gramatickou tabuľkou. 
 
Doplňovačky – v texte sú vynechané písmená (najčastejšie dopĺňanie veľkých a malých začiatočných písmen, 
i/í alebo y/ý...) alebo i celé slová. Tento typ diktátov je veľmi vhodný a často sa využíva pri žiakoch so ŠVVP. 
 
Pri všetkých druhoch diktátov je dôležitá kontrola a ich dôsledná oprava (Harčaríková, 2010, s 125 – 127). 
Diktáty žiakov so ŠVVP sa neodporúča opravovať červenou farbou (ale napr. zelenou či čiernou), aby si žiaci 
chyby nezapamätali. Vhodné je chybu napríklad označiť jej zakrúžkovaním alebo zvýraznením zvýrazňovacou 
fixkou a nechať žiakov, aby si podľa predlohy vedeli chybu nájsť a opraviť. Pri silných prejavoch diagnóz sa 
môže takto upraviť aj text poskytnutý na opravu – zakrúžkovať písmená, slová, ktoré mal žiak/žiačka v diktáte 
chybne napísané, aby sa mu/jej ľahšie hľadali. Preferuje sa hodnotenie počtom chýb, prípadne  slovné, nie 
známkou. Pri oprave diktátov je vhodné zaviesť malý zošit, v ktorom žiaci robia opravu chybných slov. Je to 
dobrá a prospešná spätná väzbe nielen pre žiakov, ale aj pre rodičov, aby vedeli, na ktoré gramatické javy sa 
doma sústrediť a opätovne ich precvičovať. 
 

(Zdroj: https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/3143/ako-precvicovat-s-dietatom-pravopis) 
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5 Práca so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) 
 
Zákon o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 Z. z. definuje špeciálnu výchovno-vzdelávaciu potrebu ako 
požiadavku na „úpravu podmienok, obsahu, foriem, metód a prístupov vo výchove a vzdelávaní pre dieťa alebo 
žiaka, ktoré vyplývajú z jeho zdravotného znevýhodnenia alebo nadania alebo jeho vývinu v sociálne 
znevýhodnenom prostredí.“ [Zákon č. 245/2008, § 2 i)] 
Medzi žiakov so ŠVVP patria žiaci so zdravotným znevýhodnením, zdravotným postihnutím, choré alebo 
zdravotne oslabené, s vývinovými poruchami, poruchou správania, deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, 
ale aj deti s nadaním. 
V podmienkach bežných základných škôl sa učitelia najčastejšie stretávajú so žiakmi, ktorí majú vývinové 
poruchy učenia, pozornosti alebo správania. 
Zákon č. 245/2008 Z. z. definuje školskú integráciu ako „výchovu a vzdelávanie detí alebo žiakov so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v triedach škôl a školských zariadení určených pre deti alebo 
žiakov bez špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb.“ [Zákon č. 245/2008, § 2 s)] 
Pojem špecifické vývinové poruchy učenia je „označenie pre rôznorodú skupinu porúch, ktoré sa prejavujú 
výraznými problémami pri nadobúdaní a používaní takých vedomostí a zručností, ako je rozprávanie, 
porozumenie hovorenej reči, čítanie, písanie, matematické usudzovanie alebo počítanie.“ (Matějček, in 
Harčaríková, 2010, s. 13) Dôležitým faktorom pri týchto poruchách je, že žiaci majú inteligenčnú úroveň 
zodpovedajúcu úrovni ostatných žiakov v ich veku. 
 
 
5.1 Vývinové poruchy učenia 
 
Dyslexia – porucha schopnosti osvojiť si čítanie. „Porucha postihuje základné znaky čitateľského výkonu, a to 
rýchlosť, správnosť, techniku čítania a porozumenie čítanému textu.” (Zelinková, 2003, s. 41). 
 
Dysgrafia – porucha schopnosti osvojiť si písanie, postihuje čitateľnosť a úpravu písaného textu. 
 
Dysortografia – porucha schopnosti osvojiť si aplikáciu gramatických pravidiel do písanej formy (porucha 
pravopisu). Medzi typické špecifické dysortografické chyby patrí „rozlišovanie krátkych a dlhých samohlások, 
rozlišovanie slabík dy-di, ty-ti, ny-ni…, rozlišovanie sykaviek, vynechané, pridané, prešmyknuté písmená alebo 
slabiky, hranica slov v písme…” (Zelinková, 2003, s. 43) 
 
Odporúčania pre prácu so žiakmi s vývinovou poruchou učenia 
 
Všeobecné rady pre prácu so žiakmi s dyslexiou, dysgrafiou a dysortografiou podľa Harčaríkovej: 
1. Tolerovať pracovné, psychomotorické tempo, tempo písania a čítania. 
2. Multisenzoriálny prístup vo výučbe – používať pri výklade, pri osvojovaní si nového učiva čo najviac 

zmyslov (počúvaj – pozeraj – hovor – napíš – ukáž). 
3. Umožniť žiakom zmenu polohy tela, v prípade potreby pohyb, krátky odpočinok, relaxáciu (chvíle 

sústredenia striedať s oddychovými). 
4. Nezadávať písomné úlohy s obmedzeným časom, bleskovky, päťminútovky, alebo ich výsledky nehodnotiť. 
5. Nehodnotiť zadania, ktoré treba vypracovať v určenom časovom úseku, prípadne ich rozsah primerane 

skrátiť. 
6. Skontrolovať porozumenie zadaniu, dovoliť žiakom otázky aj v priebehu práce, pri samostatnej práci ich  
7. v prípade potreby priebežne usmerniť (možnosť dohodnúť si so žiakmi signál, ktorým oznámia potrebu 

pomoci, napr. na lavici kartička s nápisom SOS). 
8. Zadanie rozdeliť na kratšie úseky, kontrolovať postup práce, nielen výsledok. 
9. Hodnotiť len to, čo žiaci stihli v danej časovej jednotke napísať, dohodnúť so žiakmi rozsah prepisovaného 

textu. 
10. Diktáty písať individuálne, u niektorých žiakov len slová v rozsahu zvládnutej sluchovej analýzy, syntézy, 

zvýrazniť dlhé, mäkké slabiky, prípadne ako komentovaný diktát alebo autodiktát (podrobnejšie na s. 11). 
11. Využívať doplňovacie cvičenia na overenie znalostí pravopisných pravidiel. 
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12. Diktáty nehodnotiť známkou nižšou ako 3, vyčísliť počet chýb. 
13. Neopravovať chyby červenou ceruzkou kvôli fixácii nesprávneho tvaru slova – zvýrazniť správny tvar, 

ktorý žiaci niekoľkokrát odpíšu, vo výučbe používať viacfarebné zápisy, zvýraznenia textu a pod. 
14. Diktát dovoliť napísať ako domácu úlohu pred diktovaním na vyučovacej hodine, aj inou formou zoznámiť 

sa najprv s diktovaným textom. 
15. Namiesto diktátu voliť prepis/odpis cvičenia. 
16. Možnosť písať skrátený diktát. Žiaci zapisujú len vybrané vety podľa pokynov učiteľa/ učiteľky. 
17. Po napísaní diktátu preskúšať verbálne pravidlá, dať možnosť opraviť chyby (pozri sa na toto slovo, máš ho 

dobre napísané?...). 
18. Nedávať prepisovať dlhé cvičenia, opakovane písať vety, ktoré sú napísané chybne. 
19. Nedávať dopisovať na úlohu to, čo nenapísali v škole. 
20. Cvičenia zadávať krátke, každodenné, postupne zvyšovať nároky po zvládnutí predchádzajúcich cvičení. 
21. Pomôcť pochopiť písomne zadané úlohy, priebežne kontrolovať postupy práce. 
22. Ústretový, nápomocný prístup pri odpovediach, pri samostatnej práci žiakov. 
23. Dovoliť používať názorné a kompenzačné pomôcky (kartičky s abecedou, zvýraznenie kľúčových slov, 

slovníky, gramatické tabuľky, čítacie tabuľky, čítacie okienko, doplňovacie cvičenia, pracovné listy na 
rozvoj grafomotoriky, myslenia a vnímania, pozornosti, cvičenia pre žiakov s vývinovými poruchami 
učenia – dysgrafia, dyslexia, dysortografia, dyskalkúlia, logické hry, názorné pomôcky, písacie potreby – 
špeciálne perá, ceruzky, nástavce na ceruzky, nožnice, špeciálne zošity – pomocné linajky a zvýraznené 
linajky a i.) 

24. Rozlišovať chyby vzniknuté na základe nezvládnutého učiva a chyby vznikajúce chybným odpisom. 
25. Preferovať ústny prejav, nenaliehať na pohotovú odpoveď, nápomocný prístup. 
26. Pri písomnom overovaní vedomostí voliť skôr práce menšieho rozsahu, testové formy, stručné odpovede. 

Časovo limitované práce sú menej vhodné, hodnotiť po verbálnom doskúšaní. 
27. Tolerovať zníženú kvalitu písomného prejavu, hodnotiť ju s toleranciou, oceniť snahu (do hodnotenia 

nezahŕňať chyby vznikajúce chybným odpisom, nedostatočnou úpravou, uprednostniť kvalitu pred 
kvantitou). V slohových (a podobných) úlohách hodnotiť originalitu, nápad, nie úpravu. 

28. Rozsah pozornosti postupne zvyšovať zaujatím pre činnosť, vhodnou motiváciou a ocenením. 
 
 
5.2 Vývinové poruchy aktivity a pozornosti 
 
Spracované podľa Metodicko-informatívneho  materiálu:  Žiak  s poruchami  správania  v  základnej a strednej 
škole, 2013 a prednášok k predmetu poruchy správania doc. PaedDr. T. Harčaríkovej PhD., 2018 – 2019. 
 
ADD – vývinová porucha pozornosti s normálnou aktivitou, bez hyperaktivity (syndróm deficitu pozornosti).  
S poruchami pozornosti, ale i pamäti súvisí to, že žiaci reagujú na pokyny oneskorene, je nutné pokyny i 
niekoľkokrát opakovať a napriek tomu si ich niekedy vzápätí nepamätajú. 
 
ADHD – vývinová porucha charakterizovaná veku dieťaťa neprimeraným stupňom pozornosti, rozptýlenou 
pozornosťou s hyperaktivitou. Vyskytuje sa ako: 
– „porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou a impulzivitou; 
– porucha pozornosti a koncentrácie spojená s agresivitou; 
– porucha pozornosti a koncentrácie bez agresivity.“ (Hučík, Hučíková, 2010, s. 10) 
 
ADHD býva často spojená s asociálnym správaním dieťaťa (neznášanlivosť s rovesníkmi, neakceptovanie 
autority...) a tiež s poruchami učenia. „Predovšetkým odlíšenie ADHD s agresivitou a bez agresivity je pre 
prácu učiteľov veľmi dôležité. Pri práci v triede je odlišný prístup k žiakom, ktorí sú iba hyperaktívni a 
impulzívni a tými, ktorí sa chovajú agresívne a ohrozujú spolužiakov v triede.” (Zelinková, 2003, s. 195) 
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Odporúčania pre prácu so žiakmi s poruchou aktivity a pozornosti 
 
1. Stanoviť presné hranice správania, ktoré by sa mali naučiť rešpektovať. 

 
2. V prípade nezvládania záťaže na vyučovacej hodine prejavujúce sa nevhodným správaním, narúšaním 

vyučovacieho procesu, resp. ohrozením ostatných žiakov v triede, je potrebné takýchto žiakov vyňať  
z triedy za účelom upokojenia, resp. individuálneho vyučovania na problematických hodinách. 

3. Snažiť sa upútať ich pozornosť aktívnym prístupom, často oceňovať a povzbudzovať k vytrvalosti. 
4. V zornom poli majú byť len pomôcky, ktoré naozaj potrebujú. 
5. Prostredie by malo pôsobiť útulne, pokojným dojmom. 
6. Sedieť v triede na mieste, kde budú najmenej rozptyľovaní spolužiakmi a inými predmetmi (okno, 

nástenka). 
7. Ideálne je, ak žiak/žiačka sedí sám/sama v blízkosti učiteľa/učiteľky. 
8. V triede alebo v inej miestnosti je dobré mať zriadený relaxačný kút. 
9. Stanovovať čiastkové ciele, ktoré je možné reálne v určitom časovom úseku dodržať, trvať na tom a 

priebežne povzbudzovať k ich splneniu. 
10. Učiť kontrolovať svoju činnosť a opraviť nájdené chyby (aby nepracovali rýchlo). 
11. Oceňovať aj snahu. Snažiť sa zabrániť pocitu menejcennosti. 
12. Na ich nevhodné prejavy treba reagovať pokojne, ale dôrazne. 
13. Pri opakovanom neadekvátnom správaní radšej voliť cestu vyvedenia z triedy a individuálneho pohovoru. 
14. Najdôležitejšie je pozitívne oceňovanie. 
15. Dôležité je aj dodržiavanie stanovenej medikamentóznej liečby. 
16. Žiaci sa majú cítiť v triede bezpečne a musia presne vedieť, čo sa od nich očakáva v oblasti učenia a 

správania sa. 
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6 Metodické komentáre 
 
PRACOVNÁ UČEBNICA 1. ČASŤ 

JAZYKOVÁ ČASŤ 
 
Strana 2 
OPAKOVANIE UČIVA 1. ROČNÍKA 
 
Žiaci si v prvom ročníku základnej školy vo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia osvojili grafický zápis 
reči a schopnosť čítať. Oboznámili sa s niektorými jazykovými a gramatickými pravidlami, obohatili si slovnú 
zásobu a naučili sa primerane tvorivo uplatňovať všetky komunikačné zručnosti. V prvej kapitole Opakovanie 
učiva 1. ročníka si žiaci zopakujú tvary tlačených a písaných písmen, skladanie písmen do slabík, slabík do 
slov, písanie viet, prepis tlačeného textu, správne písanie písmen s rozlišovacími znamienkami, čítanie textu                        
s porozumením, tvorenie viet podľa obrázkov. 
Prvý deň v druhej triede – motivačný príbeh v úvode tematického celku. Pred prečítaním textu odporúčame, 
kvôli kontinuite príbehu, aby sa žiaci oboznámili s úvodným textom Kde sa vzali, tu sa vzali na obálke 
pracovnej učebnice. Texty rozvíjajú čítanie s porozumením, slovnú zásobu a predstavivosť žiakov. Môže ich 
čítať učiteľ/-ka alebo žiaci. 
Uplatňujú sa komunikačné zložky (ďalej KZ) čítanie, počúvanie, rozprávanie. 
 
Naša poznámka: Na hodine výtvarnej výchovy si môžu žiaci príbeh prerozprávať a nakresliť postavičky alebo 
vlastné zážitky z prázdnin. 
 
1 
Práca s textom. Žiaci odpovedajú celými vetami na otázky vyplývajúce z textu. Otázky môže čítať učiteľ/-ka 
alebo žiaci. 
Možné riešenie: 

• Kreslené postavičky v texte sa volajú Bodka, Výkričník a Otáznik. 
• Kamaráti prišli zo šlabikára. (Bodka, Výkričník a Otáznik utiekli z prváckeho šlabikára.) 
• Učiteľ/-ka vedie so žiakmi rozhovor o zážitkoch, ktoré žiaci zažili počas letných prázdnin. 

KZ – čítanie, počúvanie, rozprávanie. 
 
2 
a) Žiaci pracujú samostatne. V texte (nie v nadpise) zakrúžkujú všetky veľké tlačené písmená. Pri ich 
vyhľadávaní si uvedomujú začiatok vety a písanie veľkých začiatočných písmen v menách osôb (Zuzka). 
b) Žiaci prepíšu zakrúžkované písmená písaným písmom na linajky. Rovnaké písmená v texte napíšu len raz. 
Napísané písmená spoločne prečítajú. 
KZ – čítanie, písanie. 
 
3 
a) Žiaci čítajú nahlas dvojice písmen v obrázkoch kolies. Dbajú na správnu výslovnosť, správnu kvantitu pri 
vyslovovaní hlások s dĺžňom a bez dĺžňa. Správne vyslovujú hlásky s mäkčeňom a bez mäkčeňa. 
b) Žiaci poznajú hlásky vo svojom mene a vedia ich správne identifikovať. Do zošita vypíšu písmená (písaným 
alebo tlačeným písmom), ktoré sa nachádzajú v ich mene. 
KZ – čítanie, písanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Žiaci napíšu do zošita slová obsahujúce písmená v obrázkoch plávacích kolies. Písmená sa 
môžu nachádzať na začiatku, v strede alebo na konci slov. 
Napr. A, Á: vlak – ráno, C, Č: pec – čaj, E, É: Eva – fén, DZ, DŽ: sadza – džem, I, Í: ihla – šíp, L, Ĺ: lano – 
stĺp, O, Ó: oko – balón, S, Š:  slimák – šál, U, Ú: uhorka – úľ, D, Ď: dom – loď, T, Ť: stojan – labuť, N, Ň: 
jún – laň, R, Ŕ: rak – vŕba, Y, Ý: tykadlo – motýľ, Z, Ž: Zita – Želka. 
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4 
a) Žiaci si zopakujú hlásky a písmená, ktoré si osvojili v 1. ročníku. Poznajú veľké a malé, tlačené a písané 
tvary písmen, o ktorých informuje Bodka. Vedia správne čítať a vyslovovať hlásky. Písmená v tabuľke čítajú 
nahlas spoločne alebo samostatne. 
b) Žiaci píšu pod uvedené písmená ich písané tvary. Odporúčame, aby bola v triede nápovedná tabuľa, na ktorej 
sú zobrazené správne tvary veľkých a malých, tlačených a písaných písmen. 
c) Žiaci pracujú podľa pokynov. Farebne zakrúžkujú tlačené a napísané písané tvary písmen, napr. veľké 
tlačené Á spolu s veľkým písaným Á. Vyriešenú úlohu si spoločne skontrolujú.  
KZ – čítanie, písanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Žiaci môžu na domácu úlohu prepísať niektoré riadky písmen z tabuľky. 
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5 
a) Žiaci pomenujú obrázky. Do rámčekov napíšu začiatočné písmená pomenovaní obrázkov veľkými tlačenými 
písmenami. Vytvorené slová prečítajú. Precvičia si písanie veľkých tlačených písmen. 
b) Žiaci napíšu slová malými písanými písmenami na linajky. Precvičia si písanie malých písaných písmen. 
KZ – písanie, čítanie, počúvanie. 
 
Žiaci prečítajú a odpovedajú na otázku, ktorú im dáva Otáznik. Odpoveď: Chýba ešte koreň. 
KZ – čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka môže využiť prierezovú tému z prvouky. Žiaci porozprávajú o rastlinách, ktoré 
rastliny poznajú, ako sa doma starajú  o izbové kvety a pod.   
 
6 
a) Žiaci doplnia do slov podľa ich významu dvojice veľkých a malých písaných písmen. Do dvojíc dopĺňajú 
vždy rovnaké písmeno, musia však uvažovať, kde napíšu veľké a kde malé písmeno. Precvičia si písanie tvarov 
písmen. Vedia, že mená sa píšu s veľkým začiatočným písmenom. 
b) Doplnené slová spoločne prečítajú a zdôvodnia pravopis. 
c) Žiaci vymyslia a napíšu do zošitov štyri vety na ľubovoľné dvojice slov. Žiaci so ŠVVP napíšu dve vety. 
Možné riešenie: Šimon stratil šál. Soňa má novú stoličku. Oto nosí okuliare. Emil mal na desiatu egreše.  
KZ – čítanie, rozprávanie, počúvanie, písanie. 
 
7 
Žiaci pracujú vo dvojiciach. Spoločne si pomáhajú, navzájom sa radia, kooperujú. 
a) Žiaci zložia zo slabík slová a napíšu ich do zošita. Slová nahlas prečítajú. Žiakom so ŠVVP učiteľ/-ka 
zakrúžkuje prvú slabiku každého slova, aby k nim vedeli nájsť ostatné slabiky a poskladať slová. 
Riešenie: zošit, žiaci, škola, jeseň, peračník. 
b) Žiaci zakrúžkujú červenou pastelkou písmená s mäkčeňom (skontrolujú si napísané slová). 
c) Žiaci vymyslia dve vety. V každej vete použijú aspoň jedno vytvorené slovo. Vety napíšu do zošita. Žiaci         
so ŠVVP napíšu jednu vetu. 
Možné riešenie: Mirka má na lavici zošit. Leo dostal nový peračník. 
KZ – čítanie, písanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Ak učiteľ/-ka usúdi, že žiaci majú pracovať spoločne a písať na tabuľu, uplatní túto formu 
práce. Je na vyučujúcich, ktorú formu a metódu práce si so žiakmi a s jednotlivými úlohami v pracovnej 
učebnici zvolia.  
 
8 HRA 
Hra slúži ako didaktický prostriedok – naučiť žiakov spolupracovať v skupine, vedieť rozdeliť úlohy, 
usmerňovať prácu, prezentovať výsledok spoločnej práce. Potrebné pomôcky: noviny, časopisy, lep, nožnice, 
výkres. Žiaci pracujú v skupinách (odporúčame piatich žiakov do jednej skupiny). Rozdelia si úlohy: dvaja 
žiaci vystrihujú písmená (písmená by mali byť dostatočne veľké), dvaja žiaci skladajú slová, jeden žiak 
nalepuje poskladané písmená na výkres. Navzájom sa radia, spolupracujú, tvoria slová. Učiteľ/-ka žiakom 
vyhradí čas na prácu (napríklad 10 minút). Po uplynutí času každá skupina prečíta vytvorené slová, prípadne 
vety. Vyhráva skupina, ktorá zložila najviac slov. 
KZ – čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
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9 
a) Žiaci pomenujú obrázky. Slová napíšu na linajku písaným písmom a prečítajú ich. 
b) V slovách zakrúžkujú zelenou pastelkou písmená s dĺžňom (skontrolujú si napísané slová). Obrázky 
vyfarbia. 
KZ – písanie, čítanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Žiaci môžu uvedené slová použiť vo vetách. Vytvorené vety prezentujú spolužiakom ústne.  
 
10 
a) Žiaci si prezrú obrázok a podľa neho doplnia do každej vety chýbajúce slovo tak, aby mala veta zmysel. Vety 
prečítajú. 
Riešenie: Deti si púšťajú šarkana. Na jeseň dozrievajú jablká. V zemi žije malý krt. Vonku svieti slnko. 
b) Žiaci prepíšu vety do zošita. Upevňujú si pisateľské zručnosti a písanie správnych tvarov písmen. 
Zakrúžkujú začiatočné písmená slov na začiatku každej vety. Zdôvodnia pravopis písania veľkých písmen. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka so žiakmi môže viesť rozhovor o znakoch jesene: ako sa príroda mení, aké býva 
počasie, ktoré sú jesenné mesiace, čo zbierajú ľudia z polí a záhrad, a pod. 
 
11 
Žiaci hľadajú správne dvojice slov, ktoré podľa významu/zmyslu patria k sebe. Slovné spojenia napíšu na 
linajky a prečítajú. Pri žiakoch so ŠVVP učiteľ/-ka overí pochopenie zadania, prípadne s nimi vypracuje prvú 
dvojicu z každého obrázka. Ďalšou možnosťou je dať im vypracovať úlohu len z prvého obrázka. 
KZ – písanie, čítanie. 
 
12 
a) Žiaci prečítajú slová. Dbajú na správnu výslovnosť. Slová prepíšu na linajky. 
b) Vymýšľajú vety, v ktorých použijú uvedené slová. Dve vety napíšu do zošita. Žiaci so ŠVVP napíšu jednu 
vetu. 
Možné riešenie: Xavér hrá na saxofóne. Quido číta western. Do 2. A chodí Yvona a Walter. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
13 PRAVOPISNÉ CVIČENIE 
Pravopisné cvičenie je zamerané na precvičenie osvojených vedomostí z danej témy. Slúži ako diktát alebo 
cvičenie na prepis slov. Odporúčame využiť alternatívne možnosti práce s pravopisnými cvičeniami uvádzané  
v teoretickej časti MP (s. 10 – 11). Žiaci so ŠVVP píšu pri diktovaní každé druhé slovo/každú druhú vetu, 
prípadne pravopisné cvičenie vypracujú vo forme doplňovačky. 
KZ – počúvanie, písanie, čítanie. 
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14 
Žiaci môžu úlohu vypracovať samostatne alebo spoločne (prípadne len časť) na tabuľu. 
a) Usporiadajú slová v obrázkoch hodín do viet. Poradie slov vo vetách si môžu očíslovať. Vytvorené vety 
prečítajú a napíšu do zošita. Pri žiakoch so ŠVVP učiteľ/-ka overí pochopenie úlohy a počet viet prispôsobí ich 
pracovnému tempu. Pre lepšie zvládnutie úlohy navrhujeme prekryť obrázky hodín tak, aby žiaci pracovali 
vždy len s jedným obrázkom. 
b) Žiaci spočítajú slová v jednotlivých vetách a číslom napíšu ich počet. Učiteľ/-ka môže využiť prierezovú 
tému z prvouky Orientácia v čase. 
Riešenie: Dopoludnia sa učím. 3; Doma si napíšem úlohy. 4; Poobede sa budem hrať. 4; Večer pôjdem spať. 3 
KZ – čítanie, písanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka môže napísať slová z obrázkov hodín na kartičky. Slová z jednotlivých viet farebne 
odlíši. Žiaci usporiadajú slová do viet podľa farieb a následne ich zoradia podľa časovej postupnosti. Pracujú 
na magnetickej alebo interaktívnej tabuli.  
 
15 
a) Žiaci čítajú rady písmen a oddeľujú v nich slová. Pri žiakoch so ŠVVP učiteľ/-ka overí pochopenie úlohy, 
prípadne priebežne kontroluje správnosť riešenia. 
b) Žiaci vyhľadajú a farebne odlíšia jednotlivé vety zložené z nájdených slov. Vety nahlas prečítajú. 
Riešenie: Evka Sláviková nádherne kreslí. Ondrej Bystrý číta novú knihu. Ivko Laš pomáha svojej tete. Ivka Ružová 
krásne spieva. 
c) Modrou pastelkou zakrúžkujú mená a oranžovou pastelkou priezviská. 
d) Žiaci zistia, že na konci viet chýba bodka. Vety správne prepíšu do zošita. 
KZ – čítanie, počúvanie, písanie. 
 
Žiaci prečítajú a odpovedajú na otázku, ktorú im dáva Otáznik. Spoločne diskutujú o tom, čo radi robia vo 
svojom voľnom čase, aký je ich denný režim. 
KZ – počúvanie, rozprávanie. 
 
16 
Žiaci vymyslia a napíšu deťom na obrázkoch meno a priezvisko. Upevnia si pravidlo písania veľkých písmen  
v menách a priezviskách osôb. 
KZ – písanie, čítanie. 
 
17 
Žiaci napíšu svoje meno. Spoločne si prečítajú a zopakujú informáciu od Bodky. 
KZ – písanie, čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
18 PRAVOPISNÉ CVIČENIE 
Pravopisné cvičenie je zamerané na precvičenie osvojených vedomostí z danej témy. Slúži ako diktát alebo 
cvičenie na prepis slov. Odporúčame využiť alternatívne možnosti práce s pravopisnými cvičeniami uvádzané  
v teoretickej časti MP (s. 10 – 11). Žiaci so ŠVVP píšu pri diktovaní každé druhé slovo/každú druhú vetu, 
prípadne pravopisné cvičenie vypracujú vo forme doplňovačky. 
KZ – počúvanie, písanie, čítanie. 
 
Žiaci vyfarbia hviezdy, ktoré slúžia ako sebahodnotenie spokojnosti so svojou prácou. 
 
 
Ďalšie materiály nájdete na www.aitec.sk. 
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ABECEDA 
 
Z výkonového štandardu: Žiak vie/dokáže napísať tlačené a písané písmená slovenskej abecedy. Žiak vie 
vymenovať a napísať písmená v abecednom poradí. Žiak vie/dokáže zoraďovať slová v abecednom poradí na 
základe prvého písmena. 
 
Lastovičky – motivačný príbeh v úvode tematického celku Abeceda. V texte je zakomponovaný pojem 
abeceda. Učiteľ/-ka môže využiť príbeh na rozhovor so žiakmi o blížiacej sa jeseni, aplikovať prierezovú tému 
z prvouky Spomienky na prázdniny a začínajúce sa jesenné zmeny v prírode. Text rozvíja čítanie  
s porozumením, slovnú zásobu a fantáziu žiakov. Môže ho čítať učiteľ/-ka alebo žiaci. 
KZ – čítanie, počúvanie, rozprávanie. 
 
Naša poznámka: Na hodine výtvarnej výchovy môžu žiaci príbeh prerozprávať a nakresliť odlietajúce 
lastovičky a jesennú prírodu. 
 
1 
Práca s textom. Žiaci odpovedajú celými vetami na otázky vyplývajúce z textu. Otázky môže čítať učiteľ/-ka 
alebo žiaci. 
Možné odpovede: 

• Na jeseň odlietajú lastovičky za more/do Afriky/do teplých krajín. 
• Abeceda je usporiadanie písmen v presnom poradí. 
• Text má nadpis Lastovičky. Žiaci nadpis prečítajú a napíšu ho na linajku písaným písmom. 

KZ – čítanie, počúvanie, písanie, rozprávanie. 
 
2 
Žiaci čítajú písmená slovenskej abecedy. Môžu ich prečítať všetky naraz alebo postupne po riadkoch. Dávajú 
pozor na správnu výslovnosť, navzájom sa počúvajú. Spočítajú písmená a číslom napíšu ich počet 
do farebnej plôšky. 
KZ – čítanie, počúvanie, písanie. 
 
Osvojovanie si slovenskej abecedy je rozdelené na tri časti (A – CH, I – Q, R – Ž), ktoré sú farebne odlíšené. 
Úlohy v každej časti sa zámerne opakujú, aby si žiaci ľahšie osvojili učivo o abecede. Pri ich riešení môžu 
používať aj abecedu na záložke PU. Okrem slovenskej abecedy sa tam nachádza aj skrátená (latinská) abeceda. 
 
3 
a) Žiaci si spoločne prezrú a prečítajú písmená 1. časti slovenskej abecedy v šále lastovičky.  
b) Žiaci doplnia chýbajúce písmená abecedy do prázdnych plôšok. Píšu veľkým tlačeným písmom. Môžu si 
pomôcť abecedou z úlohy 2 alebo abecedou na záložke PU. 
c) Žiaci prepíšu písmená veľkým písaným písmom do zošita. Dbajú na správne tvary písmen. 
KZ – čítanie, písanie. 
 
Naša poznámka: Pri učení sa abecedy naspamäť školská prax odporúča naučiť sa tzv. skrátenú (latinskú) 
abecedu, ktorá neobsahuje písmená s rozlišovacími znamienkami. Skrátená abeceda je vhodnou pomôckou 
najmä pre žiakov so ŠVVP. Slovenská abeceda i skrátená podoba abecedy sa nachádzajú na záložke PU. Žiaci 
ju môžu používať počas celého školského roka pri zoraďovaní slov v abecednom poradí. 
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4 
a) Žiaci si prezrú a prečítajú písmená 1. časti abecedy v obláčikoch. Písmená môžu čítať nahlas spoločne alebo 
jednotlivo, prípadne ich prečítajú samostatne potichu. 
b) Žiaci prepíšu písmená v abecednom poradí na linajku. Môžu si pomôcť abecedou z úlohy 7/2 alebo abecedou 
na záložke PU. Postupne vyfarbujú aj obláčiky s písmenami tak, ako im to radí Bodka. Zoradené písmená 
prečítajú. Precvičujú si usporiadanie písmen 1. časti abecedy. 
c) Žiaci si vyberú osem písmen a utvoria na ne slová, ktoré napíšu do zošita. Utvorené slová môžu najskôr písať 
spoločne na tabuľu. Žiaci so ŠVVP si vyberú štyri písmená, utvoria a napíšu štyri slová. 
Možné riešenie: auto, bocian, cesta, čiara, ďateľ, fazuľa, gaštan, chlieb... 
KZ – čítanie, písanie. 
 
Naša poznámka: Odporúčame, aby bola v triede počas celého školského roka umiestnená na viditeľnom mieste 
slovenská abeceda (napr. nad tabuľou, na nástenke a pod.). 
 
5 
a) Žiaci si prezrú a prečítajú písmená (časť abecedy) v rámikoch a aplikujú osvojené vedomosti z prvej časti 
abecedy. 
b) Vyhľadajú obraz, na ktorom nie sú písmená uvedené v abecednom poradí. Nesprávny obraz prečiarknu. 
Svoje riešenie zdôvodnia. Pri žiakoch so ŠVVP učiteľ/-ka overí pochopenie úlohy. 
KZ – čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
Žiaci sa podľa pokynu Výkričníka naučia naspamäť prvú časť slovenskej abecedy. 
 
Naša poznámka: Na upevnenie prvej časti abecedy sa žiaci môžu zahrať didaktickú hru Domino. V skupinách 
alebo vo dvojiciach ukladajú karty s písmenami slovenskej abecedy podľa známych pravidiel hry. 
 
6 
a) Žiaci si spoločne prezrú a prečítajú písmená 2. časti slovenskej abecedy napísané na kufríkoch. 
b) Žiaci doplnia chýbajúce písmená abecedy do prázdnych plôšok na kufríkoch. Píšu veľkým tlačeným 
písmom. Môžu si pomôcť abecedou z úlohy 7/2 alebo abecedou na záložke PU. 
c) Žiaci prepíšu písmená veľkým písaným písmom do zošita. Dbajú na správne tvary písmen. 
KZ – čítanie, písanie. 
 
7 
a) Žiaci si prezrú a prečítajú písmená 2. časti abecedy v listoch. Písmená môžu čítať nahlas spoločne alebo 
jednotlivo, prípadne ich prečítajú samostatne potichu. Osvojujú si druhú časť abecedy. 
b) Žiaci prepíšu písmená v abecednom poradí na linajku. Môžu si pomôcť abecedou z úlohy 7/2 alebo abecedou 
na záložke PU. Postupne vyfarbujú aj listy s písmenami podobne ako pri obláčikoch. Zoradené písmená 
prečítajú. Precvičujú si usporiadanie písmen 2. časti abecedy. 
c) Žiaci si vyberú osem písmen a utvoria na ne slová, ktoré napíšu do zošita. Utvorené slová môžu najskôr písať 
spoločne na tabuľu. Žiaci so ŠVVP si vyberú štyri písmená, utvoria a napíšu štyri slová. 
Možné riešenie: ihla, Janko, lampa, ľad, mamička, Nelka, otecko, Paľko... 
KZ – čítanie, písanie. 
 
8 
a) Žiaci si prezrú a prečítajú písmená (časť abecedy) v rámikoch a aplikujú osvojené vedomosti z druhej časti 
abecedy. 
b) Vyhľadajú obraz, na ktorom nie sú písmená uvedené v abecednom poradí. Nesprávny obraz prečiarknu. 
Svoje riešenie zdôvodnia. Pri žiakoch so ŠVVP učiteľ/-ka overí pochopenie úlohy. 
KZ – čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
Žiaci sa podľa pokynu Výkričníka naučia naspamäť druhú časť slovenskej abecedy. 
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9 
a) Žiaci si spoločne prezrú a prečítajú písmená 3. časti slovenskej abecedy v kvapkách. 
b) Žiaci doplnia chýbajúce písmená abecedy do prázdnych kvapiek. Píšu veľkým tlačeným písmom. Môžu si 
pomôcť abecedou z úlohy 7/2 alebo abecedou na záložke PU. 
c) Žiaci prepíšu písmená veľkým písaným písmom do zošita. Dbajú na správne tvary písmen. 
KZ – čítanie, písanie. 
 
10 
a) Žiaci si prezrú a prečítajú písmená 3. časti abecedy v obrázkoch. Písmená môžu čítať nahlas spoločne alebo 
jednotlivo, prípadne ich prečítajú samostatne potichu. Osvojujú si tretiu časť abecedy. 
b) Žiaci prepíšu písmená v abecednom poradí na linajku. Môžu si pomôcť abecedou z úlohy 7/2 alebo abecedou 
na záložke PU. Postupne vyfarbujú aj obrázky s písmenami podobne ako pri obláčikoch. Zoradené písmená 
prečítajú. Precvičujú si usporiadanie písmen 3. časti abecedy. 
c) Žiaci si vyberú osem písmen a utvoria na ne slová, ktoré napíšu do zošita. Utvorené slová môžu najskôr písať 
spoločne na tabuľu. Žiaci so ŠVVP si vyberú štyri písmená, utvoria a napíšu štyri slová. 
Možné riešenie: rak, sova, šimpanz, tuleň, ťava, úhor, vlk, zebra... 
KZ – čítanie, písanie. 
 
11 
a) Žiaci si prezrú a prečítajú písmená (časť abecedy) v rámikoch a aplikujú osvojené vedomosti z tretej časti 
abecedy. 
b) Vyhľadajú obraz, na ktorom nie sú písmená uvedené v abecednom poradí. Nesprávny obraz prečiarknu. 
Svoje riešenie zdôvodnia. Pri žiakoch so ŠVVP učiteľ/-ka overí pochopenie úlohy. 
KZ – čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
Žiaci sa podľa pokynu Výkričníka naučia naspamäť tretiu časť slovenskej abecedy. 
 
12 
a) Žiaci povedia spamäti slovenskú abecedu. Cvičenie je zamerané na diagnostiku osvojenia učiva. 
b) Žiaci doplnia chýbajúce písmená abecedy. Píšu veľkým písaným písmom. Riešenie nahlas odprezentujú. 
KZ – rozprávanie, čítanie, počúvanie, písanie. 
 
Naša poznámka: Na upevnenie abecedy si môžu žiaci zahrať didaktickú hru Poukladaj obrázky 
v abecednom poradí. Žiaci pomenujú obrázky a zoraďujú ich vedľa seba podľa abecedy. Musia si uvedomiť 
začiatočné písmeno pomenovaní obrázkov. 
 
Postava Výkričníka upozorňuje na poučku. Učiteľ/-ka spolu so žiakmi prečíta poučku, vysvetlí dôležité pojmy, 
ktoré si majú žiaci zapamätať. Je zhrnutím vyvodeného učiva. 
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Zoraďovanie slov v abecednom poradí 
 
1 
a) Žiaci pomenujú obrázky. Slová napíšu písaným písmom na linajky. Na slová môžu vymyslieť vety alebo 
porozprávať o tom, kde žijú tieto zvieratá, kde ich u nás môžu vidieť (medzipredmetové vzťahy – prvouka). 
b) Učiteľ/-ka vysvetlí žiakom postup pri zoraďovaní slov v abecednom poradí podľa prvého písmena v slove. 
Môže ich oboznámiť s využitím zoraďovania slov v abecednom poradí v praktickom živote (napr. telefónne 
zoznamy, vyhľadávanie názvov kníh v knižnici, abecedný zoznam žiakov v triede a pod.). 
Pre ľahšiu orientáciu v abecednom poradí odporučí žiakom, aby najskôr zakrúžkovali prvé písmeno v slove. 
c) Žiaci očíslujú slová podľa abecedy. Učiteľ/-ka ich upozorní, že majú použiť číslo s bodkou, lebo určujú 
poradie (medzipredmetové vzťahy – matematika). Môžu si pomôcť abecedou na záložke PU, ako im radí 
Bodka. 
KZ – písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
2 
a) Žiaci prečítajú slová v riadkoch. Po prečítaní povedia spoločný názov pre slová v jednotlivých radoch. 
Žiakom so ŠVVP učiteľ/-ka skráti úlohu tak, že im prečiarkne druhý a tretí alebo prvý a štvrtý riadok a budú 
riešiť úlohu len v prvom a poslednom alebo druhom a treťom rade slov. Ako pomôcku použijú abecedu na 
záložke PU. 
Riešenie: hračky, ovocie/plody, pečivo/jedlo, hudobné nástroje. 
b) Žiaci zakrúžkujú v každom slove prvé písmeno. Ich zakrúžkovaním ľahšie vnímajú usporiadanie písmen, 
slov v abecednom poradí. 
c) d) Žiaci pozorujú vyznačené písmená na začiatkoch slov. Na základe osvojených poznatkov určia, či sú slová 
v radoch zoradené v abecednom poradí. Zelenou pastelkou napíšu        k radu slov, v ktorom sú slová 
usporiadané správne, červenou pastelkou napíšu k radu, kde nie sú slová v radoch usporiadané v abecednom 
poradí. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
Bodka žiakov upozorňuje na zopakovanie si abecedy. 
KZ – rozprávanie, počúvanie. 
 
3 
Žiaci nahlas prečítajú zoznamy mien na obrázkoch mobilov. Vyfarbia tlačidlá mobilov, na ktorých sú mená 
zoradené v abecednom poradí. Žiakom so ŠVVP učiteľ/-ka skráti úlohu tak, že im prečiarkneme tretí a štvrtý 
mobil a budú riešiť úlohu len v prvom a druhom mobile. Môžu použiť abecedu na záložke PU. 
KZ – čítanie, počúvanie. 
 
4 
a) b) Žiaci prečítajú slová nahlas. Dbajú na správnu výslovnosť. Potom zakrúžkujú prvé písmeno každého 
slova. 
c) Pri vyriešení tejto časti úlohy je vhodné, aby žiaci očíslovali slová v abecednom poradí najskôr v PU a 
následne ich prepísali do zošita. Žiaci môžu slová použiť aj vo vetách. Vety tvoria ústne. Žiakom so ŠVVP 
učiteľ/-ka skráti úlohu tak, že im prečiarkneme posledné tri slová. Používajú pri tom abecedu na záložke PU.  
Riešenie: gaštany, hrušky, jablká, orechy, šípky, tekvice. 
Riešenie: gaštany, hrušky, jablká, kapusty, orechy, slivky, šípky, tekvice, zemiaky. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka môže viesť so žiakmi rozhovor o jesenných prácach na poli a v záhradách,  
o plodoch, ktoré dozrievajú na jeseň, o zbere úrody, o jej uskladnení. Medzipredmetové prepojenie s prvoukou 
– jesenné zmeny v prírode. 
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5 
Žiaci pracujú vo dvojiciach. Spoločne si pomáhajú, navzájom sa radia, kooperujú. 
a) V štvorsmerovke hľadajú a vyznačujú jedenásť pomenovaní zvierat: žirafa, vôl, koza, baran, antilopa, tuleň, 
zebra, slon, myš, puma, leopard. Žiakom so ŠVVP učiteľ/-ka pripraví zoznam slov, ktoré majú hľadať  
v štvorsmerovke. 
b) Žiaci zakrúžkujú neoznačené písmená. Utvoria dve slová a doplnia ich do vety. Vety prečítajú. 
Riešenie: Najrýchlejší suchozemský cicavec na svete je gepard štíhly. 
c) Žiaci prepíšu do zošita jedenásť slov (pomenovania zvierat) a očíslujú ich v abecednom poradí. Po skončení 
práce si spoločne skontrolujú vypracovanie úlohy. (Učiteľ/-ka môže mať riešenie vypracované na tabuli.) 
Riešenie: žirafa 11., vôl 9., koza 3., baran 2., antilopa 1., tuleň 8., zebra 10., slon 7., myš 5., leopard 4., puma 6. 
KZ – čítanie, počúvanie, písanie. 
 
6 
a) Úlohu môžu vypracovať žiaci samostatne. Do krížovky vpíšu mená detí v abecednom poradí. Upevňujú si 
učivo. 
b) Žiaci prečítajú z tajničiek mená detí a vpíšu ich do farebných rámčekov. 
Riešenie: Denis, Erika. 
KZ – čítanie, písanie. 
 
Naša poznámka: Žiaci môžu vymýšľať a hovoriť vety, v ktorých použijú mená spolužiakov/spolužiačok. Vety 
môžu súvisieť s aktivitami detí, napr. Želka sa učí hrať na klavíri. Viktor hrá futbal. 
 
7 PRAVOPISNÉ CVIČENIE 
Pravopisné cvičenie je zamerané na precvičenie osvojených vedomostí z danej témy. Slúži ako diktát alebo 
cvičenie na prepis slov. Odporúčame využiť alternatívne možnosti práce s pravopisnými cvičeniami uvádzané  
v teoretickej časti MP (s. 10 – 11). Žiaci so ŠVVP píšu pri diktovaní každé druhé slovo/každú druhú vetu, 
prípadne pravopisné cvičenie vypracujú vo forme doplňovačky. 
KZ – počúvanie, písanie, čítanie. 
 
8 
Žiaci napíšu slová z úlohy 7 v abecednom poradí do zošita. Pre lepšiu prehľadnosť si slová môžu najprv 
očíslovať v abecednom poradí v PU. Zoradené slová prečítajú. Žiakom so ŠVVP učiteľ/-ka upraví počet slov 
podľa potreby, napr. prečiarkne posledné tri slová v úlohe. 
Riešenie: Adam, cukor, džús, fakľa, kapusta, Marek, Oto, Pavol, Stela, tabuľa, žaba. 
Riešenie: Adam, cukor, Danka, džús, Ernest, fakľa, kapusta, Marek, Oto, Pavol, Stela, tabuľa, ucho, žaba. 
KZ – písanie, čítanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka môže na kartičky napísať slová z úlohy 7. Žiaci na magnetickej/interaktívnej tabuli 
presúvaním zoraďujú slová podľa abecedy. 
 
9 HRA 
Žiaci s učiteľom/učiteľkou pracujú podľa návodu. Zopakujú si slovenskú abecedu. 
KZ – rozprávanie, počúvanie, písanie. 
 
Naša poznámka: Žiaci môžu pracovať vo dvojiciach. Jeden z dvojice dvíha kartičku s písmenom, ktoré je hneď 
pred napísaným písmenom, druhý z dvojice kartičku s písmenom, ktoré je hneď za napísaným písmenom. 
Vyhráva dvojica, ktorá dvihne správne písmená ako prvá. 
 
Postava Výkričníka upozorňuje na poučku. Učiteľ/-ka spolu so žiakmi prečíta poučku, vysvetlí dôležité pojmy, 
ktoré si majú žiaci zapamätať. Je zhrnutím vyvodeného učiva. 
 
 

Š T 
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Opakovanie: ABECEDA 
 
Strana môže slúžiť na samostatnú prácu, má diagnostickú funkciu pre učiteľov aj žiakov. Žiaci môžu úlohy 
vypracovať aj spoločne. Odporúčame, aby žiakom so ŠVVP učiteľ/-ka kontroloval/-a pochopenie zadaní 
jednotlivých úloh. Podľa potreby im úlohy skrátil/-a alebo pridal/-a čas, aby stihli vypracovať každú úlohu. 
Úlohy, ktoré žiaci nestihnú urobiť, nehodnotí. Žiaci používajú abecedu, ktorá je na záložke PU. 
 
1 
Žiaci napíšu do rámčeka číslo 46. 
KZ – písanie. 
 
2 
Žiaci doplnia malými písanými písmenami do tabuľky chýbajúce písmená abecedy. 
KZ – písanie, čítanie. 
 
3 
a) Žiaci prečítajú slová a zvislými čiarami ich v rade slov oddeľujú. 
Riešenie: ZOŠIT/GUMA/PERO/CERUZA/NOŽNICE/UČEBNICA/LEP 
b) Žiaci môžu očíslovať slová v abecednom poradí najskôr v PU. Potom ich napíšu do zošita. Napísané slová 
prečítajú. 
KZ – čítanie, písanie, počúvanie. 
 
4 
Žiaci prečítajú mená detí a očíslujú ich v abecednom poradí. Žiakom so ŠVVP učiteľ/-ka upraví úlohu tak, že 
posledné tri mená s obrázkami detí prečiarkneme.  
Riešenie: 1. Ela, 2. Janka, 3. Krištof, 4. Xavér, 5. Žofia. 
Riešenie: 1. Amálka, 2. Berta, 3. Ela, 4. Hugo, 5. Janka, 6. Krištof, 7. Xavér, 8. Žofia. 
KZ – čítanie, písanie. 
 
5 
Žiaci prečítajú slová a očíslujú ich v abecednom poradí. Utvoria vetu. Vetu napíšu na linajku a prečítajú. 
Riešenie: Janko kopol loptu Milanovi. 
KZ – čítanie, písanie. 
 
6 
a) Žiaci prečítajú názvy športov z ponuky a dopĺňajú ich do tabuľky v abecednom poradí. Pri vpisovaní si 
všímajú začiatočné písmená napísaných slov a smer šípok. Vyplnenú tabuľku prečítajú. Žiakov so ŠVVP 
učiteľ/-ka osobitne upozorní na smer vypĺňania, prípadne im dá vyplniť len prvé dva riadky. Používajú abecedu 
na záložke PU. 
Riešenie: basketbal, cyklistika, džudo, futbal, hokej, korčuľovanie, lyžovanie, plávanie, šerm, tenis, volejbal, zápasenie. 
b) Žiaci hovoria ďalšie športy, ktoré poznajú. 
KZ – písanie, čítanie, počúvanie, rozprávanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka môže viesť so žiakmi rozhovor o rôznych druhoch športu, o tom, ktorému športu 
sa venujú, o význame pohybu a športovania pre naše zdravie. 
 
Žiaci vyfarbia hviezdy, ktoré slúžia ako sebahodnotenie spokojnosti so svojou prácou. 
 
 
Ďalšie materiály nájdete na www.aitec.sk. 
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HLÁSKA A PÍSMENO 
 
Z výkonového štandardu: Žiak vie/dokáže správne určovať hlásku v daných slovách, dokáže vymenovať počet 
písmen a hlások v slovách (vrátane hlásky – písmena dz, dž, ch), vie správne vyslovovať v slovách hlásky, vie 
rozlíšiť/ vysvetliť pojem hláska – písmeno. 
 
Stratený šarkan – motivačný príbeh v úvode tematického celku Hláska a písmeno. Žiaci sa 
prostredníctvom príbehu druháka Adama oboznámia s pojmami hláska – písmeno. Text možno využiť 
nielen na prezentovanie nového učiva, ale aj na rozhovor o jesenných hrách vonku, o počasí v jeseni,  
o znakoch jesene, o tom, aká je dôležitá vzájomná pomoc a pod. (medzipredmetové vzťahy – prvouka, 
etická výchova, náboženská výchova). Text rozvíja čítanie s porozumením, slovnú zásobu a predstavivosť 
žiakov. Môže ho čítať učiteľ/-ka alebo žiaci. 
KZ – čítanie, počúvanie, rozprávanie. 
 
Naša poznámka: Na hodine výtvarnej výchovy si môžu žiaci prerozprávať príbeh a nakresliť/vyrobiť šarkana. 
 
1 
Práca s textom. Žiaci odpovedajú celými vetami na otázky vyplývajúce z textu. Otázky môže čítať učiteľ/- 
-ka alebo žiaci. 
Možné odpovede: 

• Adam mal zo všetkých ročných období najradšej jeseň, pretože si mohol púšťať šarkana. (Adam si v jeseni rád 
púšťal šarkana.) 

• Žiaci odpovedajú, ktoré ročné obdobie majú radi a prečo. 
• Adamovi pomohli hlásky tak, že rozhlásili v každom rozhlase, že sa mu stratil pestrofarebný šarkan. Písmenká 

mu pomohli tak, že napísali oznam o stratenom šarkanovi do všetkých novín a časopisov. 
• Adamov šarkan bol pestrofarebný ako jesenné lístie. Žiaci dokreslia šarkana v ilustrácii. Môžu ho dokresliť 

ľubovoľne alebo podľa predlohy malého šarkana, ktorého drží Otáznik. 
KZ – čítanie, počúvanie, rozprávanie. 
 
2 
a) b) Žiaci vyfarbia načerveno hviezdičky v obrázkoch, na ktorých ľudia hovoria alebo počúvajú – 
porozumenie a uvedomenie si pojmu hláska. Svoje rozhodnutie zdôvodnia. Namodro vyfarbia hviezdičky  
v obrázkoch, na ktorých ľudia píšu alebo čítajú – uvedomenie si a porozumenie pojmu písmeno. 
KZ – čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
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3 
Žiaci prečítajú slovné spojenia, ktoré vyjadrujú rozlíšenie pojmov hlásky (počujeme) a písmená (vidíme). 
Doplnia ich do viet, čím si pojmy osvojujú. Vety prečítajú. Žiakom so ŠVVP učiteľ/-ka upraví zadanie tak, aby 
spájali pojmy z ponuky s vetami (pojmy nemusia písať). Môžu použiť aj označenie A – k obrázku počujeme 
hlásky a B – k obrázku vidíme písmená. Do viet následne dopĺňajú písmená A alebo B. 
KZ – čítanie, písanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka môže vyzvať žiakov, aby navrhli ďalšie možnosti, kde počujeme hlásky (pri speve, 
pri pozeraní televízie, pri telefonovaní a pod.) a kde vidíme písmená (na vlakovej stanici pri čítaní cestovného 
poriadku, pri čítaní receptov a pod.). 
 
Žiaci prečítajú a odpovedajú na otázku, ktorú im dáva Otáznik. Odpoveď: Hlásky sú zvuky. Počujeme ich, 
spievame ich, hovoríme ich. Písmená sú znaky. Píšeme ich, vidíme ich napísané. 
KZ – čítanie, rozprávanie. 
 
4 
a) b) Žiaci napodobnia zvuky zvierat (precvičujú pojem hláska) a napíšu ich písaným písmom na linajku. 
Hlásky (zvuky) tak „premenia“ na písmená (znaky). Obrázky vyfarbia. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka môže vyzvať žiakov, aby si dávali navzájom zvukové hádanky a na základe 
počutého zvuku (hlások) uhádli, o ktoré zvieratko ide (miau – mačka, kotkodák – sliepka, kikirikí – kohút, hijó – 
kôň, bzzzz – mucha a pod). 
 
5 
Žiaci pracujú vo dvojiciach. Spoločne si pomáhajú, navzájom sa radia, kooperujú. 
a) Prečítajú písmená v mašličkách šarkana. Z písmen skladajú slová. Slová píšu do zošita. Písmená sa môžu  
v slovách opakovať. Žiaci navzájom spolupracujú, ale každý z dvojice píše slová do svojho zošita. Pri žiakoch 
so ŠVVP učiteľ/-ka overí pochopenie zadania. 
b) Žiaci prečítajú slová, ktoré napísali. Vyhľadajú slovo s najväčším počtom písmen a podčiarknu ho. 
Odporúčame prácu skontrolovať. 
Možné riešenie: voz, zem, lano, zima, les, zub, vrana, vlas, smola, Eva, Ivan, sob, Zuzanka, slon, sova... 
KZ – čítanie, písanie, počúvanie. 
 
6 
a) Žiaci doplnia do textu ľudovej hádanky chýbajúce písmená. 
b) Hádanku prečítajú a napíšu uhádnuté slovo na linajku. 
Riešenie: šálka. 
c) Žiaci prepíšu hádanku do zošita. Žiaci so ŠVVP prepíšu prvé tri verše. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka podľa časovej možnosti môže vyzvať žiakov, aby si spoločne dávali hádanky, ktoré 
poznajú. 
 
Postava Výkričníka upozorňuje na poučku. Učiteľ/-ka spolu so žiakmi prečíta poučku, vysvetlí dôležité pojmy, 
ktoré si majú žiaci zapamätať. Je zhrnutím vyvodeného učiva. 
 
Naša poznámka: Žiaci si môžu napísať skrátenú poučku do zošita:  
Hláska je zvuk. Hlásky počujeme a vyslovujeme. Písmeno je znak. Písmená vidíme a píšeme. 
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7 
Žiaci prečítajú písmená (hlásky) a následne ich prepíšu písaným písmom (písmená). 
KZ – písanie, čítanie. 
 
Naša poznámka: Ak dovolí časová rezerva, žiaci môžu vymýšľať slová, v ktorých sa budú jednotlivé 
hlásky/písmená z úlohy 7 nachádzať. Slová povedia a následne ich napíšu. Slová píšu na tabuľu aj do zošita, 
napr. labuť, päť, lečo, sadze, fašírka, Gabo, Helenka, varecha, prší, júl, Kamil, Miško, kôpor, Paľko, vŕba, 
plášť, Tóno, western, Yvona, užovka. 
 
8 
a) Žiaci si prezrú písmená v tričkách a zložia z nich mená (písmená v tričkách môžu spájať čiarami). Mená 
napíšu písaným písmom na linajku a prečítajú. 
b) Ku každému menu do vyznačených štvorčekov napíšu počet písmen a počet hlások. Pri žiakoch so ŠVVP 
učiteľ/-ka overí pochopenie zadania. 
KZ – čítanie, písanie. 
 
Naša poznámka: Ak dovolí časová rezerva, žiaci môžu vymýšľať na jednotlivé mená vety. Napríklad: Jakub hrá 
futbal. Edita pekne recituje básne. Hana má rada leto. Oliver dostal nový bicykel. 
 
9 
a) Žiaci pomenujú obrázky. Slová (pomenovania) napíšu na linajky a prečítajú. 
b) Žiaci vymýšľajú vtipné vety. Vo vete použijú dve napísané slová. Necháme prejaviť ich fantáziu. Vetu 
napíšu do zošita. 
Možné riešenie: Samko priviazal zvedavého šarkana o strechu traktora. 
KZ – písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
10 
a) Žiaci doplnia do slov písmená i, j. Slová prečítajú, skontrolujú. 
b) Žiaci vymyslia krátky príbeh, v ktorom použijú slová z cvičenia. 
Možné riešenie: Môj otec je vojak. Často chodíme na ihrisko. Videli sme tam aj pani učiteľku. Dala nám jablko. Bolo 
červené ako tulipán. V časopise bol krásny jeleň a malý zajac. Otec vybral z misy vajce a jogurt. V školskej jedálni 
mávame palacinky. 
KZ – písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
Žiaci prečítajú a odpovedajú na otázku, ktorú im dáva Otáznik. Odpoveď: Jednu bodku majú písmená i a j.  
(Pozri s. 33) 
KZ – rozprávanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Tvorením príbehov na vopred určené slová si žiaci rozvíjajú vyjadrovacie schopnosti, 
obohacujú si slovnú zásobu a komunikačné zručnosti. Učiteľ/-ka ich môže pri tom vhodne usmerňovať. Práve 
pri žiakoch so ŠVVP je dobré podporovať rozvoj fantázie a slovnej zásoby. Rozprávanie je komunikačná 
zručnosť, ktorou dokážu kompenzovať nedostatky pri písaní a čítaní. 
 
11 
a) Žiaci prečítajú slová v tabuľke. Pod každé slovo napíšu číslom počet písmen a počet hlások. 
b) Žiaci prepíšu slová v abecednom poradí do zošita. Slová môžu najskôr očíslovať v abecednom poradí v PU. 
Žiakom so ŠVVP učiteľ/-ka skráti úlohu o prvé a posledné slovo. Žiaci môžu použiť abecedu na záložke PU. 
Riešenie: autobus, bicykel, električka, loď, vlak. 
Riešenie: autobus, bicykel, električka, kolobežka, loď, motorka, vlak. 
KZ – písanie, čítanie. 
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Hlásky a písmená dz, dž, ch 
 
1 
Žiaci si precvičia grafomotorickú zručnosť písania písmen dz, dž, ch. 
KZ – písanie. 
 
Bodka navedie žiakov na vyhľadanie písmen dz, dž, ch v abecede. Žiaci určia, že písmeno dz sa nachádza 
za písmenom ď, písmeno dž sa nachádza za písmenom dz a písmeno ch sa nachádza za písmenom h. Učiteľ/-ka 
zároveň žiakov upozorní, že dz, dž a ch sú samostatné písmená abecedy (i keď sa označujú spojením dvoch 
písmen, ktoré tvoria zložku) a v slove ich preto počítame ako jedno písmeno/jednu hlásku. 
KZ – písanie, čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
2 
a) Žiaci čítajú slová v obrázkoch. Dbajú na správnu výslovnosť. 
b) Žiaci vysvetlia význam slov. Rozširujú si svoje vyjadrovacie schopnosti a slovnú zásobu. 
c) V jednotlivých slovách zakrúžkujú písmená dz, dž, ch. 
d) Pod každé slovo v obrázku napíšu číslom počet písmen a počet hlások.  
Riešenie: hrádza – 5 písmen, 5 hlások; sadze – 4 písmená, 4 hlásky; bryndza – 6 písmen, 6 hlások; rýdzik – 5 písmen, 5 
hlások; nevädza – 6 písmen, 6 hlások; džbán – 4 písmená, 4 hlásky; džungľa – 6 písmen, 6 hlások; džús – 3 písmená, 3 
hlásky;  džíp – 3 písmená, 3 hlásky; džudo – 4 písmená, 4 hlásky; strecha – 6 písmen, 6 hlások; mucha – 4 písmená, 4 
hlásky; machuľa – 6 písmen, 6 hlások;  ochota – 5 písmen, 5 hlások; chameleón – 8 písmen, 8 hlások. 
e) Z každého radu vyberú tri slová a prepíšu ich do zošita. Žiakom so ŠVVP učiteľ/-ka prispôsobí zadanie ich 
pracovnému tempu. V úlohe d) môžu vynechať spodný riadok. V úlohe e) môžu prepísať len po dve slová. 
KZ – čítanie, písanie, počúvanie, rozprávanie. 
 
Naša poznámka: Na spestrenie hodiny si žiaci môžu zaspievať pesničku Dve malé blchy od Petra Nagya. 
 
3 
a) Žiaci prečítajú slová. Farebne zvýraznené písmená nahradia písmenami dz, dž, ch a vytvorené slová napíšu. 
b) Žiaci napíšu pod každé vytvorené slovo číslom počet písmen a počet hlások. Pri žiakoch so ŠVVP 
učiteľ/-ka overí pochopenie zadania. 
Riešenie: džem – 3 písmená, 3 hlásky; chyba – 4 písmená, 4 hlásky; chata – 4 písmená, 4 hlásky; sadze – 4 písmená, 4 
hlásky; hrádza – 5 písmen, 5 hlások. 
KZ – čítanie, písanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka môže zadať žiakom úlohu, aby vytvorili na každé nové slovo vetu. Vety povedia. 
Dokážu tým, že rozumejú významu novovzniknutých slov. 
 
4 
a) Žiaci môžu vypracovať úlohu samostatne, vo dvojiciach alebo spoločne. Nájdu v čítanke sedem slov,  
v ktorých sa nachádzajú písmená dz, dž alebo ch. Slová napíšu. 
b) Žiaci použijú slová vo vetách. Tri vety napíšu do zošita. Pri žiakoch so ŠVVP učiteľ/-ka overí pochopenie 
zadania. 
Možné riešenie: Dnes fúka chladný vietor. Vo vrecku som si našiel orech. Líška má krásny chvost. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
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Naša poznámka: Učiteľ/-ka pred riešením úlohy 5 vedie so žiakmi motivačný rozhovor o rozprávkach. Pýta sa, 
ktoré rozprávky poznajú, ktoré majú najradšej. Môže mať pripravené obrázky rozprávkových postavičiek. Žiaci 
hádajú ich mená a názvy rozprávok, z ktorých pochádzajú. 
 
5 
a) Žiaci prečítajú názvy rozprávok. Pomôžu si tak, že chýbajúce písmená nahradia začiatočným písmenom 
pomenovaní obrázkov. 
b) Do tabuľky pod názvy rozprávok vpíšu začiatočné písmená pomenovaní obrázkov. Píšu veľkými tlačenými 
písmenami. Vetu prečítajú. 
Riešenie: Aj písmená dz, dž, ch majú svoje miesto v ABECEDE. 
KZ – čítanie, písanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Žiaci si môžu vybrať jednu z uvedených rozprávok v úlohe 5) a porozprávať jej dej. 
 
6 PRAVOPISNÉ CVIČENIE 
Pravopisné cvičenie je zamerané na precvičenie osvojených vedomostí z danej témy. Slúži ako diktát 
alebo cvičenie na prepis slov. Odporúčame využiť alternatívne možnosti práce s pravopisnými cvičeniami 
uvádzané v teoretickej časti MP (s. 10 – 11). Žiaci so ŠVVP píšu pri diktovaní každé druhé slovo/každú 
druhú vetu, prípadne pravopisné cvičenie vypracujú vo forme doplňovačky. 
KZ – počúvanie, písanie, čítanie. 
 
Naša poznámka: Žiaci môžu vo vetách farebne podčiarknuť slová, v ktorých sú písmená dz, dž, ch. 
 
7 
a) Žiaci doplnia do slov písmená dz, dž alebo ch. Doplnené slová prečítajú. 
b) Žiaci vyfarbia zelenou pastelkou slová s dz, červenou pastelkou slová s dž a modrou pastelkou slová s ch. 
KZ – čítanie, písanie, počúvanie. 
 
8 HRA 
Úloha slúži ako hra na pozornosť a aktívne počúvanie. 
KZ – počúvanie. 
 
Naša poznámka: Hru možno obmeniť tak, že učiteľ/-ka povie žiakom hlásku a žiaci musia nájsť na danú hlásku 
vo svojom okolí, v triede predmet, pomenovanie ktorého sa začína danou hláskou, a ukázať ho. Napríklad: 
Učiteľka povie p a žiak jej ukáže peračník, pero, papier a pod. 
 
Postava Výkričníka upozorňuje na poučku. Učiteľ/-ka spolu so žiakmi prečíta poučku, vysvetlí dôležité 
pojmy, ktoré si majú žiaci zapamätať. Je zhrnutím vyvodeného učiva. 
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Opakovanie: HLÁSKA A PÍSMENO 
 
Strana môže slúžiť na samostatnú prácu, má diagnostickú funkciu pre učiteľov aj žiakov. Žiaci môžu úlohy 
vypracovať aj spoločne. Odporúčame, aby žiakom so ŠVVP učiteľ/-ka kontroloval/-a pochopenie zadaní 
jednotlivých úloh. Podľa potreby im úlohy skrátil/-a alebo pridal/-a čas, aby stihli vypracovať každú úlohu. 
Úlohy, ktoré žiaci nestihnú urobiť, nehodnotí. Žiaci používajú abecedu, ktorá je na záložke PU. 
 
1 
a) Žiaci vylúštia krížovku. V slovách, ktoré vpisujú do krížovky, musia byť písmená dž alebo ch. Píšu veľkými 
tlačenými písmenami. Pri správnom vyriešení vznikne slovo BUCHTY. Doplnia ho písaným písmom do vety a 
vetu prečítajú.. 
Riešenie: Najradšej mám buchty s džemom. 
b) Žiaci napíšu do zošita slová z krížovky v abecednom poradí. Pred písaním si v slovách zakrúžkujú prvé 
písmeno. Slová si môžu očíslovať v abecednom poradí v PU. Pri žiakoch so ŠVVP učiteľ/-ka overí pochopenie 
zadania. Môžu používať abecedu na záložke PU. 
Riešenie: buchty, džemu, chyba, kuchyňa, mucha, streche. 
KZ – čítanie, písanie. 
 
2 
a) Pred riešením úlohy upozorní učiteľ/-ka žiakov na to, že úloha má viac riešení. Odporúčame ju najskôr 
vypracovať spoločne ústne. Potom žiaci môžu pracovať samostatne. Nahradia zvýraznené písmená inými 
písmenami tak, aby mali vytvorené slová zmysel. Vytvorené slová napíšu písaným písmom. 
Možné riešenie: valec, múka/núka, cesta, police, pec/peň. 
b) Žiaci napíšu k napísaným slovám počet písmen a počet hlások. Pri žiakoch so ŠVVP učiteľ/-ka overí 
pochopenie zadania. 
KZ – písanie, čítanie. 
 
3 
a) Žiaci si pozrú obrázky zvierat (pes, ovca, mačka). Vymyslia a napíšu pod ne slová, ktoré majú rovnaký 
počet písmen ako má pomenovanie zvieraťa. Môžu napísať aj samotné pomenovanie zvieraťa. Pri žiakoch so 
ŠVVP učiteľ/-ka overí pochopenie zadania. 
Možné riešenie: pes, les, vlk, dom; ovca, mucha, ruka, jama; mačka, buchta, pohár, hádzať. 
b) Žiaci použijú slová vo vetách. Vyberú ľubovoľné slová a utvoria na ne vety. Tri vety napíšu do zošita. Žiaci 
so ŠVVP napíšu dve vety. 
Možné riešenie: V lese žije vlk. Videla som veľkú muchu. Danka zjedla buchtu. 
KZ – čítanie, písanie rozprávanie, počúvanie. 
 
Žiaci vyfarbia hviezdy, ktoré slúžia ako sebahodnotenie spokojnosti so svojou prácou. 
 
 
Ďalšie materiály nájdete na www.aitec.sk. 
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ROZLIŠOVACIE ZNAMIENKA 
 
Z výkonového štandardu: Žiak vie správne vyslovovať a písať hlásky s rozlišovacími znamienkami: dĺžeň, 
mäkčeň, vokáň a dve bodky. Žiak vie rozlíšiť a správne použiť slová, kde rozlišovacie znamienko mení význam 
slov (babka – bábka, koža – koza...). Žiak vie správne dopĺňať chýbajúce rozlišovacie znamienka do slov, vie 
opravovať text s nesprávne uvedenými rozlišovacími znamienkami. 
 
Odfúknuté ozdoby – motivačný príbeh v úvode tematického celku Rozlišovacie znamienka. Žiaci sa 
oboznámia s pojmami rozlišovacie znamienka – dĺžeň, mäkčeň, vokáň a dve bodky. Dozvedia sa o ich 
význame a dôležitosti, pretože zabudnúť ich napísať vedie k zmene významu slov. Učiteľ/-ka môže využiť text 
nielen na prezentáciu nového učiva, ale aj na rozhovor o vzájomnej pomoci žiakov v triede. 
Medzipredmetovým prepojením na etickú výchovu upriami pozornosť žiakov na tento spoločenský aspekt. Text 
pomáha rozvíjať čítanie s porozumením, slovnú zásobu a predstavivosť žiakov. Môže ho čítať učiteľ/-ka alebo 
žiaci. 
KZ – čítanie, počúvanie, rozprávanie. 
 
V celej kapitole (aj v ďalších kapitolách o hláskach) využívame rovnaké farebné zvýrazňovanie. Písmená  
s dĺžňom zvýrazňujeme zelenou farbou – dlhé samohlásky, písmená s mäkčeňom červenou farbou – mäkké 
spoluhlásky, písmeno ä hnedou farbou – krátke samohlásky a písmeno ô fialovou farbou – dvojhlásky. 
 
1 
Práca s textom. Žiaci odpovedajú celými vetami na otázky vyplývajúce z textu. Otázky môže čítať učiteľ/-ka 
alebo žiaci. 
Možné odpovede: 

• Krištof chodí do druhej triedy. (Žiaci to zistia z druhej vety: Druháci spokojne desiatovali v triede, keď sa náhle 
otvorilo okno a triedou sa prehnal obrovský vietor.) 

• Písmená boli smutné preto, lebo im vietor odfúkol z hlávok ozdoby. 
• Písmená nazývajú ozdobami rozlišovacie znamienka – dĺžeň, mäkčeň, vokáň a dve bodky. (Žiaci vyhľadajú 

v texte vetu a prečítajú ju: Našimi ozdobami sú rozlišovacie znamienka – dĺžeň, mäkčeň, vokáň a dve bodky. 
Vetu môžu aj podčiarknuť.) 

KZ – čítanie, počúvanie, rozprávanie. 
 
2 
a) Žiaci diskutujú o ilustrácii. Nájdu v nej a farebne vyznačia dĺžeň, mäkčeň, vokáň a dve bodky. Všimnú si, že 
uško na školskej taške pripomína vokáň, účes dievčatka dve bodky a pod. 
b) Žiaci dopíšu do slov v čítanke na obrázku rozlišovacie znamienka. 
KZ – písanie, počúvanie, rozprávanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka sa môže dať žiakom otázku, ktoré písmená majú dĺžeň. Žiaci odpovedia, že sú to 
písmená á, í, é, ó, ú, ý, ŕ, ĺ. Potom sa opýta na písmená s mäkčeňom. Žiaci vymenujú písmená ž, č, dž, š, ď, ť, ň, 
ľ. Spomenú aj písmená s vokáňom a s dvomi bodkami – ô, ä. Žiaci hovoria slová s rozlišovacími znamienkami 
(súd, šesť, stôl, päta, ...). Je didakticky správne, ak učiteľ/-ka píše na tabuľu písmená s rozlišovacími 
znamienkami, pretože ich žiaci vnímajú zrakom. Je dobré upozorniť žiakov na bodku (písmená i, j), ktorá 
nepatrí medzi rozlišovacie znamienka. 
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3 
a) Žiaci čítajú nahlas (spolu alebo jednotlivo) slová v radoch/stĺpcoch. Pri čítaní dbajú na správnu výslovnosť 
hlások. 
b) Podľa pokynov vyfarbujú jednotlivé slová – zelenou farbou slová s dĺžňom, červenou farbou slová  
s mäkčeňom, fialovou farbou slová s vokáňom a hnedou farbou slová s dvomi bodkami. Voľba farieb nie je 
náhodná, učiteľ/-ka by ich nemal/-a zamieňať. Podporuje u žiakov asociáciu farieb s jednotlivými skupinami 
hlások (dlhé samohlásky sú v celej učebnici zvýrazňované zelenou farbou, mäkké spoluhlásky červenou farbou, 
atď.). Žiakom so ŠVVP môže učiteľ/-ka skrátiť úlohu tak, že im prečiarkne posledný riadok. 
c) Žiaci nájdu nevyfarbené slová. Zdôvodnia, prečo zostali nevyfarbené. 
Riešenie: Nevyfarbené zostali slová ryba, lipa, javor. Nemajú písmená s rozlišovacími znamienkami. 
KZ – čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
Žiaci prečítajú a odpovedajú na otázku, ktorú im dáva Otáznik. Odpoveď: Bodka nepatrí medzi rozlišovacie 
znamienka. Učiteľ ich môže upozorniť, že bodka je súčasťou písmen i, j a nachádza sa i na konci vety ako 
interpunkčné znamienko. 
KZ – rozprávanie, počúvanie. 
 
4 
Žiaci pracujú spoločne pod vedením učiteľa/učiteľky, osvojujú si učivo. Je dobré písať cvičenie aj na tabuľu. 
Žiaci napíšu podľa vzoru k uvedeným písmenám písmená s rozlišovacími znamienkami. 
KZ – písanie, čítanie. 
 
5 
a) Žiaci doplnia do slov chýbajúce písmená s rozlišovacími znamienkami. Slová prečítajú. Dbajú na správnu 
výslovnosť. Žiakom so ŠVVP učiteľ/-ka skontroluje, či doplnili správne písmená. Často dochádza k chybovosti 
práve v zapisovaní rozlišovacích znamienok. Úlohu im môže skrátiť tak, že prečiarkne posledný riadok. 
b) Žiaci vymyslia päť viet. Vo vetách použijú po dve slová z úlohy a). Vety napíšu na tabuľu a následne do 
zošita. Žiaci so ŠVVP vymyslia a napíšu tri vety. 
KZ – písanie, čítanie. 
 
6 
Úloha je zameraná na rozlišovacie znamienka v grafickom prejave a ich vplyv na zmenu významu slova. 
Učiteľ/-ka vedie so žiakmi rozhovor. Použije obrázky, na ktorých sú zobrazené dané jazykové javy. Žiaci tvoria 
vety na dané obrázky. Uvedomujú si významové rozdiely jednotlivých slov, v ktorých rozlišovacie znamienka 
(ich prítomnosť či absencia) menia význam slov (viet). 
a) Žiaci pozorujú obrázky a prečítajú dvojice slov pod nimi. Vysvetlia význam slov. 
b) Každé slovo v úlohe použijú vo vete. Utvoria štyri vety a napíšu ich do zošita. Žiaci so ŠVVP vymyslia a 
napíšu dve vety. 
Možné riešenie: Pricestovala k nám naša babka. Veselá bábka bola vyrobená z dreva. Na dvore mečí koza. Jurka svrbela 
koža na ruke. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
Postava Výkričníka upozorňuje na poučku, ktorá je zhrnutím vyvodeného učiva. Učiteľ/-ka ju spolu so žiakmi 
prečíta poučku, vysvetlí dôležité pojmy, ktoré si majú žiaci zapamätať. 
 
Naša poznámka: Žiaci si môžu napísať skrátenú poučku do zošita: 
Rozlišovacie znamienka sú dĺžeň (lúka), mäkčeň (mačka), vokáň (stôl) a dve bodky (päta). 
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Dĺžeň 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka môže pripraviť na tabuľu krátke poznámky, ktoré si žiaci napíšu do zošita: 
Dĺžeň 
písmená s dĺžňom: á, é, í, ý, ó, ú, ŕ, ĺ. 
Žiaci môžu vymýšľať a hovoriť slová, v ktorých sa písmená s dĺžňom nachádzajú (ráno, krém, malíček, pekný, 
balkón, múdra, vŕtačka, kĺby...). 
 
1 
a) Žiaci prečítajú hádanku nahlas. Odpoveď napíšu do vyznačených štvorčekov. 
b) V hádanke zakrúžkujú zelenou pastelkou písmená s dĺžňom (dlhé samohlásky) a prečítajú ich. Osvojujú si 
učivo. 
KZ – čítanie, písanie. 
 
2 
a) Žiaci doplnia do slov chýbajúce dĺžne. Slová nahlas prečítajú. Dávajú pozor na správnu výslovnosť. Žiakom 
so ŠVVP učiteľ/-ka skontroluje, či doplnili dĺžne správne. Často dochádza k chybovosti práve v zapisovaní 
rozlišovacích znamienok. Úlohu im môže skrátiť tak, že prečiarkne posledný riadok. 
b) Žiaci vyberú sedem ľubovoľných slov, prepíšu ich do zošita a zakrúžkujú v nich písmená s dĺžňom. Dbajú na 
správny pravopis. Vybraté slová môžu písať aj na tabuľu. Žiaci so ŠVVP napíšu štyri slová. 
KZ – písanie, čítanie. 
 
Žiaci prečítajú, čo hovorí Bodka. Porozmýšľajú a povedia slová/slovné spojenia, v ktorých sú dva dĺžne. Úlohu 
riešia spolu s učiteľom/učiteľkou. 
Možné riešenie: nákladné (auto), výletná (loď), zápisník (cestovateľov), ríbezľový (džem), májový (deň), prázdninové 
(zážitky), napísaná (úloha), výborné (zákusky), skúsený námorník, rozprávkový (príbeh)... 
KZ – počúvanie, rozprávanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka môže pripraviť slová na interaktívnu/ magnetickú tabuľu vo forme pohyblivých 
kartičiek. Žiaci budú vyhľadávať a vytvárať slovné spojenia. Zároveň nájdu a prečítajú slová s dvomi dĺžňami. 
Niektoré slovné spojenia môžu napísať do zošita. 
 
3 
a) Žiaci doplnia do slov chýbajúce písmená s dĺžňom. Doplnené slová nahlas prečítajú a obrázok vyfarbia. 
b) Žiaci vymýšľajú vety na slová v obrázku. V každej vete použijú aspoň jedno slovo. Vety píšu na tabuľu. Päť 
viet napíšu do zošita. Žiaci so ŠVVP napíšu tri vety. 
KZ – písanie, čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
4 
a) Žiaci prečítajú a doplnia do viet slová podľa ich významu. Slová, ktoré už doplnili, môžu označiť. 
Vety s doplnenými slovami prečítajú. Žiakom so ŠVVP učiteľ/-ka skontroluje, či doplnili slová správne. Často 
dochádza k chybovosti práve v zapisovaní rozlišovacích znamienok. 
b) Žiaci vysvetlia význam doplnených slov. Rozvíjajú si čítanie s porozumením. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
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Mäkčeň 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka môže pripraviť na tabuľu krátke poznámky, ktoré si žiaci napíšu do zošita: 
Mäkčeň 
písmená s mäkčeňom: č, dž, š, ž, ď, ť, ň, ľ. 
Žiaci môžu vymýšľať a hovoriť slová, v ktorých sa písmená s mäkčeňom nachádzajú (mačka, džús, šaty, 
medveď, Maťko, ňufák, kľúče...). 
 
1 
a) Žiaci prečítajú hádanku nahlas. Odpoveď napíšu do vyznačených štvorčekov. 
b) Červenou pastelkou zakrúžkujú písmená s mäkčeňom (mäkké spoluhlásky) a prečítajú ich. Osvojujú si 
učivo. 
KZ – čítanie, písanie. 
 
2 
a) Žiaci nájdu a označia v dvojsmerovke sedem slov s mäkčeňom. Slová napíšu do zošita. Je vhodné, aby slová 
písali aj na tabuľu. V napísaných slovách môžu farebne vyznačiť písmená s mäkčeňom. Realizujú tak 
sebakontrolu písania mäkčeňov v slovách. Žiakom so ŠVVP učiteľ/-ka pripraví zoznam slov, ktoré majú  
v dvojsmerovke hľadať. 
Riešenie: pršať, čaj, čaša, prať, čas, džem, šál. 
b) Žiaci zakrúžkujú v dvojsmerovke neoznačené písmená a doplnia ich do vtipu. Vytvoria slovo ZMOKOL. 
Celý vtip prečítajú. 
c) Porozprávajú svoje zážitky s dažďom. Potom napíšu o tom dve vety na linajky. 
KZ – písanie, čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
3 
a) Žiaci môžu pracovať samostatne, precvičujú si učivo. Dopĺňajú do slov chýbajúce mäkčene. Slová  
s doplnenými mäkčeňmi prečítajú. Žiakom so ŠVVP učiteľ/-ka skontroluje, či doplnili mäkčene správne. Často 
dochádza k chybovosti práve v zapisovaní rozlišovacích znamienok. Úlohu im môže skrátiť tak, že prečiarkne 
posledný riadok. 
b) Žiaci zakrúžkujú červenou pastelkou písmená s mäkčeňom. 
c) Slová z úlohy použijú vo vetách. Vety môžu písať najskôr na tabuľu. Päť viet napíšu do zošita. Vo vetách 
môžu podčiarknuť slová s mäkčeňom. Žiaci so ŠVVP vymyslia a napíšu tri vety. 
KZ – písanie, čítanie. 
 
4 
a) Žiaci prečítajú a doplnia do viet slová podľa ich významu. Slová, ktoré už doplnili, môžu označiť. Doplnené 
vety nahlas prečítajú. Žiakom so ŠVVP učiteľ/-ka skontroluje, či doplnili slová správne. 
b) Žiaci vysvetlia význam doplnených slov. Uvedomujú si dôležitosť písania mäkčeňov v slovách. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
5 HRA 
Žiaci si nacvičia vtipný rozhovor. Použijú slová z úlohy 3. 
Možné riešenie: 
„Ahoj, Miško! Prosím ťa, ideš so mnou do obchodu?“ 
„Čo ideš kúpiť?“ 
„Džbán šľahačky pre našu ovečku. Pije len džús, a tak nám dáva len pomarančové mliečko.“ 
„Dobre, idem s tebou. Ja zas kúpim vaňu pre moju plyšovú ťavu. Potrebuje piť veľa vody.“ 
KZ - rozprávanie, počúvanie. 
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Vokáň 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka môže pripraviť na tabuľu krátke poznámky, ktoré si žiaci napíšu do zošita: 
Vokáň 
písmeno s vokáňom: ô. 
Žiaci môžu vymýšľať a hovoriť slová, v ktorých sa písmeno s vokáňom nachádza (kôň, kôš, stôl, ôsmak...). 
Iná možnosť: Učiteľ/-ka má pripravené kartičky so slovami, v ktorých sú písmená s rozlišovacími znamienkami. 
Žiaci vyberú, prečítajú a napíšu do zošita a na tabuľu len slová s ô (zrakové, sluchové a motorické vnímanie). 
 
1 
a) Žiaci prečítajú hádanku nahlas. Odpoveď napíšu do vyznačených štvorčekov. 
b) V odpovedi zakrúžkujú fialovou pastelkou písmeno s vokáňom (dvojhlásky) a prečítajú ho. Osvojujú si 
učivo. 
KZ – čítanie, písanie, počúvanie. 
 
2 
Žiaci prečítajú slová. Zvýraznené písmená v slovách nahradia písmenom ô. Vytvorené slová napíšu na 
vyznačené riadky a prečítajú. Precvičujú si učivo. 
KZ – čítanie, písanie, počúvanie. 
 
3 
a) Žiaci môžu pracovať samostatne, upevňujú si učivo. Do slov doplnia chýbajúci vokáň. 
b) Žiaci zakrúžkujú v slovách (fialovou pastelkou) písmená s vokáňom. 
c) Žiaci prepíšu slová do zošita. Žiakom so ŠVVP učiteľ/-ka upraví úlohu tak, že im posledné dva stĺpce 
prečiarkne. 
KZ – písanie, čítanie, počúvanie. 
 
Žiaci na pokyn Bodky prečítajú slová a pokúsia sa vysvetliť ich význam. Učiteľ/-ka usmerňuje ich vysvetlenia. 
KZ – čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
4 
Žiaci pracujú vo dvojiciach. Spoločne si pomáhajú, navzájom sa radia, kooperujú. 
a) Prečítajú slovné spojenia, porozmýšľajú, ako sa dajú povedať jedným slovom. Jednoslovné pomenovania 
musia obsahovať písmeno ô. 
Riešenie: škôlka, môj, pôda, ôsmak, kôň/vôl, kôpor. 
b) Žiaci vymyslia tri vety. V každej vete použijú aspoň jedno slovo z úlohy a). Vety napíšu do zošitov. Žiaci so 
ŠVVP napíšu dve vety. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Žiaci prečítajú vety. Tri najoriginálnejšie vety môže učiteľ/-ka napísať na tabuľu a ohodnotiť. 
 
5 
a) Žiaci napíšu slová podľa zadania. Upevňujú si preberané učivo. 
b) Napísané slová použijú vo vetách. Vety napíšu na tabuľu a do zošita. 
Možné riešenie: Nôž bol zašpinený  od masla. V kúte máme položený kôš. Mamička dala na stôl misu s ovocím. 
KZ – písanie, čítanie, počúvanie. 
 
6 
a) Žiaci prečítajú a doplnia do viet slová podľa ich významu. Žiakom so ŠVVP učiteľ/-ka skontroluje, či 
doplnili slová správne. Často dochádza k chybovosti práve v zapisovaní rozlišovacích znamienok. 
b) Žiaci prečítajú vety a vysvetlia význam doplnených slov. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
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Dve bodky 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka môže pripraviť na tabuľu krátke poznámky, ktoré si žiaci napíšu do zošita: 
Dve bodky 
písmeno s dvomi bodkami: ä. 
Žiaci môžu vymýšľať a hovoriť slová, v ktorých sa dané písmeno nachádza (päť, mäso, žriebätko, obväz...). 
 
1 
a) Žiaci prečítajú báseň nahlas. Osvojujú si učivo. 
b) Hnedou pastelkou zakrúžkujú v básni písmená s dvomi bodkami (krátke samohlásky). 
c) Žiaci povedia, ako sa poďakujú mame a ujovi kuchárovi za obed, vo vetách použijú tykanie a vykanie. 
KZ – čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka môže viesť so žiakmi rozhovor o tom, čo radi jedia, ako a komu pomáhajú doma pri 
varení. Môžu diskutovať aj o tom, ako sa majú slušne správať pri obedovaní v školskej jedálni. 
 
2 
a) Žiaci prečítajú slová v prvej dvojici obrázkov (čajník a šálka) a čiarou spoja tie, ktoré k sebe významovo 
patria. Takto postupujú i pri druhej dvojici obrázkov. Vytvorené slovné spojenia prečítajú. 
Riešenie: hovädzie mäso, pružný obväz, mätový čaj, deväť rokov, biele žriebätko, zlomený opätok, pamätný deň, modrá 
nevädza. 
b) Vzniknuté dvojice slov napíšu do zošita. Na napísané slovné spojenia tvoria ústne vety. Žiaci so ŠVVP 
prepíšu slovné spojenia len z prvej dvojice obrázkov. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
3 
a) Žiaci prečítajú a doplnia do viet slová podľa ich významu. Precvičujú si učivo. Doplnené vety prečítajú. 
Žiakom so ŠVVP učiteľ/-ka skontroluje, či doplnili slová správne. 
b) Žiaci vysvetlia význam doplnených slov. Uvedomujú si dôležitosť rozlišovacích znamienok. 
KZ – písanie, čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
4 
a) Žiaci poskladajú zo slabík slová s písmenom ä. Slabiky, ktoré tvoria slovo, vyfarbia rovnakou farbou. 
Žiakom so ŠVVP učiteľ/-ka označí začiatok slova (prvú slabiku slova). 
Riešenie: obväz, pamäť, žriebä, deväť. 
b) Žiaci prečítajú štyri vytvorené slová a použijú ich vo vetách. Vety napíšu na tabuľu a do zošita. Žiaci so 
ŠVVP napíšu dve vety. 
KZ – čítanie, písanie, počúvanie. 
 
Žiaci spoločne vyriešia Bodkinu úlohu. Vysvetlia význam slov päťka (číslo 5) a Paťka (meno). Učiteľ/-ka im 
môže vizuálne sprostredkovať tento jazykový jav. Môže s nimi zopakovať aj učivo o písaní vlastných 
podstatných mien. 
KZ – rozprávanie, počúvanie. 
 
5 
a) Žiaci doplnia do slov chýbajúce písmeno ä. Slová nahlas prečítajú. 
b) V jednotlivých radoch slov vyfarbia písmeno, ktoré je hneď pred písmenom ä. (S podobnou úlohou sa 
stretnú v téme Samohláska ä). 
KZ – čítanie, písanie. 
 
Žiaci pomocou úlohy 5 spoločne vyriešia Bodkinu úlohu – písmeno ä nasleduje len po písmenách b, m, p, v. 
KZ – rozprávanie, počúvanie. 
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Opakovanie: ROZLIŠOVACIE ZNAMIENKA 
 
Strana môže slúžiť na samostatnú prácu, má diagnostickú funkciu pre učiteľov aj žiakov. Žiaci môžu úlohy 
vypracovať aj spoločne. Odporúčame, aby žiakom so ŠVVP učiteľ/-ka kontroloval/-a pochopenie zadaní 
jednotlivých úloh. Podľa potreby im úlohy skrátil/-a alebo pridal/-a čas, aby stihli vypracovať každú úlohu. 
Úlohy, ktoré žiaci nestihnú urobiť, nehodnotí. Aj pri samostatnej práci žiaci použijú abecedu na záložke PU. 
 
1 
Žiaci pracujú vo dvojiciach. Spoločne si pomáhajú, navzájom sa radia, kooperujú.  
a) Žiaci vyhľadajú a vyznačia v dvojsmerovke názvy rozlišovacích znamienok. Názvy napíšu do zošita. 
Riešenie: mäkčeň, dĺžeň, vokáň, dve bodky. 
b) Žiaci majú rozdelené úlohy. Jeden z dvojice vyhľadáva neoznačené písmená v dvojsmerovke. Diktuje ich 
druhému z dvojice, ktorý ich zapisuje do tabuľky vo svojej PU podľa uvedeného kľúča. Potom si úlohy 
vymenia, aby tabuľku vyplnil aj druhý z dvojice. Vetu, ktorá vznikla po doplnení písmen, prečítajú. Žiakom so 
ŠVVP môže učiteľ/-ka skrátiť zadanie. Nechá len posledný riadok tajničky v zadaní b). 
Riešenie: Už poznáme rozlišovacie znamienka! 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Žiaci, ktorí úlohu vyriešia skôr, môžu vymyslieť a napísať po dve slová na každé rozlišovacie 
znamienko. 
 
2 
a) Žiaci opravia červenou pastelkou v slovách nesprávne napísané rozlišovacie znamienka. 
b) Slová očíslujú a napíšu ich v abecednom poradí na linajku. Pre uľahčenie si môžu zakrúžkovať v každom 
slove začiatočné písmeno. Usporiadané slová nahlas prečítajú. Pri žiakoch so ŠVVP si učiteľ/-ka overí 
pochopenie zadania. Ak je to potrebné, zníži im počet slov o tri. 
KZ – čítanie, písanie, počúvanie. 
 
3 
Žiaci napíšu do zošita päť slov, v ktorých nie sú rozlišovacie znamienka. Slová nahlas prečítajú. 
Pri žiakoch so ŠVVP učiteľ/-ka overí pochopenie zadania. Ak je to potrebné, zníži im počet slov na tri. 
KZ – písanie, čítanie. 
 
4 PRAVOPISNÉ CVIČENIE 
Pravopisné cvičenie je zamerané na precvičenie osvojených vedomostí z danej témy. Slúži ako diktát alebo 
cvičenie na prepis slov. Odporúčame využiť alternatívne možnosti práce s pravopisnými cvičeniami uvádzané  
v teoretickej časti MP (s. 10 – 11). Žiaci so ŠVVP píšu pri diktovaní každé druhé slovo/každú druhú vetu, 
prípadne pravopisné cvičenie vypracujú vo forme doplňovačky. 
KZ – počúvanie, písanie, čítanie. 
 
Naša poznámka: Žiaci môžu vo vetách farebne podčiarknuť slová, v ktorých sú písmená s rozlišovacími 
znamienkami, prípadne podčiarknu slová, v ktorých nie je žiadne rozlišovacie znamienko. 
 
5 
Žiaci prečítajú slová. Vyfarbia jednotlivé plôšky so slovami podľa návodu. 
KZ – čítanie. 
 
Žiaci vyfarbia hviezdy, ktoré slúžia ako sebahodnotenie spokojnosti so svojou prácou. 
 
 
Ďalšie materiály nájdete na www.aitec.sk. 
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ROZDELENIE HLÁSOK 
 
Hláskový domček – motivačný príbeh k tematickému celku Rozdelenie hlások. Žiaci sa oboznámia s učivom 
o rozdelení hlások. Stretnú sa s pojmami spoluhlásky, samohlásky a dvojhlásky. Učiteľ/-ka môže prepojiť 
jazykové vyučovanie s literárnou výchovou, téma rozprávky, ľudové rozprávky sa nachádza v Čítanke pre 2. 
ročník ZŠ. Text môže čítať učiteľ/-ka alebo žiaci. 
KZ – čítanie, počúvanie, rozprávanie. 
 
1 
Práca s textom. Žiaci odpovedajú celými vetami na otázky vyplývajúce z textu. Otázky môže čítať učiteľ/-ka 
alebo žiaci. 
Možné odpovede: 

• Druháci zo všetkého najradšej počúvali rozprávky, ktoré im rozprávala pani učiteľka. 
• V hláskovom domčeku bývajú hlásky. 
• V hláskovom domčeku bývajú spoluhlásky, samohlásky a dvojhlásky. (Žiaci vyhľadajú v texte vety, v ktorých sa 

dané pojmy – spoluhlásky, samohlásky a dvojhlásky nachádzajú. Vety podčiarknu a prečítajú.) 
• Žiaci spoločne prerozprávajú rozprávku Medovníková chalúpka. Rozprávanie usmerňuje učiteľ/-ka. 

KZ – čítanie, počúvanie, rozprávanie. 
 
2 
a) Žiaci prečítajú názvy rozprávok. Podčiarknu tie, ktoré poznajú. Učiteľ/-ka so žiakmi môže viesť krátky 
rozhovor o postavách z rozprávok, o tom, ako v rozprávkach dobro víťazí nad zlom, nespravodlivosťou 
a krivdou (napr. Aké postavy vystupujú v rozprávkach? Ako začínajú a končia rozprávky?). 
b) Žiaci si vyberú jednu z rozprávok (napr. Kozliatka) a nakreslia k nej ilustráciu. (Obrázok môžu nakresliť aj  
k rozprávke, ktorej názov nie je uvedený v úlohe.) 
c) Žiaci napíšu do zošita a na tabuľu názvy ďalších rozprávok, ktoré poznajú. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Vydavateľstvo AITEC, Bratislava. Všetky práva vyhradené. 



43 
 

Strana 27 
 
3 
Žiaci vpisujú do hláskového domčeka písmená podľa pokynov. Píšu veľkým tlačeným písmom. Vyplnený 
hláskový domček spoločne prečítajú. 
KZ – písanie, čítanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka môže pripraviť pre žiakov domček aj na interaktívnej tabuli. Podobná nápovedná 
pomôcka môže byť na magnetickej tabuli počas preberania a osvojovania si učiva celého tematického celku. 
 
4 
Žiaci si osvojujú pojmy samohlásky, spoluhlásky, dvojhlásky. 
a) Žiaci prečítajú pomenovania rozprávkových bytostí. Zakrúžkujú tie, ktoré sa končia samohláskou. Pomáhajú 
si hláskovým domčekom (úloha 3) alebo záložkou na obálke PU. 
b) Žiaci podčiarknu pomenovania rozprávkových bytostí, ktoré sa končia spoluhláskou. 
c) Žiaci prečítajú slová s dvojhláskou. 
d) Žiaci prepíšu mená všetkých rozprávkových bytostí do zošita. Žiaci so ŠVVP napíšu päť pomenovaní. 
KZ - čítanie, písanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka môže viesť so žiakmi rozhovor o kladných a záporných hrdinoch v rozprávkach, 
napr. Ktoré postavy sú na konci rozprávok odmenené? Prečo? Ktoré postavy sú potrestané? Prečo? (výchovný 
moment). 
 
5 
Žiaci si osvojujú pojmy samohlásky, spoluhlásky a dvojhlásky. Odpoveď napíšu do zošita. 
KZ – rozprávanie, počúvanie, písanie. 

 
6 HRA 
Žiaci si vo dvojiciach nacvičia divadielko. Prehovory postáv im učiteľ/-ka môže pripraviť na papieroch alebo sa 
ich naučia naspamäť. 
KZ – rozprávanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Žiaci si môžu pripraviť na hodine výtvarnej výchovy v skupinách špajdľové divadielko  
s postavami Červená čiapočka, vlk, babička a horár. Postavy využijú na dramatizáciu rozprávky Červená 
čiapočka. 
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7 
a) Žiaci vyberú a podčiarknu v obrázkoch psov slovo, ktoré sa začína samohláskou. Uvedomujú si a precvičujú 
tento pojem. 
b) Podčiarknuté slová doplnia do viet. Vety prečítajú. Žltou pastelkou vyfarbia vo všetkých slovách 
samohlásky. 
KZ – čítanie, písanie. 
 
8 
a) Žiaci prečítajú slová, dbajú na správnu výslovnosť hlások. 
b) Podčiarknu slová, v ktorých sa nenachádza samohláska. Upevňujú si pojem samohláska. 
c) Žiaci vymýšľajú vtipné vety, v ktorých vždy použijú aspoň dve podčiarknuté slová. Vety píšu na tabuľu. 
Jednu vetu napíšu do zošita. 
Možné riešenie: Na plť vyskočil vlk, lebo chcel vidieť vrch a pichol sa mu do laby tŕň. 
KZ – čítanie, písanie, počúvanie, rozprávanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka si môže modifikovať zadanie úlohy c) a vyzvať žiakov, aby použili vo vete každé 
podčiarknuté slovo. Utvorené vety môžu napísať na tabuľu a do zošita. 
 
9 
a) Žiaci prečítajú text. Podčiarknu v ňom slová s dvojhláskami. Osvojujú si pojem dvojhláska. 
b) Fialovou pastelkou zakrúžkujú v podčiarknutých slovách dvojhlásky. 
KZ – čítanie, počúvanie, písanie. 
 
Bodka navedie žiakov na rozhovor o správaní sa žiakov v kine. Spoločne diskutujú o prečítanom texte. (Ako sa 
máme správať mimo budovy školy? Ako sa máme správať v kine? Čo nemáme robiť v kine?) 
KZ – počúvanie, rozprávanie. 
 
10 
a) Žiaci prečítajú mená pod obrázkami. Podčiarknu tie, ktoré sa začínajú spoluhláskou. Osvojujú si pojem 
spoluhláska. 
b) Pred riešením tejto časti úlohy odporúčame upozorniť žiakov na to, že majú zoradiť a prepísať len 
podčiarknuté mená. Žiakom so ŠVVP učiteľ/-ka upraví úlohu tak, že prečiarkne prvé a posledné meno. 
Riešenie: Ján, Kamil, Leo, Norbert. 
Riešenie: Ján, Kamil, Leo, Milan, Norbert. 
KZ – čítanie, písanie. 
 
11 
Žiaci pracujú vo dvojiciach. Spoločne si pomáhajú, navzájom sa radia, kooperujú. 
a) Žiaci vyhľadajú v čítanke po tri slová, ktoré sa začínajú samohláskou, spoluhláskou a slová, v ktorých sa 
nachádza dvojhláska. Pri žiakoch so ŠVVP učiteľ/-ka overí pochopenie zadania. V prípade potreby môže 
zadanie upraviť tak, aby žiaci vyhľadali len po dve slová. 
Možné riešenie: ovcu, umelé, oči, inokedy; pán Vendelín, dobre, žabka; komôrky, lastovičiek, vieš. 
b) Slová si každý z dvojice píše do svojho zošita. Každá dvojica vypracovanú úlohu prečíta. 
KZ – čítanie, písanie, počúvanie. 
 
Postava Výkričníka upozorňuje na poučku, ktorá je zhrnutím vyvodeného učiva. Učiteľ/-ka spolu so žiakmi 
prečíta poučku, vysvetlí dôležité pojmy, ktoré si majú žiaci zapamätať. 
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SAMOHLÁSKY 
 
Z výkonového štandardu: Žiak vie samostatne vymenovať krátke a dlhé samohlásky, v texte rozlíšiť samohlásky, 
rozdeliť samohlásky na dve skupiny (krátke a dlhé), správne vyslovovať krátke a dlhé samohlásky, uplatniť 
pravopis slov so samohláskou ä. Žiak vie rozlíšiť význam slov, kde kvantita samohlásky mení význam slova 
(latka – látka, sud – súd). 
 
Prečo potrebujeme samohlásky – motivačný príbeh k tematického celku Samohlásky. Žiaci spoznajú krátke 
samohlásky (a, ä, e, i, y, o, u) a dlhé samohlásky (á, é, í, ý, ó, ú). Text pomáha rozvíjať čítanie 
s porozumením a predstavivosť žiakov. Nesie v sebe aj výchovný moment – zodpovednosť a dôslednosť pri 
učení sa. Môže ho čítať učiteľ/-ka alebo žiaci. 
KZ – čítanie, počúvanie, rozprávanie. 
 
V celej kapitole používame jednotné zvýrazňovanie dlhých a krátkych samohlások – krátke samohlásky sa vždy 
zvýrazňujú hnedou pastelkou, dlhé samohlásky zelenou pastelkou (Montessori edukatívna pomôcka). 
 
1 
Práca s textom. Žiaci odpovedajú celými vetami na otázky vyplývajúce z textu. Otázky môže čítať učiteľ/-ka 
alebo žiaci. 
Možné odpovede: 

• Pani učiteľka vysvetľovala učivo o samohláskach. 
• Žiaci nájdu v texte vetu: Milí žiaci, nezabudnite, že samohlásky delíme na krátke a dlhé. 
• Samko dostal od dlhých samohlások takú príučku, že zmizli z viet. Slová sa preto nedali dobre prečítať. 
• Žiaci doplnia do slov chýbajúce dlhé samohlásky. Vetu s doplnenými samohláskami prečítajú. 

Riešenie: Jedného krásneho rána Matúš zavolal kamaráta Tóna na ihrisko... 
KZ – čítanie, počúvanie, rozprávanie. 
 
2 
a) Žiaci vyfarbia v kvietkoch dvojice samohlások. Každú dvojicu samohlások, ktoré k sebe patria, vyfarbia 
rovnakou farbou. 
b) Zakrúžkujú samohlásku, ktorá nemá dvojicu. Je ňou samohláska ä. 
c) Žiaci prečítajú dvojice samohlások. Dbajú na správnu výslovnosť. Osvojujú si krátke a dlhé samohlásky. 
KZ – čítanie, písanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka môže pripraviť na tabuľu stručné poznámky, ktoré si žiaci napíšu do zošitov: 
Samohlásky 
krátke samohlásky: a, ä, e, i, y, o, u  
dlhé samohlásky:    á,     é, í, ý, ó, ú 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka môže mať pripravené karty so slovami. Slová sa začínajú samohláskami a 
spoluhláskami, napr. okuliare, zrkadlo, ementál, hrebeň, úľ, myš... Žiaci vyberajú len karty so slovami, ktoré sa 
začínajú samohláskou. 
 
Postava Výkričníka upozorňuje na poučku, ktorá je zhrnutím vyvodeného učiva. Učiteľ/-ka spolu so žiakmi 
prečíta poučku, vysvetlí dôležité pojmy, ktoré si majú žiaci zapamätať. 
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Samohlásky a, á 
 
Žiaci si osvoja, precvičia a upevnia učivo o krátkej samohláske a a dlhej samohláske á. 
 
1 
Žiaci si precvičia grafomotorickú zručnosť písania písmen a, á. 
KZ – písanie. 
 
2 
Žiaci pracujú podľa zadania úlohy. Učiteľ/-ka využije úlohu na rozhovor o rozprávkach, o ľudových 
rozprávkach, o zberateľovi Pavlovi Dobšinskom (deti poznajú túto tému z hodín čítania). 
KZ – písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
Na úlohu 2 nadväzuje informácia Bodky o súťaži v prednese slovenskej ľudovej rozprávky. Ľudové rozprávky 
sú významnou súčasťou historickej klenotnice kultúry nášho národa. 
KZ – rozprávanie, počúvanie. 
 
3 
Žiaci pracujú vo dvojiciach. Spoločne si pomáhajú, navzájom sa radia, kooperujú. 
a) Doplnia do slov v plôškach chýbajúce samohlásky a, á. Slová prečítajú. Dbajú na správnu výslovnosť. 
b) Žiaci vyfarbia slová, do ktorých doplnili obe samohlásky – a aj á. Vznikne cestička od krátkej samohlásky a 
k dlhej samohláske á. Pri žiakoch so ŠVVP overí učiteľ/-ka pochopenie zadania. Prvé dve-tri slová môže 
vypracovať spolu s nimi. 
c) Žiaci prepíšu vyfarbené slová do zošita. Žiakom so ŠVVP upraví učiteľ/-ka úlohu tak, že im skráti počet slov 
podľa ich pracovného tempa. 
KZ – čítanie, písanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka môže obmeniť úlohu tak, že žiaci budú tvoriť na dané slová vety (prípadne súvislý 
príbeh). Rozvíjajú svoju tvorivosť a vyjadrovacie schopnosti. 
 
4 
Úloha, v ktorej si žiaci uvedomia rozlišovanie významu slov – kvantita samohlásky mení význam slova. 
a) Žiaci prečítajú slová z ponuky a doplnia ich do viet. Potom prečítajú vety a vysvetlia význam doplnených 
slov. Žiakom so ŠVVP učiteľ/-ka skontroluje, či doplnili slová správne. 
b) Žiaci prepíšu vety do zošita. Vo vetách môžu farebne podčiarknuť slová, ktoré sa odlišujú iba dĺžňom. 
Žiakom so ŠVVP môže učiteľ/-ka skrátiť prepis viet na polovicu. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
5 
Žiaci doplnia k písmenu A ďalšie písmená tak, aby vznikli slová. Zapájajú tvorivé myslenie. Môžu pracovať 
samostatne. Napísané slová nahlas prečítajú. 
Možné riešenie: AJ, AŽ; AĎA, ALE, ANI; AUTO, ANNA; APRÍL, ANTON, ALICA; ANTÉNA, ANANÁS, ANDREJ. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
6 HRA 
Učiteľ/-ka zvolí formu práce žiakov – vo dvojiciach, v skupine alebo spoločne. Vety môžu písať najprv na 
tabuľu, potom do zošita. 
Možné riešenie: Dana má mača. Hana pláva. Mama nám dala ananás. Aďa máva na vlak. Katka mala páva. 
KZ – rozprávanie, počúvanie, písanie. 
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Samohláska ä 
 
Žiaci si osvoja, precvičia a upevnia učivo o krátkej samohláske ä. 
 
1 
Žiaci si precvičia grafomotorickú zručnosť písania písmena ä. 
KZ – písanie. 
 
2 
a) b) Žiaci vyfarbia samohlásku ä v názve ľudovej rozprávky. Povedia, ktoré čísla sa spomínajú najčastejšie  
v rozprávkach (tri, sedem, deväť...). 
KZ – písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
Bodka oboznámi žiakov, odkiaľ pochádza rozprávka Deväťdesiatdeväť bratov a stý ruža. Učiteľ/-ka im 
vysvetlí,  že každý národ má svoje ľudové rozprávky. Žiaci môžu povedať, ktoré rozprávky iných národov 
poznajú. (Ľudové rozprávky iných národov sú uvedené i v čítanke.) Rozprávku si môžu spoločne prečítať. 
KZ – čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
3 
Žiaci si osvojujú a precvičujú slová so samohláskou ä. Tvoria vety, v ktorých použijú slová z úlohy. Rozvíjajú 
si vyjadrovacie schopnosti. 
a) Žiaci nahradia farebne zvýraznené písmená krátkou samohláskou ä a utvoria nové slová, ktoré napíšu. 
Vytvorené slová správne prečítajú. 
b) Napísané slová použijú vo vetách. Tri vety napíšu do zošita. Žiaci so ŠVVP napíšu dve vety. 
Možné riešenie: Idem späť do školy. Policajt viedol väzňa na súd. Mäta krásne vonia. Katka si udrela pätu. Dnes som 
dostala päť jednotiek. 
KZ – písanie, čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
4 
Žiaci si osvoja písanie a pravopis slov so samohláskou ä po spoluhláskach b, m, p, v. S podobnou úlohou sa 
stretli pri učive o rozlišovacích znamienkach (dve bodky – 24/5). 
a) Žiaci doplnia do slov krátku samohlásku ä. Slová prečítajú, dbajú na správnu výslovnosť. 
b) Žiaci vyfarbia v každom slove písmeno, ktoré sa nachádza hneď pred samohláskou ä – spoluhlásky b, m, p, 
v. Pri žiakoch so ŠVVP učiteľ/-ka overí pochopenie zadania. 
c) Žiaci prepíšu po tri slová z každého riadka do zošita. Precvičia si písanie slov s krátkou samohláskou ä. Žiaci 
so ŠVVP prepíšu po dve slová. 
KZ – čítanie, písanie. 
 
Žiaci prečítajú a odpovedajú na otázku, ktorú im dáva Otáznik. Odpoveď: Vyfarbil/-a som písmená b, m, p, v. 
KZ – rozprávanie, počúvanie. 
 
5 
Žiaci doplnia do vety písmená b, m, p, v. Vetu prečítajú a prepíšu do zošita. 
KZ – písanie, čítanie. 
 
6 
Žiaci doplnia do viet výsledky príkladov slovom. Precvičia si písanie slov s krátkou samohláskou ä. Vety 
prečítajú. 
KZ – čítanie, písanie, počúvanie. 
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7 
Žiaci pracujú vo dvojiciach. Spoločne si pomáhajú, navzájom sa radia, kooperujú. 
a) Doplnia do slov krátku samohlásku e alebo ä. Môžu si pomôcť slovami na záložke PU. 
b) V slovách zakrúžkujú písmeno pred krátkou samohláskou ä. Slová prečítajú. 
c) Slová so samohláskou ä prepíšu do zošita. Žiakom so ŠVVP učiteľ/-ka upraví zadanie tak, že im posledné 
dva riadky vyčiarkne. 
KZ – písanie, čítanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka môže pripraviť na interaktívnu tabuľu vety, v ktorých budú chýbať slová z úlohy 7. 
Žiaci presúvajú slová z ponuky (v slovách sú doplnené samohlásky e, ä) do viet podľa významu. Precvičujú si 
čítanie s porozumením. Spoločne sa môžu porozprávať o zvyklostiach, o oslavách a tradíciách v rodine, napr. 
o svadbe: Nevesta mala na stole .......... z ruží. Vydávala sa za veselého ............. . Na hostine jedli výbornú  
polievku. Cukrárka im upiekla ............. druhov zákuskov. Výborné bolo aj pečené ............ . Svadobná kytica 
takmer ........... . Slová z ponuky: deväť, veliteľa, mäso, zvädla, hovädziu, veniec 
 
Bodka vysvetlí žiakom, čo tvorí tzv. „slovné rodinky“, ktoré slová tam patria (ide o slová, ktoré majú rovnaký 
slovotvorný základ). 
KZ – rozprávanie, počúvanie. 
 
8 
a) Žiaci pomenujú obrázky, slová napíšu. Upevňujú si pravopis slov so samohláskou ä. 
b) Slová použijú vo vetách. Vety môžu napísať najskôr na tabuľu a prečítať ich. Potom prepíšu vety do zošita. 
Žiaci so ŠVVP môžu prepisovať len slová alebo napíšu iba 2 vety. 
Možné riešenie: Narodilo sa nám bábätko. Mamke sa zlomil na topánke opätok. Moja sestra má deväť rokov. Môj dedo 
je mäsiar. 
KZ – čítanie, písanie, počúvanie, rozprávanie. 
 
9 
Žiaci prečítajú slová v prvej dvojici obrázkov a čiarou spoja tie, ktoré k sebe významovo patria. Takto 
postupujú i pri druhej dvojici obrázkov. Vytvorené slovné spojenia napíšu a prečítajú. Žiaci so ŠVVP pracujú 
len s jednou dvojicou obrázkov. 
KZ – písanie, čítanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka môže viesť so žiakmi rozhovor o tom, ako vzniká chlieb, ako sa dostane do 
obchodov a k nim domov. 
 
10 HRA 
Žiaci tvoria k daným slovám „slovné rodinky“. Slová môžu hovoriť alebo písať na tabuľu či do zošita. 
Možné riešenie: pamäť – naspamäť, pamätník, spamäti, pamätať si; väzeň – väznica, väzenie, väzniť; päsť – pästička, 
pästný, zápästie. 
KZ – písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
Postava Výkričníka upozorňuje na poučku, ktorá je zhrnutím vyvodeného učiva. Učiteľ/-ka spolu so žiakmi 
prečíta poučku, vysvetlí dôležité pojmy, ktoré si majú žiaci zapamätať. 
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Strana 33 
Samohlásky e, é 
 
Žiaci si osvoja, precvičia a upevnia učivo o krátkej samohláske e a dlhej samohláske é. 
 
1 
Žiaci si precvičujú grafomotorickú zručnosť písania písmen e, é.  
KZ – písanie. 
 
2 
a) Žiaci prečítajú názov rozprávky. Vyfarbia samohlásky. Môžu prerozprávať obsah rozprávky. 
b) Diskutujú o rozprávkových postavách, ktoré poznajú a ktoré majú najradšej. Vysvetlia prečo. 
KZ – písanie, počúvanie, rozprávanie. 
 
Žiaci spoločne vyriešia Bodkinu úlohu. Vysvetlia význam slova vševed – je to človek, ktorý všetko vie. 
KZ – rozprávanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka môže využiť Bodkinu úlohu na rozhovor o ľudských vlastnostiach, ako je zvedavosť 
a túžba po nových vedomostiach, po učení sa. 
 
3 
a) Žiaci prečítajú slová a nahradia v nich zvýraznené písmená krátkou samohláskou e. Utvoria a napíšu nové 
slová, ktoré prečítajú. 
b) Vytvorené slová použijú vo vetách. Tri vety napíšu do zošita. Žiaci so ŠVVP napíšu dve vety. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
4 
a) b) Žiaci doplnia do slov vo vetách dlhú samohlásku é a vety prečítajú. 
KZ – čítanie, písanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka vedie so žiakmi diskusiu o význame vitamínov pre naše zdravie. 
Medzipredmetový vzťah – prvouka. 
 
Žiaci prečítajú a odpovedajú na otázku, ktorú im dáva Otáznik. Odpoveď: Zlatý môže byť prsteň, náramok. 
KZ – rozprávanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka vysvetlí žiakom prenesený význam slova zlatý – zlaté dieťa, zlaté ručičky... 
 
5 
a) b) Žiaci doplnia do slov samohlásky e, E, é. Slová prečítajú a prepíšu do zošita. Žiaci so ŠVVP napíšu slová 
z prvých troch stĺpcov. 
KZ – písanie, čítanie. 
 
6 
Žiaci pracujú vo dvojiciach. Spoločne si pomáhajú, navzájom sa radia, kooperujú. Slová sa čítajú odzadu.  
Pri žiakoch so ŠVVP učiteľ/-ka overí pochopenie zadania. Môže s nimi nájsť prvé slovo. 
a) b) Žiaci oddelia jednotlivé slová zvislými čiarami, napíšu ich pod seba do zošita a zakrúžkujú samohlásky e. 
c) Očíslujú názvy mesiacov podľa poradia v kalendári. Môžu vymenovať všetky mesiace v roku. 
Riešenie: 4. december, 1. september, 3. november, 2. október. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
7 
a) Žiaci prečítajú vety. Vysvetlia význam zvýraznených slov i to, ako dĺžeň mení význam slov. 
b) Vety prepíšu do zošita. V slovách vyfarbia samohlásky. Žiaci so ŠVVP napíšu prvé dve vety. 
KZ – písanie, rozprávanie, počúvanie. 
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Strana 34 
Samohlásky i, í, y, ý 
 
Žiaci si osvoja, precvičia a upevnia učivo o krátkych samohláskach i, y a dlhých samohláskach í, ý. 
 
1 
Žiaci si precvičia grafomotorickú zručnosť písania písmen i, í, y, ý.  
KZ – písanie. 
 
2 
a) Žiaci pracujú podľa zadania úlohy. Prečítajú názov rozprávky. Vyfarbia krátke samohlásky i, y podľa 
pokynov. Učiteľ/-ka môže rozprávku Tri citróny prečítať alebo pustiť na CD či DVD. 
b) Žiaci rozprávajú, ako by zablahoželali svojej obľúbenej rozprávkovej postave k sviatku (prepojenie učiva na 
slohovú tému Blahoželanie). 
Možné riešenie: Milá princezná Zlatovláska, k tvojim meninám ti želám veľa krásnych zážitkov. Nech máš stále také 
krásne zlaté vlasy a milý úsmev. 
KZ – písanie, čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
Žiaci prečítajú Bodkinu informáciu o rozprávkach. Hovoria, ktoré rozprávkové knihy a rozprávky na DVD 
alebo CD majú doma (napr. Tri citróny...). Môžu povedať, ktoré filmové spracovanie sa im najviac páči a 
prečo. 
KZ – rozprávanie, počúvanie. 
 
3 
a) Žiaci doplnia do slov na červené čiary samohlásky i, í, na zelené čiary samohlásku y. Slová prečítajú. 
b) Správne spoja názvy častí tváre s obrázkom. 
c) Slová použijú vo vetách. Štyri vety napíšu do zošita. Žiaci so ŠVVP napíšu dve vety. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
Žiaci prečítajú a odpovedajú na otázku, ktorú im dáva Otáznik. Odpoveď: napr. ruky – samohlásky u, y; hlava – 
samohlásky a; chrbát – samohláska á... 
KZ – rozprávanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka môže viesť so žiakmi rozhovor o osobnej hygiene, o umývaní zubov, o tom, ako a 
prečo je potrebné chrániť svoj zrak, o nosení okuliarov. Diskutujú o tom, čo prospieva ľudskému telu – 
športovanie, zdravá životospráva, dostatok spánku, pobyt vonku a pod. (medzipredmetové vzťahy – prvouka). 
 
4 
a) Žiaci prečítajú ľudové hádanky a odpoveď napíšu do vyznačených okienok. 
b) Jednu hádanku prepíšu do zošita. Zakrúžkujú v nej zelenou pastelkou všetky dlhé samohlásky. Žiakom so 
ŠVVP poskytne učiteľ/-ka viac času na splnenie úlohy alebo im zadanie upraví (skráti). 
KZ – čítanie, písanie. 
 
5 
Žiaci pracujú vo dvojiciach. Spoločne si pomáhajú, navzájom sa radia, kooperujú. 
a) Žiaci prečítajú slová a podčiarknu tie, v ktorých sú len krátke samohlásky. 
b) Podčiarknuté slová prepíšu v abecednom poradí do zošita. Slová v abecednom poradí si môžu očíslovať 
najskôr v PU. Žiakom so ŠVVP učiteľ/-ka skráti úlohu tak, že prečiarkne posledné tri slová. Pri riešení použijú 
abecedu na záložke PU.  
Riešenie: kapor, lev, ryba, zajac, žaba. 
Riešenie: bobor, kapor, lev, ryba, škrečok, zajac, žaba. 
KZ – čítanie, písanie. 
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Strana 35 
Samohlásky o, ó 
 
Žiaci si osvoja, precvičia a upevnia učivo o krátkej samohláske o a dlhej samohláske ó.  
 
1 
Žiaci si precvičia grafomotorickú zručnosť písania písmen o, ó.  
KZ – písanie. 
 
2 
a) Žiaci prečítajú názov ľudovej rozprávky a hnedou pastelkou vyfarbia krátke samohlásky o. Učiteľ/-ka 
žiakom sprostredkuje ukážku z rozprávky. Potom sa o rozprávke porozprávajú. 
b) Žiaci rozprávajú, ako sa zvyčajne končia rozprávky (dobro víťazí nad zlom, spravodlivosť zvíťazí nad 
nespravodlivosťou a pod.). 
KZ – rozprávanie, počúvanie. 
 
Bodkina poznámka nadväzuje na úlohu 2. Učiteľ/-ka priblíži žiakom osobnosť Pavla Dobšinského. 
KZ – rozprávanie, počúvanie. 
 
3 
a) Žiaci prečítajú slová a vyfarbia v nich podľa pokynov krátke samohlásky o a dlhé samohlásky ó. 
b) Spočítajú a ku každému slovu napíšu počet samohlások o, ó, ktoré sa v nich nachádzajú. 
c) Zakrúžkujú slovo kolotoč, ktoré má najviac samohlások o, ó. 
KZ – čítanie, písanie. 
 
4 
a) Žiaci doplnia do slov samohlásky o, O, alebo ó. 
b) Slová prepíšu do zošita a prečítajú. Precvičujú si správnu výslovnosť. Zdôvodnia písanie veľkého O v slove. 
KZ– písanie, čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
5 
Žiaci pracujú vo dvojiciach. Spoločne si pomáhajú, navzájom sa radia, kooperujú. 
a) Žiaci zložia zo slabík slová a napíšu ich do zošita. V slovách vyfarbia všetky samohlásky, spočítajú ich 
a ku každému slovu napíšu ich počet. 
Riešenie: pondelok – 3, šampón – 2, potôčik – 2, počítač – 3, domček – 2, melón – 2, socha – 2. 
b) Slová použijú vo vetách. Žiaci môžu úlohu b) vypracovať aj spoločne – vety môžu písať na tabuľu. Štyri 
vety napíšu do zošita. Žiaci so ŠVVP napíšu dve vety. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
Žiaci spoločne vyriešia Bodkinu úlohu. Vymenujú krátke a dlhé samohlásky. Opakujú a utvrdzujú si učivo o 
samohláskach. 
KZ – počúvanie, rozprávanie. 
 
Naša poznámka: Žiaci môžu vymýšľať slová, ktoré sa začínajú samohláskou o. Precvičujú a obohacujú si 
slovnú zásobu. Napr. osem, opica, omeleta, ovca, orgován, obor, obdĺžnik, ocot... 
 
6 HRA 
Žiaci nakreslia na výkres ilustráciu k svojej obľúbenej rozprávke (postavu alebo výjav z rozprávky). Spravia 
si galériu a spoločne hádajú názvy nakreslených rozprávok. Túto aktivitu môže učiteľ/-ka realizovať i na hodine 
výtvarnej výchovy. 
KZ – rozprávanie, počúvanie. 
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Strana 36 
Samohlásky u, ú 
 
Žiaci si osvoja, precvičia a upevnia učivo o krátkej samohláske u a dlhej samohláske ú. 
 
1 
Žiaci si precvičia grafomotorickú zručnosť písania písmen u, ú. 
KZ – písanie. 
 
2 
a) Žiaci prečítajú názov ľudovej rozprávky a vyfarbia dlhé samohlásky ú. Učiteľ/-ka sprostredkuje žiakom 
ukážku z rozprávky. Potom sa o rozprávke porozprávajú. 
b) Žiaci hovoria, ktoré rozprávkové bytosti sú dobré (princezná, chudobný mládenec...). Svoje tvrdenie môžu 
zdôvodniť (sú milé, dobré, pomáhajú iným a ochraňujú ich). Potom povedia dve zlé rozprávkové bytosti 
(ježibaba, drak, čert...). Opäť zdôvodnia, prečo si to myslia (škodia, závidia, prečarovávajú). Učiteľ/-ka využije 
diskusiu na vytváranie kladných vzorov, vedie so žiakmi rozhovor o význame priateľstva a vzájomnej pomoci 
tomu, kto to potrebuje. 
KZ – rozprávanie, počúvanie. 
 
Žiaci prečítajú otázku, ktorú im dáva Otáznik. Rozprávku si môžu prečítať alebo vypočuť na CD. Pri počúvaní 
zapisujú, kto išiel s Mechúrikom Koščúrikom do sveta, a tak dostanú odpoveď. Rozprávku môžu zahrať ako 
divadielko. 
KZ – čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
3 
a) Žiaci prečítajú slová. Dopíšu krátku samohlásku u pred slovo a utvoria nové slovo, ktoré napíšu na linajky. 
b) Žiaci hovoria slová, ktoré sa začínajú dlhou samohláskou ú. Päť slov napíšu do zošita. Žiaci so ŠVVP napíšu 
tri slová. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Žiaci môžu na novovzniknuté slová tvoriť ústne vety, prípadne ich môžu napísať do zošita. 
 
4 
Žiaci pracujú vo dvojiciach. Spoločne si pomáhajú, navzájom sa radia, kooperujú. Neznáme slová si vysvetlia 
spoločne s učiteľom/učiteľkou. 
a) Žiaci vyhľadajú a označia v štvorsmerovke jedenásť slov. 
b) Zakrúžkujú neoznačené písmená a zložia z nich slovo. Slovo doplnia do vety a vetu prečítajú. 
c) Označené slová zo štvorsmerovky prepíšu do zošita. Žiaci so ŠVVP prepíšu len prvý riadok slov, ktoré sú  
v zadaní a). 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
5 
Žiaci prečítajú ľudové hádanky. Odpovede napíšu do vyznačených okienok. 
Riešenie: úľ, ulita. 
a) Hádanky a odpovede prepíšu do zošita. Žiaci so ŠVVP prepíšu jednu hádanku s odpoveďou. 
b) Žiaci zakrúžkujú v hádankách samohlásky podľa pokynov. Upevnia si učivo o samohláskach. 
KZ – čítanie, písanie. 
 
Naša poznámka: Žiaci môžu vymýšľať slová, ktoré sa začínajú samohláskou u. Slová hovoria alebo píšu na 
tabuľu. Precvičujú a obohacujú si slovnú zásobu. 
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Strana 37 
Opakovanie: SAMOHLÁSKY 
 
Strana môže slúžiť na samostatnú prácu, má diagnostickú funkciu pre učiteľov aj žiakov. Žiaci môžu úlohy 
vypracovať aj spoločne. Odporúčame, aby žiakom so ŠVVP učiteľ/-ka kontroloval/-a pochopenie zadaní 
jednotlivých úloh. Podľa potreby im úlohy skrátil/-a alebo pridal/-a čas, aby stihli vypracovať každú úlohu. 
Úlohy, ktoré žiaci nestihnú urobiť, nehodnotí. 
 
1 
a) Žiaci prečítajú pozdravy. Vyfarbia v nich podľa zadania krátke a dlhé samohlásky. 
b) Povedia, koho dnes pozdravili a ktoré pozdravy pri tom použili (medzizložkové vzťahy). 
KZ – čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
2 
a) Žiaci dopíšu do slov chýbajúce samohlásky. Slová správne prečítajú a prepíšu do zošita. 
b) Porozprávajú o tom, čo budú robiť počas blížiacich sa vianočných prázdnin. Môžu sa porozprávať aj  
o vianočných zvyklostiach a tradíciách v ich rodinách. Medzipredmetové vzťahy – prvouka. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
3 
a) Žiaci doplnia do slov chýbajúcu samohlásku ä alebo e. Slová prepíšu do zošita a prečítajú. Žiakom so ŠVVP 
učiteľ/-ka skráti úlohu o posledný riadok. 
b) Vianočné gule vyfarbia podľa zadania. 
KZ – čítanie, písanie. 
 
4 
Žiaci si zopakujú učivo o rozlišovacích znamienkach. Napíšu po jednom slove s uvedeným rozlišovacím 
znamienkom. Slová prečítajú. 
b) Napísané slová použijú vo vetách. Vety napíšu na tabuľu a do zošita. Žiaci so ŠVVP napíšu dve vety. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Žiaci môžu vo vetách farebne zakrúžkovať všetky samohlásky. 
 
5 PRAVOPISNÉ CVIČENIE 
Pravopisné cvičenie je zamerané na precvičenie osvojených vedomostí z danej témy. Slúži ako diktát alebo 
cvičenie na prepis slov. Odporúčame využiť alternatívne možnosti práce s pravopisnými cvičeniami uvádzané  
v teoretickej časti MP (s. 10 – 11). Žiaci so ŠVVP píšu pri diktovaní každé druhé slovo/každú druhú vetu, 
prípadne pravopisné cvičenie vypracujú vo forme doplňovačky. 
KZ – počúvanie, písanie, čítanie. 
 
6 HRA 
Známu pesničku Sedí mucha na stene si žiaci zaspievajú podľa zadania úlohy. 
KZ – rozprávanie. 
 
Žiaci vyfarbia hviezdy, ktoré slúžia ako sebahodnotenie spokojnosti so svojou prácou. 
 
 
Ďalšie materiály nájdete na www.aitec.sk. 
 
 
 
 
 
 

 riešenie úlohy podľa individuálnych návrhov žiakov, 
napríklad: 

 
 
 
 

lúka 

 
 
 
 

čapica 

 
 
 
 
kôra 

 
 
 
 

žriebä 
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Strana 38 
DVOJHLÁSKY 
 
Z výkonového štandardu: Žiak vie správne vyslovovať a písať dvojhlásky ia, ie, iu, ô, vie správne prepisovať 
slabiky ja-já, je, ju-jú na začiatku a na konci slova, vie zdôvodňovať pravopis v slovách s dvojhláskami ia, ie, 
iu, ô. 
 
Žiaci sa stretli s dvojhláskami ia, ie, iu, ô prvýkrát v prvom ročníku. V druhom ročníku sa naučia zaraďovať 
tieto fonémy/grafémy do sústavy hláskoslovia a gramaticky správne ich písať. V celej kapitole sa dvojhlásky 
zvýrazňujú fialovou farbou – upevnenie a fixácia učiva (Montessori edukatívna pomôcka).  
 
Náš kamarát snehuliak – motivačný príbeh v úvode tematického celku Dvojhlásky. Žiaci sa v texte stretávajú 
s pojmom dvojhlásky, spoznávajú dvojhlásky ia, ie, iu a ô. Pripravujú sa na aktívne osvojovanie si učiva, 
vnímajú slová s dvojhláskami. Text pomáha rozvíjať čítanie s porozumením a vyjadrovacie schopnosti. Nesie  
v sebe aj výchovný aspekt – význam vzájomnej pomoci a kamarátstvo. Žiaci môžu diskutovať aj o zime, 
zimných športoch a význame pobytu na čerstvom vzduchu. Text môže čítať učiteľ/-ka alebo žiaci. 
KZ – čítanie, počúvanie, rozprávanie. 
 
1 
Práca s textom. Žiaci odpovedajú celými vetami na otázky vyplývajúce z textu. Otázky môže čítať učiteľ/-ka 
alebo žiaci. 
Možné odpovede: 

• Druhákom prišli na pomoc pri stavaní snehuliaka dvojhlásky ia, ie, iu, ô. 
• Snehuliak mal ruky spravené z vetvičiek. 
• Snehuliakovi urobili nos z mrkvy. 
• Žiaci rozprávajú svoje príbehy o stavaní snehuliaka (napr. s rodičmi, s kamarátmi, v školskom klube...).  
• Žiaci odpovedajú na otázku, napr. Ak niečo sami robíme, môže sa nám to zdať ťažké alebo nám to dlho trvá. 

Keď nám pri práci pomáhajú kamaráti, ide nám práca rýchlejšie. Kamaráti majú aj dobré nápady. Spoločne 
spravíme prácu lepšie a je nám i veselšie. 

KZ – čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
2 
Žiaci vyhľadajú, podčiarknu a prečítajú v úvodnom texte všetky tvary slova snehuliak. Osvojujú si učivo  
o dvojhláskach. 
KZ – písanie, čítanie, počúvanie. 
 
3 
a) Žiaci sa sústredia v texte na slová, v ktorých sú zelenou farbou zvýraznené dvojhlásky (spriadať, nesiem, 
najkrajšiu, môžem, pomôžem). Môžu ich aj podčiarknuť. Štyri slová napíšu na linajky. 
b) Napísané slová prečítajú. Dbajú na správnu výslovnosť. 
c) V napísaných slovách zakrúžkujú fialovou pastelkou dvojhlásky. Porozmýšľajú a pokúsia sa vysvetliť, prečo 
sú ia, ie, iu, ô dvojhlásky. 
Možná odpoveď: Dvojhlásky sú utvorené z dvoch hlások. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
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Strana 39 
 
4 
a) Žiaci prečítajú slová. Dbajú na správnu výslovnosť. Vymaľujú plôšky so slovami, v ktorých sú dvojhlásky. 
b) Slová s dvojhláskami napíšu do zošita. V napísaných slovách môžu fialovou pastelkou vyznačiť dvojhlásky. 
Riešenie: mesiac, vietor, krajšiu, nôž (ia, ie, iu, ô). 
c) Napísané slová použijú vo vetách. Vety napíšu do zošita. Žiaci so ŠVVP napíšu dve vety. 
KZ – čítanie, písanie, počúvanie. 
 
Žiaci spoločne vyriešia Bodkinu úlohu. Vymenujú dvojhlásky. Opakujú a utvrdzujú si učivo o dvojhláskach. 
KZ – rozprávanie, počúvanie. 
 
5 
a) Žiaci doplnia do slov dvojhlásky. Slová prečítajú. Dbajú na správnu výslovnosť. 
b) Zakrúžkujú dvojhlásky fialovou pastelkou. Učiteľ/-ka upozorní žiakov, že niektoré slová majú viac riešení. 
Sú to prídavné mená, ktorých pádová koncovka je rôzna v závislosti od rodu, napr. drahšia, drahšie, drahšiu. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
Žiaci spoločne vyriešia Bodkinu úlohu. Podčiarknu slová vtáčiu, cudzia, drahšie, ktoré môžu mať tri rôzne 
koncovky. 
KZ – písanie. 
 
Naša poznámka: Žiaci môžu tvoriť slovné spojenia alebo vety na slová, ktoré majú viac riešení, napr. cudzia, 
cudzie, cudziu – Na stole som našiel cudziu písanku. Do triedy prišlo cudzie dievča. V našej šatni bola cudzia 
taška. 
 
6 
Žiaci pracujú vo dvojiciach. Spoločne si pomáhajú, radia sa, kooperujú. 
a) Žiaci nájdu a označia v trojsmerovke jedenásť slov s dvojhláskami. Slová napíšu do zošita. Dvojhlásky môžu 
farebne zvýrazniť. Žiakom so ŠVVP učiteľ/-ka vopred pripraví zoznam slov, ktoré hľadajú v trojsmerovke. 
Riešenie: môj, jahôdka, kôš, okuliare, žiačik, sviatok, polievka, cieľ, kvietok, menšiu, lepšiu. 
b) Neoznačené písmená v trojsmerovke zakrúžkujú a postupne ich napíšu do vyznačených okienok. Chýbajúcu 
vetu doplnia do vtipu. Vtip nahlas prečítajú. Žiaci môžu povedať vtipy, ktoré poznajú. 
Riešenie: Doma máme psa, mačku a hojdacieho koňa. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
7 
a) Žiaci nájdu v čítanke štyri nadpisy, v ktorých sa nachádzajú dvojhlásky. Nadpisy napíšu na linajky a 
prečítajú. Žiaci so ŠVVP napíšu zelenou dva nadpisy. 
Možné riešenie: Lastovičie rozprávky, Kvapôčky, Hviezdy, Psia búda – môj hrad... 
b) V napísaných nadpisoch zakrúžkujú fialovou pastelkou dvojhlásky.  
KZ – čítanie, písanie, počúvanie. 
 
Postava Výkričníka upozorňuje na poučku. Učiteľ/-ka spolu so žiakmi prečíta poučku, vysvetlí dôležité pojmy, 
ktoré si majú žiaci zapamätať. Poučka je zhrnutím vyvodeného učiva. 
 
Naša poznámka: Žiaci si môžu poučku prepísať do zošita: 
Dvojhlásky sú ia, ie, iu, ô. 
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Dvojhlásky ia, ie 
 
Žiaci si precvičia a upevnia učivo o dvojhláskach ia, ie. 
 
1 
Žiaci si precvičia grafomotorickú zručnosť písania dvojhlások ia, ie. 
KZ – písanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka pripraví karty s obrázkami (pre každého žiaka jednu kartičku s obrázkom). 
Pomenovanie každého obrázka bude obsahovať dvojhlásku ia alebo ie. Žiaci chodia k tabuli, pomenujú obrázok 
a triedia ich do dvoch stĺpcov podľa toho, ktorú dvojhlásku slová obsahujú. Žiaci si precvičujú sluchové 
vnímanie slov s dvojhláskami. Iná možnosť je písať pomenovania obrázkov na tabuľu. Žiaci si precvičujú 
písanie a správnu výslovnosť slov s dvojhláskami. Slová z tabule môžu napísať do zošita a zvýrazniť v nich 
dvojhlásky. 
 
2 
a) Žiaci doplnia do slov dvojhlásky ia, ie. Slová správne prečítajú. Precvičujú si výslovnosť slov  
s  dvojhláskami. 
b) Žiaci zakrúžkujú v slovách fialovou pastelkou dvojhlásky. 
KZ - písanie, čítanie, počúvanie. 
 
3 
a) Žiaci prečítajú slová, ktoré budú dopĺňať do viet. Následne ich správne doplnia. Precvičujú si čítanie  
s porozumením. 
b) Žiaci prepíšu vety do zošita. Vo všetkých slovách zakrúžkujú dvojhlásky spolu s písmenom, ktoré je hneď 
pred dvojhláskou. Žiaci so ŠVVP prepíšu tri vety. 
KZ – čítanie, písanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka môže využiť úlohu na rozhovor o starostlivosti o domáce zvieratá, 
o potrebe starostlivosti a lásky k nim (medzipredmetový vzťah – etická výchova, prvouka). 
 
4 
Žiaci vylúštia krížovku. Slovo z tajničky doplnia do vety. Vetu prečítajú a vysvetlia jej význam.  
Riešenie: V núdzi poznáš priateľa. 
KZ – písanie, čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka vedie so žiakmi rozhovor o potrebe priateľstva, o tom, ako si v triede navzájom 
pomáhajú a podporujú sa (medzipredmetový vzťah – etická výchova). 
 
5 
Žiaci pracujú vo dvojiciach. Spoločne si pomáhajú, navzájom sa radia, kooperujú. 
a) Žiaci pomenujú obrázky a slová napíšu na linajky. 
b) V slovách zakrúžkujú dvojhlásky ia, ie. Navzájom si skontrolujú správnosť riešenia úlohy. 
c) Slová použijú vo vetách. Vytvoria krátky príbeh o blížiacich sa Vianociach a napíšu ho do zošita. Vytvorené 
príbehy prečítajú. Pri žiakoch so ŠVVP overí učiteľ/-ka pochopenie zadania. Môže im ponúknuť alternatívu, 
aby úlohu vypracovali ústne. 
Možné riešenie: Mamička pečie vianočku. Zajtra budú Vianoce. Otecko dáva na stromček hviezdu. Na stole už máme 
pripravenú sviečku. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
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Dvojhláska iu 
 
Žiaci si precvičia a upevnia učivo o dvojhláske iu. 
 
1 
Žiaci si precvičia grafomotorickú zručnosť písania dvojhlásky iu. 
KZ – písanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka rozdá žiakom kartičky so slovami. Žiaci vytvárajú dvojice slov, ktoré k sebe 
významovo patria (jedno slovo bude vždy obsahovať dvojhlásku iu) a kartičky pripínajú na magnetickú tabuľu. 
Didaktická hra sa dá pripraviť aj na interaktívnu tabuľu. Žiaci si precvičia správnu výslovnosť slov 
s dvojhláskou iu. Niektoré slovné spojenia môžu napísať do zošita. 
 
2 
a) b) Žiaci prečítajú vety, podčiarkujú v nich slová s dvojhláskou iu. Pri čítaní dbajú na správnu výslovnosť. 
c) V podčiarknutých slovách zakrúžkujú fialovou pastelkou dvojhlásku iu. 
KZ – čítanie, písanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka môže využiť úlohu na rozhovor so žiakmi o tom, ako pomáhajú starým rodičom, čo 
ich starí rodičia naučili, ako spolu trávia voľný čas. 
 
Žiaci prečítajú a odpovedajú na otázku, ktorú im dáva Otáznik. Odpoveď: Dvojhlásku iu píšeme na konci slova. 
KZ – rozprávanie, počúvanie. 
 
3 
a) Žiaci aplikujú vedomosti o písaní dvojhlásky iu na konci slov. Upozorní ich na to aj Bodka. Prečítajú slová  
z ponuky a doplnia ich do viet. Vety prečítajú a prepíšu do zošita. Žiaci so ŠVVP prepíšu dve vety. 
b) Ku každej vete vymyslia tri ďalšie vety ako pokračovanie, tvoria krátke príbehy. Precvičujú si tvorivosť. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
4 
Žiaci pracujú vo dvojiciach. Učiteľ/-ka môže zvoliť možnosť, že žiaci vypracujú úlohu spoločne. Prácu vo 
dvojiciach presunie na úlohu 5. 
a) Žiaci doplnia do slov dvojhlásku iu. Vo vete zakrúžkujú všetky dvojhlásky spolu s písmenom, ktoré stojí 
hneď pred nimi. Vypracovanie úlohy si navzájom skontrolujú. 
b) Žiaci napíšu dennú ponuku jedál do zošita. Pri písaní použijú slová s dvojhláskou iu. Pri žiakoch so ŠVVP 
učiteľ/-ka overí pochopenie zadania. 
KZ – písanie, čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
5 
a) Žiaci vypracujú úlohu podľa zadania. Nájdené slová napíšu do zošita. Pre žiakov so ŠVVP učiteľ/-ka vopred 
pripraví zoznam slov, ktoré majú hľadať. Pri prepise môže upraviť počet slov podľa pracovného tempa žiakov. 
Riešenie: lieta, liať, viac, čiara, vietor, cudzie, lepšiu. 
b) Z neoznačených písmen utvoria slovo a doplnia ho do vety. Vetu prečítajú. 
Riešenie: Moja starká mi vždy pripraví tú najsladšiu kašu. 
c) Žiaci použijú každé napísané slovo ústne vo vetách. 
KZ – písanie, čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
Postava Výkričníka upozorňuje na poučku. Učiteľ/-ka spolu so žiakmi prečíta poučku, vysvetlí dôležité pojmy, 
ktoré si majú žiaci zapamätať. Je zhrnutím vyvodeného učiva. 
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Pravopis slov s dvojhláskami 
 
Z praxe vieme, aké je pre žiakov náročné uvedomiť si a správne gramaticky používať písanie dvojhlások ia, ie, 
iu v slovách. Veľakrát píšu namiesto dvojhlások spoluhlásku j v spojení so samohláskami a, e, u. Táto časť 
učiva má za cieľ priblížiť žiakom pravidlo, ktoré ich naučí rozlišovať písanie dvojhlások ja, já, je, jé, ju, jú  
v slovách. 
 
1 
a) Motivačná báseň v úvodnej časti učiva. Žiaci prečítajú báseň. Spoločne sa o nej porozprávajú. Nájdu a 
podčiarknu v nej slová s dvojhláskami. Fialovou pastelkou zakrúžkujú dvojhlásky. 
b) Vyhľadajú v básni slová, ktoré sa začínajú písmenom j a prepíšu ich do zošita – ježko, jari, jeseni. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
Žiaci spoločne vyriešia Bodkinu úlohu. Diskutujú o tom, čím sa živí jež, o zvieratách, ktoré zimu neprespia a 
ako sa horári o ne v zimnom období starajú. Môžu spomenúť zvieratá, ktoré sa ukladajú na zimný odpočinok. 
(Jež je mäsožravec. Živí sa dážďovkami, drobnými larvami, hmyzom. Zimu prespí v brlohu, ktorý si koncom 
jesene spraví z lístia napríklad v záhrade či v lese.) 
KZ – čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
2 
a) Žiaci doplnia do slov chýbajúce písmeno j. Slová prečítajú. Dbajú na správnu výslovnosť. Precvičujú si 
učivo. 
b) Slová prepíšu do zošita, farebne zakrúžkujú slabiky alebo časti slabík s písmenom j. Uvedomujú si, že ja, já, 
je, jé, ju, jú môže stáť na začiatku slabiky alebo slov. Žiakom so ŠVVP upraví učiteľ/-ka úlohu tak, aby 
prepísali len prvé dva riadky. 
KZ – písanie, čítanie, počúvanie. 
 
3 
a) Žiaci prečítajú slová napísané v obrázkoch tanierov. Zakrúžkujú v nich fialovou pastelkou dvojhlásky. 
b) Slová, ktoré neobsahujú dvojhlásku, doplnia do viet. Vety prečítajú. 
KZ – písanie, čítanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka môže viesť so žiakmi rozhovor o slušnom správaní sa v školskej jedálni a  
o zvyklostiach pri spoločnom stolovaní. 
 
Postava Výkričníka upozorňuje na poučku. Učiteľ/-ka spolu so žiakmi prečíta poučku, vysvetlí dôležité pojmy, 
ktoré si majú žiaci zapamätať. Je zhrnutím vyvodeného učiva. 
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4 
a) Žiaci aplikujú jazykovú vedomosť. Doplnia do slov dvojhlásky ia, ie, iu alebo ja, Ja, je, ju, Ju. Slová 
prečítajú a zdôvodnia pravopis – na začiatku slabiky a na začiatku slova sa nachádzajú len ja, je, já, ju, jú. 
b) Podčiarknu slová, ktoré majú viac riešení a vymenujú ich. 
Riešenie: sladšia, sladšie, sladšiu; krajšia, krajšie, krajšiu; moja, moje, moju. 
c) Fialovou pastelkou zakrúžkujú v slovách dvojhlásky, ružovou pastelkou ja, Ja, je, ju, Ju. 
KZ - písanie, čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
Žiaci vyriešia Bodkinu úlohu. Diskutujú o význame slova jubileum (významné výročie osoby, inštitúcie alebo 
dôležitej udalosti, oslava tohto výročia), rozprávajú, kde sa s uvedeným slovom stretli, či sa zúčastnili na oslave 
jubilanta...  
KZ – rozprávanie, počúvanie. 
 
5 
Žiaci prečítajú slová z ponuky a doplnia ich do hrebeňovky. Učiteľ/-ka overí pochopenie zadania u žiakov so 
ŠVVP. Upozorní ich, aby dopĺňali slová podľa počtu ich písmen. 
KZ – písanie, čítanie. 
 
Naša poznámka: Na jednotlivé slová môžu žiaci spoločne vymyslieť vety alebo príbeh. 
 
6 
Úloha je zameraná na precvičenie slov, v ktorých žiaci robia často chyby (mylne píšu dvojhlásky). Žiakom to 
oznamuje Výkričník. Slová sú graficky umiestnené do výstražnej dopravnej značky, ktorá upozorňuje na 
zapamätanie si správneho písania týchto slov. 
a) Žiaci prečítajú slová a napíšu ich na linajky. 
b) Použijú každé slovo vo vete. Vety napíšu do zošita. 
Možné riešenie: Zjedla som jabĺčko. Zrazu sa mi v ňom objavil červík. Moja mamka je ako dobrý anjel. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka môže úlohu využiť na rozhovor so žiakmi o doprave, dopravných pravidlách pre 
chodcov a cyklistov. Žiaci môžu diskutovať o tom, čo všetko má mať cyklista, ak sa pohybuje mimo mesta alebo 
mimo cyklotrás. 
 
7 PRAVOPISNÉ CVIČENIE 
Pravopisné cvičenie je zamerané na precvičenie osvojených vedomostí z danej témy. Slúži ako diktát alebo 
cvičenie na prepis slov. Odporúčame využiť alternatívne možnosti práce s pravopisnými cvičeniami uvádzané  
v teoretickej časti MP (s. 10 – 11). Žiaci so ŠVVP píšu pri diktovaní každé druhé slovo/každú druhú vetu, 
prípadne pravopisné cvičenie vypracujú vo forme doplňovačky. 
KZ – počúvanie, písanie, čítanie. 
 
Naša poznámka: Žiak môže v slovách farebne vyznačiť dvojhlásky ia, ie, iu.   
 
8 HRA 
Žiaci hrajú hru podľa návodu uvedeného v zadaní. Učiteľ/-ka ju môže modifikovať ako hru pre celú triedu. 
Žiaci si cvičia vyjadrovacie schopnosti a učia sa dodržiavať dohodnuté pravidlá pri hre. (Medzipredmetové 
vzťahy – prvouka.) 
KZ – písanie, počúvanie, rozprávanie. 
 
 
 
 

© Vydavateľstvo AITEC, Bratislava. Všetky práva vyhradené. 



60 
 

Strana 44 
Dvojhláska ô 
 
Žiaci si precvičia a upevnia učivo o dvojhláske ô. 
 
1 
Žiaci si precvičia grafomotorickú zručnosť písania dvojhlásky ô. 
KZ – písanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka rozdá žiakom kartičky. Na kartičkách sú napísané slová s chýbajúcou samohláskou 
o, ó alebo dvojhláskou ô. Žiaci ukladajú slová na magnetickú tabuľu do dvoch stĺpcov – do prvého stĺpca slová 
so samohláskou o, ó, do druhého stĺpca slová s dvojhláskou ô. Táto didaktická hra sa dá pripraviť aj na 
interaktívnu tabuľu. Žiaci si precvičia výslovnosť dvojhlásky ô a jej pravopis. Vokáň poznajú z učiva 
o rozlišovacích znamienkach. Slová s dvojhláskou ô môžu napísať do zošita. 
 
2 
a) Žiaci prečítajú slová. Nacvičujú si správnu výslovnosť dvojhlásky ô. 
b) Fialovou pastelkou vyfarbia slová s dvojhláskou ô. Vyfarbené slová môžu napísať do zošita a zakrúžkovať  
v nich dvojhlásku ô. 
KZ – čítanie, písanie, počúvanie. 
 
3 
a) Žiaci doplnia do slovných spojení o alebo ô a správne ich prečítajú. Na slovné spojenia môžu vymyslieť 
ústne vety. 
b) V slovách zakrúžkujú červenou pastelkou samohlásku o, fialovou pastelkou dvojhlásku ô. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
4 
a) Žiaci prečítajú slová a správne ich vpíšu do krížovky. Učiteľ/-ka overí pochopenie zadania u žiakov so 
ŠVVP. Upozorní ich, aby dopĺňali slová podľa počtu ich písmen. 
b) Slovo z tajničky doplnia do vety. Vetu prečítajú. Môžu si zopakovať, ktoré rozlišovacie znamienka máme  
v slovenčine (dĺžeň, mäkčeň, vokáň, dve bodky). 
Riešenie: Znamienko v dvojhláske ô nazývame vokáň. 
KZ – písanie, čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
5 
a) Žiaci zložia z písmen slová. Každé slovo sa začína zvýrazneným písmenom. Slová napíšu a vysvetlia ich 
význam. 
b) V napísaných slovách zakrúžkujú fialovou pastelkou dvojhlásku ô. 
c) Slová použijú vo vetách. Utvorené vety napíšu na tabuľu a do zošita. Žiaci môžu vo vetách podčiarknuť 
slová s dvojhláskami. Žiaci so ŠVVP napíšu tri vety. 
Možné riešenie: V dome sa šírila vôňa chleba. Dobrá vôľa všetko zdolá. Na poliach je úrodná pôda. Lesná tôňa chránila 
kvietok pred slnečnými lúčmi. Na strome je hnedá kôra. Starká pridala do omáčky voňavý kôpor. 
KZ – písanie, čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
6 
Úloha je zameraná na precvičenie slova KVÔLI, v ktorom žiaci robia často chyby. 
a) Žiaci prečítajú slovo a napíšu ho na linajku.  
b) Použijú slovo kvôli vo vete. Vetu napíšu do zošita.   
Možné riešenie: Prišla/prišiel som len kvôli tebe.  
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
Postava Výkričníka upozorňuje na poučku. Učiteľ/-ka spolu so žiakmi prečíta poučku, vysvetlí dôležité pojmy, 
ktoré si majú žiaci zapamätať. Je zhrnutím vyvodeného učiva. 
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Opakovanie: DVOJHLÁSKY 
 
Strana môže slúžiť na samostatnú prácu, má diagnostickú funkciu pre učiteľov aj žiakov. Žiaci môžu úlohy 
vypracovať aj spoločne. Odporúčame, aby žiakom so ŠVVP učiteľ/-ka kontroloval/-a pochopenie zadaní 
jednotlivých úloh. Podľa potreby im úlohy skrátil/-a alebo pridal/-a čas, aby stihli vypracovať každú úlohu. 
Úlohy, ktoré žiaci nestihnú urobiť, nehodnotí. 
 
1 
a) Žiaci prečítajú slová v obrázkoch. Skupinu slov pomenujú, pričom pomenovanie musí obsahovať dvojhlásku. 
Pomenovania napíšu na linajku a prečítajú. 
b) V napísaných pomenovaniach zakrúžkujú fialovou pastelkou dvojhlásky. 
KZ – čítanie, písanie, počúvanie. 
 
2 
a) Žiaci pozorne prečítajú napísané slová v rukaviciach. Ku každému správne napísanému slovu napíšu zelenú 
     , nesprávne napísané slová označia červeným     . 
b) Vyfarbia rukavice, v ktorých sú všetky slová napísané správne (2. a 5. rukavicu). Správne napísané slová 
prečítajú. Slová, ktoré označili červeným krížikom, prepíšu správne do zošita. Pri žiakoch so ŠVVP učiteľ/-ka 
overí pochopenie zadania. Skontroluje správny prepis slov. V závislosti od pracovného tempa žiakov môže 
úlohu skrátiť tak, že im posledné dve rukavice prečiarkne. 
KZ – písanie, čítanie, počúvanie. 
 
3 
Žiaci prečítajú slová a napíšu k nim zdrobneniny. Napísané slová prečítajú. 
KZ – písanie, čítanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Žiaci sa na čítaní stretli s pojmom zdrobneniny. Môžu hovoriť ďalšie slová s dvojhláskami 
a tvoriť k nim zdrobneniny.  
 
4 
Zábavná úloha. Žiaci doplnia do okienok slovo KÔŠ. 
KZ – čítanie, písanie. 
 
5 
a) Žiaci doplnia do slov chýbajúce dvojhlásky. Vety prečítajú. Dbajú na správnu výslovnosť. 
b) Vety prepíšu do zošita. V slovách zakrúžkujú fialovou pastelkou všetky dvojhlásky. Žiakom so ŠVVP môže 
učiteľ/-ka skrátiť úlohu tak, že im posledné tri vety prečiarkne. 
KZ – čítanie, písanie, počúvanie. 
 
Žiaci vyfarbia hviezdy, ktoré slúžia ako sebahodnotenie spokojnosti so svojou prácou. 
 
 
Ďalšie materiály nájdete na www.aitec.sk. 
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SPOLUHLÁSKY 
 
Žiaci sa v úvodnej časti tematického celku oboznámia s pojmami - mäkké, tvrdé a obojaké spoluhlásky. 
Spoznajú jednotlivé spoluhlásky v rámci ich delenia. 
 
Ako si spoluhlásky vyberali izbičky – motivačný príbeh v úvode tematického celku Spoluhlásky. 
Text pomáha rozvíjať čítanie s porozumením a vyjadrovacie schopnosti. Jednoduchým prirovnaním pomáha 
zapamätať si nové jazykové pojmy – tvrdé spoluhlásky, mäkké spoluhlásky a obojaké spoluhlásky. Príbeh 
má aj spoločenský kontext – čo nás spája a čo odlišuje od iných v súvislosti so spolupatričnosťou a vzájomnou 
toleranciou. Text môže čítať učiteľ/-ka alebo žiaci. 
KZ – čítanie, počúvanie, rozprávanie. 
 
Naša poznámka: Žiaci si pri učení sa vytvárajú isté asociácie. Ľahšie si zapamätajú pojem, ak ho s niečím 
spoja. Motivačný príbeh má napomôcť k lepšiemu zapamätaniu si pojmov tvrdé spoluhlásky, mäkké spoluhlásky 
a obojaké spoluhlásky. 
 
1 
Práca s textom. Žiaci odpovedajú celými vetami na otázky vyplývajúce z textu. Otázky môže čítať učiteľ/-ka 
alebo žiaci. 
Možné odpovede: 

• Samohlásky bývali na prvom poschodí v dvoch izbičkách. Dvojhlásky bývali v jednej izbičke v podkroví. 
• Spoluhlásky si vyberali izby podľa postieľok v nich. Tvrdé spoluhlásky mali rady tvrdé postieľky, mäkké 

spoluhlásky mäkké postieľky a obojaké spoluhlásky mali postieľky aj tvrdé, aj mäkké. 
• V modrej izbe zostali bývať tvrdé spoluhlásky h, ch, k, g, d, t, n, l. 
• V červenej izbe sa zložili mäkké spoluhlásky č, dž, š, ž, c, dz, j, ď, ť, ň, ľ. 
• V oranžovej izbe sa usalašili obojaké spoluhlásky b, m, p, r, s, v, z, f. 

KZ – čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka pripraví kartičky so spoluhláskami (tvrdé, mäkké, obojaké). Jednotlivé spoluhlásky 
môžu mať rovnakú farbu, ako sú uvedené v motivačnom texte. Na magnetickej tabuli sú napísané nadpisy: 
Tvrdé spoluhlásky (modrou farbou), Mäkké spoluhlásky (červenou farbou), Obojaké spoluhlásky (oranžovou 
farbou). Žiaci dostanú karty so spoluhláskami, ktoré triedia do troch skupín. Aktivita sa dá pripraviť aj na 
interaktívnu tabuľu. Cieľom je postupné osvojovanie si učiva. 
 
2 
Žiaci napíšu do obrázkov postieľok malým tlačeným písmom všetky tvrdé, mäkké a obojaké spoluhlásky. 
Jednotlivé spoluhlásky odpíšu z textu príbehu, kde sú farebne zvýraznené. Osvojujú si učivo. Prečítajú napísané 
spoluhlásky v postieľkach. 
KZ – písanie, čítanie. 
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3 
Žiaci čítajú slová v radoch, vnímajú začiatočné písmená slov. Farebne podľa zadania úlohy krúžkujú začiatočné 
písmená slov. Podčiarknu slovo, ktoré nepatrí do radu slov a zdôvodnia prečo. 
Riešenie: Do prvého radu slov nepatrí slovo kačica, lebo sa začína tvrdou spoluhláskou, ostatné slová sa začínajú 
mäkkou spoluhláskou. Do druhého radu nepatrí slovo čítanka. Začína sa mäkkou spoluhláskou, ostatné slová sa 
začínajú tvrdou spoluhláskou. Do tretieho radu nepatrí slovo okuliare, lebo sa začína samohláskou, ostatné slová sa 
začínajú obojakou spoluhláskou. 
KZ – čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
4 
Žiaci odpovedajú celou vetou a odpoveď napíšu do zošita. 
Riešenie: Spoluhlásky delíme na mäkké, tvrdé a obojaké. 
KZ – písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
5 
Žiaci prečítajú slová. Postupne ich triedia a vpisujú do tabuľky podľa toho, akou spoluhláskou sa začínajú. 
Zároveň ich triedia aj podľa významovej vlastnosti. Učiteľ/-ka vedie so žiakmi rozhovor o zimných športoch, 
ku ktorému ich nabáda Bodka. Žiaci diskutujú o význame športovania pre náš organizmus, pre zdravie. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
6 
a) Žiaci vyfarbia plôšky so spoluhláskami podľa zadania úlohy. Spoluhlásky, ktoré sa opakujú, vyfarbia iba raz. 
Žiaci môžu používať ako pomôcku delenie hlások na záložke PU. 
b) Z nevyfarbených písmen utvoria slovo a dopíšu ho do odpovede. Odpoveď prečítajú. Spoločne si vysvetlia 
význam vety Tma ako vo vreci. (Prázdne vrece je plné tmy, nič v ňom nie je. Tma ako vo vreci býva aj v 
tmavej komore, v špajze, všade tam, kde nie sú okná, kam nedopadnú slnečné lúče a pod.) 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
7 
Žiaci pracujú vo dvojiciach. Spoločne si pomáhajú, navzájom sa radia, kooperujú. 
a) Žiaci nahradia obrázky slovami tak, aby vznikli plnovýznamové slová. Vety prečítajú a napíšu ich 
do zošita.  
Riešenie: Kvetoslava, čakám ťa doma. Prines rukavice, kľúčenku, prsteň. Vylúštime raketovú záhadu. 
b) V napísaných vetách v zošite farebne zakrúžkujú začiatočné písmená slov podľa zadania v úlohe. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
Postava Výkričníka upozorňuje na poučku. Učiteľ/-ka spolu so žiakmi prečíta poučku, vysvetlí dôležité pojmy, 
ktoré si majú žiaci zapamätať. Je zhrnutím vyvodeného učiva. 
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Mäkké spoluhlásky 
 
Z výkonového štandardu: Žiak vie identifikovať v slovách mäkké spoluhlásky č, dž, š, ž, c, dz, j, ď, ť, ň, ľ, vie ich 
samostatne vymenovať, vie uplatniť pravopis i/í po mäkkých spoluhláskach. Žiak vie správne vyslovovať mäkké 
spoluhlásky aj v menej známych slovách, v nových slovných spojeniach a poznať ich významovú stránku. Žiak 
vie uplatňovať pravopis spoluhlások ď, ť, ň, ľ pred samohláskami i, e a pred dvojhláskami ia, ie, iu. 
 
1 
a) Žiaci prečítajú text slovenskej ľudovej piesne. Osvojujú si mäkké spoluhlásky. Pieseň si môžu zaspievať. 
b) Farebne zakrúžkujú všetky mäkké spoluhlásky. Napíšu ich na linajku. Opakujúce sa spoluhlásky píšu iba raz. 
c) Na linajku dopíšu mäkké spoluhlásky, ktoré v úryvku chýbali. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka vedie so žiakmi rozhovor o ľudových piesňach. Môže im vysvetliť, ako ľudové 
piesne vznikali, ktoré druhy ľudových piesní poznáme (uspávanky, ľúbostné piesne, detské piesne pri hrách a 
pod.). Diskutujú o ich význame. Učiteľ/-ka môže vyzdvihnúť krásu slovenského folklóru, jedinečnosť a 
rozmanitosť krojov. 
 
Žiaci prečítajú a vyriešia úlohu, ktorú im dáva Bodka. Vymenujú všetky mäkké spoluhlásky. 
KZ – rozprávanie, počúvanie. 
 
2 
a) Žiaci doplnia do slov mäkké spoluhlásky. Slová prečítajú. Osvojujú si učivo. 
b) Slová prepíšu do zošita, vyfarbia v nich samohlásky i, í. Oboznamujú sa s pravopisom i, í po mäkkých 
spoluhláskach. Žiaci so ŠVVP prepíšu len slová z prvého riadka. 
KZ – písanie, čítanie, počúvanie. 
 
3 
Žiaci pracujú vo dvojiciach. Spoločne si pomáhajú, navzájom sa radia, kooperujú. 
a) Usporiadajú písmená v džbánikoch tak, aby vznikli slová. Slová napíšu.  
b) V slovách zakrúžkujú červenou pastelkou mäkké spoluhlásky.  
c) Očíslujú slová v abecednom poradí. Žiakom so ŠVVP učiteľ/-ka upraví/skráti úlohu s ohľadom na ich 
pracovné tempo. 
Riešenie: džús – 3., život – 7., cudzina – 1., ľadovec – 5., čajka – 2., šalát – 6., jablko – 4. 
KZ – písanie, čítanie, rozprávanie, počúvanie.   
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka pripraví na magnetickú tabuľu karty so slovami, ktoré sa začínajú spoluhláskami. 
Žiaci vyberajú karty so slovami, ktoré sa nezačínajú mäkkou spoluhláskou. Na tabuli zostanú slová, ktoré sa 
začínajú mäkkou spoluhláskou. Hra sa dá pripraviť aj na interaktívnu tabuľu. 
 
4 
a) Žiaci doplnia do slov samohlásku i alebo í. Osvojujú si pravopis. Slová prečítajú. 
b) Slová použijú vo vetách. Štyri vety napíšu do zošita a prečítajú. Dbajú na správnu výslovnosť. Žiaci so 
ŠVVP napíšu dve vety. Žiaci môžu vo vetách farebne zakrúžkovať všetky mäkké spoluhlásky.  
KZ – písanie, čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
Postava Výkričníka upozorňuje na poučku. Učiteľ/-ka spolu so žiakmi prečíta poučku, vysvetlí dôležité pojmy, 
ktoré si majú žiaci zapamätať. Je zhrnutím učiva. 
 
Naša poznámka: Žiaci si môžu napísať skrátenú poučku do zošita:  
Mäkké spoluhlásky sú č, dž, š, ž, c, dz, j, ď, ť, ň, ľ. Zvyčajne po nich píšeme i alebo í.   
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Mäkké spoluhlásky č, dž, š, ž 
 
Žiaci si osvoja, precvičia a utvrdia mäkké spoluhlásky č, dž, š, ž. Osvoja si pravopis písania i, í po č, dž, š, ž. 
 
1 
Žiaci si precvičia grafomotorickú zručnosť písania spoluhlások č, dž, š, ž.  
KZ – písanie. 
 
2 
a) Žiaci doplnia do názvov ľudových piesní a riekanky samohlásku i, í. 
b) Zakrúžkujú v slovách červenou pastelkou spoluhlásky č, š, ž pred samohláskami i, í. Precvičujú si pravopis 
písania i, í po mäkkých spoluhláskach.  
KZ – čítanie, písanie, počúvanie.   
 
Žiaci na pokyn Bodky povedia, ktoré ľudové piesne poznajú. Spoločne si jednu z piesní zaspievajú. 
KZ – počúvanie, rozprávanie. 
 
3 
Žiaci hovoria slová, ktoré sa začínajú mäkkými spoluhláskami č, dž, š, ž. Osem slov (odporúčame po dve na 
každú spoluhlásku) napíšu do zošita. Žiaci so ŠVVP napíšu po jednom slove na každé písmeno. 
Možné riešenie: č – čaj, číslo, dž – džbán, džavot, š – škola, široké, ž – žubrienka, žihľava. 
KZ – písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
4 
Žiaci doplnia do slov mäkkú spoluhlásku č, dž, š alebo ž. Slová prečítajú. Dbajú na správnu výslovnosť.  
KZ – písanie, čítanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka môže vyzvať žiakov, aby našli medzi slovami v cvičení 4 zdrobneninu (žiaci sa  
s týmto pojmom oboznámili na čítaní). Slovo klobúčik podčiarknu. Spoločne diskutujú o tom, čo všetko môže 
mať klobúčik: Klobúčik má hríb. Klobčúik je malý klobúk pre deti. Klobúčik je malý kužeľ z hry „Klobúčik, 
hop!“ Klobúčik je na kolese bicykla, na ventile, aby sa doň nedostával prach z cesty.    
 
5 
Žiaci pracujú vo dvojiciach. Spoločne si pomáhajú, navzájom sa radia, kooperujú. 
a) Žiaci vylúštia krížovku. Slovo z tajničky doplnia do vety. Vetu prečítajú.  
Riešenie: Všetci sa už tešíme na vysvedčenie. 
b) Slová z krížovky prepíšu do zošita a červenou pastelkou vyznačia mäkké spoluhlásky. 
c) Žiaci použijú slová z krížovky vo vetách. Štyri vety napíšu do zošita. Žiaci so ŠVVP napíšu dve vety. Každá 
dvojica vety nahlas prečíta.  
Úlohu c) môžu žiaci vypracovať aj spoločne s učiteľom/učiteľkou. Vety napíšu aj na tabuľu. 
Možné riešenie: Katka naliala do džbánu džús. Cez oblôčik sme videli ruže. Miško má hnedé oči. Vo štvrtok dostaneme 
vysvedčenie.  
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
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6 
a) Žiaci prečítajú slová v prvom obrázku. Čiarami správne spoja dvojice slov, ktoré k sebe významovo patria. 
Utvoria vety, ktoré prečítajú. Dbajú na správnu výslovnosť. Rovnako postupujú aj pri druhom obrázku. 
b) Vety prepíšu do zošita. V napísaných vetách zakrúžkujú zelenou pastelkou samohlásku í po mäkkej 
spoluhláske. Upevňujú si písanie í po mäkkých spoluhláskach. Žiaci so ŠVVP prepíšu vety z jedného obrázka. 
Riešenie: Pes vrčí. Kôň erdží. Krava bučí. Prasa kvičí. Koza mečí. Ovca bľačí.  
KZ – písanie, čítanie, počúvanie.  
 
Bodka vyzýva žiakov napodobniť zvuky týchto zvierat. Žiaci si zopakujú pojem hláska. 
KZ – rozprávanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka môže viesť so žiakmi rozhovor o tom, prečo chováme domáce zvieratá, aký úžitok  
z nich máme. Prepojenie na učivo z prvouky dáva možnosť rozvíjať vyjadrovacie schopnosti žiakov. 
 
7 
Žiaci doplnia do slov chýbajúce samohlásky i, í. Slová prečítajú a zdôvodnia pravopis. Slová, ktorým 
nerozumejú, si spoločne s učiteľom/učiteľkou vysvetlia. 
KZ – písanie, čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
8 
a) Žiaci pomenujú obrázky slovami so spoluhláskami č, dž, š, ž. Pomenovania napíšu na linajky. 
Riešenie: žirafa, džíp, počítadlo, šípka. 
b) V slovách zakrúžkujú červenou pastelkou mäkké spoluhlásky č, dž, š, ž pred samohláskami i, í. Môžu ich 
krúžkovať spolu s i, í. Zrakovo tak vnímajú pravopis písania i, í po mäkkých spoluhláskach.  
KZ – písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
9 
Žiaci pracujú vo dvojiciach. Spoločne si pomáhajú, navzájom sa radia, kooperujú. 
a) Žiaci doplnia do slov chýbajúce slabiky alebo časti slabík podľa zadania úlohy. Slová prečítajú.  
b) Žiaci zakrúžkujú prvé písmeno každého slova. Pomôže im to orientovať sa v abecednom rade. Slová očíslujú 
v abecednom poradí a napíšu ich do zošita. Usporiadané slová prečítajú. Žiakom so ŠVVP môže učiteľ/-ka 
úlohu skrátiť o posledný riadok. Môžu použiť abecedu na záložke PU.  
Riešenie: bežím, cvendží, čuší, kačica, lyžica, naučí, prišívať, žinenka. 
Riešenie: bežím, cvendží, čuší, horčica, kačica, lyžica, mačička, naučí, prišívať, šiška, zošit, žinenka. 
KZ – čítanie, písanie. 
 
Naša poznámka: Ak učiteľ/-ka usúdi, že úloha 8 b) je pre žiakov náročná, môžu si ju urobiť spoločne na tabuľu.  
 
10 HRA 
Žiaci sa pri spievaní známych ľudových piesní pohybujú do taktu. Rytmizujú slová piesne. 
KZ – rozprávanie, počúvanie.    
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11 
Žiaci prečítajú slová z ponuky. Doplnia ich do viet podľa obsahového významu. Vety prepíšu do zošita a 
prečítajú. Žiakom so ŠVVP môže učiteľ/-ka úlohu skrátiť o dve vety. Žiaci si utvrdzujú učivo o mäkkých 
spoluhláskach č, dž, š, ž. Upevňujú si pisateľské zručnosti. 
KZ – písanie, čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Žiaci môžu doplnené slová v zošite farebne podčiarknuť. Upriamia tak pozornosť na slová 
s i, í po spoluhláskach č, dž, š, ž. 
 
12 
a) Žiaci utvoria slová – zdrobneniny podľa vzoru. Doplnia ich do viet. 
b) Porozprávajú príbeh, v ktorom vystupujú zvieratá z uvedených viet. Môžu tvoriť vety aj o zvieratách, ktoré 
sa v úlohe nevyskytujú.  
Možné riešenie: Malá myšička sa skryla pred veľkou mačkou do diery. Mačka chcela myšku priniesť svojej malej 
mačičke. Mala však smolu, myšička bola rýchlejšia. Bude musieť uchmatnúť gazdovi šunku z komory. Na lesnej 
čistinke poskakoval zajačik Ušiačik. Zbadal ho vĺčik Tĺčik a hybaj! Trielil za ním. Zajačik nelenil, chytro kopčeky 
preskočil a už aj bol v brlôžku. Tam ho veru vĺčik nenašiel.  
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
13 PRAVOPISNÉ CVIČENIE 
Pravopisné cvičenie je zamerané na precvičenie osvojených vedomostí z danej témy. Slúži ako diktát alebo 
cvičenie na prepis slov. Odporúčame využiť alternatívne možnosti práce s pravopisnými cvičeniami uvádzané 
v teoretickej časti MP (s. 10 – 11). Žiaci so ŠVVP píšu pri diktovaní každé druhé slovo/každú druhú vetu, 
prípadne pravopisné cvičenie vypracujú vo forme doplňovačky.  
KZ – počúvanie, písanie, čítanie. 
 
Naša poznámka: Žiaci môžu zakrúžkovať v napísaných vetách červenou pastelkou všetky mäkké spoluhlásky.  
 
14 
a) Žiaci doplnia do slov chýbajúce samohlásky i, í po mäkkých spoluhláskach. Do slov, ktoré sa začínajú tvrdou 
spoluhláskou, doplnia samohlásky y, ý. Slová prečítajú. Dbajú na správnu výslovnosť. Ako pomôcku môžu 
používať delenie hlások na záložke PU. 
b) Šípkami pospájajú plôšky, ktoré sa začínajú mäkkou spoluhláskou a vytvoria cestu k veveričke. Plôšky môžu 
farebne zvýrazniť.  
KZ – čítanie, písanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka môže viesť so žiakmi rozhovor o zvieratách žijúcich v našich lesoch. Diskutuje 
s nimi o potrebe ochrany lesov, rastlín i živočíchov. Žiaci spoločne navrhnú, ako sa treba správať v lese, aby 
sme si v ňom oddýchli, spoznali zaujímavosti z rastlinnej a živočíšnej ríše, ale zároveň, aby sme lesu 
neubližovali.  
Námet na didaktickú hru: V lese 
Učiteľ/-ka rozdá žiakom kartičky s názvami rastlín a živočíchov. Žiaci si slová prečítajú a triedia ich na 
magnetickej tabuli do dvoch skupín podľa toho, či sa v slove nachádza/nenachádza mäkká spoluhláska.  
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OPAKOVANIE UČIVA 1. POLROKA 
 
Strana môže slúžiť na samostatnú prácu, má diagnostickú funkciu pre učiteľov aj žiakov. Žiaci môžu úlohy 
vypracovať aj spoločne. Odporúčame, aby žiakom so ŠVVP učiteľ/-ka kontroloval/-a pochopenie zadaní 
jednotlivých úloh. Podľa potreby im úlohy skráti alebo pridá čas, aby stihli vypracovať každú úlohu. Úlohy, 
ktoré žiaci nestihnú urobiť, nehodnotí. Pri samostatnej práci si pomáhajú záložkou na obálke PU. 
 
1 
a) Žiaci pospájajú písmená v abecednom poradí. Zopakujú si slovenskú abecedu. 
b) Vzniknuté obrázky postavičiek pomenujú a vyfarbia.  
KZ – čítanie, písanie. 
 
2 
Žiaci prečítajú slová v tabuľke. Ku každému slovu napíšu počet hlások a počet písmen. Zopakujú si učivo 
o hláske a písmene.  
Riešenie: jablko – 6 hlások, 6 písmen; Mechúrik – 7 hlások, 7 písmen; džudo – 4 hlásky, 4 písmená; rozprávočka – 11 
hlások, 11 písmen; sadze – 4 hlásky, 4 písmená. 
KZ – čítanie, písanie. 
 
3 
Žiaci vymyslia a napíšu slová, ktoré majú uvedené počty písmen. Slová prečítajú.  
KZ – čítanie, písanie, počúvanie. 
 
4 
a) Žiaci  doplnia do zvýraznených slov správne rozlišovacie znamienka. Vety prečítajú. Dbajú na správnu 
výslovnosť. 
b) Vysvetlia, ako sa zmenil význam viet po doplnení chýbajúcich rozlišovacích znamienok do slov (látka – 
materiál na výroba oblečenia; latka – tenšia drevená doska). 
c) Vety prepíšu do zošita. Napísané vety skontrolujú. Zopakujú si učivo o rozlišovacích znamienkach. Žiaci so 
ŠVVP prepíšu do zošita prvé tri vety. 
KZ  čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka vedie so žiakmi rozhovor o tom, prečo je dôležité správne písať rozlišovacie 
znamienka. Diskutuje so žiakmi o potrebe pozornosti a sústredenia sa pri práci aj o tom, ako správne 
skontrolovať napísané slová a vety (napr. Prečo je dôležité vždy skontrolovať svoju prácu? Čo ťa najviac 
vyrušuje pri práci?).   
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5 
a) Žiaci doplnia do textu slovenskej ľudovej piesne správne písmená. Text prečítajú, skontrolujú správnosť 
doplnených písmen. Zopakujú si učivo o rozdelení hlások. 
b) Hnedou pastelkou zakrúžkujú všetky krátke samohlásky, zelenou pastelkou všetky dlhé samohlásky, 
fialovou pastelkou všetky dvojhlásky a červenou pastelkou mäkké spoluhlásky č, dž, š, ž. 
KZ – čítanie, písanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka môže viesť so žiakmi rozhovor o tejto ľúbostnej piesni, o čom sa v nej spieva, kedy 
ju ľudia spievali a prečo. Môžu si ju spoločne zaspievať alebo vypočuť. (Kto spieva túto pieseň? Komu ju 
spieva? Prečo? Vieš, ako táto pieseň pokračuje?...) 
 
6 
a) Žiaci doplnia do slovných spojení dvojhlásky ia, ie, iu. Zopakujú si učivo o dvojhláskach. 
b) Farebne napísané slová v slovných spojeniach očíslujú v abecednom poradí. Zopakujú si usporiadanie slov 
podľa abecedy. Žiakom so ŠVVP môže učiteľ/-ka skrátiť úlohu o jeden stĺpec. 
Riešenie: bábika, džínsy, knihu, mesto, rozprávka, učebnicu. 
Riešenie: bábika, džínsy, hodinu, knihu, mesto, nohavice, prestávka, rozprávka, učebnicu. 
c) Žiaci vyberú z každého stĺpca jedno slovné spojenie a použijú ho vo vete. Tri vety napíšu do zošita. Žiakom 
so ŠVVP môže učiteľ/-ka skrátiť úlohu s ohľadom na ich pracovné tempo. 
KZ – čítanie, písanie. 
 
7 
a) Žiaci prečítajú mená v jednotlivých skupinách. V každej skupine mien podčiarknu prvé a posledné meno 
podľa abecedného poradia. Zopakujú si abecedu.  
b) Označia (napríklad zakrúžkovaním čísla pri skupine mien) skupinu, v ktorej sa každé meno začína mäkkou 
spoluhláskou.  
c) Zo skupín mien vyberú a prečítajú mená, ktoré majú spolužiaci v triede.  
KZ – čítanie, rozprávanie, počúvanie, písanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka môže diskutovať so žiakmi o rodných menách detí. Či sa im meno, ktoré majú, páči, 
či by sa chceli volať inak, ako majú najradšej, keď ich kamaráti či rodičia volajú. Môžu povedať, ak vedia, 
dátum svojich menín (medzipredmetové vzťahy – prvouka , etická výchova).  
 
8 
a) Žiaci doplnia do textu (úryvok zo slovenskej ľudovej rozprávky Janko Hraško) chýbajúce mäkké 
spoluhlásky č, š, ž. Text prečítajú. Zopakujú si mäkké spoluhlásky č, ž, š. Voľne porozprávajú pokračovanie 
rozprávky.  
b) Žiaci napíšu do zošita názov rozprávky, z ktorej je úryvok, a nakreslia hlavnú postavu Janka Hraška. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
Žiaci vyfarbia hviezdy, ktoré slúžia ako sebahodnotenie spokojnosti so svojou prácou. 
 
 
Ďalšie materiály nájdete na www.aitec.sk. 
 

 

 

 

 

© Vydavateľstvo AITEC, Bratislava. Všetky práva vyhradené. 



70 
 

SLOHOVÁ ČASŤ 
 
Strana 54 
OPAKOVANIE UČIVA 1. ROČNÍKA 
 
Slohová a jazyková zložka sú neoddeliteľnou súčasťou predmetu slovenský jazyk a literatúra. V prvom ročníku 
sa v slohovej zložke slovenského jazyka a literatúry kládol dôraz na to, aby žiaci primerane komunikovali, 
rozvíjali slovnú zásobu, vyjadrovacie schopnosti, používali zaužívané spoločenské konvencie. 
Žiaci si v druhom ročníku ZŠ aj prostredníctvom slohovej zložky rozšíria svoje jazykové a komunikačné 
zručnosti a schopnosti. Naučia sa blahoželať ústnou a písomnou formou, písať súkromný list, pohľadnicu a 
adresu svojho bydliska. V spoločenskom styku si upevnia spôsob komunikácie – vykanie a tykanie. Zoznámia 
sa s pojmami rozprávanie, opis predmetu a ilustrácie. Naučia sa prerozprávať dej vlastného zážitku, obsah 
prečítaného textu, porozprávať príbeh podľa obrázkov, vytvoriť nadpis k textu. Veľký dôraz sa naďalej kladie 
na rozvoj hovorenej reči. 
 
Naša poznámka: Odporúčame, aby mali žiaci na písanie slohu samostatný zošit. 
 
Ako sa Bodka vynorila z Martinovej školskej tašky – motivačný príbeh k tematickému celku Opakovanie 
učiva ročníka na zopakovanie pravidiel slušného správania sa. Text rozvíja čítanie s porozumením, obohacuje 
slovnú zásobu a predstavivosť žiakov. Má aj výchovno-edukačný charakter – upriamuje pozornosť na slušné 
správanie, pozdravenie sa, poďakovanie, na ochotu pomôcť druhému, vedieť poprosiť o pomoc. Text môže 
čítať učiteľ/-ka alebo žiaci. 
KZ – čítanie, počúvanie, rozprávanie. 
 
Naša poznámka: V slohovej zložke podporujeme u žiakov so ŠVVP predovšetkým ústnu komunikáciu. Rozvíjame 
ich komunikačné schopnosti, slovnú zásobu, schopnosť vyjadrovať svoje myšlienky. Pri písomných úlohách sa 
zameriavame na obsahovú stránku textu, nie na úpravu a pravopis. 
 
1 
Práca s textom. Žiaci odpovedajú celými vetami na otázky vyplývajúce z textu. Otázky môže čítať učiteľ/-ka 
alebo žiaci. 
Možné odpovede: 

• Bodka sa ukryla do Martinovej školskej tašky. 
• Bodka chcela pomôcť Martinovi s úlohami. Chcela s ním zopakovať správne písanie písmen f, G, q, W, Y, x. 
• Martin poprosil o pomoc mamu. Mama mohla odviesť Bodku do školy autom. Bodka sa veľmi ponáhľala za 

Otáznikom a Výkričníkom, ktorí sa o ňu strachovali. 
• Žiaci nahlas prečítajú farebne vyznačené pozdravy v texte a povedia, v ktorých situáciách sa používajú. 

(Pozdravy Ahoj!, Čau! sa používajú pri stretnutí, zvítaní sa s kamarátmi, pozdrav Dovidenia! sa používa pri 
rozlúčke s dospelými, ktorým vykáme.) 

KZ – čítanie, počúvanie, rozprávanie. 
 
2 
Žiaci pracujú podľa zadania úlohy. Prečítajú slová z ponuky. Precvičia si pozdravy, prosbu, poďakovanie. 
Slová správne doplnia do viet a rozhovor Martina s Bodkou prečítajú. Kontrolujú si tak správnosť riešenia 
úlohy. 
KZ – čítanie, písanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Žiaci si môžu nacvičiť podobné rozhovory, napríklad popoludňajšie stretnutie na školskom 
dvore, ihrisku, pri bicyklovaní a pod. 
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3 
Situačný rozhovor medzi spolužiakmi. Žiaci si vo dvojiciach nacvičia rozhovor, učiteľ/-ka sleduje a usmerňuje 
komunikáciu medzi vyvolanými konverzujúcimi žiakmi. 
Možné riešenie: 
„Katka, prosím, ťa, požičaj mi pero. Zabudla som si doma celý peračník.“ 
„Áno, Zuzka, rada ti ho požičiam. Nech sa páči.“ 
„Ďakujem!“ 
„Rado sa stalo.“ 
KZ – rozprávanie, počúvanie. 
 
4 
a) Žiaci čítajú vety a doplnia do nich podľa vlastných návrhov vhodné slová. 
b) Text prečítajú. Nájdu v ňom najdlhšie slovo, podčiarknu ho a napíšu do zošita. Spočítajú, z koľkých písmen 
sa skladá a počet písmen napíšu číslom. 
c) Žiaci sa predstavia spolužiakom ako rozprávková bytosť. 
Možné riešenie: Ahoj, milí spolužiaci! Volám sa Červená čiapočka. Prišla som z dedinky Jahodovo. Budem chodiť  
s vami do triedy. Mám rada kreslenie a prírodu. Dúfam, že v našej triede nie je žiaden chlapec menom Vlk. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
5 
Žiaci vyplnia krížovku a slovo z tajničky doplnia do vety. Vetu prečítajú. Povedia, v akej situácii použijú slovo 
PREPÁČ. 
KZ – písanie, čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka  vedie so žiakmi diskusiu o tzv. čarovných slovíčkach, ktoré žiaci poznajú z prvej 
triedy – prepáč, ďakujem, prosím, nech sa páči...  
 
6 
Žiaci pracujú vo dvojiciach. Spoločne si pomáhajú, navzájom sa radia, kooperujú. 
a) V dvojsmerovke vyhľadajú a vyznačia sedem mien. Mená napíšu písaným písmom do zošita. 
Riešenie: Leo, Anna, Ivan, Peter, Oľga, Elena, Ela. 
b) Z nevyznačených písmen utvoria slovo ĎAKUJEM a doplnia ho do vety. Vetu prečítajú a povedia, kedy toto 
slovo používajú. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
7 
Úloha môže slúžiť na domácu prípravu alebo ju žiaci riešia v škole. Do viet doplnia slová z ponuky. Použité 
slová môžu prečiarknuť. Doplnené vety prečítajú, čím si skontrolujú správnosť riešenia. Úloha je zhrnutím 
opakovania slušnej komunikácie, ktorej pravidlá si žiaci osvojili v prvej triede. 
KZ – čítanie, písanie. 
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TYKANIE A VYKANIE 
 
Z výkonového štandardu: Žiak vie používať tykanie a vykanie v závislosti od danej situácie. 
 
Zuzka a stratený sveter – motivačný príbeh k slohovej téme Tykanie a vykanie. V príbehu je 
zakomponovaná téma o tykaní a vykaní. Žiaci si upevnia komunikačnú zručnosť vykania dospelým, ktorých 
poznajú, ale zo slušnosti im vykajú – pán školník. Text môže čítať učiteľ/-ka alebo žiaci. 
KZ – čítanie, počúvanie, rozprávanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka môže po prečítaní príbehu viesť so žiakmi diskusiu o tom, komu v škole vykajú 
(učiteľom, pani riaditeľke/pánovi riaditeľovi, tetám kuchárkam/ujom kuchárom...), komu tykajú a prečo 
(rodičom, starým rodičom a dospelým, s ktorými sú v príbuzenskom vzťahu, alebo im to dospelí dovolili). 
 
1 
Práca s textom. Žiaci odpovedajú celými vetami na otázky vyplývajúce z textu. Otázky môže čítať učiteľ/-ka 
alebo žiaci. 
Možné odpovede: 

• Zuzka hľadala stratený sveter pod lavicou, na stoličke, v školskej taške. Sveter hľadala aj v šatni. 
• Zuzka sa išla spýtať pána školníka. (Výkričník navrhol Zuzke, aby sa išla opýtať pána školníka.) 

KZ – čítanie, počúvanie, rozprávanie. 
 
2 
Žiaci prečítajú pokračovanie príbehu. Doplnia do farebne zvýraznených viet chýbajúce slová VÁS, VÁM a 
prepíšu ich do zošita. Vety prečítajú. 
KZ – čítanie, písanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka môže žiakom text s doplnenými slovami ešte raz vzorovo prečítať. Upozorní ich, 
aby pozorne sledovali rozhovor – tykanie Zuzky v rozhovore s Výkričníkom, vykanie Zuzky v rozhovore s pánom 
školníkom. 
 
3 
a) Žiaci sledujú situačné obrázky, ktoré stvárňujú tykanie a vykanie v praktickom živote. Rozhovory postáv 
prečítajú. 
b) Žiaci si pozrú obrázky a prečítajú rozhovory postáv (vždy dvaja žiaci). Povedia, v ktorom rozhovore sa 
používa tykanie a v ktorom vykanie. Svoje tvrdenia zdôvodnia. 
c) Žiaci vymyslia podobné situácie. Môžu pracovať vo dvojiciach a situácie stvárniť. 
KZ – čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
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4 
Žiaci podľa zadania úlohy vyfarbia plôšky s pomenovaním osôb. Rozhodujú, ktorým osobám tykajú a ktorým 
vykajú. Svoje rozhodnutie zdôvodnia. Vyfarbené plôšky s pomenovaním osôb sa môžu u jednotlivých žiakov 
líšiť. 
KZ – rozprávanie, počúvanie. 
 
5 
a) Žiaci prečítajú vety. Dbajú na správnu výslovnosť slov vo vetách. 
b) Modrou pastelkou označia vety, ktorými tykajú a červenou pastelkou vety, ktorými vykajú. Žiakom so 
ŠVVP môže učiteľ/-ka skrátiť úlohu s ohľadom na ich pracovné tempo. 
KZ – čítanie, počúvanie. 
 
Žiaci prečítajú a odpovedajú na otázku, ktorú im dáva Otáznik. Možná odpoveď: Tykám spolužiakom, 
rodičom, starým rodičom, vykám učiteľom, neznámym dospelým a pod. 
KZ – čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
6 
Žiaci pracujú vo dvojiciach. Spoločne si pomáhajú, navzájom sa radia, kooperujú. 
Vyberú si z uvedenej ponuky jednu situáciu a nacvičia si krátky rozhovor, v ktorom použijú buď tykanie alebo 
vykanie. Nacvičený rozhovor prezentujú pred spolužiakmi. 
KZ – rozprávanie, počúvanie. 
 
7 HRA 
Žiaci nakreslia do zošita (na výkres) dve postavy s prázdnymi bublinami. Obrázky si navzájom vymenia a 
dopíšu do bublín text. Použijú tykanie a vykanie. Zošity si vrátia a komiks prečítajú. Upevňujú si učivo o tykaní 
a vykaní. 
KZ – písanie, čítanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka môže zadať žiakom úlohu, aby doma na kancelársky papier alebo výkres nakreslili 
krátky komiks na ľubovoľnú situáciu. Komiksy prinesú do triedy a urobia z nich výstavku. 
 
Postava Výkričníka upozorňuje na poučku. Učiteľ/-ka spolu so žiakmi prečíta poučku, vysvetlí dôležité pojmy, 
ktoré si majú žiaci zapamätať. Je zhrnutím vyvodeného učiva. 
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Strana 58 
ADRESA BYDLISKA 
 
Z výkonového štandardu: Žiak vie správne napísať adresu svojho bydliska. 
 
Detektívi – motivačný príbeh k slohovej téme Adresa bydliska. V krátkom príbehu sa žiaci dozvedia o tom, 
prečo je dôležité poznať adresu bydliska. Príbeh je prepojený s jazykovým učivom o abecede. Text môže čítať 
učiteľ/-ka alebo žiaci. 
KZ – čítanie, počúvanie, rozprávanie. 
 
1 
Práca s textom. Žiaci odpovedajú celými vetami na otázky vyplývajúce z textu. Otázky môže čítať učiteľ/-ka 
alebo žiaci. 
Možné odpovede: 

• Šimonko býva na Žitnej ulici, Miško býva na Kvetovej ulici a Maťko býva na Dubovej ulici. 
• Každá obec nemá pomenované ulice. 
• Detektív je človek, ktorý rieši rôzne záhady a prípady. Odhaľuje páchateľov trestných činov. 
• Žiaci rozprávajú a zdôvodňujú, či majú radi detektívky a prečo. 

KZ – čítanie, počúvanie, rozprávanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka môže so žiakmi navštíviť školskú knižnicu (prípadne, ak to podmienky knižnice 
dovoľujú, absolvovať vyučovaciu hodinu v nej). Spoločne vyhľadajú sekciu detektívok, ktoré sú určené pre 
chlapcov i dievčatá v ich veku. Jeden detektívny príbeh si môžu vybrať a prečítať. O vypočutom príbehu sa 
porozprávajú. 
 
2 
Žiaci si prezrú vyplnenú listovú obálku pri Otáznikovi. Prečítajú adresu, ktorá je na nej napísaná. Farebne 
krúžkujú jednotlivé časti adresy podľa pokynov v zadaní úlohy. Osvojujú si pojmy:  
oslovenie – Kamarátka; meno, komu je list určený – Danka Múdra; názov ulice a číslo domu – Liesková 9; 
PSČ a názov obce – 949 11 Nitra. 
KZ – čítanie, počúvanie, písanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka diskutuje so žiakmi o dôležitosti adresy, aby bola správne napísaná (napr. aby 
poštár/-ka vedel/-a doručiť list, pohľadnicu, balík konkrétnej osobe). Učiteľ/-ka môže mať pripravené pre 
žiakov listové obálky s linajkami, na ktoré spoločne prepíšu adresu z úlohy 2. Môžu použiť predtlačenú 
pohľadnicu v Bodkinom doplnkovom zošite. 
 
3 
a) b) Odporúčame, aby žiaci povedali adresu svojho bydliska najskôr ústne. Spoločne môžu napísať jednu 
adresu na tabuľu. Potom samostatne napíšu na vyznačenú obálku adresu svojho bydliska a na určené miesto na 
obálke nakreslia poštovú známku. Napísané údaje prečítajú, čím skontrolujú správnosť vyplnenia adresy. 
Možné riešenie: 
Žiak 
Miroslav Veselý Smreková 23 
821 07 Bratislava 
KZ – čítanie, písanie. 
 
Postava Výkričníka upozorňuje na poučku. Učiteľ/-ka spolu so žiakmi prečíta poučku, vysvetlí dôležité pojmy, 
ktoré si majú žiaci zapamätať. Poučka je zhrnutím vyvodeného učiva. 
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Strana 59 
BLAHOŽELANIE 
 
Z výkonového štandardu: Žiak vie sformulovať ústne blahoželanie. 
 
Narodeniny – motivačný príbeh k slohovej téme Blahoželanie. Cez krátky príbeh o narodeninovej oslave sa 
žiaci oboznámia s pojmom blahoželanie. Text môže čítať učiteľ/-ka alebo žiaci. 
KZ – čítanie, počúvanie, rozprávanie. 
 
1 
Práca s textom. Žiaci odpovedajú celými vetami na otázky vyplývajúce z textu. Otázky môže čítať učiteľ/-ka 
alebo žiaci. 
Možné odpovede: 

• Bodka, Otáznik a Výkričník podarovali Robkovi pohľadnicu. 
• Traja kamaráti zaželali Robkovi veľa zdravia a radosti. 
• Žiaci hovoria, čo by zaželali Robkovi k narodeninám (dobré známky na vysvedčení, veľa zdravia...). 
• Ľudia si blahoželajú pri rôznych príležitostiach: k meninám, pri narodení bábätka, k Vianociam, pri ukončení 

štúdia, pri príležitosti Dňa matiek, Dňa otcov, pri víťazstve v športovej súťaži a pod. 
KZ – čítanie, počúvanie, rozprávanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka môže viesť so žiakmi rozhovor o tom, ako vyzerajú prípravy na oslavu narodenín, 
menín alebo iného sviatku v ich rodine, ako zvyknú blahoželať oslávencom vo svojej triede. Diskutujú  
o zvyklostiach a tradíciách, ktoré sú zaužívané v pri oslavách rôznych sviatkov u nás (Vianoce, Veľká noc, 
MDD a pod.). 
 
2 
a) Žiaci si prezrú situačné obrázky. Porozprávajú, čo je na nich zobrazené. Vyberú si jednu príležitosť a ústne 
zahrajú rolu, ktorú vyobrazuje obrázok. 
b) Žiaci do prázdneho okienka nakreslia ďalšiu príležitosť, pri ktorej blahoželáme. Ústne ju opíšu. 
Možné riešenie: Narodenie bábätka: „Blahoželáme k malému bábätku! Nech je zdravé, spokojné a šťastné.“ 
KZ – písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
3 
a) Žiaci nájdu a vyčiarknu v rade farebne napísaných písmen šesť slov. Napíšu ich do zošita. 
Riešenie: kytica, balón, kniha, oslava, torta, zábava. 
b) Z neoznačených písmen zložia slovo a doplnia ho do opytovacej vety a odpovedia na otázku. 
Riešenie: Ktorý darček ťa najviac potešil? 
KZ – písanie, čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Žiaci môžu na označené slová z úlohy 3 a) vymyslieť vety. Vety môžu ústne povedať alebo ich 
napíšu do zošita. 
 
Postava Výkričníka upozorňuje na poučku. Učiteľ/-ka spolu so žiakmi prečíta poučku, vysvetlí dôležité pojmy, 
ktoré si majú žiaci zapamätať. Poučka je zhrnutím vyvodeného učiva. 
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Strana 60 
POHĽADNICA 
 
Z výkonového štandardu: Žiak dokáže napísať blahoželanie na pohľadnicu. 
 
Čo ukrýva pohľadnica – krátky motivačný príbeh k slohovej téme Pohľadnica, ktorý je pokračovaním 
príbehu zo s. 59. Príbeh priblíži žiakom písomné blahoželanie k sviatku formou pohľadnice. Text môže čítať 
učiteľ/-ka alebo žiaci. 
KZ – čítanie, počúvanie, rozprávanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka môže viesť so žiakmi rozhovor o tom, akou formou môžeme zablahoželať k sviatku 
našim priateľom, blízkym. (Môžeme napísať SMS, email. Veľmi pekné je napísať a poslať pohľadnicu. 
Obdarovaný si ju môže a uschovať ako, spomienku na toho, kto mu ju poslal.) 
 
1 
Práca s textom. Žiaci odpovedajú celými vetami na otázky vyplývajúce z textu. Otázky môže čítať učiteľ/-ka 
alebo žiaci. 
Možné odpovede: 

• Po oslave si sadol Robko s rodičmi za stôl a prečítal všetky blahoželania od kamarátov. 
• Bodka, Otáznik a Výkričník ozdobili pohľadnicu pre Robka farebnými nálepkami. 
• Traja kamaráti zaželali Robkovi všetko najlepšie, aby bol zdravý, veselý a spokojný. A nech sa mu v škole vždy 

dobre darí. 
• Kamaráti oslovili Robka ,,Milý Robko“. Žiaci sa oboznámia s pojmom oslovenie (oslovenie v texte podčiarknu a 

prečítajú). 
KZ – čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
2 
a) Žiaci prečítajú blahoželanie, ktoré je na Robkovej pohľadnici v motivačnom texte. 
b) Všimnú si, že začiatočné písmená farebne vyznačených slov sú napísané s veľkými začiatočnými písmenami 
(Tvojím, Ti, Tvoji). 
KZ – čítanie, počúvanie. 
 
Žiaci si spoločne prečítajú Bodkinu informáciu, prečo sa píšu niektoré slová v blahoželaniach s veľkým 
začiatočným písmenom. Učiteľ/-ka im vysvetlí, že tieto slová vyjadrujú úctu k tomu, komu pohľadnicu alebo 
list píšeme. 
KZ – čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
3 
Žiaci dopíšu do blahoželania vhodné slová. Môžu si pomôcť blahoželaním, ktoré je napísané v motivačnom 
texte. Doplnené blahoželanie prečítajú a nakreslia k nemu obrázok. 
KZ – čítanie, písanie. 
 
4 
a) Žiaci vyrobia z výkresu pohľadnicu a napíšu na ňu blahoželanie. Môžu ju napísať aj inej, im blízkej osobe. 
Blahoželanie prečítajú. Môžu použiť predtlačenú pohľadnicu v Bodkinom doplnkovom zošite. 
b) Do časti vyhradenej pre údaje adresátovi napíšu meno a adresu bydliska. Adresu prečítajú. 
KZ – písanie, čítanie. 
 
Naša poznámka: Žiaci môžu napísať blahoželanie a adresu na pohľadnicu, ktorú prinesú do školy. Pohľadnicu 
zoberú domov a vhodia do schránky. (Ak sa nachádza v blízkosti školy pošta, môžu spoločne s 
učiteľom/učiteľkou poslať pohľadnicu oficiálnym spôsobom.) 
 
Postava Výkričníka upozorňuje na poučku. Učiteľ/-ka spolu so žiakmi prečíta poučku, vysvetlí dôležité pojmy, 
ktoré si majú žiaci zapamätať. Poučka je zhrnutím vyvodeného učiva. 

© Vydavateľstvo AITEC, Bratislava. Všetky práva vyhradené. 



77 
 

Strana 61 
SÚKROMNÝ LIST 
 
Z výkonového štandardu: Žiak dokáže napísať jednoduchý súkromný list. 
 
Kamaráti spomínajú – motivačný príbeh k slohovej téme Súkromný list, ktorý nadväzuje na príbeh zo s. 7 
o lastovičkách. Krátky príbeh priblíži žiakom písanie súkromného listu. Žiaci sa dozvedia, z ktorých častí sa 
skladá list – pozdrav a oslovenie, text listu, pozdrav na rozlúčku a podpis pisateľa. Text môže čítať učiteľ/-ka 
alebo žiaci. 
KZ – čítanie, počúvanie, rozprávanie. 
 
1 
Práca s textom. Žiaci odpovedajú celými vetami na otázky vyplývajúce z textu. Otázky môže čítať učiteľ/-ka 
alebo žiaci. 
Možné odpovede: 

• Bodka, Otáznik a Výkričník sa rozhodli, že napíšu lastovičkám list, lebo im už chýbali. 
• Z troch kamarátov má najradšej sloh Výkričník. 
• Žiaci hovoria, či už písali list a komu bol určený (napr. rodičom zo školy v prírode, kamarátom z výletu...). 
• Žiaci povedia, či dostali niekedy list a od koho (napr. od starých rodičov, od rodičov do školy v prírode...). 
• Žiaci vyhľadajú v texte vetu o tom, čo musí obsahovať list a podčiarknu ju (Musí obsahovať pozdrav 

a oslovenie, text listu, pozdrav na rozlúčku a podpis čitateľa.). 
KZ – čítanie, počúvanie, rozprávanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka vedie so žiakmi rozhovor o tom, prečo a ako často píšu ľudia listy. (Veľakrát je to  
z dôvodu, keď sa chceme s najbližšími podeliť o výnimočný zážitok alebo príhodu. List si môžeme odložiť a 
kedykoľvek opäť prečítať, a tak si zaspomínať na veselú príhodu. Býva zvykom, že ten, komu list píšeme, nám 
naň odpovie – napíše list alebo pohľadnicu.) Môže porovnať súčasnú situáciu s minulosťou. Žiaci sa môžu 
spýtať napr. starých rodičov na túto oblasť komunikácie pred približne polstoročím. 
 
2 
a) Žiaci prečítajú pomenovania jednotlivých častí listu. Do vyznačených rámčekov napíšu číslom ich poradie 
pri písaní listu. 
b) Žiaci v liste pre lastovičky farebne vyznačia jednotlivé časti listu. Prečítajú pozdrav a oslovenie, text listu, 
pozdrav na rozlúčku a podpis pisateľa. 
KZ – čítanie, počúvanie, písanie. 
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Strana 62 
 
3 
a) b) Žiaci prečítajú listy. Vyberú si jeden z nich a prerozprávajú ho. Potom povedia, kto komu list píše a  
o čom. 
KZ – čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
Žiaci prečítajú Bodkinu informáciu. Z písaní pohľadnice vedia, prečo sa píšu v uvedených slovách veľké 
začiatočné písmená. Poznatky si zopakujú a zapamätajú si, že platia aj pre písanie listov. 
KZ – čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
4 
Žiaci si prezrú sled obrázkov. Podľa nich porozprávajú, ako sa list dostane od pisateľa k adresátovi. Môžu 
spomenúť svoje skúsenosti s odosielaním alebo prijímaním listov. 
KZ – rozprávanie, počúvanie. 
 
Žiaci prečítajú otázku, ktorú im dáva Otáznik. Spoločne o nej diskutujú. Žiaci, ktorí poznajú odpoveď, 
vysvetlia význam poštových holubov. (Poštové holuby prenášali správy – poštu. Pisateľ napísal krátku správu 
na papierik a so špagátikom ho pripevnil holubovi na nohu. Holub zaletel k adresátovi, ktorý špagátik odviazal 
a správu si prečítal. Holuby sú na prenášanie správ cvičené. Aj v súčasnosti sa uskutočňujú rôzne súťaže  
s týmto zameraním.) 
KZ – čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
5 
Žiaci napíšu do zošita list starým rodičom alebo kamarátovi/kamarátke o tom, čo robili cez víkend. Učiteľ/- 
-ka ich upozorní, aby pri písaní nezabudli na všetky časti listu (pozdrav a oslovenie, text listu, pozdrav na 
rozlúčku a podpis pisateľa). Napísaný list prečítajú. Môžu použiť predtlačený listový papier v Bodkinom 
doplnkovom zošite. 
Možné riešenie: 
Milí starí rodičia, 
v sobotu sme boli na výlete. Cestovali sme autom. Navštívili sme Bojnický zámok a ZOO. Bolo nám výborne! 
Najviac sa mi páčil pavilón slonov. Malá Dominika obdivovala korytnačky a plameniaky. Mamine sa páčili žaby a 
motýle, ockovi zasa tigre a levy. 
Teším sa, keď Vás opäť uvidíme. Srdečne pozdravujem. 
Váš vnuk Samko 
KZ – písanie, čítanie, počúvanie. 
 
Postava Výkričníka upozorňuje na poučku. Učiteľ/-ka spolu so žiakmi prečíta poučku, vysvetlí dôležité pojmy, 
ktoré si majú žiaci zapamätať. Poučka je zhrnutím vyvodeného učiva. 
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Strana 63 
OPAKOVANIE UČIVA 1. POLROKA 
 
Strana je určená na zopakovanie prebratého slohového učiva v prvom polroku. Odporúčame, aby žiaci úlohy 
vypracovali samostatne alebo vo dvojiciach. Čítajú otázky a krúžkujú písmeno pri správnej odpovedi. Učiteľ/-
ka upozorní žiakov na to, že pri niektorých otázkach zakrúžkujú viac správnych odpovedí. Pri žiakoch so ŠVVP 
učiteľ/-ka skontroluje pochopenie zadaní jednotlivých úloh. Úlohy podľa potreby skráti alebo im pridá čas, aby 
stihli vypracovať každú úlohu. Úlohy, ktoré nestihli urobiť, nehodnotí. 
 
Žiaci postupne vpíšu do rámčekov všetky zakrúžkované písmená a prečítajú vetu. 
Riešenie: SI JEDNOTKA! 
KZ – čítanie, písanie. 
 
Žiaci napíšu kamarátovi/kamarátke list o tom, čo sa naučili na hodinách slovenského jazyka v prvom polroku 
školského roka. Pred písaním vedie s nimi učiteľ/-ka rozhovor na túto tému. Žiakom so ŠVVP poskytne 
dostatok času na vypracovanie úlohy, prípadne ju skráti s ohľadom na ich pracovné tempo. 
KZ – písanie, čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Úlohu môže učiteľ/-ka modifikovať tak, že žiakom pripraví na interaktívnu tabuľu alebo na 
tabuľu súkromný list. Budú v ňom vynechané kľúčové slová, ktoré budú napísané na posuvných kartičkách. 
Žiaci doplnia karty so slovami do správnych viet. Vety prečítajú. Spoločne vytvoria list, ktorý prepíšu na papier 
alebo do slohového zošita. 
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Strana 64  
Opakovanie: DOMČEK VEDOMOSTÍ 
 
Strana je zhrnutím základných jazykových pojmov, ktoré si žiaci osvojili počas prvého polroka druhého 
ročníka. Žiaci postupne vyplnia domček – školu (od základov) s jazykovými pojmami. Domček slúži ako 
prehľad, ktoré učivo (jazykové pojmy) sa už naučili. 
Odporúčame slová (pojmy) dopĺňať postupne (zdola), ako sa dané učivo preberá. Domček sa môže vyplniť i 
celý v rámci polročného opakovania. Dom – škola zároveň symbolizuje budovanie žiackych vedomostí. 
KZ – písanie, čítanie. 
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PRACOVNÁ UČEBNICA 2. ČASŤ 
 
JAZYKOVÁ ČASŤ 
 
Strana 2 
Mäkké spoluhlásky c, dz, j 
 
Žiaci si osvoja, precvičia a utvrdia učivo o  mäkkých spoluhláskach c, dz, j. Osvoja si pravopis písania i, í po 
mäkkých spoluhláskach c, dz, j. 
 
1 
Žiaci si precvičia grafomotorickú zručnosť písania mäkkých spoluhlások c, dz, j. 
KZ – písanie. 
 
2 
a) Žiaci prečítajú text ľudovej piesne A ja taká dzivočka. Pieseň si môžu spoločne zaspievať. 
b) Žiaci zakrúžkujú v texte červenou pastelkou spoluhlásky c, dz, j. Osvojujú si mäkké spoluhlásky c, dz, j.  
KZ – čítanie, písanie, počúvanie.   
 
Bodka informuje žiakov, že v piesni sa vyskytujú nárečové slová. S nárečovými slovami sa stretli v piesňach na 
hodine hudobnej výchovy. Spoločne si môžu tento pojem opäť zopakovať a následne sa pokúsia vysvetliť 
význam uvedených nárečových slov. 
Riešenie: dzivočka – dievčatko, pirečka – pierka, kalap – klobúk. 
KZ – čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
3  
a) b) Žiaci hovoria slová, ktoré sa začínajú mäkkou spoluhláskou c, j. Šesť slov napíšu do zošita. Žiaci so 
ŠVVP napíšu štyri slová. 
Možné riešenie: c – cesta, cesto, Cila, cap, Cyril, cencúľ; j – jablko, jeseň, Juraj, Jana, jama, jaskyňa. 
KZ – rozprávanie, počúvanie, písanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka môže žiakov vyzvať, aby na napísané slová utvorili a ústne povedali vety alebo 
príbeh. Iná možnosť je aktivita zameraná na sluchové vnímanie. Učiteľ/-ka hovorí slová, a ak sa slovo začína 
písmenom c alebo j, žiaci musia urobiť určený pohyb (napríklad tlesknú). 
 
4 
Žiaci doplnia do slov mäkkú spoluhlásku c, dz alebo j. Slová prečítajú. Dbajú na správnu výslovnosť. Žiakom 
so ŠVVP môže učiteľ/-ka úlohu skrátiť o niekoľko slov, prípadne o celý riadok. 
KZ – písanie, čítanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka vedie so žiakmi rozhovor, neznáme slová si spoločne vysvetlia, priblížia (pocit, 
pomedzi). 
 
5 
a) Žiaci prečítajú slová v obrázkoch. Spoja dvojice slov, ktoré k sebe významovo patria. Dvojice slov prepíšu a 
prečítajú. Žiaci so ŠVVP pracujú len s jednou dvojicou obrázkov. 
b) V napísaných slovách zakrúžkujú červenou pastelkou mäkké spoluhlásky c, dz, j. 
c) Žiaci tvoria na slovné spojenia ústne vety. Tri vety potom napíšu do zošita. Žiaci so ŠVVP napíšu jednu 
alebo dve vety v závislosti od ich pracovného tempa. 
Možné riešenie:  Stretla som zvedavú cudzinku. Do čaju mamička vytlačila kyslý citrón. Zo strechy domu viseli dlhé 
cencúle. Slepačie vajíčka sú zdravé.  
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie.  
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6 HRA 
Učiteľ/-ka napíše na tabuľu slová, napr. cap, sadze, jar, cesto, medzera, Juro, cesta, jahoda, rýdzik. Žiaci si 
vyberú a zapíšu štyri ľubovoľné slová do zošita. Hra pokračuje podľa pokynov. Podporuje pozornosť a rýchle 
reakcie. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie.   
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7 
a) Žiaci doplnia do slovných spojení chýbajúce ci, cí, dzi, ji alebo jí. Slovné spojenia prečítajú. Žiakom so 
ŠVVP môže učiteľ/-ka úlohu skrátiť o posledný riadok. 
b) Červenou pastelkou zakrúžkujú mäkké spoluhlásky c, dz, j pred samohláskami i, í. Osvojujú si písanie i, í po 
mäkkých spoluhláskach c, dz, j. 
KZ – písanie, čítanie, počúvanie. 
 
8  
Žiaci pracujú vo dvojiciach. Spoločne si pomáhajú, navzájom sa radia, kooperujú. 
a) Prezrú si nakreslené obrázky a prečítajú slová z ponuky. Podľa nej vyfarbia obrázky, ktoré sú ich slovným 
pomenovaním. 
b) Nevyfarbené obrázky ústne pomenujú (slová môžu napísať k obrázkom, aby mali aj vizuálnu spätnú väzbu) 
a očíslujú ich v abecednom poradí. Pri žiakoch so ŠVVP učiteľ/-ka overí pochopenie zadania. Pri riešení 
použijú abecedu na záložke PU. 
Riešenie: 1. bábika, 2. dáždnik, 3. jablko, 4. lopta, 5. mrkva.  
KZ – písanie, rozprávanie, počúvanie.   
 
Naša poznámka: Žiaci môžu na dané vyfarbené obrázky utvoriť vety a povedať ich alebo napísať. 
Napr. K narodeninám som dostal macka a cínového vojačika. Cimbal je krásny hudobný nástroj. Mám rada 
citrónový čaj. Mamička nakrájala do hubovej polievky rýdzik. 
 
9 
a) Žiaci doplnia do slov chýbajúce samohlásky i, í. Slová prečítajú a zdôvodnia pravopis. Upevňujú si učivo. 
Žiakom so ŠVVP môže učiteľ/-ka úlohu skrátiť o posledný riadok. Následne skontroluje, či žiaci doplnili slová 
správne. 
Riešenie: dvojica, hovädzina, cudzina, medzinárodný, cisár, cintorín, spojiť, zahojiť, hnojivo, stojíme, cifra, cín, cink, 
objíma, medzi, dojiť, citara. 
b) Žiaci prepíšu slová do zošita. V napísaných slovách zakrúžkujú všetky mäkké spoluhlásky. Pri identifikovaní 
mäkkých spoluhlások si môžu pomáhať záložkou na obálke PU. Žiakom so ŠVVP môže učiteľ/-ka úlohu 
skrátiť o dva posledné riadky. Spoločne si prezrú obrázok a vysvetlia význam slova citara – tradičný ľudový 
strunový hudobný nástroj, ktorý sa používa v ľudovej hudbe. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie.  
 
10 
a) Žiaci prečítajú dvojice slov vo farebných plôškach. V každej dvojici podčiarknu slovo, v ktorej sa nachádza 
mäkká spoluhláska. Podčiarknuté slová doplnia do viet. Vety prečítajú. Úloha diagnostikuje úroveň osvojených 
vedomostí o mäkkých spoluhláskach c, dz, j. Žiaci so ŠVVP si môžu pomáhať záložkou na obálke PU. 
KZ – čítanie, písanie, počúvanie.  
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11 
Žiaci pracujú vo dvojiciach. Spoločne si pomáhajú, navzájom sa radia, kooperujú. 
Prečítajú slová v jednotlivých obrázkoch a usporiadajú ich do viet (slová si môžu číslovať). Vytvorené vety 
napíšu do zošita a prečítajú. V prvej vete zakrúžkujú žltou pastelkou všetky samohlásky (opakujú si osvojené 
učivo o samohláskach), v druhej vete fialovou pastelkou všetky dvojhlásky (opakujú si osvojené učivo  
o dvojhláskach), v tretej vete ružovou pastelkou všetky spoluhlásky (opakujú si osvojené učivo o 
spoluhláskach). Pri riešení úlohy si môžu pomôcť záložkou na obálke PU. Žiakom so ŠVVP môže učiteľ/-ka 
úlohu skrátiť o posledný obrázok. 
Riešenie: V čajníku je horúci čajík. Gabriela večerala vianočku s mliekom. Mamka vložila cibuľu do košíka. 
KZ – čítanie, písanie. 
 
12 
Úloha žiakov oboznámi s písaním y/ý po mäkkej spoluhláske c v cudzích slovách. Upozorňuje na ne a ich 
pôvod vysvetľuje Výkričník. Ide o slová, ktoré sa dostali do našej slovnej zásoby z iných jazykov, a preto majú 
aj iný pravopis. 
a) Žiaci si pozrú obrázky a prečítajú slová napísané pod nimi. Slová prepíšu na linajky. Učiteľ/-ka žiakom 
vysvetlí pravopis uvedených slov.  
b) Žiaci použijú jednotlivé slová vo vetách. Vety napíšu do zošita. Môžu v nich podčiarknuť preberané slová. 
Žiaci so ŠVVP napíšu dve vety. 
Možné riešenie: Bicykel je dopravný prostriedok. V knižnici máme novú encyklopédiu. Kúzelník vyčaroval z cylindra 
ruže. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie. 
 
Naša poznámka: V slovenčine máme slová, v ktorých sa po mäkkej spoluhláske c píše samohláska y, ý. Ide 
o pôvodom cudzie slová, ktoré sú náročné čo sa pravopisu týka aj pre dospelých. Preto sa domnievame, že 
žiakov stačí oboznámiť s tými slovami, ktoré sa bežne vyskytujú v ich slovnej zásobe. Ostatné cudzie slová s y, ý 
po mäkkej spoluhláske c im môžeme prezentovať len informatívne a nevyžadujeme, aby sa ich učili naspamäť.  
 
13 
Žiaci doplnia do slov samohlásky i, í  po mäkkých spoluhláskach. Zdôvodnia pravopis. Fixujú si gramatické 
učivo. Úloha môže slúžiť na diagnostiku zvládnutia preberaného učiva. Žiakom so ŠVVP môže učiteľ/-ka 
úlohu skrátiť o posledný riadok, prípadne im poskytne viac času na vypracovanie úlohy. 
KZ – čítanie, písanie. 
 
14 PRAVOPISNÉ CVIČENIE 
Pravopisné cvičenie je zamerané na precvičenie osvojených vedomostí z danej témy. Slúži ako diktát alebo 
cvičenie na prepis slov. Odporúčame využiť alternatívne možnosti práce s pravopisnými cvičeniami uvádzané  
v teoretickej časti MP (s. 10 – 11). Žiaci so ŠVVP píšu pri diktovaní každé druhé slovo/každú druhú vetu, 
prípadne vypracujú pravopisné cvičenie vo forme doplňovačky. 
KZ – počúvanie, písanie, čítanie. 
 
Naša poznámka: Žiaci môžu v prvej a druhej vete zakrúžkovať červenou pastelkou všetky mäkké spoluhlásky. 
 
15 HRA 
Cieľom hry je aktivizovať žiakov na vyučovacej hodine. Podporuje žiacku tvorivosť, pohotovosť, pozornosť. 
Tvorením príbehu vytvára hra pocit kolektívnej súdržnosti a zodpovednosti. 
KZ – čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
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1 
Žiaci si precvičia grafomotorickú zručnosť písania mäkkých spoluhlások ď, ť, ň, ľ. 
KZ – písanie. 
 
2 
a) Žiaci prečítajú názvy ľudových piesní. Piesne, ktoré poznajú,  si môžu spoločne zaspievať. 
b) Červenou pastelkou zakrúžkujú v názvoch piesní mäkké spoluhlásky ď, ť, ň, ľ. 
c) Vypíšu z názvov piesní všetky mäkké spoluhlásky. Pri žiakoch so ŠVVP učiteľ/-ka overí pochopenie 
zadania. Môžu si pomáhať záložkou na obálke PU. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka môže so žiakmi diskutovať o ľudových piesňach, ich žánroch a zameraní. Na 
hudobnej výchove sa naučili, že ľudové piesne majú svoju históriu a sú od neznámych autorov. Vznikali pri 
rôznych príležitostiach – uspávanky, ľúbostné piesne, regrútske, detské, žartovné, pracovné, obradové, koledy 
a pod. Sú svedectvom našej kultúry a bohatej histórie. V spojitosti s ukážkou ľudových krojov (internet) môže 
učiteľ/-ka žiakom sprostredkovať krásu a tvorivosť našich predkov. 
 
3 
a) Žiaci doplnia do slov mäkké spoluhlásky ď, ť, ň, ľ. Slová prečítajú. Osvojujú si učivo. 
b) V slovách zakrúžkujú doplnené mäkké spoluhlásky. Skontrolujú si tak pravopis (písanie mäkčeňa). 
c) Podčiarknu slová, ktoré pomenúvajú živočíchy. Slová použijú vo vetách. Vytvorené vety napíšu do zošita. 
Žiakom so ŠVVP môže učiteľ/-ka úlohu skrátiť o posledný riadok. 
Možné riešenie: V ZOO sme videli ťavu. Škaredé káčatko sa zmenilo na krásnu labuť. V lese bolo počuť ďatľa/ďateľa. 
Motýľ si sadol na kvet. V našich lesoch žije jeleň. 
KZ – čítanie, písanie. 
 
4 
Žiaci pracujú vo dvojiciach. Spoločne si pomáhajú, navzájom sa radia, kooperujú.  
a) V štvorsmerovke vyhľadajú a označia slová z danej ponuky slov. Odlišnou pastelkou vyhľadajú a označia ich 
dvojice, ktoré sa líšia len mäkčeňom. Precvičujú si, ako rozlišovacie znamienko mení význam slova. Žiakom so 
ŠVVP učiteľ/-ka pripraví zoznam všetkých slov, ktoré majú hľadať v štvorsmerovke. 
Riešenie: hladí – hľadí, osol – osoľ, lavica – ľavica, jedla – jedľa, sed – seď. 
b) Zakrúžkujú neoznačené písmená Q, X, W a vymyslia slová, ktoré obsahujú dané písmená.  
c) Žiaci doplnia do viet správne slová z úlohy a) a vysvetlia ich význam. Učivo o rozlišovacích znamienkach 
majú už osvojené, vedia, akú dôležitú rozlišovaciu funkciu (v tejto úlohe mäkčeň) zohrávajú pri význame slov. 
Pri žiakoch so ŠVVP učiteľ/-ka overí pochopenie zadania a skontroluje riešenie úlohy. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
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5 
a) b) Žiaci správne doplnia do slov spoluhlásku. Doplnené slová prečítajú. Upevňujú si učivo. 
V slovách farebne zakrúžkujú doplnené mäkké spoluhlásky. Žiakom so ŠVVP môže učiteľ/-ka úlohu skrátiť 
o posledný riadok. 
KZ – čítanie, písanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka môže napísať slová z úlohy 5 na kartičky. Kartičky so slovami rozdá žiakom. Žiaci 
slová prečítajú a rozdelia ich na dve skupiny. Jednu skupinu tvoria slová s mäkkými spoluhláskami ď, ť, ň, ľ 
a druhú skupinu slová s tvrdými spoluhláskami d, t, n, l.  Učiteľ/-ka prispôsobí počet slov počtu žiakov v triede. 
 
6 
a) Žiaci doplnia do slov chýbajúce rozlišovacie znamienka. Slová prečítajú. Upevňujú si učivo. 
b) Pomenujú jednotlivé skupiny spoločným názvom. Spoločné pomenovanie napíšu. Pri žiakoch so ŠVVP 
učiteľ/-ka overí pochopenie zadania a skontroluje riešenie úlohy. 
Riešenie: živočíchy/zvieratá, mená, nábytok.  
KZ – písanie, čítanie. 
 
Žiaci spoločne vyriešia Bodkinu úlohu. Vymenujú mäkké spoluhlásky. Môžu si pomôcť záložkou na obale PU. 
Opakujú a utvrdzujú si učivo o mäkkých spoluhláskach. 
KZ – počúvanie, rozprávanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka môže dať žiakom prepísať slová z niektorého obláčika v úlohe 6 do zošita. Žiaci 
v  prepísaných slovách farebne vyznačia všetky mäkké spoluhlásky. Učia sa ich v texte identifikovať. 
 
7 
Žiaci pracujú vo dvojiciach. Spoločne si pomáhajú, navzájom sa radia, kooperujú.  
a) Žiaci spoločne vylúštia krížovku. Dopĺňajú slová. Aplikujú vedomosti. 
b) Slovo z tajničky dopíšu do vyznačených štvorčekov a vtip prečítajú. 
c) Žiaci prepíšu slová z krížovky a slovo z tajničky v abecednom poradí do zošita. Pri zoraďovaní slov podľa 
abecedy si môžu pomôcť vyznačením začiatočného písmena slov. Slová môžu najskôr očíslovať v PU. Pri 
žiakoch so ŠVVP učiteľ/-ka overí pochopenie zadania a skontroluje riešenie úlohy. 
Riešenie: ďateľ, jeseň, koreň, ľad, mlčať, opäť, predstav, stáť, ťava. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
8 PRAVOPISNÉ CVIČENIE 
Pravopisné cvičenie je zamerané na precvičenie osvojených vedomostí z danej témy. Slúži ako diktát alebo 
cvičenie na prepis slov. Odporúčame využiť alternatívne možnosti práce s pravopisnými cviče- niami uvádzané 
v teoretickej časti MP (s. 10 – 11). Žiaci so ŠVVP píšu pri diktovaní každé druhé slovo/každú druhú vetu, 
prípadne vypracujú pravopisné cvičenie vo forme doplňovačky. 
KZ – počúvanie, písanie, čítanie. 
 
Naša poznámka: Žiaci môžu v napísaných slovách zakrúžkovať červenou pastelkou všetky mäkké spoluhlásky. 
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Žiaci si v druhom ročníku osvoja správnu výslovnosť a pravopis mäkkých spoluhlások ď, ť, ň, ľ. Naučia sa, že 
ak po mäkkých spoluhláskach ď, ť, ň, ľ nasledujú samohlásky e, i, í alebo dvojhlásky ia, ie, iu, tieto 
spoluhlásky sa píšu bez mäkčeňa. Naučia sa, že podľa výslovnosti de, te, ne, le, di, ti, ni, li dokážu rozlišovať, 
kedy ide o mäkké spoluhlásky ď, ť, ň, ľ (mäkká výslovnosť) a kedy o tvrdé spoluhlásky d, t, n, l (tvrdá 
výslovnosť). Informatívne sa oboznámia s pojmom cudzie slová. 
Toto gramatické učivo je pre žiakov pomerne náročné, preto odporúčame venovať väčšiu pozornosť sluchovej 
analýze slov s danými spoluhláskami a precvičovaniu a upevňovaniu daného pravopisnému javu počas dlhšieho 
obdobia. Je dobré sa k učivu priebežne vracať a upevňovať ho. 
 
1 
Žiaci si precvičia grafomotorickú zručnosť písania de, te, ne, le, di, ti, ni, li. 
KZ – písanie. 
 
2 
a) Žiaci prečítajú dvojice slov. Pozorujú pravopis slov a vnímajú výslovnosť de, te, ne, le, di, ti, ni, li. Všímajú 
si zmenu pravopisu. Osvojujú si učivo. 
b) V slovách zakrúžkujú de, te, ne, le, di, ti, ni, li. 
KZ – čítanie, počúvanie, písanie. 
 
3 
a) Žiaci doplnia do slov chýbajúce de, te, ne, le, di, ti, ni, li. Slová prečítajú. Dbajú na správnu výslovnosť. 
Precvičujú si učivo. 
b) Slová prepíšu do zošita. V prepísaných slovách červenou pastelkou zakrúžkujú mäkké spoluhlásky ď, ť, ň, ľ, 
ktoré sú napísané bez mäkčeňa. Zrakom vnímajú daný gramatický jav. Žiakom so ŠVVP môže učiteľ/-ka úlohu 
skrátiť o posledné dva riadky. 
KZ – písanie, čítanie. 
 
Žiaci prečítajú a odpovedajú na otázku, ktorú im dáva Otáznik. Odpoveď: Mäkké spoluhlásky ď, ť, ň, ľ píšeme 
bez mäkčeňa, keď po nich nasledujú samohlásky e, i alebo í.  
KZ – rozprávanie, počúvanie. 
 
4 
a) Žiaci si prezrú nedokončené vety. Slovo za každou vetou dajú do správneho tvaru a napíšu ho na linajku. 
Vety prečítajú a zdôvodnia pravopis doplnených slov. Precvičujú si učivo. Žiakom so ŠVVP môže učiteľ/-ka 
úlohu skrátiť o poslednú vetu. 
b) V doplnených slovách zakrúžkujú de, te, ne, le. Vnímajú gramatický jav. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
Bodkina poznámka nadväzuje na úlohu 4. Učiteľ/ka vedie so žiakmi rozhovor o tom, kým by chceli byť 
v dospelosti, čo by chceli robiť.  
KZ – rozprávanie, počúvanie. 
 
5 
a) Žiaci prečítajú slová a úlohu vypracujú podľa vzoru. Aplikujú osvojenú pravopisnú vedomosť, a to, že 
mäkké spoluhlásky ď, ť, ň, ľ píšeme bez mäkčeňa, keď po nich nasleduje samohláska í. Slová prečítajú, dbajú 
na mäkkú výslovnosť napísaných slov. Pri žiakoch so ŠVVP učiteľ/-ka overí pochopenie zadania a skontroluje 
riešenie úlohy. 
Riešenie: kosť – viac kostí; loď – viac lodí; pieseň – viac piesní; posteľ – viac postelí. 
b) V napísaných slovách zakrúžkujú dí, tí, ní, lí. 
KZ – čítanie, písanie. 
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6 
a) Žiaci doplnia do viet vhodné slová s de, te, ne alebo le. Vety prečítajú. Fixujú si učivo. 
b) V doplnených slovách farebne vyznačia de, te, ne, le, ktoré sa vyslovujú mäkko.  
c) Žiaci povedia, ktorý je ich obľúbený deň v týždni. Svoju odpoveď zdôvodnia. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
7 
a) Žiaci prečítajú slová napísané v obrázkoch dážďoviek. Dbajú na správnu výslovnosť. Tak sami prídu na to, 
ako sa vyslovujú farebne vyznačené časti slov – mäkko.  
b) Žiaci si prezrú farebne vyznačené časti slov. Podľa úlohy a) zistia, že sa píšu bez mäkčeňa, i keď sa 
vyslovujú mäkko. Osvojujú si výslovnosť mäkkých spoluhlások ď, ť, ň, ľ, keď po nich nasledujú v slove 
dvojhlásky ia, ie, iu a ich písanie bez mäkčeňa (dia, tie, niu, lia...). 
KZ – čítanie, počúvanie, rozprávanie. 
 
8 
Žiaci postupne prečítajú rozhádzané slová na obrázku. Usporiadajú ich správne do viet. Pre lepšiu prehľadnosť 
si môžu jednotlivé slová očíslovať. Vety prepíšu do zošita a prečítajú. Červenou pastelkou zakrúžkujú mäkké 
spoluhlásky pred dvojhláskami ia, ie. Precvičujú si učivo. Pri žiakoch so ŠVVP učiteľ/-ka overí pochopenie 
zadania a skontroluje riešenie úlohy. 
Riešenie: V plote bola diera. Vliezla do nej myška. Utiekla pred mačkou Lízou. Líza vyliala mlieko. 
KZ – čítanie, písanie. 
 
9 
a) Žiaci prečítajú slová a utvoria k nim zdrobneniny. Zdrobneniny napíšu na prvú linajku. Upevňujú si učivo. 
b) Ku každej zdrobnenine vymyslia slovo, ktoré sa s ňou rýmuje. Napíšu ho na druhú linajku. Dvojice slov 
prečítajú. Pri žiakoch so ŠVVP učiteľ/-ka overí pochopenie zadania a skontroluje riešenie úlohy. 
KZ – čítanie, písanie. 
 
10 
Žiaci vyhľadajú v prvouke päť názvov živočíchov, v ktorých sa vyskytujú mäkké spoluhlásky. Slová prepíšu do 
zošita. Môžu v nich farebne vyznačiť mäkké spoluhlásky. Napísané slová prečítajú. 
Možné riešenie: žaba, bocian, jeleň, ďateľ, kačica. 
KZ – čítanie, písanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka môže so žiakmi diskutovať o ochrane živočíchov vo voľnej prírode, o ich výskyte 
v rôznom prírodnom prostredí.  
 
11 HRA 
Žiaci pracujú v skupinách. Vymyslia a napíšu hádanky o dvoch živočíchoch z úlohy 10. Hádanky napíšu do 
zošita a nakreslia k nim ilustráciu. Hádanku prečítajú spolužiakom. 
KZ – písanie, čítanie, počúvanie, rozprávanie. 
 
Postava Výkričníka upozorňuje na poučku. Učiteľ/-ka spolu so žiakmi prečíta poučku, vysvetlí dôležité pojmy, 
ktoré si majú žiaci zapamätať. Je zhrnutím vyvodeného učiva. 
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Bodka pripomenie žiakov, že s slovenskom jazyku máme cudzie slová (informoval o tom Výkričník na s. 4/12). 
Patria k nim slová s tvrdou výslovnosťou de, te, ne, le, di, ti, ni, li. Mnohé z nich žiaci poznajú, používajú, majú 
ich vo svojej slovnej zásobe (odporúčame nezaťažovať žiakov s cudzími slovami, ktoré nepoznajú 
a neodporúčame, aby sa ich učili naspamäť). Najpoužívanejšie slová sme zaradili do tejto podkapitoly (diktát, 
sanitka, tikot, matematika, tenis, dinosaurus, defekt, Monika, Dominika, Martin, Denis, Tibor, Peter, Edita, 
Judita, Otília, Terezka a pod). V niektorých úlohách sa vyskytujú slová, pri ktorých sa robí vo výslovnosti 
chyba, teda nesprávne ich vyslovujú nielen žiaci, ale aj dospelí (Timotej, les, lekár...  – mäkká výslovnosť; títo, 
tie, liter, milimeter... – tvrdá výslovnosť). Aby sa pri preberaní učiva predišlo nezrovnalostiam, odporúčame 
učiteľom vopred si skontrolovať správnu výslovnosť slov v Pravidlách slovenskej výslovnosti od A. Kráľa. 
KZ – čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
12 
Žiaci pracujú vo dvojiciach. Spoločne si pomáhajú, navzájom sa radia, kooperujú. Precvičujú si učivo, riešia 
problémovú úlohu. Pri žiakoch so ŠVVP učiteľ/-ka overí pochopenie zadania a skontroluje riešenie úlohy. 
a) Žiaci prečítajú slová. Všímajú si výslovnosť de, te, ne, le, di, ti, ni, li. Neznáme slová si spoločne vysvetlia. 
b) Podčiarknu slová, v ktorých sa de, te, ne, le, di, ti, ni, li vyslovujú mäkko.  
c) Slová roztriedia do dvoch stĺpcov podľa mäkkej a tvrdej výslovnosti a napíšu do zošita. Žiakom so ŠVVP 
môže učiteľ/-ka úlohu skrátiť o slová v druhom riadku. 
Riešenie:  
Mäkká výslovnosť: teta, neskoro, odev, tisíc, linajka, leto, udica, nikto. 
Tvrdá výslovnosť: tenis, tiger, nervozita, uniforma, deka, dirigent, dinosaurus, telefón, defekt, liter. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Pred vypracovávaním tejto úlohy môže učiteľ/-ka pripraviť a použiť karty, na ktorých sú 
napísané slová z úlohy 12. Karty rozdá žiakom. Žiaci si slová prečítajú a rozdelia sa do dvoch skupín podľa 
výslovnosti de, te, ne, le, di, ti, ni, li v týchto slovách.  
 
13 
a) Žiaci prečítajú dvojice slov pri každej vete. Vyberú a podčiarknu slovo, v ktorom sa de, te, ne, le, di, ti, ni, li 
vyslovuje tvrdo. Precvičujú si učivo. Pri náročných slovách si žiaci môžu pomôcť významom vety. Pri žiakoch 
so ŠVVP učiteľ/-ka overí pochopenie zadania. 
b) Podčiarknuté slová doplnia do viet. Vety prečítajú, dbajú na správnu výslovnosť. Vysvetlia význam 
poslednej vety.  
Riešenie: Zostal/-a stáť na svojom mieste. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
14 
a) Žiaci prečítajú vety. Dbajú na správnu výslovnosť. Utvrdzujú si učivo. 
b) Vyhľadajú a podčiarknu vo vetách slová s tvrdou výslovnosťou de, te, ne, le, di, ti, ni, li. Podčiarknuté slová 
prepíšu do zošita. Pri žiakoch so ŠVVP učiteľ/-ka overí pochopenie zadania a skontroluje riešenie úlohy. 
Riešenie: diktát, Martin, Terezka, Peter, matematiku, Monikou, Dominikou, detektívne, vtedy, tikot. 
KZ – čítanie, písanie. 
 
Žiaci si prečítajú informáciu od Výkričníka. Ide o pomôcku, ako si ľahšie zapamätať, kedy ide o mäkké 
spoluhlásky ď, ť, ň, ľ  a kedy o tvrdé spoluhlásky d, t, n, l.  
KZ – rozprávanie, počúvanie. 
 
15 PRAVOPISNÉ CVIČENIE 
Pravopisné cvičenie je zamerané na precvičenie osvojených vedomostí z danej témy. Slúži ako diktát alebo 
cvičenie na prepis slov. Odporúčame využiť alternatívne možnosti práce s pravopisnými cvičeniami uvádzané 
v teoretickej časti MP (s. 10 – 11). Žiaci so ŠVVP píšu pri diktovaní každé druhé slovo/každú druhú vetu, 
prípadne pravopisné cvičenie vypracujú vo forme doplňovačky. 
KZ – počúvanie, písanie, čítanie. 
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Opakovanie: Mäkké spoluhlásky 
 
Strana môže slúžiť na samostatnú prácu, má diagnostickú funkciu pre učiteľov aj žiakov. Žiaci môžu úlohy 
vypracovať aj spoločne. Odporúčame, aby žiakom so ŠVVP učiteľ/-ka kontroloval/-a pochopenie zadaní 
jednotlivých úloh. Podľa potreby im úlohy skrátil/-a alebo pridal/-a čas, aby stihli vypracovať každú úlohu. 
Úlohy, ktoré žiaci nestihnú urobiť, nehodnotí. Žiaci si môžu pomáhať záložkou na obale PU. 
 
1 
Žiaci vypíšu z vety všetky mäkké spoluhlásky. Opakujúce sa mäkké spoluhlásky napíšu len raz. Pred vypísaním 
si ich môžu vo vete najskôr farebne zakrúžkovať. 
KZ – čítanie, písanie. 
 
2 
Žiaci doplnia do slov chýbajúce samohlásky i, í. Slová prečítajú, dbajú na správnu výslovnosť.  
KZ – čítanie, písanie, počúvanie. 
 
3 
a) Žiaci nájdu a podčiarknu vo vetách nesprávne napísané slová. Učia sa identifikovať a opravovať nesprávny 
pravopis slov. 
b) Podčiarknuté slová napíšu správne do zošita. 
Riešenie: škole, usilovne, pracujú, krásne, čítajú, básničky, hodine, presne, popoludní, hrajú. 
KZ – čítanie, písanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/ka môže povedať žiakom, aby podčiarknuté slová opravili v texte, prípadne im môže 
zadať, aby prepísali do zošita celé vety.  
 
4 
a) Žiaci prečítajú dvojice viet. Dbajú na správnu výslovnosť farebne zvýraznených slov (tvrdá a mäkká 
výslovnosť ne v slovách). 
b) V dvojiciach viet podčiarknu slovo, v ktorom sa ne vyslovuje mäkko.  
KZ – čítanie, počúvanie, písanie. 
 
5 
Žiaci prečítajú slová vo vyznačených plôškach. Červenou pastelkou vyfarbia slová s mäkkou výslovnosťou 
a modrou pastelkou slová s tvrdou výslovnosťou de, te, ne, le, di, ti, ni, li. 
KZ – čítanie, písanie. 
 
Žiaci vyfarbia hviezdy, ktoré slúžia ako sebahodnotenie spokojnosti so svojou prácou. 
 
 
Ďalšie materiály nájdete na www.aitec.sk. 
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Tvrdé spoluhlásky 
 
Z výkonového štandardu: Žiak vie identifikovať v slovách tvrdé spoluhlásky h, ch, k, g, d, t, n, l, vie ich v texte 
rozlišovať po sluchovej aj zrakovej analýze. Žiak vie uplatniť pravopis písania y/ý po tvrdých spoluhláskach. 
V niektorých cudzích slovách vie uplatniť pravopis písania i/í po tvrdých spoluhláskach. Žiak vie uplatniť 
pravopis a výslovnosť slov s tvrdou spoluhláskou l, po ktorej sa píše y/ý. 
 
1  
a) Žiaci prečítajú báseň. Dbajú na správnu výslovnosť. 
b) V každom verši zakrúžkujú modrou pastelkou začiatočné písmeno. Zakrúžkované písmená prečítajú. a 
prepíšu na linajku. Opakujúce sa písmená napíšu len raz.  
c) Žiaci povedia, do ktorej skupiny hlások patria písmená napísané na linajke (ide o tvrdé spoluhlásky). Pri 
odpovedi si môžu pomôcť záložkou na obale PU. 
d) Žiaci diskutujú, o čom je báseň. Vymyslia jej nadpis a napíšu ho nad text básne. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie.  
 
Naša poznámka: Učiteľka môže viesť so žiakmi rozhovor o ochrane lesa, životného prostredia. Diskutuje s nimi 
o úlohe poľovníkov, o tom ako poľovníci udržiavajú živočíšnu rovnováhu v prírode (starostlivosť o chorú 
a zranenú zver). Diskutovať môžu aj o láske človeka k zvieratám, o tom, ako pomáhajú zvieratá ľuďom (napr. 
vodiaci pes, záchranný pes, policajný stopovací pes, pes ako domáci miláčik a pod.). 
Učiteľ/-ka môže realizovať so žiakmi pri vyvodzovaní učiva aktivizujúcu hru. Na kartách má napísané slová, 
ktoré sa začínajú rôznymi druhmi hlások (samohlásky, mäkké a tvrdé spoluhlásky). Karty rozdá žiakom 
(každému jednu). Žiaci vytvárajú skupiny podľa pokynov, napr. jedna skupina – žiaci, ktorých slová majú na 
začiatku samohlásku, druhá skupina – mäkkú spoluhlásku, tretia skupina – tvrdú spoluhlásku. V skupinách 
môžu všetky slová zoradiť podľa abecedy. 
 
2  
a) Žiaci doplnia správne do slov tvrdé spoluhlásky. Slová prečítajú. Osvojujú si učivo. 
b) V slovných spojeniach zakrúžkujú všetky tvrdé spoluhlásky.  
Žiaci so ŠVVP si môžu pomáhať záložkou na obálke PU. 
KZ – písanie, čítanie.  
 
3  
a) Žiaci nájdu a označia v štvorsmerovke osem slov. Slová sa začínajú tvrdou spoluhláskou. Slová prepíšu na 
linajky. Žiakom so ŠVVP pripraví učiteľ/-ka zoznam slov zo štvorsmerovky. 
b) Neoznačené písmená zo štvorsmerovky vpíšu do vety a vetu prečítajú. Osvojujú si pravopis písania y, ý po 
tvrdých spoluhláskach. 
c) V prepísaných slovách zakrúžkujú tvrdú spoluhlásku spolu so samohláskou y alebo ý. 
KZ – písanie, čítanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka môže pri vyvodzovaní učiva veľmi efektívne využiť aj offline – Ihrisko a ppt 
prezentácie. 
Učiteľ/-ka môže pripraviť na tabuľu krátke poznámky, ktoré si žiaci napíšu do zošita: 
Tvrdé spoluhlásky sú h, ch, k, g, d, t, n, l. Zvyčane po nich píšeme y alebo ý.  
Žiaci môžu vymyslieť a pod poznámky v zošite napísať slová, ktoré sa začínajú tvrdou samohláskou (hrach, 
chobotnica, kapusta, gaštan, dom, Tomáš, Nela, lampa...). 
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Spoluhlásky h, ch, k, g 
 
Žiaci si osvoja, precvičia a utvrdia učivo o tvrdých spoluhláskach h, ch, k, g, pravopis písania y, ý po nich. 
Spoznajú pravopis písania i, í po týchto spoluhláskach v cudzích a zvukomalebných slovách. 
 
1  
Žiaci si precvičia grafomotorickú zručnosť písania spoluhlások h, ch, k, g.  
KZ – písanie. 
 
2  
a) Žiaci  prečítajú báseň. Dbajú na správnu výslovnosť. 
b) Zakrúžkujú v básni modrou pastelkou tvrdé spoluhlásky h, ch, k, g. Osvojujú si ich. Žiaci so ŠVVP si môžu 
pomáhať záložkou na obálke PU. 
c) Vypíšu z básne na linajky pomenovania domácich zvierat. V texte ich môžu farebne zvýrazniť. Dopíšu 
chýbajúcich členov tzv. zvieracích rodiniek. Vyriešenú úlohu prečítajú. 
Riešenie: gunár – hus, húsatko; kačka – káčer, káčatko; kuriatko, kohút – sliepka. 
KZ – čítanie, písanie, počúvanie, rozprávanie.   
 
Žiaci spoločne vyriešia Bodkinu úlohu. Hovoria príklady zvieracích rodiniek, ktoré poznajú napr. z prvouky 
(kôň, kobyla, žriebätko; pes, sučka, šteniatko; kocúr, mačka, mačiatko a pod.). 
KZ – rozprávanie, počúvanie. 
 
3 
a) Žiaci zložia z rozhádzaných písmen slová. Napíšu ich na linajky  a prečítajú. Žiakom so ŠVVP môže učiteľ/-
-ka úlohu skrátiť o posledné dve slová. 
Riešenie: chyba, chytro, kyjak, pohyb, jaskyňa. 
b) V napísaných slovách modrou pastelkou zakrúžkujú tvrdé spoluhlásky pred samohláskami y, ý. Osvojujú si 
pravopis písania y/ý po tvrdých spoluhláskach h, ch, k, g. Učiteľ/-ka im tento pravopisný jav vysvetlí. 
c) Slová použijú vo vetách. Tri vety napíšu do zošita. Žiaci so ŠVVP napíšu jednu alebo dve vety v závislosti 
od ich pracovného tempa. 
KZ – písanie, čítanie.  
 
4 
a) Žiaci doplnia do slov chýbajúce samohlásky y, ý. Slová prečítajú, dbajú na správnu výslovnosť. 
b) Žiaci vysvetlia význam jednotlivých slov. Rozširujú si slovnú zásobu a precvičujú vyjadrovacie schopnosti.  
KZ – čítanie, písanie, počúvanie, rozprávanie. 
 
Žiaci prečítajú a odpovedajú na otázku, ktorú im dáva Otáznik. Odpoveď: V slovách píšeme y, ý, lebo pred 
nimi stoja tvrdé spoluhlásky h, ch, k, g.  
KZ – čítanie, rozprávanie, počúvanie.  
 
5 
Žiaci pracujú vo dvojiciach. Spoločne si pomáhajú, navzájom sa radia, kooperujú. 
a) Žiaci doplnia do slov chýbajúce časti podľa zadania. Precvičujú si učivo. 
b) Spoja dvojice slov, ktoré významovo k sebe patria. Prečítajú ich a  vzniknuté dvojice slov prepíšu do zošita. 
Žiakom so ŠVVP môže učiteľ/-ka úlohu skrátiť o druhý stĺpec. 
Riešenie: chýbajúci mäkčeň, hydinové mäso, gymnastické oblečenie, kyslá smotana, hýriť farbami, zakývať kamarátovi, 
ohýbať konár, chystať večeru. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
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6 
a) Žiaci vyberú z každej dvojice slov vhodné slovo (môžu si ho napr. podčiarknuť) a doplnia ho do vety. Vety 
prečítajú. Precvičujú si čítanie s porozumením a porozumenie významu slov. 
b) Vety s doplnenými slovami prepíšu do zošita. Zakrúžkujú v nich modrou pastelkou všetky tvrdé spoluhlásky. 
Utvrdzujú si učivo o tvrdých spoluhláskach. Žiakom so ŠVVP môže učiteľ/-ka úlohu skrátiť o posledné dve 
vety. 
Riešenie: Mamička nechala kysnúť cesto. Ivan je prvák na gymnáziu. Malá Sonička má teplotu a kýcha. Pôdu na 
záhrade musíme prekypriť.  
KZ – čítanie, písanie. 
 
7 
a) Žiaci doplnia do textu krátkeho príbehu chýbajúce samohlásky y, ý. Zdôvodnia pravopis. Upevňujú si učivo.  
b) Text prečítajú. Pokúsia sa ho dokončiť vlastnými slovami a vymyslia mu nadpis. Prejavia svoju tvorivosť a 
fantáziu. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
8 
Žiaci pracujú vo dvojiciach. Spoločne si pomáhajú, navzájom sa radia, kooperujú. 
a) Žiaci doplnia do slov chýbajúce samohlásky y, ý alebo i, í. Opakujú si učivo.  
b) Šípkami postupne pospájajú lekná so slovami, do ktorých doplnili samohlásky y, ý. 
KZ – písanie, čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka môže úlohu riešiť aj alternatívne. Žiaci napíšu slová na tabuľu a do zošita. 
Rozdelia ich do dvoch stĺpcov podľa doplneného i, í alebo y, ý. Fixujú si správny pravopis a precvičujú 
pisateľské zručnosti. Opakujú si učivo. Farebne môžu zvýrazniť preberaný gramatický jav. 
1. stĺpec: chytrý, hýľ, chystať, pokyn, hynúť, kýva, kyslosť, kyjak, gymnázium, chýr, hymna;  
2. stĺpec: život, číslo, džíp, cisterna, majiteľ, šípka, krajina, medzi, žito. 
 
9 PRAVOPISNÉ CVIČENIE 
Pravopisné cvičenie je zamerané na precvičenie osvojených vedomostí z danej témy. Slúži ako diktát alebo 
cvičenie na prepis slov. Odporúčame využiť alternatívne možnosti práce s pravopisnými cvičeniami uvádzané  
v teoretickej časti MP (s. 10 – 11). Žiaci so ŠVVP píšu pri diktovaní každé druhé slovo/každú druhú vetu, 
prípadne pravopisné cvičenie vypracujú vo forme doplňovačky. 
KZ – počúvanie, písanie, čítanie. 
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Spoluhlásky d, t, n, l 
 
Žiaci si osvoja, precvičia a utvrdia učivo o tvrdých spoluhláskach d, t, n, l, pravopis písania y, ý po nich. 
Spoznajú pravopis písania i, í po týchto spoluhláskach v cudzích a zvukomalebných slovách. 
 
1  
Žiaci si precvičia grafomotorickú zručnosť písania spoluhlások d, t, n, l.  
KZ – písanie. 
 
2  
a) Žiaci prečítajú báseň. Dbajú na správnu výslovnosť. 
b) Vyhľadajú a zakrúžkujú v básni modrou pastelkou tvrdé spoluhlásky d, t, n, l. Osvojujú si tvrdé spoluhlásky. 
Žiaci so ŠVVP si môžu pomáhať záložkou na obálke PU. 
KZ – čítanie, písanie, počúvanie, rozprávanie. 
 
Otáznik navedie žiakov na rozhovor o čítaní. Učiteľ/-ka so žiakmi diskutuje o čítaní kníh a o ich obľúbených 
knihách. Môže prepojiť učivo s literárnou zložkou a diskutovať o tom, aký je rozdiel medzi básňou a textom. 
KZ – čítanie, písanie, počúvanie, rozprávanie. 
 
3 
a) Žiaci prečítajú slová v obláčikoch. Dbajú na správnu výslovnosť. Osvojujú si učivo. 
b) Slová prepíšu do zošita. Zakrúžkujú v nich tvrdé spoluhlásky d, t, n, l pred samohláskami y, ý. Osvojujú si 
pravopis písania y, ý po tvrdých spoluhláskach d, t, n, l. Zdôvodnia pravopis. Žiakom so ŠVVP môže učiteľ/-ka 
úlohu skrátiť o posledné dva obláčiky. 
Riešenie: nylon, nylonový, dýka, dych, dym, dychovka, lyže, blýskať sa, mlyn, blyšťať sa, tyčinka, motyka, tymian, štyri. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka pri vyvodzovaní pravopisu písania y, ý po d, t, n, l vhodne navedie žiakov, aby sami 
deduktívnou metódou prišli na to, že po tvrdých spoluhláskach d, t, n, l píšeme y, ý. Môže použiť karty, na 
ktorých sú napísané slová z úlohy 3. Žiaci sluchom aj zrakom vnímajú preberaný jav. Osvojujú si učivo. 
 
4 
Žiaci dopíšu do slov chýbajúce časti. Slová prečítajú. Dbajú na správnu výslovnosť. Precvičujú si učivo.  
KZ – písanie, čítanie. 
 
5 
a) Žiaci prečítajú slová z ponuky. Nahradia farebne zvýraznené časti slov danými spojeniami tak, aby mali 
vytvorené slová zmysel. 
b) Vytvorené slová napíšu na linajky a prečítajú. Očíslujú ich v abecednom poradí. Precvičujú si učivo. Pri 
žiakoch so ŠVVP učiteľ/-ka overí pochopenie zadania. Pri riešení použijú záložku na obálke PU. 
KZ – čítanie, písanie. 
 
6 
a) Žiaci pomenujú obrázky. Slovo musí mať v pomenovaní samohlásky y, ý po tvrdých spoluhláskach d, t, n, l. 
Slová napíšu na linajky. Precvičujú si učivo. 
b) Napísané slová použijú vo vetách. Vety napíšu do zošita a prečítajú. Žiaci so ŠVVP napíšu jednu alebo dve 
vety v závislosti od ich pracovného tempa. 
Možné riešenie: V komore bola položená motyka. Poľovník mal dýku. Pri rieke stál veľký mlyn. 
KZ – písanie, čítanie. 
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7 
Žiaci doplnia do slovných spojení chýbajúce samohlásky y, ý. Slovné spojenia prečítajú a zdôvodnia pravopis. 
Upevňujú si učivo.  
KZ – čítanie, písanie. 
 
Naša poznámka: Žiaci môžu niektoré slovné spojenia použiť vo vetách. Vety povedia. Rozširujú si slovnú 
zásobu a precvičujú vyjadrovacie zručnosti a tvorivosť. Možné riešenie: Náš dedko má na hlave lysinu. Babička 
dostala k narodeninám štyri veľké krásne kytice. Mamička má nylonové pančuchy. 
 
8 
a) Žiaci doplnia do krížovky správne slová. Vylúštia tajničku, slovo doplnia do odpovede a prečítajú ľudovú 
hádanku. Upevňujú si pravopisný jav – písanie y, ý. Pri žiakoch so ŠVVP učiteľ/-ka overí pochopenie zadania. 
b) Žiaci diskutujú, ktoré jedlo majú najradšej a prečo im chutí práve toto jedlo. 
KZ – čítanie, písanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka môže využiť tento rozhovor na rozvinutie témy o zdravej výžive, správnych 
stolovacích návykoch, o tom, akí sme v stravovaní podobní, ale i odlišní. Žiaci môžu spoločne zostaviť dennú 
ponuku jedál (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera). Na hodine výtvarnej výchovy môžu vytvoriť spoločný 
plagát o správnej výžive.    
 
9 
a) Žiaci prečítajú dvojice slov vo farebných kruhoch. Dbajú na správnu výslovnosť slov. Uvedomujú si tvrdú 
a mäkkú výslovnosť dvojíc slov. Do viet doplnia správne slová. Farebnosť linajok naznačuje, ktorá farebná 
plôška k nej patrí. Precvičujú si čítanie s porozumením. Vety prečítajú. Opakujú si učivo. Pri žiakoch so ŠVVP 
učiteľ/-ka overí pochopenie zadania a podľa potreby úlohy skráti. 
b) Žiaci vysvetlia význam doplnených slov vo vetách. 
KZ – čítanie, písanie, počúvanie. 
 
10 PRAVOPISNÉ CVIČENIE 
Pravopisné cvičenie je zamerané na precvičenie osvojených vedomostí z danej témy. Slúži ako diktát alebo 
cvičenie na prepis slov. Odporúčame využiť alternatívne možnosti práce s pravopisnými cvičeniami uvádzané  
v teoretickej časti MP (s. 10 – 11). Žiaci so ŠVVP píšu pri diktovaní každé druhé slovo/každú druhú vetu, 
prípadne pravopisné cvičenie vypracujú vo forme doplňovačky. 
KZ – počúvanie, písanie, čítanie. 
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Slová so samohláskami i/í po tvrdých spoluhláskach 
 
1 
Žiaci pracujú vo dvojiciach. Spoločne si pomáhajú, navzájom sa radia, kooperujú. Spoločne prídu na preberaný 
gramatický jav. Osvoja pravopis písania i, í po tvrdých spoluhláskach v cudzích a zvukomalebných slovách. 
Cvičenie je typom problémovej úlohy.  
a) Žiaci pracujú s jedenástimi slovami, ktoré sú uvedené v úlohe a). Napísané slová si prečítajú. Všímajú si 
tvrdú výslovnosť týchto slov. Následne vyhľadajú a vyznačia jednotlivé slová v štvorsmerovke. Slová potom 
prepíšu do zošita. Pri žiakoch so ŠVVP učiteľ/-ka overí pochopenie zadania. Žiaci so ŠVVP prepíšu len šesť 
slov. 
b) V napísaných slovách v zošite zakrúžkujú tvrdé spoluhlásky pred samohláskami i, í.  
c) Žiaci povedia, do ktorej skupiny spoluhlások patria farebne vyznačené spoluhlásky (sú to tvrdé spoluhlásky). 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
Učiteľ/-ka na základe Bodkinej informácie vysvetlí žiakom uvedený pravopisný jav. Žiaci svojimi slovami 
povedia, ako danej informácii porozumeli. 
KZ – rozprávanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka môže využiť túto úlohu na rozhovor so žiakmi o preberanom pravopisnom jave. Na 
magnetickej alebo interaktívnej tabuli má pripravené obrázky so slovami. Spoločne so žiakmi si vysvetlia, že 
slová, v ktorých sa po tvrdých spoluhláskach h, ch, k, g, d, t, n, l píše samohláska i, í, sú cudzie alebo 
zvukomalebné slová (slová napodobňujúce rôzne zvuky). Domnievame sa, že nie je vhodné, aby sa žiaci učili 
tieto slová naspamäť. Osvojiť si môžu pravopis len najfrekventovanejších slov.  
 
2 
a) Žiaci pozorujú obrázok. Vysvetlia význam slov tykať a tikať. Precvičujú si učivo. 
b) Doplnia slová tykať a tikať do správnych viet. 
KZ – čítanie, písanie. 
 
Naša poznámka: Žiaci si môžu napísať vety z úlohy 2 do zošita alebo vymyslia a napíšu dve iné vety. Úloha 
môže byť prepojená aj so slohovým učivom  – tykanie a vykanie.   
 
3 
Žiaci prečítajú slová a slovné spojenia. Priradia k slovám v ľavom stĺpci slovné spojenia v pravom stĺpci podľa 
ich významu. Všímajú si pravopis slov v ľavom stĺpci. Čítajú s porozumením. Precvičujú si učivo. Pri žiakoch 
so ŠVVP učiteľ/-ka overí pochopenie zadania. 
KZ – čítanie, písanie. 
 
4 
Žiaci si prezrú obrázky a prečítajú slová, ktoré napodobňujú zvuky – zvukomalebné slová. Spoja zvuky so 
správnymi obrázkami. Precvičujú si učivo. 
KZ – čítanie, písanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Žiaci môžu na dané obrázky vymyslieť vety. Vety povedia. Napr. Malý zvonček zvonil cingi-
lingi. Bolo počuť Katkino hlasné hihi. Kohút každé ráno kikiríka. Z izby sa ozýval tikot hodín. 
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5 
a) Žiaci prečítajú slová. Dbajú na správnu výslovnosť. Potom ich prepíšu do zošita. Upevňujú si učivo. 
b) V prepísaných slovách podčiarknu tie, ktorých význam nepoznajú. Význam slov si môžu spoločne vysvetliť 
alebo sa poradia s učiteľom/učiteľkou, rodičmi. 
Možné riešenie: hit – niečo moderné, populárne (napr. známa pesnička); tím – skupina spolupracujúcich ľudí; lišta – 
drevená tenká latka na parketách pri stene. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
6 
Žiaci vyfarbia plôšky so slovami podľa návodu. Slová prečítajú. Dbajú na správnu tvrdú a mäkkú výslovnosť. 
Pri žiakoch so ŠVVP učiteľ/-ka overí pochopenie zadania.  
KZ – čítanie, písanie. 
 
7 
Žiaci doplnia do slov chýbajúce samohlásky i, í alebo y, ý. Slová prečítajú a zdôvodnia pravopis. Upevňujú si 
učivo. 
KZ – čítanie, písanie. 
 
8 
Žiaci pracujú vo dvojiciach. Spoločne si pomáhajú, navzájom sa radia, kooperujú. 
Vymyslia krátky príbeh, v ktorom použijú slová z úlohy 7. Príbehu doplnia nadpis. Príbeh s nadpisom môžu 
napísať do zošita a prečítať ho. Opakujú si učivo. 
KZ – rozprávanie, počúvanie, písanie, čítanie. 
 
9 PRAVOPISNÉ CVIČENIE 
Pravopisné cvičenie je zamerané na precvičenie osvojených vedomostí z danej témy. Slúži ako diktát alebo 
cvičenie na prepis slov. Odporúčame využiť alternatívne možnosti práce s pravopisnými cvičeniami uvádzané  
v teoretickej časti MP (s. 10 – 11). Žiaci so ŠVVP píšu pri diktovaní každé druhé slovo/každú druhú vetu, 
prípadne pravopisné cvičenie vypracujú vo forme doplňovačky. 
KZ – počúvanie, písanie, čítanie. 
 
10 HRA 
Hra má za cieľ aktivizovať žiakov na vyučovacej hodine. Podporuje žiacku tvorivosť, pohotovosť a pozornosť. 
Žiaci pri nej prejavia svoje vyjadrovacie schopnosti, slovnú zásobu i porozumenie slov. Zapájajú i mimiku 
a vyjadrenie sa pohybom.  
KZ – čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
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Slová s ly lý 
 
Z výkonového štandardu: Žiak vie uplatniť pravopis a výslovnosť slov s tvrdou spoluhláskou l, po ktorej sa píše 
y, ý. 
 
Starý mlyn – motivačný príbeh, prostredníctvom ktorého sa žiaci oboznámia so slovami, v ktorých sa po tvrdej 
spoluhláske l píše y alebo ý. Žiaci si prostredníctvom textu a riešením úloh vyplývajúcich z neho precvičia 
čítanie s porozumením, prejavia svoju pozornosť a tvorivosť. Môže ho čítať učiteľ/-ka alebo žiaci. 
KZ – čítanie, počúvanie. 
 
1 
Práca s textom. Žiaci odpovedajú celými vetami na otázky vyplývajúce z textu. Otázky môže čítať učiteľ/-ka 
alebo žiaci. 
Možné odpovede:  

• Druháci išli na výlet k starému mlynu. 
• Adama a Miša zaujala na dne potoka stará lyžica. 
• Text má nadpis Starý mlyn. Nový nadpis napr. Stará lyžica. 
• Žiaci odpovedajú, či sa i v ich okolí nachádza nejaká pamiatka. Napr. V našom okolí sa nachádza Nitriansky 

hrad. Sídli v ňom Nitrianske biskupstvo. (Žiaci zároveň prepoja svoje vedomosti s prvoukou a regionálnou 
výchovou.) 

KZ – čítanie, počúvanie, rozprávanie. 
 
2 
Žiaci prečítajú zvýraznené slová v texte. Vysvetlia ich význam. Povedia, ktoré samohlásky stoja hneď za 
spoluhláskou l. 
Riešenie: Za spoluhláskou l nasledujú v zvýraznených slovách samohlásky y, ý. 
KZ – čítanie, rozprávanie, počúvanie.  
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka upozorní žiakov na slová s ly, lý. Môže im ich ukázať na obrázkoch. Oboznámi ich 
s preberaným pravopisným javom. Považujeme za správne a veľmi potrebné, aby sa žiaci naučili tieto slová 
naspamäť. Odporúčame učiť sa ich postupne po skupinách tak, ako sú rozdelené v PU. 
 
3 
Žiaci doplnia do slov chýbajúce ly, lý. Spoločne si vysvetlia význam tých slov, ktorý im je neznámy. Slová 
prečítajú a prepíšu do zošita. Zrakovo a sluchovo vnímajú pravopisný jav. Jednotlivé slová môžu použiť vo 
vetách. Vety povedia. Osvojujú si učivo. 
Riešenie: lyko, lysý, lýtko, lyžica, blýskať sa. 
KZ – písanie, čítanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Tieto slová sú prvou skupinou slov, ktorú by sa žiaci mali naučiť naspamäť. Odporúčame, aby 
tieto slová boli v obrázkovej podobe umiestnené na viditeľnom mieste v triede počas celého školského roka 
(napr. nad tabuľou, na nástenke a pod.). 
 
4 
Žiaci prečítajú dvojice slov. Všímajú si ich výslovnosť slov a pravopis. Povedia, v čom sa zvýraznené časti slov 
odlišujú. Neznáme slová si vysvetlia. Precvičujú si učivo. Pri žiakoch so ŠVVP učiteľ/-ka overí pochopenie 
zadania. 
Riešenie: Zvýraznené časti slov sa odlišujú výslovnosťou (tvrdá a mäkká výslovnosť) a písaním i/y a í/ý. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
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5 
a) Žiaci vyberú správne slová z úlohy 4 a doplnia ich do viet v správnom tvare. Precvičia si čítanie 
s porozumením. Vety prečítajú. Pri žiakoch so ŠVVP učiteľ/-ka overí pochopenie zadania. 
b) Vety prepíšu do zošita. V slovách zakrúžkujú ly, lý. Upevňujú si učivo.  
Riešenie: Škodcom stromov je lykožrút. Peter si zranil lýtko. Dedko má na hlave lysinu. Súčasťou príboru je lyžica.  
KZ – čítanie, písanie, počúvanie. 
 
6 
Žiaci prečítajú jednotlivé rady slov. Dbajú na správnu výslovnosť. V každom rade prečiarknu slovo, ktoré tam 
nepatrí. Svoje riešenie zdôvodnia. Pri žiakoch so ŠVVP učiteľ/-ka overí pochopenie zadania. Úlohu môže 
učiteľ/-ka skrátiť o druhý stĺpec. 
Riešenie: Do radu slov nepatria – Likavka, ligotať sa, blikať, lízať, lístok, líška. 
KZ – čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
7 
Žiaci doplnia do slov chýbajúce ly, lý. Spoločne si vysvetlia význam slov, ktorým nerozumejú. Slová prečítajú 
a prepíšu do zošita. Zrakovo a sluchovo vnímajú pravopisný jav. Jednotlivé slová môžu použiť vo vetách. Vety 
povedia. Osvojujú si učivo. 
Riešenie: mlyn, plyn, slýchať, lyže, plytký. 
KZ – písanie, čítanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Toto cvičenie obsahuje druhú časť slov, ktoré  by sa žiaci mali naučiť naspamäť. Je veľmi 
vhodné, aby boli aj tieto slová v obrázkovej podobe umiestnené na viditeľnom mieste v triede. 
 
8 
a) Žiaci prečítajú slová nad obrázkami. Pridajú k nim napísané časti slov v obrázkoch a utvoria nové slová. 
Riešenie: mlyn – mlynček, mlynárka, mlynár, mlynský; plyn – plynár, plynáreň, plynový, plynný; plyš – plyšový; vzlyk – 
vzlykať; lyko – lykový, lykožrút. 
b) Všetky slová prepíšu do zošita (základné slovo aj novovzniknuté slová). V slovách zakrúžkujú ly, lý. Žiakom 
so ŠVVP môže učiteľ/-ka úlohu skrátiť o slová v prvom a poslednom obrázku. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
Žiaci prečítajú a odpovedajú na otázku, ktorú im dáva Otáznik. Otázka a odpoveď na ňu súvisí s úlohou 8, 
ktorú majú vyriešenú v zošite. 
KZ – čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
9 
a) Žiaci doplnia do slov chýbajúce samohlásky i, í alebo y, ý. Vety prečítajú. Dbajú na správnu výslovnosť. 
b) V prvej vete zakrúžkujú modrou pastelkou všetky tvrdé spoluhlásky. V druhej vete zakrúžkujú červenou 
pastelkou všetky mäkké spoluhlásky. Precvičujú si učivo. Žiaci so ŠVVP si môžu pomáhať záložkou na obálke PU. 
KZ – písanie, čítanie. 
 
10 
Žiaci pracujú vo dvojiciach. Spoločne si pomáhajú, navzájom sa radia, kooperujú. 
Vymyslia a napíšu k slovám lyže a list slovné rodinky. Vyriešenú úlohu prečítajú. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka  môže žiakom rozdať kartičky s odvodenými slovami od základných slov. Žiaci 
vytvárajú spoločné skupinky podľa toho, do ktorej slovnej rodinky patria. Povedia k skupine slov slovo, od 
ktorého boli vytvorené. 
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11 
Žiaci doplnia do slov chýbajúce ly, lý. Spoločne si vysvetlia význam slov, ktorým nerozumejú. Slová prečítajú 
a prepíšu do zošita. Zrakovo a sluchovo vnímajú pravopisný jav. Jednotlivé slová môžu použiť vo vetách. Vety 
povedia. Osvojujú si učivo. Slová sa naučia naspamäť. 
Riešenie: pomaly, vplyv, splývať, zlyhať, plynúť. 
KZ – písanie, čítanie. 
 
Naša poznámka: Úloha 11 obsahuje tretiu časť slov, ktoré by sa žiaci mali naučiť naspamäť. Je veľmi vhodné, 
aby mali žiaci aj tieto slová v obrázkovej podobe umiestnené na viditeľnom mieste v triede. 
 
12 
Žiaci nájdu dvojice slov, ktoré patria k sebe. Spoja ich čiarami. Dvojice slov prepíšu do zošita. Opakujú si 
učivo. Žiakom so ŠVVP môže učiteľ/-ka úlohu skrátiť tak, že prepíšu len tri dvojice slov. 
Riešenie: lyžiarsky výcvik, lyžiarska prilba, lyžiarske okuliare; plytké taniere, plytká rieka, plytký potok. 
KZ – čítanie, písanie. 
 
13 
a) Žiaci prečítajú neúplné vety. Vyberú z dvojice slov vo farebných rámikoch za vetami správne slovo a doplnia 
ho do vety. Precvičujú si učivo a uplatňujú čítanie s porozumením. Vyriešené vety prečítajú. 
b) Nedoplnené slová z úlohy a) použijú vo vetách. Vety napíšu do zošita. Žiakom so ŠVVP môže učiteľ/-ka 
úlohu skrátiť o posledné dve alebo tri vety.  
Možné riešenie: Malá Lenka nahlas vzlykala. Po koľajniciach rýchlo uháňa vlak. Slniečko vplýva na naše zdravie. 
Počula som tichý vzlyk. Kto to kedy slýchal nechodiť do školy? 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
Žiaci spoločne vyriešia Bodkinu úlohu. Vysvetlia význam slov z úlohy 13 a 14. Opakujú a utvrdzujú si učivo. 
KZ – počúvanie, rozprávanie. 
 
14 
Žiaci pracujú vo dvojiciach. Spoločne si pomáhajú, navzájom sa radia, kooperujú. Upevňujú si učivo. 
a) Prečítajú si slová z ponuky a doplnia ich podľa pokynov v zadaní do doplňovačky. Vyriešia tajničku. 
b) Slovo z tajničky doplnia do vety a vetu prečítajú. Pri žiakoch so ŠVVP učiteľ/-ka overí pochopenie zadania. 
Riešenie: Naša pani učiteľka rozpráva plynulo po anglicky. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
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15 
Žiaci doplnia do slov chýbajúce samohlásky i, í alebo y, ý. Zdôvodnia pravopis, ktorý si úlohou upevňujú. 
Žiakom so ŠVVP môže učiteľ/-ka úlohu skrátiť o posledné dva alebo tri stĺpce. Žiaci so ŠVVP si môžu 
pomáhať záložkou na obálke PU. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
16 
Žiaci pracujú vo dvojiciach. Spoločne si pomáhajú, navzájom sa radia, kooperujú. Opakujú si učivo. 
Pomenujú jednotlivé časti obrázka. Slová, ktoré majú v názve li, lí, ly, lý napíšu na linajky. Obrázok vyfarbia. 
Žiakom so ŠVVP môže učiteľ/-ka úlohu skrátiť o posledné dva alebo tri stĺpce. Žiaci so ŠVVP si môžu 
pomáhať záložkou na obálke PU. 
Riešenie: slimák, ulita, líška, maliny, lízanka, list papiera, stolík, polica, lyžica, plyšový macík, lysina, blýskať sa, lyže, 
lýtko, polica... 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
17 PRAVOPISNÉ CVIČENIE 
Pravopisné cvičenie je zamerané na precvičenie osvojených vedomostí z danej témy. Slúži ako diktát alebo 
cvičenie na prepis slov. Odporúčame využiť alternatívne možnosti práce s pravopisnými cvičeniami uvádzané  
v teoretickej časti MP (s. 10 – 11). Žiaci so ŠVVP píšu pri diktovaní každé druhé slovo/každú druhú vetu, 
prípadne pravopisné cvičenie vypracujú vo forme doplňovačky. 
KZ – počúvanie, písanie, čítanie. 
 
18 HRA 
Hra má za cieľ aktivizovať žiakov na vyučovacej hodine. Podporuje žiacku tvorivosť, pohotovosť a pozornosť. 
Žiaci pri nej prejavia svoje vyjadrovacie schopnosti, slovnú zásobu i porozumenie slov.  
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
Postava Výkričníka upozorňuje na poučku. Učiteľ/-ka spolu so žiakmi prečíta poučku, vysvetlí dôležité pojmy, 
ktoré si majú žiaci zapamätať. Je zhrnutím vyvodeného učiva. 
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Opakovanie: Tvrdé spoluhlásky 
 
Strana môže slúžiť na samostatnú prácu, má diagnostickú funkciu pre učiteľov aj žiakov. Žiaci môžu úlohy 
vypracovať aj spoločne. Odporúčame, aby žiakom so ŠVVP učiteľ/-ka kontroloval/-a pochopenie zadaní 
jednotlivých úloh. Podľa potreby im úlohy skrátil/-a alebo pridal/-a čas, aby stihli vypracovať každú úlohu. 
Úlohy, ktoré žiaci nestihnú urobiť, nehodnotí. Žiaci si môžu pomáhať záložkou na obale PU. 
 
1 
Žiaci vyfarbia modrou pastelkou vajíčka s tvrdými spoluhláskami. Vedia identifikovať tvrdé spoluhlásky h, ch, 
k, g, d, t, n, l. Žiaci so ŠVVP si môžu pomáhať záložkou na obálke PU. 
KZ – písanie, čítanie. 
 
2 
a) Žiaci prečítajú slová v riadkoch. Podčiarknu riadok, v ktorom sa všetky slová začínajú tvrdou spoluhláskou. 
Vedia rozlišovať tvrdé spoluhlásky v texte po sluchovej stránke. Pri žiakoch so ŠVVP učiteľ/-ka overí 
pochopenie zadania. Žiaci so ŠVVP si môžu pomáhať záložkou na obálke PU. 
b) Slová z jednotlivých riadkov prepíšu v abecednom poradí do zošita. Vedia zoraďovať slová v abecednom 
poradí. Žiaci so ŠVVP si môžu pomáhať záložkou na obálke PU. Úlohu môže učiteľ/-ka skrátiť o jeden alebo 
dva riadky. 
Riešenie: 
1. ďateľ, hýľ, lastovička, motýľ, sýkorka; 
2. guma, hračka, kôš, lopta, naháňačka; 
3. darček, kamarát, leto, návšteva, torta. 
KZ – čítanie, písanie. 
  
3 
a) Žiaci pomenujú obrázky. Slová napíšu a prečítajú ich. 
b) Každé slovo z úlohy a) použijú vo vete. Vety napíšu do zošita. Vedia uplatniť pravopis y, ý po tvrdých 
spoluhláskach. Žiakom so ŠVVP môže učiteľ/-ka úlohu skrátiť o dve vety. 
Možné riešenie: Polievku jeme lyžicou. Z komína stúpa dym. Motýľ má čierne tykadlá. V rozprávke mala ježibaba kyjak.  
KZ – písanie, čítanie, počúvanie. 
 
4 
Žiaci doplnia do slov chýbajúce li, lí, ly, lý. Uplatnia pravopis písania i, í a y, ý v slovách s tvrdou spoluhláskou 
l a mäkkou spoluhláskou ľ. Slová prečítajú. Žiaci so ŠVVP si môžu pomáhať záložkou na obálke PU. 
KZ – písanie, čítanie. 
 
5 
a) Žiaci prečítajú slová. Podčiarknu tie slová, v ktorých sa de, te, ne, le, di ti, ni, li vyslovujú tvrdo. 
Riešenie: Denis,  tenis, Tereza, Martin, Nikoleta, Matilda, Monika. 
b) Mená prepíšu do zošita. Vedia uplatniť pravopis i, í v cudzích slovách. 
KZ – písanie, čítanie. 
 
6 
Žiaci doplnia do slov chýbajúce samohlásky i, í alebo y, ý. Uplatnia pravopis písania i, í po tvrdých 
spoluhláskach v cudzích a zvukomalebných slovách. Žiaci so ŠVVP si môžu pomáhať záložkou na obálke PU. 
KZ – čítanie, písanie. 
 
Žiaci vyfarbia hviezdy, ktoré slúžia ako sebahodnotenie spokojnosti so svojou prácou. 
 
 
Ďalšie materiály nájdete na www.aitec.sk.  
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Obojaké spoluhlásky 
 
Z výkonového štandardu: Žiak vie samostatne vymenovať obojaké spoluhlásky. 
 
Žiaci sa v 2. ročníku oboznamujú s obojakými spoluhláskami len informatívne. Vedia ich vymenovať. Tomuto 
učivu sa venujeme v praxi jednu vyučovaciu hodinu. 
 
1 
Žiaci vyfarbia plôšky s písmenami podľa návodu. Z vymaľovaného obrázku prečítajú obojaké spoluhlásky. 
Oboznamujú sa s nimi. Žiaci so ŠVVP si môžu pomáhať záložkou na obálke PU. 
KZ – čítanie, písanie. 
 
2 
a) Žiaci vymenujú obojaké spoluhlásky. Napíšu ich na linajku. Môžu si pomôcť úlohou 1. Osvojujú si učivo. 
b) Na jednotlivé obojaké spoluhlásky vymyslia slová. Utvorené slová môžu napísať do zošita. 
c) Slová z úlohy b) použijú vo vetách. Vety povedia. Niektoré vety môžu napísať do zošita. 
Možné riešenie: bubon, mapa, pero, ruža, sokol, váza, zub, fúrik. 
Turista potreboval mapu. V záhone rástli ruže. Danke trhali pokazený zub. Vo fúriku bola zemina. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
3 
a) Žiaci prečítajú vety. Všímajú si pravopis farebne zvýraznených slov. Precvičujú si učivo. 
b) Vo zvýraznených slovách zakrúžkujú samohlásky i, í a y, ý spolu so spoluhláskou, ktorá stojí hneď pred 
nimi (obojakú spoluhlásku). Učiteľ/-ka žiakov upozorní na pravopis písania i, í a y, ý po obojakých 
spoluhláskach. 
KZ – čítanie, písanie. 
 
Žiaci prečítajú a odpovedajú na otázku, ktorú im dáva Otáznik. Odpoveď: Názov obojaké spoluhlásky vznikol 
preto, lebo sa po nich píše i aj y. 
KZ – rozprávanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Obojaké spoluhlásky sú obsahom učiva tretieho ročníka.  
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka môže pripraviť kartičky so slovami, ktoré sa začínajú rôznymi hláskami. Žiaci 
triedia kartičky so slovami podľa toho, ktorou hláskou sa slová začínajú. V skupine ich môžu zoradiť podľa 
abecedného poradia. 
 
Postava Výkričníka upozorňuje na poučku. Učiteľ/-ka spolu so žiakmi prečíta poučku, vysvetlí dôležité pojmy, 
ktoré si majú žiaci zapamätať. Je zhrnutím vyvodeného učiva. 
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Opakovanie: SPOLUHLÁSKY 
 
Strana môže slúžiť na samostatnú prácu, má diagnostickú funkciu pre učiteľov aj žiakov. Žiaci môžu úlohy 
vypracovať aj spoločne. Odporúčame, aby žiakom so ŠVVP učiteľ/-ka kontroloval/-a pochopenie zadaní 
jednotlivých úloh. Podľa potreby im úlohy skrátil/-a alebo pridal/-a čas, aby stihli vypracovať každú úlohu. 
Úlohy, ktoré žiaci nestihnú urobiť, nehodnotí. Žiaci si môžu pomáhať záložkou na obale PU. 
 
Žiaci spoločne vyriešia Bodkinu úlohu. 
KZ – rozprávanie, počúvanie. 
 
1 
a) Žiaci povedia, do ktorej skupiny spoluhlások patria zvýraznené písmená (obojaké spoluhlásky).  
b) Nahradia v každom slove farebne zvýraznené písmeno tvrdou spoluhláskou tak, aby novovzniknuté slová 
mali význam. Vytvorené slová napíšu na linajky. Učiteľ/-ka upozorní žiakov, že úloha má viac riešení.  
c) Žiaci použijú každé slovo vo vete. Vety napíšu do zošita a prečítajú. Žiakom so ŠVVP môže učiteľ/-ka úlohu 
skrátiť o dve vety. 
Možné riešenie:  
Pán zachytil kotúľajúcu sa loptu. Som dobrý syn svojich rodičov. Nechcelo sa mi písať, tak som radšej čítal knihu. Na 
čistinke sa pásli dve lane. V plote bola zlomená lata. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
2 
a) Žiaci doplnia do slov chýbajúce samohlásky i, í alebo y, ý. Zdôvodnia pravopis. 
b) Vyberú päť a viac slov z úlohy a) a utvoria krátky príbeh. Príbehu vymyslia nadpis. Žiakom so ŠVVP môže 
učiteľ/-ka úlohu skrátiť, prípadne poskytnúť viac času na vypracovanie zadania. 
Možné riešenie: Bývam na Kysuciach. Je to krásna krajina. V záhrade nám rastú sladké slivky. Neďaleko nášho domu 
je mlyn. V čistom potoku vidieť kamene. Život je tu úžasný.  
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
3 
Žiaci pracujú vo dvojiciach. Spoločne si pomáhajú, navzájom sa radia, kooperujú. Opakujú si učivo, riešia 
doplňovačku. Pri žiakoch so ŠVVP učiteľ/-ka overí pochopenie zadania. 
a) Vpíšu správne do doplňovačky uvedené slová. 
b) Slová prepíšu do zošita. Zakrúžkujú v nich červenou pastelkou mäkkú spoluhlásku ľ a modrou pastelkou 
tvrdú spoluhlásku l. Zdôvodnia pravopis písania i/y po spoluhláskach l a ľ. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
Žiaci vyfarbia hviezdy, ktoré slúžia ako sebahodnotenie spokojnosti so svojou prácou. 
 
 
Ďalšie materiály nájdete na www.aitec.sk. 
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SLABIKA 
 
Z výkonového štandardu: Žiak vie správne spájať spoluhlásky a samohlásky do slabík, vie správne spájať 
spoluhlásky a dvojhlásky do slabík, vie rozdeľovať slová s dvojhláskami na slabiky. Vie rozdeľovať slová na 
slabiky. Vie správne rozdeľovať slová na konci riadku, rozoznáva krátke a dlhé slabiky, vie rozoznávať kvantitu 
slabík. Vie rozdeľovať slová na jednoslabičné a viacslabičné. 
 
Jeden kováč koňa kuje – motivačný príbeh prostredníctvom ktorého sa žiaci oboznámia s pojmom slabika. 
Žiaci slabiku v texte objavia, zrakovo i sluchovo ju vnímajú. Čítaním určitých slov po slabikách spoznajú 
princíp delenia slov na slabiky (žiaci sa s týmto pojmom už stretli v prvom ročníku, zrakovo, sluchovo 
i rytmicky si osvojovali správnu techniku čítania práve slabikovaním slov). Text môže čítať učiteľ/-ka alebo 
žiaci. 
KZ – čítanie, počúvanie, rozprávanie. 
 
1 
Práca s textom. Žiaci odpovedajú celými vetami na otázky vyplývajúce z textu. Otázky môže čítať učiteľ/-ka 
alebo žiaci. 
Možné odpovede:  

• Pani učiteľka naučila druhákov vyčítanku Jeden  kováč koňa kuje. 
• Vyčítanka sa skladá z 25 slabík. 
• Traja kamaráti boli ukrytí vo vrecku na šatách druháčky Simonky. 
• Žiaci odpovedajú, ktoré vyčítanky poznajú. Napr. Áno, poznám vyčítanku Pri po-to-ku sto-jí vŕ-ba, pod ňou sa 

hrá de-tí hŕ-ba. Je tam veľ-ký krik a zhon, a ty Jan-ka z ko-la von! 
KZ – čítanie, počúvanie, rozprávanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka môže viesť s deťmi rozhovor o tom, ako sa prečítaný príbeh mohol skončiť. Spolu 
môžu diskutovať o rôznych detských hrách, ktoré sa hrávajú deti vonku, o tom, prečo je správne a čestné 
dodržiavať pravidlá hry. Na hodine TSV alebo v školskom klube sa žiaci môžu zahrať vonku podobné hry 
s vyčítankou. 
 
2 
a) Žiaci si prezrú obrázky so slabikami. Pridajú k prvej slabike pred obrázkami postupne ďalšie slabiky, ktoré 
sú v obrázkoch. Utvoria nové slová. Slová napíšu do zošita. Osvojujú si učivo. Pri žiakoch so ŠVVP učiteľ/-ka 
overí pochopenie zadania. Úlohu môže skrátiť tak, aby žiaci prepísali vždy len po jednom slove (alebo po 
dvoch slovách) z každého obrázka. 
Riešenie: fúrik, fúka, fúzy, žiaci, žiada, žiara, oči, orech, otec, vŕta, vŕba, vŕšok. 
b) Žiaci napísané slová prečítajú po slabikách. Pri slabikovaní klepnú ceruzkou o lavicu. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
3 
a) Žiaci zložia zo slabík slová. Slová napíšu do zošita. Osvojujú si učivo. Pri žiakoch so ŠVVP učiteľ/-ka overí 
pochopenie zadania. Pri prepise môže úlohu podľa potreby skrátiť. 
b) Napísané slová v zošite prečítajú po slabikách. Pri slabikovaní tlesknú dlaňami.  
c) Povedia, z koľkých slabík sa skladá každé slovo (počet slabík hovoria pri vytlieskavaní slov na slabiky, 
môžu si ich do dlane aj ukazovať na prstoch).  
Riešenie: krieda – 2, tabuľa – 3, pravítko – 3, okuliare – 4, matematika – 5. 
KZ – písanie, čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka si môže pripraviť kartičky, na ktorých budú graficky znázornené slová  (po 
slabikách). Kartičky rozdá žiakom. Úlohou žiakov je vymyslieť na dané grafické znázornenie slovo.  
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4 
a) Žiaci doplnia vhodné slabiky z ponuky a utvoria slová. Slová prečítajú. 
b) Ku každému slovu napíšu počet písmen a počet slabík.  
Riešenie: jahoda – P: 6, S: 3; mydlo – P: 5, S: 2; chôdza – P: 4, S: 2; kráčajte – P: 8, S: 3; ahoj – P: 4, S: 2. 
KZ – písanie, čítanie. 
 
5 
a) V podkovičkách sú slová napísané po slabikách. Jednotlivé slabiky žiaci vyfarbia podľa zadania úlohy. 
Precvičujú si učivo. Žiaci so ŠVVP si môžu pomáhať záložkou na obálke PU. 
b) Žiaci prečítajú slová zložené zo slabík a prepíšu ich do zošita. Neznáme slová si spoločne vysvetlia. Žiaci so 
ŠVVP prepíšu slová len z jednej podkovy. 
Riešenie: stĺpy, pltník, trpký, navôkol, priecestie; najmenšiu, vŕba, sprcha, priatelia, jablko. 
KZ – písanie, čítanie, rozprávanie. 
 
Žiaci prečítajú a odpovedajú na otázku, ktorú im dáva Otáznik. Odpoveď: Slabiky stĺ, plt, trp, vŕ, spr, bl zostali 
nevyfarbené preto, lebo v nich nie sú dvojhlásky ani samohlásky. 
KZ – čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka upozorní žiakov na gramatický jav, že slabiky môžu tvoriť rôzne hlásky, napr. 
slabikotvorné r/ŕ a l/ĺ. Tento jav si žiaci osvoja v nasledujúcom učive. 
 
6 
a) Žiaci doplnia do plôšok v slimačej ulite slová z ponuky slov. Začnú s vpisovaním slova, ktoré má najmenší 
počet slabík. Precvičujú si učivo.  
b) Slová použijú vo vetách. Vety napíšu do zošita. Žiaci so ŠVVP napíšu len dve vety. 
Možné riešenie: Myš sa schovala v diere. V hore ryčal jeleň. Na obed bude pečená kačica. Veverica skočila zo stromu na 
zem.  
KZ – písanie, čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
7 
a) Žiaci vyplnia tabuľky podľa vzoru. Precvičujú si učivo. 
b) Pomenujú, na ktoré časti je rozdelené slovo v jednotlivých poschodiach (slovo, slabika a hláska/písmeno). 
KZ – písanie, čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka môže so žiakmi diskutovať o doprave, dopravných prostriedkoch, pravidlách 
cestnej premávky ako aj o tom, aké mapy, plány miest, obcí žiaci poznajú – prepojenie na učivo z prvouky. 
 
Postava Výkričníka upozorňuje na poučku. Učiteľ/-ka spolu so žiakmi prečíta poučku, vysvetlí dôležité pojmy, 
ktoré si majú žiaci zapamätať. Je zhrnutím vyvodeného učiva. 
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Delenie slov na slabiky 
 
1 
a) Žiaci prečítajú mená napísané na mikinách detí. Všimnú si, ako sú rozdelené na slabiky. Mená prečítajú po 
slabikách. Učiteľ/-ka vysvetlí a žiaci si osvojujú pravidlo 1 o delení slov na slabiky, na ktoré upozorňuje 
Výkričník. 
b) Žiaci povedia, do ktorej skupiny hlások patria zvýraznené písmená O, A, E, I. 
KZ – čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
2 
Žiaci prečítajú slová a rozdelia ich zvislými čiarami na slabiky podľa pravidla 1. Precvičujú si učivo. 
Riešenie: E/va, a/lej, o/či, o/na, I/gor, u/ši. 
KZ – čítanie, písanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka môže mať pripravené kartičky, na ktorých sú napísané slová alebo nakreslené 
obrázky. Úlohou žiakov je rozdeliť napísané slová (alebo pomenovanie na obrázku) na slabiky. Slová (obrázky 
sa začínajú samohláskou). Žiaci si precvičia pravidlo 1. 
 
3 
a) Žiaci prečítajú slová vo farebných štvorcoch. Pozorujú rozdelenie slov na slabiky. Slová v jednotlivých 
farebných obdĺžnikoch prečítajú po slabikách.  
b) Na konci každej slabiky zakrúžkujú samohlásku alebo dvojhlásku. Učiteľ/-ka vysvetlí a žiaci si osvojujú 
pravidlo 2 o delení slov na slabiky, na ktoré upozorňuje Výkričník. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
4 
Žiaci rozdelia slová zvislými čiarami na slabiky podľa pravidla 2. Prečítajú slová po slabikách. Precvičujú si 
učivo. 
Riešenie: chví/ľa, pe/če/nie, pria/te/lia, vô/ľa, po/čí/ta/če, žrie/bä, me/sia/ce. 
KZ – písanie, čítanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka môže pripraviť kartičky, na ktorých sú slová na precvičenie rozdeľovania slov na 
slabiky podľa pravidla 2. Rozdeľovanie slov môžu žiaci hovoriť, vytlieskať (pri tom môžu aj ukazovať prstami 
postupne počet slabík), či písať na tabuľu a do zošita. 
 
5 
a) Žiaci rozdelia slová napísané na tabuľkách zvislými čiarami na slabiky. Precvičujú si pravidlo 1 a pravidlo 2 
pri delení slov na slabiky.  
b) Slová použijú vo vetách. Vety povedia. Päť viet napíšu do zošita a prečítajú. Žiaci so ŠVVP napíšu len dve 
vety. 
Možné riešenie: Elena sa naučila abecedu. V zošite mala od džúsu machuľu. Ryby sa lovia udicou. Učili sme sa o tom 
na prírodovede. Na našej ulici stoja domy so šikmými strechami. 
KZ – písanie, rozprávanie, počúvanie, čítanie. 
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6 
a) Žiaci pozorujú rozdelenie slov na slabiky. Prečítajú ich po slabikách. 
b) Zakrúžkujú posledné písmeno prvej slabiky a prvé písmeno nasledujúcej slabiky v danom rozdelenom slove. 
Povedia, do ktorej skupiny hlások patria zakrúžkované písmená (písmená patria medzi spoluhlásky). Učiteľ/-ka 
vysvetlí a žiaci si osvojujú pravidlo 3 o delení slov na slabiky, na ktoré upozorňuje Výkričník. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
Žiaci prečítajú dôležité upozornenie od Výkričníka, a to, že písmená dz, dž, ch sa pri delení slov na slabiky 
nikdy nerozdeľujú. Môžu uviesť ďalšie príklady slov, v ktorých sa dané písmená nachádzajú a ústne i písomne 
na tabuľu ich rozdeliť na slabiky. Upevňujú si tým daný jav. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
7 
a) Žiaci rozdelia slová zvislými čiarami na slabiky. Uplatnia pravidlo 3. Precvičujú si učivo.  
Riešenie: dom/ček, ok/no, buch/ty, mäk/ký, hviez/dič/ka, kon/tro/la. 
b) Všimnú si a povedia, ktoré hlásky tvoria slabiku. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/ka môže mať pre žiakov opäť pripravené kartičky, na ktorých sú napísané slová pre 
precvičenie si rozdeľovania slov na slabiky podľa pravidla 3. Rozdeľovanie slov môžu žiaci hovoriť, vytlieskať 
či písať na tabuľu aj do zošitov. 
 
8 
Žiaci pracujú vo dvojiciach. Spoločne si pomáhajú, navzájom sa radia, kooperujú. 
a) Prečítajú slová napísané v húseničkách po slabikách. Vyfarbia húseničky, v ktorých sú správne rozdelené 
slová na slabiky.  Upevňujú si učivo. Vyriešenú úlohu prečítajú.  
b) Nesprávne rozdelené slová opravia – riešenie povedia ústne a následne ho napíšu do zošita. Pri rozdeľovaní 
slov na slabiky použijú spojovník. Pri žiakoch so ŠVVP učiteľ/-ka overí pochopenie zadania, prepísané slová 
skontroluje. 
Riešenie: Ja-no, me-dze-ra, o-pi-ca, pie-sok, ve-čie-rok. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
9 
Žiaci rozdelia slová zvislými čiarami na slabiky. Upevňujú si učivo. Neznáme slová si spoločne vysvetlia. 
Riešenie: a/gát, ú/nos, mas/ka, kvie/tok, žia/rov/ka, u/to/rok, buch/ta, kos/tra, me/dza, ne/ná/syt/ný, škol-ský, o/chot/ný. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
10 HRA 
Hra má za cieľ aktivizovať žiakov na vyučovacej hodine. Podporuje žiacku tvorivosť, pohotovosť a pozornosť. 
Žiaci pri nej prejavia svoje vyjadrovacie schopnosti, slovnú zásobu i porozumenie slov. 
KZ – počúvanie, rozprávanie. 
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11 
a) Žiaci pozorujú rozdelené slová na slabiky napísané v srdiečkach. Prečítajú ich po slabikách. 
b) Zakrúžkujú v slabikách spoluhlásky r/ŕ alebo l/ĺ. Povedia, na ktorom mieste v slabike (v prvej slabike daného 
slova) sa nachádzajú spoluhlásky r/ŕ alebo l/ĺ. Učiteľ/-ka vysvetlí a žiaci si osvojujú pravidlo 4 o delení slov na 
slabiky, na ktoré upozorňuje Výkričník. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie a počúvanie. 
 
12 
Žiaci rozdelia slová zvislými čiarami na slabiky. Precvičujú si pravidlo 4 o delení slov na slabiky so 
slabikotvornými spoluhláskami r/ŕ a l/ĺ. Neznáme slová si spoločne vysvetlia. 
Riešenie: kr/čah, krh/la, vŕ/ba, sl/za, hĺb/ka, krs/ti/ny, pln/ka, ja/bĺč/ko. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka môže mať opäť pripraviť kartičky, na ktorých sú napísané slová na precvičenie 
rozdeľovania slov na slabiky podľa pravidla 4. Rozdeľovanie slov môžu žiaci hovoriť, vytlieskať či písať na 
tabuľu aj do zošita. 
 
13 
Žiaci pracujú vo dvojiciach. Spoločne si pomáhajú, navzájom sa radia, kooperujú. Upevňujú si učivo. 
a) Žiaci zložia z písmen, ktoré sú poprehadzované v jednotlivých obrázkoch, slová. Napíšu ich na linajky a 
prečítajú.  
b) Rozdelia slová zvislými čiarami na slabiky. Vyriešenú úlohu prečítajú.  
KZ – čítanie, písanie. 
 
Žiaci prečítajú a odpovedajú na otázku, ktorú im dáva Otáznik. Odpoveď: Napísané slová môžeme pomenovať 
jedným slovom riad. 
KZ – čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
14 
a) Žiaci rozdelia slová zvislými čiarami na slabiky. Fixujú si učivo o pravidlách rozdeľovania slov na slabiky.  
b) Slová použijú vo vetách. Vety povedia. Päť viet napíšu do zošita prečítajú. Žiaci so ŠVVP napíšu len dve 
vety. 
Možné riešenie: Sestra má pozajtra skúšku z angličtiny. Krhla sa stratila v hŕbe lístia. Kameň urobil v bystrinke vlnu. 
Babičku bolel chrbát. Bola kŕmiť zajačiky.  
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
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15 
Žiaci zložia z rozhádzaných slabík slová. Slabiky každého slova vyfarbia inou pastelkou. Môžu si pomôcť 
obrázkami. Slová prečítajú. Slabiky, ktoré tvoria dané slovo, vpíšu do správnych okienok. Môžu povedať, ktoré 
pravidlá o rozdeľovaní slov na slabiky uplatnili (vŕtačka = pravidlo 3, 4; skrutkovač, kliešte, pílka – pravidlo 2, 
3; kladivo – pravidlo 2). Opakujú si učivo. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka môže viesť so žiakmi rozhovor o tom, kto používa toto pracovné náradie. Ich 
otecko, starý otec alebo iný príbuzný či známy môže mať dielničku, v ktorej má náradie. Opraví ním rôzne 
pokazené veci v domácnosti alebo na záhrade. Diskutujú aj o bezpečnosti pri práci.   
 
16 
a) Žiaci vyfarbia pomenovania rastlín podľa návodu. Opakujú si učivo. 
b) Spoja názvy rastlín so správnym obrázkom.  
c) Vyfarbia obrázky kvetov.   
KZ – čítanie, písanie. 
 
17 
Žiaci vyhľadajú v učebnici hudobnej výchovy text ľubovoľnej piesne a prečítajú ho po slabikách. Jednu slohu 
piesne môžu prepísať do zošita a slová rozdeliť zvislými čiarami na slabiky. Ak žiaci práve nemajú učebnicu 
hudobnej výchovy, môžu vyhľadať báseň v pracovnej učebnici.  Žiakom so ŠVVP prepis skrátime alebo 
poskytneme dlhší čas na vypracovanie úlohy. 
KZ – čítanie, písanie, počúvanie. 
 
18 HRA 
Žiaci tvoria slová podľa zadania v úlohe. Môžu ich aj písať na tabuľu alebo do zošita. Hra má za cieľ 
aktivizovať žiakov na vyučovacej hodine. Podporuje žiacku tvorivosť, pohotovosť a pozornosť. Žiaci pri nej 
prejavia svoje vyjadrovacie schopnosti, slovnú zásobu i porozumenie slov.  
KZ – rozprávanie, počúvanie. 
 
Postava Výkričníka upozorňuje na poučku. Učiteľ/-ka spolu so žiakmi prečíta poučku, vysvetlí dôležité pojmy, 
ktoré si majú žiaci zapamätať. Je zhrnutím vyvodeného učiva. 
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Rozdeľovanie slov na konci riadka 
 
1 
a) Žiaci prečítajú list a povedia, z ktorých častí sa skladá (oslovenie, text listu, pozdrav na rozlúčku a podpis 
pisateľa). Žiaci tieto pojmy poznajú zo slohu. 
b) Žiaci upriamia pozornosť na zvýraznené slová v liste. Povedia, prečo sú asi rozdelené. Osvojujú si učivo. 
c) Zvýraznené slová napíšu do zošita. Rozdelia ich na slabiky podľa uvedeného vzoru. 
Riešenie: mesiace: me-siace, mesia-ce; kúpalisko: kú-palisko, kúpa-lisko, kúpalis-ko. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
Bodka oboznámi žiakov, že vodorovná čiarka, ktorú používame pri rozdeľovaní slov na konci riadka, sa volá 
spojovník. Učiteľ/-ka im vysvetlí používanie spojovníka. 
KZ – počúvanie, rozprávanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka môže viesť so žiakmi diskusiu o tom, ako deti plánujú s rodičmi v lete dovolenkovať, 
kam chodia na prázdniny. Ak sa chystajú napríklad k starým rodičom, ako a s čím im pomáhajú, aké veselé 
zážitky zažili cez prázdniny. 
 
2 
Žiaci rozdelia slová na slabiky. Učiteľ/-ka im môže zadať aj dve či tri slová prepísať do zošita a rozdeliť 
spojovníkom tak, ako by ich rozdelili na konci riadka. Do zošita môžu vypracovať všetky možnosti delenia 
podľa úlohy 1. Precvičujú si učivo. Žiakom so ŠVVP prepis skrátime alebo poskytneme dlhší čas na 
vypracovanie úlohy. 
KZ – čítanie, písanie. 
 
3 
a) Žiaci prečítajú slová po slabikách. Môžu si pomáhať tlieskaním a dané slová rozdeliť zvislými čiarami na 
slabiky najskôr v PU. Zrakom aj sluchom vnímajú slabiky v slovách. Precvičujú si učivo.  
b) Slová napíšu do zošita tak, ako by ich správne rozdelili na konci riadka. Napíšu všetky možnosti 
rozdeľovania slova na konci riadka. Riešenia prečítajú. Žiakom so ŠVVP prepis skrátime alebo poskytneme 
dlhší čas na vypracovanie úlohy. 
Možné riešenie: krt-ko; sto-nožka, stonož-ka; lien-ka; jaš-terica, jašte-rica, jašteri-ca; vlk; veľ-ryba, veľry-ba. 
KZ – čítanie, písanie. 
 
4 PRAVOPISNÉ CVIČENIE 
Pravopisné cvičenie je zamerané na precvičenie osvojených vedomostí z danej témy. Slúži ako diktát alebo 
cvičenie na prepis slov. Odporúčame využiť alternatívne možnosti práce s pravopisnými cvičeniami uvádzané  
v teoretickej časti MP (s. 10 – 11). Žiaci so ŠVVP píšu pri diktovaní každé druhé slovo/každú druhú vetu, 
prípadne vypracujú pravopisné cvičenie vo forme doplňovačky. 
KZ – počúvanie, písanie, čítanie. 
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Krátke a dlhé slabiky 
 
Text v úvode učiva žiakom priblíži Morseovu abecedu. Vhodne sprostredkuje predstavu učiva o krátkych 
a dlhých slabikách v slovách. Na základe sluchového a zrakového vnímania žiaci spoznajú grafický záznam 
krátkych (bodka .) a dlhých (čiarka -) slabík. Učiteľ/-ka môže žiakom prostredníctvom internetu priblížiť 
vynálezcu Samuela Morseho.  
KZ – čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
Bodkina informácia nadväzuje na úvodný text. Ukáže žiakom príklad zvukového kódu slova SOS. 
KZ – čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
1 
a) Žiaci prečítajú dvojice slov vo vyznačených farebných plôškach. Všímajú si ich výslovnosť. Osvojujú si 
učivo. 
b) Povedia, do ktorej skupiny hlások patria farebne zvýraznené písmená (sú to krátke a dlhé samohlásky, 
dvojhlásky a spoluhlásky r/ŕ). 
c) Žiaci rozdelia slová zvislými čiarami na slabiky. Povedia, ako vyslovujeme slabiky so zvýraznenými 
písmenami (slabiky s krátkou samohláskou a spoluhláskou r vyslovujeme krátko, slabiky s dlhou samohláskou, 
dvojhláskou a spoluhláskou ŕ dlhšie). Žiaci tak vydedukujú podstatu nového učiva. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie.  
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka vysvetlí žiakom grafické znázornenie krátkych a dlhých slabík. Môže mať 
pripravené kartičky, na ktorých sú uvedené príklady slov rozdelených na slabiky spolu s vyznačenou grafickou 
podobou krátkych a dlhých slabík. Dobrou pomôckou môže byť aj píšťalka (flauta), ktorou vieme krátke-dlhé 
zvukové signály napodobniť.  
 
2 
a) Žiaci zložia z písmen slabiky podľa uvedeného vzoru. Slabiky napíšu a prečítajú. Osvojujú si učivo. Pri 
žiakoch so ŠVVP učiteľ/-ka overí pochopenie zadania, prepísané slová skontroluje. 
b) Povedia, ktoré slabiky vyslovujú krátko a ktoré dlho. Pod krátke slabiky napíšu bodku, pod dlhé slabiky 
čiarku. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie. 
 
Žiaci prečítajú, čo hovorí Bodka. Učiteľ/-ka im informáciu vysvetlí. Žiaci spoločne hovoria ďalšie príklady 
slov.  
KZ – rozprávanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Žiaci môžu tvoriť na napísané slabiky z úlohy 2 slová (váha, večera, voda, vlny, vŕba, vietor). 
Slová rozdelia na slabiky a určia, ktoré slabiky sú dlhé a ktoré krátke. Svoje tvrdenia zdôvodnia. 
 
3 
a) Žiaci usporiadajú rozhádzané slabiky do slov. Vzniknuté slová napíšu do zošita po slabikách s použitím 
spojovníka. Slová prečítajú po slabikách. Pri žiakoch so ŠVVP učiteľ/-ka overí pochopenie zadania, prepísané 
slová skontroluje. 
b) Pod krátke slabiky napíšu bodku, pod dlhé slabiky čiarku. Precvičujú si učivo. 
Riešenie: trá-va, te-le-ví-zor, vŕ-ba, ja-bĺč-ko, klo-bú-čik, sl-nieč-ko, žia-rov-ka, to-pán-ky. 
                     •   •   •      •         •    •        •    •          •   •          •          •    •    •          • 
KZ – čítanie, písanie. 
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4 
a) Žiaci rozdelia slová zvislými čiarami na slabiky. Pomôžu si tlieskaním. Precvičujú si učivo. Pri žiakoch so 
ŠVVP učiteľ/-ka overí pochopenie zadania. 
b) Žiaci prečítajú vyriešenú úlohu, slová čítajú po slabikách. Pod krátke slabiky napíšu bodku, pod dlhé čiarku.  
KZ – čítanie, písanie. 
 
Spoločne si prečítajú Bodkinu informáciu. Učiteľ/-ka vysvetlí žiakom tento gramatický jav. 
KZ – počúvanie, rozprávanie. 
 
5 
a) Žiaci prečítajú slová. Rozdelia ich zvislými čiarami na slabiky. Rozdelené slová prečítajú po slabikách. Počet 
vtáčikov určuje zároveň počet slabík v danom slove. Precvičujú si učivo.  
b) Pod každou dlhou slabikou vyfarbia vtáčika. Pri žiakoch so ŠVVP učiteľ/-ka overí pochopenie zadania. 
KZ – čítanie, písanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka môže sprostredkovať žiakom obrázky vtákov, ktoré sa spomínajú v úlohe 5. 
Spoločne sa môžu o nich porozprávať. 
 
6 
a) Žiaci prečítajú slová. Rozdelia ich zvislými čiarami na slabiky. Aplikujú osvojenú vedomosť o dĺžke slabík. 
b) V jednotlivých slovách zakrúžkujú krátke slabiky. Zo zakrúžkovaných slabík zložia slovo a doplnia ho do 
vety. Vetu prečítajú. Pri žiakoch so ŠVVP učiteľ/-ka overí pochopenie zadania. 
Riešenie: Najobľúbenejším dopravným prostriedkom Výkričníka je kolobežka. 
KZ – čítanie, písanie, počúvanie. 
 
7 
a) Žiaci doplnia do slov chýbajúce dĺžne. Slová prečítajú. Zakrúžkujú slovo, ktoré nemá dĺžeň. Opakujú si 
a fixujú učivo. Pri žiakoch so ŠVVP učiteľ/-ka overí pochopenie zadania a skontroluje správne vypracovanie 
úlohy. 
b) Slová prepíšu do zošita. Rozdelia ich zvislými čiarami na slabiky. Určia dĺžku slabík. Graficky vyznačia 
dĺžku slabík pod jednotlivé slabiky v slovách. Žiaci so ŠVVP prepisujú opravené slová len z prvého riadka. 
Riešenie: ko/lá/če, ka/ma/rá/ti, po/há/re, ba/ló/ny, bla/ho/že/la/nie, krá/sa, tram/po/lí/na, ná/la/da, zá/kus/ky, li/mo/ná/da. 
               •       •    •    •       •   •        •   •       •    •     •  •   •              •      •     •      •         •  •         •    •   •   •         • 
KZ – čítanie, písanie, počúvanie. 
 
8 PRAVOPISNÉ CVIČENIE 
Pravopisné cvičenie je zamerané na precvičenie osvojených vedomostí z danej témy. Slúži ako diktát alebo 
cvičenie na prepis slov. Odporúčame využiť alternatívne možnosti práce s pravopisnými cvičeniami uvádzané  
v teoretickej časti MP (s. 10 – 11). Žiaci so ŠVVP píšu pri diktovaní každé druhé slovo/každú druhú vetu, 
prípadne vypracujú pravopisné cvičenie vo forme doplňovačky. 
KZ – počúvanie, písanie, čítanie. 
 
Postava Výkričníka upozorňuje na poučku. Učiteľ/-ka spolu so žiakmi prečíta poučku, vysvetlí dôležité pojmy, 
ktoré si majú žiaci zapamätať. Je zhrnutím vyvodeného učiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Vydavateľstvo AITEC, Bratislava. Všetky práva vyhradené. 



114 
 

Strana 34 
Jednoslabičné slová 
 
1 
a) Žiaci doplnia do slov písmená tak, aby slová mali význam. Slová prečítajú. Podčiarknu a prečítajú slová, 
ktoré majú viac riešení. 
b) Žiaci napísané slová vytlieskajú po slabikách. Tak prídu na to, z koľkých slabík sa skladajú. 
Riešenie: vlak/vlek, stĺp/stop/stúp, hroch/hrach/hriech, kôl/kal/kul, dym/dom/dám, plus/ples, lak/luk/liek, nos/nes/nás. 
KZ – čítanie, písanie, počúvanie, rozprávanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka môže použiť kartičky, na ktorých sú napísané jedno- a viacslabičné slová. Po 
vytvorení skupín slov podľa počtu slabík ich môžu žiaci rozdeľovať na slabiky. Zistia, že jednoslabičné slová sa 
nedajú rozdeliť.  
  
2  
a) Žiaci vyfarbia hnedou pastelkou v obrázku slová, ktoré sa skladajú len z jednej slabiky (jednoslabičné slová). 
Vyfarbené slová prepíšu do zošita. Osvojujú si učivo. Žiakom so ŠVVP prepis skrátime alebo poskytneme dlhší 
čas na vypracovanie úlohy. 
Riešenie: tma, dva, hluk, tri, mrak, drak, prach, päť, strach, kôš, šesť, noc. 
b) Jednoslabičné slová použijú vo vetách. Tri vety napíšu do zošita. Žiaci so ŠVVP napíšu len jednu vetu. 
Možné riešenie: V noci je tma. Na ulici bol veľký hluk. Jurko má šesť rokov. V rozprávke bol trojhlavý drak. Na poličke 
bol prach. Emka má strach z pavúkov. Kúpili sme kôš na odpadky. 
KZ – čítanie, písanie, počúvanie, rozprávanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka môže zadať žiakom, aby vymysleli podobnú úlohu s číslom 100. Žiaci môžu 
pracovať vo dvojiciach. 
 
3 
a) Žiaci pracujú podľa vzoru riešenia. Vyhľadajú a podčiarknu v slovách ukryté pomenovanie zvierat. 
Pomenovania sú jednoslabičné slová. Podčiarknuté pomenovanie prečítajú. Precvičujú si učivo. Žiaci so ŠVVP 
si môžu pomáhať záložkou na obálke PU. 
Riešenie: maškrta – krt, spávať – páv, záhada – had, ježibaba – jež, raketa – rak, poleva – lev. 
b) Nájdené názvy zvierat prepíšu na linajku a očíslujú ich v abecednom poradí.  
c) Vymyslia o zvieratách vtipný príbeh. Použijú napísané jednoslabičné názvy zvierat. Príbeh povedia. 
KZ – čítanie, písanie, počúvanie, rozprávanie. 
 
Žiaci prečítajú a odpovedajú na otázku, ktorú im dáva Otáznik. Odpoveď: Jednoslabičné slová sa nedajú 
rozdeliť na slabiky. 
KZ – rozprávanie, počúvanie. 
 
4 
Žiaci doplnia do jednoslabičných slov chýbajúce samohlásky i, í alebo y, ý. Slová prečítajú a zdôvodnia 
pravopis.  
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
5 
a) Žiaci prečítajú text. Vety prepíšu do zošita. Žiakom so ŠVVP prepis skrátime o posledné tri vety alebo 
poskytneme dlhší čas na vypracovanie úlohy. 
b) Žiaci podčiarknu v napísaných vetách jednoslabičné slová, ktoré prečítajú. Upevňujú si učivo.  
KZ – čítanie, písanie. 
 
Postava Výkričníka upozorňuje na poučku. Učiteľ/-ka spolu so žiakmi prečíta poučku, vysvetlí dôležité pojmy, 
ktoré si majú žiaci zapamätať. Je zhrnutím vyvodeného učiva. 
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Strana 35 
Viacslabičné slová 
 
1 
a) Žiaci prečítajú slová v jednotlivých miskách. Slová povedia po slabikách. Môžu si pomôcť tlieskaním.  
b) Slová v miskách môžu najskôr rozdeliť zvislými čiarami na slabiky. Do každej misky napíšu, z koľkých 
slabík sa slová v miskách skladajú. Misy so slovami vyfarbia podľa zadania úlohy. Osvojujú si učivo 
o viacslabičných slovách. Pri žiakoch so ŠVVP učiteľ/-ka overí pochopenie zadania a skontroluje správne 
vypracovanie úlohy. 
KZ – čítanie, písanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka môže použiť slová na kartách, ktoré už použila pri vyvodzovaní učiva 
o jednoslabičných slovách. Žiaci vyhľadajú a vytvoria skupiny, v ktorých budú dvojslabičné, trojslabičné 
a štvorslabičné slová.  
 
2 
Žiaci pracujú vo dvojiciach. Spoločne si pomáhajú, navzájom sa radia, kooperujú. Precvičujú si učivo. 
a) Nájdu a označia v štvorsmerovke štrnásť uvedených slov. 
b) Označené slová roztriedia a napíšu do zošita podľa počtu slabík do štyroch stĺpcov. Pri žiakoch so ŠVVP 
učiteľ/-ka overí pochopenie zadania a úlohu skráti tak, aby do každého stĺpca uviedli žiaci len po jednom 
príklade. 
Riešenie: 1 stĺpec - mach, smrek, dub, buk; 
2. stĺpec – šiška, šípka, hniezdo, javor, baza; 
3. stĺpec – bylinky, ihličie, jahody, konáre, 
4. stĺpec – borovica. 
c) Z neoznačených písmen v štvorsmerovke vytvoria slovo a doplnia ho do vety. Vetu prečítajú a vysvetlia jej 
význam. 
Riešenie: Lesy sú pľúca našej zeme. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka môže so žiakmi viesť rozhovor o význame lesa pre náš život a zdravie. Spoločne si 
vysvetlia vetu z úlohy 2. Diskutujú o ochrane lesov a všetkého živého v prírode i o triedení odpadu a využívaní 
druhotných zdrojov energie z prírody.  
 
3 
a) Žiaci utvoria z jednoslabičných slov viacslabičné slová. Napíšu ich do zošita. Upevňujú si učivo. 
b) Ku každému viacslabičnému slovu napíšu, z koľkých slabík sa skladá. Vyriešenú úlohu prečítajú. 
Možné riešenie: les – lesík 2, lesný 2; strom – stromy 2, stromoradie 4; list – lístoček 3, lístie 2. 
KZ – čítanie, písanie. 
 
4 HRA 
Žiaci vymýšľajú a píšu slová podľa zadania v hre. Utvorené slová prečítajú. Hra má za cieľ aktivizovať žiakov 
na vyučovacej hodine. Podporuje žiacku tvorivosť, pohotovosť a pozornosť. Žiaci pri nej prejavia svoje 
vyjadrovacie schopnosti, slovnú zásobu i porozumenie slov.  
KZ – počúvanie, písanie, čítanie. 
 
Postava Výkričníka upozorňuje na poučku. Učiteľ/-ka spolu so žiakmi prečíta poučku, vysvetlí dôležité pojmy, 
ktoré si majú žiaci zapamätať. Je zhrnutím vyvodeného učiva. 
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Strana 36 
Opakovanie: SLABIKA 
 
Strana môže slúžiť na samostatnú prácu, má diagnostickú funkciu pre učiteľov aj žiakov. Žiaci môžu úlohy 
vypracovať aj spoločne. Odporúčame, aby žiakom so ŠVVP učiteľ/-ka kontroloval/-a pochopenie zadaní 
jednotlivých úloh. Podľa potreby im úlohy skrátil/-a alebo pridal/-a čas, aby stihli vypracovať každú úlohu. 
Úlohy, ktoré žiaci nestihnú urobiť, nehodnotí. Žiaci si môžu pomáhať záložkou na obale PU. 
 
1 
a) Žiaci prečítajú otázky. Dokončia odpovede pomocou ďalších, vhodných slabík. Precvičujú si čítanie 
s porozumením. Jednotlivé slabiky v slovách oddeľujú spojovníkom podľa uvedeného vzoru. Doplnené slová 
prečítajú po slabikách.  
b) V otázkach v úlohe zakrúžkujú všetky jednoslabičné slová. 
KZ – čítanie, písanie. 
 
2 
a) Žiaci doplnia do slov chýbajúce samohlásky i, í alebo y, ý. Slová prečítajú. Zdôvodnia pravopis. Žiakom so 
ŠVVP môže učiteľ/-ka úlohu skrátiť o jeden riadok. Žiaci môžu používať záložku na obálke PU. 
b) Podčiarknu dvojslabičné slová. 
Riešenie: činka, šírka, kýchať, diváci, klinec, úžitok, dýchanie, gitara, lýtko, krajina, štyri, kino, nylon, kniha, chytať. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
3 
Žiaci prečítajú názvy elektrických spotrebičov. Slová rozdelia zvislými čiarami na slabiky. Podľa vzoru v nich 
vyznačia krátke a dlhé slabiky. Žiakom so ŠVVP môže učiteľ/-ka úlohu skrátiť o jeden riadok. 
KZ – čítanie, písanie. 
 
4 
Žiaci prečítajú slová v obláčikoch. V každom obláčiku podčiarknu slovo, ktoré medzi ostatné slová nepatrí. 
Zdôvodnia, prečo tam nepatrí. Žiakom so ŠVVP môže učiteľ/-ka úlohu skrátiť o jeden alebo dva obláčiky. 
Riešenie: Chrbát je dvojslabičné slovo, ostatné slová sú jednoslabičné.  Palacinky je štvorslabičné slovo, ostatné slová sú 
trojslabičné. Jazero je trojslabičné slovo, ostatné slová sú dvojslabičné. Učiteľ je trojslabičné slovo, ostatné slová sú 
štvorslabičné. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Vydavateľstvo AITEC, Bratislava. Všetky práva vyhradené. 



117 
 

Strana 37 
 
5 
Žiaci pracujú vo dvojiciach. Spoločne si pomáhajú, navzájom sa radia, kooperujú. Opakujú si učivo. 
a) Žiaci doplnia do pomenovaní živočíchov chýbajúcu dlhú slabiku. Slová prečítajú. 
b) Vytvorené slová prepíšu do zošita.  
Riešenie: slávik, moriak/motýľ, diviak, bocian, dážďovka, krokodíl, papagáj, čmeliak, lykožrút. 
KZ – čítanie, písanie. 
 
Žiaci prečítajú, odpovedajú a spoločne diskutujú o otázkach, ktoré im dáva Otáznik.  
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka môže pripraviť k úlohe 5 obrázkový materiál a žiakom sprostredkovať zaujímavosti 
o uvedených živočíchoch. 
 
6 
Žiaci pracujú vo dvojiciach. Spoločne si pomáhajú, navzájom sa radia, kooperujú. Aplikujú vedomosti z učiva. 
Podľa pokynov vymyslia a napíšu do zošita k jednotlivým bodom po tri slová. Vytvorené slová prečítajú. Žiaci 
so ŠVVP napíšu len po dve slová. 
Možné riešenie:  
1. pes, vak, puk, vrch, vlk, drak (uvádzame viac možností); 
2. ráno, lúka, lienka, kôra, vŕba, žĺtok; 
3. úžitok, napíšem, slniečko, záhrada. 
KZ – čítanie, písanie, počúvanie. 
 
7 
Žiaci napíšu, ako môžu byť napísané slová rozdelené. Prečítajú napísané možnosti. Žiakom so ŠVVP môže 
učiteľ/-ka úlohu skrátiť o jedno alebo dve slová podľa pracovného tempa žiakov. 
KZ – čítanie, písanie. 
 
8 
Žiaci vyfarbia farbičkami obrázok podľa pokynov v zadaní úlohy. Jednotlivé skupiny slov prečítajú. Pri 
žiakoch so ŠVVP učiteľ/-ka overí pochopenie zadania a poskytne im viac času na vypracovanie úlohy. 
KZ – čítanie, písanie. 
 
Žiaci vyfarbia hviezdy, ktoré slúžia ako sebahodnotenie spokojnosti so svojou prácou. 
 
 
Ďalšie materiály nájdete na www.aitec.sk. 
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Strana 38 
VETA 
 
Z výkonového štandardu: Žiak vie tvoriť gramaticky správne jednoduché vety. Pozná druhy viet (oznamovacie, 
opytovacie, rozkazovacie, želacie a zvolacie). Vie správne používať za vetami interpunkčné znamienka: bodku, 
otáznik, výkričník. Vie uplatňovať melódiu vety podľa komunikačného zámeru výpovede, vie rozlišovať neúplnú 
vetu v texte. 
 
Kam patria kamaráti – motivačný príbeh, prostredníctvom ktorého sa žiaci oboznámia s druhmi viet –  
s pojmami oznamovacia, opytovacia, rozkazovacia, želacia a zvolacia veta. V texte sú kľúčové slová vyznačené 
farebne. Traja kamaráti Bodka, Otáznik a Výkričník našli svoje miesto – na konci viet. Text rozvíja čítanie  
s porozumením, slovnú zásobu a predstavivosť žiakov. Môže ho čítať učiteľ/-ka alebo žiaci.  
KZ – čítanie, počúvanie, rozprávanie. 
 
1 
Práca s textom. Žiaci odpovedajú celými vetami na otázky vyplývajúce z textu. Otázky môže čítať učiteľ/-ka 
alebo žiaci. 
Možné odpovede:  

• Druháci sa na prvouke učili o včelách. 
• Kamaráti zostali smutní preto, lebo nevedeli, kde majú svoje miesto, nevedeli, kam oni patria. 
• Znamienka na konci viet – bodka, otáznik a výkričník sú dôležité preto, lebo pomáhajú rozlíšiť jednotlivé druhy 

viet.  
• Naši kamaráti majú svoje miesto na konci viet. Bodka na konci oznamovacej a želacej vety, Otáznik na konci 

opytovacej vety a Výkričník na konci rozkazovacej, želacej a zvolacej vety. 
KZ – čítanie, počúvanie, rozprávanie. 
 
2 
Žiaci prečítajú vety a druhy viet, ku ktorým patria. Povedia, ktoré znamienko je na konci každej vety. Osvojujú 
si učivo. 
KZ – čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka môže využiť kartičky s jednoduchými vetami. Vety súvisia s motivačným obrázkom 
(napr. Pod stromom stojí úľ. Lúka je krásne rozkvitnutá. Aha! Pozri! Sú včely užitočné?). Každý žiak prečíta 
svoju vetu a povie, o ktorý druh vety ide. Precvičujú si pojmy. 
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Strana 39 
 
3 
a) Žiaci si pozrú obrázky. Vymyslia a povedia o každom obrázku jednu vetu. Precvičujú si učivo. 
b) Podľa obrázkov porozprávajú príbeh. V rozprávaní použijú všetky druhy viet (oznamovaciu, opytovaciu, 
rozkazovaciu, želaciu či zvolaciu). 
Možné riešenie: Samko sa učí bicyklovať. Pomáha mu otecko. Otecko zvolá: „Samko, pozor! Na ceste je kameň!“ 
Podíde k Samkovi a spýta sa ho: „Udrel si si koleno?“ Samko mu odpovie: „Nie, je to v poriadku. Oci, chcem sa dobre 
naučiť bicyklovať!“. Otecko sa teší, že sa Samko nevzdáva. Ide mu to výborne. 
KZ – čítanie, počúvanie a rozprávanie. 
 
4 
Žiaci usporiadajú slová do viet a prepíšu ich do zošita. Na koniec každej vety doplnia správne interpunkčné 
znamienko. Vety prečítajú. Ku každej napísanej vete napíšu, koľko má slov. Precvičujú si učivo. Pri žiakoch so 
ŠVVP učiteľ/-ka overí pochopenie zadania. Ak je to potrebné, poskytne viac času na vypracovanie úlohy alebo 
ju skráti. 
Riešenie: Tmavý mrak zakryl slnko. (4); Utekajme rýchlo domov! (3); Stihneme sa skryť pred dažďom? (5). 
KZ – čítanie, písanie, počúvanie. 
 
5 
a) Žiaci doplnia do tabuľky chýbajúce údaje. Určia počet slov a písmen. Opakujú si učivo. 
b) Povedia, z čoho sa skladá veta, slovo a slabika. 
Riešenie: Veta sa skladá zo slov, slová zo slabík a slabiky sa skladajú z hlások/písmen. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka môže viesť so žiakmi rozhovor o význame včiel pre náš život, o spôsobe života 
včelstva, o tom, aké produkty žiaci poznajú v súvislosti so včelami. Použijú vedomosti o včelách, ktoré sa 
naučili  na hodine prvouky. 
 
6 
a) Žiaci doplnia do slov chýbajúce začiatočné písmená. Majú už osvojený pravopisný jav o písaní veľkých 
písmen v slovách, ktoré sú na začiatku vety. Opakujú si túto vedomosť. Doplnené vety prečítajú.  
b) Vety prepíšu do zošita. Zelenou pastelkou podčiarknu oznamovacie vety, modrou pastelkou opytovaciu vetu 
a červenou pastelkou rozkazovaciu vetu.  
KZ – čítanie, písanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka môže diskutovať so žiakmi o knihách, ktoré žiaci čítajú, ktoré sú ich obľúbené 
knihy, o návšteve školskej či obecnej knižnice. 
 
Postava Výkričníka upozorňuje na poučku, ktorá je zhrnutím vyvodeného učiva. Učiteľ/-ka spolu so žiakmi 
prečíta poučku, vysvetlí dôležité pojmy, ktoré si majú žiaci zapamätať. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Vydavateľstvo AITEC, Bratislava. Všetky práva vyhradené. 



120 
 

Strana 40 
Oznamovacia veta 
 
1 
Žiaci si prezrú prvú stranu PU. Na každú otázku odpovedia celou vetou. Osvojujú si učivo. 
Možné odpovede:  

• Bodka má v bubline napísané, že sa v druhej časti PU budú učiť o spoluhláskach, slabikách, vetách, 
o rozprávaní a opise. Na konci tejto vety sa nachádza bodka. 

• Bodka niečo oznámila. 
KZ – čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
Žiaci prečítajú a odpovedajú na otázky, ktoré im dáva Otáznik. Odpoveď: Bodka má svoje miesto na konci 
oznamovacej vety. 
KZ – rozprávanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka môže vyzvať žiakov, aby utvorili a povedali oznamovacie vety na rôznu tému alebo 
na obrázky či predmety v triede.  
 
2 
Žiaci utvoria podľa pokynov oznamovacie vety. Precvičujú učivo. 
Možné odpovede: 

• Dnes som raňajkoval/-a vianočku s maslom a medom. 
• V školskej taške mám učebnice, zošity a peračník. 
• Na výtvarnej výchove som kreslil/-a zvieratá. 
• Popoludní idem s rodičmi do bábkového divadla. 

KZ –  čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
3 
a) Žiaci prečítajú slová v plôškach a utvoria tri vety podľa farieb. Vety prepíšu do zošita a prečítajú. Na konci 
vety zakrúžkujú interpunkčné znamienko. Napíšu počet slov každej vety. Precvičujú a opakujú si učivo. Pri 
žiakoch so ŠVVP učiteľ/-ka overí pochopenie zadania. Úlohu im môžeme skrátiť o slová v ružových kockách. 
b) Rozdelia slová vo vetách zvislými čiarami na slabiky.  
Riešenie: Po dvo/re sa na/há/ňa/jú mač/ka a pes. (7); Plá/va/jú na ja/ze/re ka/či/ce? (4); Chcel by som ko/ňa! (4). 
KZ –  písanie, čítanie, počúvanie. 
 
4 
a) Žiaci spoja časti viet, ktoré patria k sebe. Rozvíjajú si čítanie s porozumením. Precvičujú si učivo. 
b) Učiteľ/-ka vysvetlí žiakom klesajúcu melódiu oznamovacích viet. Využije na to ilustráciu s Bodkou na 
kĺzačke. Vety prečíta so správnou intonáciou. Žiaci sluchovo vnímajú tento jav. Potom vety prečítajú žiaci. 
Osvojujú si učivo.  
KZ –  čítanie, písanie, počúvanie. 
 
5 
Žiaci vyhľadajú v čítanke štyri oznamovacie vety a prečítajú ich. Upevňujú si učivo. 
KZ –  čítanie, počúvanie. 
 
6 
Žiaci napíšu do zošita štyri oznamovacie vety o svojej školskej taške. Vety prečítajú. Aplikujú osvojené učivo. 
Žiaci so ŠVVP napíšu dve vety. 
KZ – písanie, čítanie. 
 
Postava Výkričníka upozorňuje na poučku, ktorá je zhrnutím vyvodeného učiva. Učiteľ/-ka spolu so žiakmi 
prečíta poučku, vysvetlí dôležité pojmy, ktoré si majú žiaci zapamätať. 
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Strana 41 
Opytovacia veta 
 
1 
Žiaci si prezrú prvú stranu PU. Na každú otázku odpovedia celou vetou. Osvojujú si učivo.  
Možné odpovede:  

• Otáznik má v bubline napísané, čo čaká žiakov v druhom polroku. Na konci tejto vety sa nachádza otáznik. 
• Otáznik sa niečo pýta. 

KZ – čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
Žiaci prečítajú a odpovedajú na otázky, ktoré im dáva Otáznik. Odpoveď: Otáznik  má svoje miesto na konci 
opytovacej vety. 
KZ – rozprávanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka môže vyzvať žiakov, aby tvorili opytovacie vety. Spolužiaci môžu na ne odpovedať 
oznamovacími vetami. 
 
2 
Žiaci utvoria podľa pokynov opytovacie vety. Osvojujú si učivo. 
Riešenie: 

• Ako sa voláš? 
• Koľko máš rokov? 
• Z ktorého mesta alebo dediny si sa prisťahoval/-a? 
• Ktorý je tvoj obľúbený vyučovací predmet? 

KZ – čítanie, rozprávanie, počúvanie.  
 
3 
Žiaci pracujú vo dvojiciach. Vyberú si jednu uvedenú situáciu v úlohe a nacvičia si telefonický rozhovor. 
Použijú oznamovacie a opytovacie vety. Nacvičený rozhovor predvedú spolužiakom. Precvičujú si učivo.  
KZ – čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
4 
a) Žiaci zmenia oznamovacie vety na opytovacie vety. Pracujú podľa uvedeného vzoru. Každá opytovacia veta 
sa musí začínať farebne zvýrazneným slovom. Opytovacie vety napíšu do zošita. Pri žiakoch so ŠVVP učiteľ/-
ka overí pochopenie zadania. Úlohu môže podľa potreby skrátiť o dve-tri vety alebo poskytne viac času na 
vypracovanie. 
b) Učiteľ/-ka vysvetlí žiakom stúpajúcu melódiu opytovacích viet. Vysvetlí im, že ak môžu na otázku 
odpovedať slovami áno alebo nie, opytovaciu vetu prečítajú tak, aby ich hlas na konci vety stúpal. Využije na 
to ilustráciu s Otáznikom, ktorý kráča hore na kĺzačku. Vety na ukážku prečíta so správnou intonáciou. Žiaci 
sluchovo vnímajú tento jav. Potom vety prečítajú žiaci. Osvojujú si učivo.  
Riešenie: Bol Maťko u zubára? Pôjde Zorka k starým rodičom? Má Hanka osem rokov? Postavil Paľko z lega lietadlo? 
Uvaril starký výborný guláš? Boli piataci v kine? 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
5 
a) Žiaci doplnia do viet slová a dokončia opytovacie vety. 
b) Učiteľ/-ka vysvetlí žiakom klesajúcu melódiu opytovacích viet. Vysvetlí im, že ak môžu na otázku 
odpovedať inými slovami ako áno alebo nie, opytovaciu vetu prečítajú tak, aby ich hlas na konci vety klesal. 
Využije na to ilustráciu s Otáznikom, ktorý sa šmýka na kĺzačke. Upozorní ich na slová, ktorými najčastejšie 
tieto opytovacie vety začínajú. Žiaci ich zakrúžkujú. Potom vety na ukážku prečíta so správnou intonáciou. 
Žiaci sluchovo vnímajú tento jav. Následne vety prečítajú žiaci. Osvojujú si učivo.  
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
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Strana 42 
 
6 
Žiaci vyhľadajú v čítanke štyri opytovacie vety. Vety napíšu do zošita a prečítajú. Upevňujú si učivo. Žiaci so 
ŠVVP napíšu len dve vety. 
KZ – čítanie, písanie, počúvanie. 
 
7 
Žiaci pracujú vo dvojiciach. Spoločne si pomáhajú, navzájom sa radia, kooperujú. Upevňujú si učivo. 
a) Žiaci prečítajú opytovacie vety. Odpovedia na ne vtipnou vetou.  
b) Žiaci spoja vety so správnym obrázkom podľa stúpajúcej alebo klesajúcej melódie opytovacích viet. Môžu si 
pomôcť úlohami 41/4, 5, v ktorých majú prvé slová viet farebne zvýraznené. Vety prečítajú so správnou 
intonáciou. Vzájomne sa kontrolujú a opravujú. Pri žiakoch so ŠVVP učiteľ/-ka overí pochopenie zadania. 
Môžu používať záložku na obálke PU. 
c) V každej vete nahradia jedno slovo tak, aby veta mala reálny zmysel. Vety prečítajú s nahradeným slovom. 
Možné riešenie: Má (tráva) zajac veľké uši? Prečo (kolobežka) motýľ lieta? Háda sa Filip s (jablkom) Mišom? Čo 
raňajkovala (udica) Ľubica? Kam sa vybral (kufor) Karol? Môže ma (zošit) myš uhryznúť? 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
8 
Žiaci si prezrú obrázok. Vymyslia k nemu čo najviac opytovacích viet. Otázky dávajú spolužiakom, ktorí budú 
na ne odpovedať oznamovacími vetami. Utvrdzujú si učivo.  
Možné riešenie: Čo predáva teta v stánku? Akú hru sa hrajú deti s loptou? Kde sú deti? Akej farby je chlapcov psík na 
vôdzke? Sedí starý pán na lavičke? Má mamička v kočiariku bábätko? Čo robí chlapec s bielym psíkom? Bicykluje sa 
chlapec v parku? Prečo má na hlave korčuliarka prilbu? Sú v parku preliezačky? Čo robia deti na preliezačkách? Koľko 
stromov je na obrázku? Aké ročné obdobie je nakreslené na obrázku? 
KZ – rozprávanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Žiaci si môžu niektoré vytvorené opytovacie vety napísať do zošita. 
 
9 HRA 
Hra má za cieľ aktivizovať žiakov na vyučovacej hodine. Podporuje žiacku tvorivosť, pohotovosť 
a vyjadrovacie schopnosti. Hra zabaví aj poučí.  
KZ –  rozprávanie, počúvanie. 
 
Postava Výkričníka upozorňuje na poučku, ktorá je zhrnutím vyvodeného učiva. Učiteľ/-ka spolu so žiakmi 
prečíta poučku, vysvetlí dôležité pojmy, ktoré si majú žiaci zapamätať.  
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Strana 43 
Rozkazovacia veta 
 
1 
Žiaci si prezrú prvú stranu PU. Na každú otázku odpovedia celou vetou. Osvojujú si učivo.  
Možné odpovede:  

• Výkričník má v bubline napísané, aby sa žiaci pustili do práce. Na konci tejto vety sa nachádza výkričník. 
• Výkričník niečo rozkazuje/prikazuje. 

KZ – čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
Žiaci prečítajú a odpovedajú na otázky, ktoré im dáva Otáznik. Odpoveď: Výkričník  má svoje miesto na konci 
rozkazovacej vety.  
KZ – čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka môže vyzvať žiakov, aby utvorili a povedali rozkazovacie vety. Spolužiaci môžu 
niektoré rozkazy realizovať (napr. Miško, postav sa! Zuzka, nakresli na tabuľu slniečko! ....). 
 
2 
Žiaci utvoria podľa pokynov rozkazovacie vety. Osvojujú si učivo.  
Riešenie: Emil, uprac knihy! Paťka, priprav sa na vyučovanie! Ľubka, polej kvety! Adam, zotri tabuľu! 
KZ – čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka môže dať žiakom napísať do zošita dve rozkazovacie vety. Upozorní ich na písanie 
čiarky za oslovením (Emil, uprac knihy! Adam, zotri tabuľu!). 
 
3 
a) Žiaci zmenia opytovacie vety na rozkazovacie. Rozkazovacie vety sa musia začínať zvýrazneným slovom. 
Učiteľ/-ka žiakov upozorní na zmenu tvaru slovesa. Vety napíšu do zošita. Precvičujú si učivo. Pri žiakoch so 
ŠVVP učiteľ/-ka overí pochopenie zadania. Úlohu podľa potreby skráti o dve vety. 
b) Učiteľ/-ka vysvetlí žiakom klesajúcu melódiu rozkazovacích viet. Využije na to ilustráciu s Výkričníkom, 
ktorý sa šmýka na kĺzačke. Vety na ukážku prečíta so správnou intonáciou. Žiaci sluchovo vnímajú tento jav. 
Potom vety prečítajú žiaci. Osvojujú si učivo. 
Riešenie: Dávajte pozor pri prechádzaní cez cestu! Prechádzajte cez cestu po priechode pre chodcov! Choďte po ulici 
opatrne! Uvoľnite miesto starším ľuďom! 
KZ – písanie, čítanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka môže využiť úlohu 3 a 5 na rozhovor so žiakmi o pravidlách cestnej premávky, 
o slušnom správaní sa v dopravných prostriedkoch, o dopravných značkách.  
 
4 
a) Žiaci doplnia do každej vety správne interpunkčné znamienko. Vety prečítajú so správnou intonáciou.  
b) c) Rozkazovaciu vetu prepíšu na linajku a prečítajú. Očíslujú slová v abecednom poradí. Riešenie prečítajú. 
Pri žiakoch so ŠVVP učiteľ/-ka overí pochopenie zadania. Môžu používať záložku na obálke PU. 
KZ – písanie, čítanie. 
 
5 
Žiaci spoja rozkazovacie vety so správnym svetelným signálom na semafore pre chodcov. Fixujú si učivo.  
KZ – písanie, čítanie. 
 
6 HRA 
Hra má za cieľ aktivizovať žiakov na vyučovacej hodine. Podporuje žiacku pohotovosť a pozornosť, 
sústredenie sa. Hra zabaví aj poučí.  
KZ – rozprávanie, počúvanie. 
 
Postava Výkričníka upozorňuje na poučku, ktorá je zhrnutím vyvodeného učiva. Učiteľ/-ka spolu so žiakmi 
prečíta poučku, vysvetlí dôležité pojmy, ktoré si majú žiaci zapamätať.  
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Strana 44 
Želacia veta 
 
1 
Žiaci si prezrú obrázok pri úlohe. Na každú otázku odpovedajú celou vetou. Osvojujú učivo. 
Možné odpovede:  

• Dievča si želalo, aby jej čarovný prsteň vyčaroval bicykel, srdiečko a malé šteniatko. 
• Pod srdiečkom sa môže skrývať napríklad želanie mať veľa kamarátov a kamarátok.  
• Žiaci odpovedajú, čo by si želali oni. 

KZ – čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka v etape osvojovania si učiva o želacej vete vysvetlí žiakom tvorbu želacích viet, ich 
význam a čo tieto vety znamenajú, vyjadrujú. Prostredníctvom Bodkinej rady priblíži žiakom rôzne typy 
želacích viet. Povie im, ktoré interpunkčné znamienka (! a .) sa za nimi píšu. Žiaci môžu tvoriť želacie vety. 
 
2 
a) Žiaci si prezrú obrázky v úlohe a vymyslia k nim želacie vety. Použijú v nich niektoré z uvedených slov 
zo zadania. Vety napíšu na linajky. Osvojujú si učivo. 
b) Učiteľ/-ka vysvetlí žiakom klesajúcu melódiu želacích viet. Využije na to ilustráciu s Výkričníkom, ktorý sa 
šmýka na kĺzačke. Vety na ukážku prečíta so správnou intonáciou. Žiaci sluchovo vnímajú tento jav. Potom 
vety prečítajú žiaci. Osvojujú si učivo. 
KZ – čítanie, písanie, počúvanie. 
 
Bodka oboznámi žiakov, že medzi želacie vety patria aj pozdravy. Žiaci prečítajú pozdravy v bubline so 
správnou intonáciou a môžu povedať iné pozdravy, ktoré bežne používajú. 
KZ – rozprávanie, počúvanie. 
 
3 
a) Žiaci spoja časti viet, ktoré patria k sebe. Vety prečítajú. Precvičujú si učivo.  
b) Podčiarknu len želacie vety. Prečítajú ich so správnou intonáciou. Precvičujú si čítanie s porozumením. 
Želacie vety prepíšu do zošita. Vysvetlia si a vnímajú rozdiel medzi rozkazovacími a želacími vetami. Žiakom 
so ŠVVP môžeme úlohu skrátiť tak, že budú riešiť len vety v prvom stĺpci. Môžu si pomáhať záložkou na 
obálke PU. 
c) Žiaci povedia, ako voláme vety, ktoré neprepísali do zošita (rozkazovacie vety). Aj tieto vety môžu nahlas 
prečítať. Opakujú si učivo. Pri žiakoch so ŠVVP učiteľ/-ka overí pochopenie zadania.  
Riešenie: Prajem ti všetko najlepšie! Želáme si dobrú chuť! Kiežby prišla mamička! 
KZ – čítanie, písanie, počúvanie, rozprávanie. 
 
4 
a) Žiaci doplnia do viet slovo a dokončia rozkazovacie a želacie vety. Precvičujú si učivo. Žiakom so ŠVVP 
môžeme úlohu skrátiť tak, že budú riešiť len vety v prvom stĺpci. Môžu si pomáhať záložkou na obálke PU. 
b) Vety prečítajú so správnou intonáciou. Želacie vety podčiarknu. 
KZ – písanie, čítanie. 
 
Postava Výkričníka upozorňuje na poučku, ktorá je zhrnutím vyvodeného učiva. Učiteľ/-ka spolu so žiakmi 
prečíta poučku, vysvetlí dôležité pojmy, ktoré si majú žiaci zapamätať.  
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Strana 45 
Zvolacia veta 
 
1 
Žiaci si prezrú obrázok pri úlohe. Na každú otázku odpovedia celou vetou. Osvojujú učivo. Učiteľ/-ka im 
vysvetlí pojem zvolacia veta, jej význam, intonáciu i písanie výkričníka za zvolacími vetami. Môže ich 
oboznámiť s tým, že každá veta sa dá povedať ako zvolacia. 
Možné odpovede: 

• Hokejista strelil do bránky gól. Veľmi sa tešil. Zakričal: „Gól! Hurá!“ 
• Chlapec sa potkol, spadol. Zranil si koleno. Veľmi ho to bolelo. Stonal: „Au! To bolí!“. 
• Radosť, smútok, strach, prekvapenie vyjadrujeme zvolacími vetami. 

KZ – čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
2 
a) Žiaci doplnia na koniec každej vety správne interpunkčné znamienko. Vety prečítajú so správnou intonáciou. 
Precvičujú si učivo. 
b) Podčiarknu zvolacie vety. 
KZ – písanie, čítanie, počúvanie. 
 
3 
a) Žiaci si prezrú obrázky v úlohe. Vymyslia a napíšu ku každému obrázku po dve zvolacie vety. Precvičujú si 
učivo. Žiaci so ŠVVP napíšu po jednej vete. 
b) Vety prečítajú so správnou (klesajúcou) intonáciou. 
KZ – písanie, čítanie, počúvanie. 
 
4 
a) Žiaci vyhľadajú v čítanke štyri vety, ktoré majú na konci výkričník. Prepíšu ich do zošita. Upevňujú si učivo. 
Žiaci so ŠVVP napíšu len dve vety. 
b) Vety prečítajú so správnou intonáciou a povedia, ktorá z nich je rozkazovacia, želacia alebo zvolacia. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
5 HRA 
Hra má za cieľ aktivizovať žiakov na vyučovacej hodine. Podporuje žiacku tvorivosť a vyjadrovacie 
schopnosti. Žiaci v nej aplikujú osvojené vedomosti z učiva o vete. 
KZ – rozprávanie, počúvanie. 
 
Postava Výkričníka upozorňuje na poučku, ktorá je zhrnutím vyvodeného učiva. Učiteľ/-ka spolu so žiakmi 
prečíta poučku, vysvetlí dôležité pojmy, ktoré si majú žiaci zapamätať. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka si pripraví oznamovacie a opytovacie vety. Žiaci si hravou formou zopakujú tieto 
druhy viet. Hra preverí ich pozornosť a čítanie s porozumením. Učiteľ/-ka rozdá vety žiakom. Žiaci 
s opytovacími vetami prídu pred tabuľu (1. skupina). V zadnej časti triedy zostanú žiaci s oznamovacími vetami 
(2. skupina). Začína čítať žiak s opytovacou vetou. Odpoveď prečíta žiak stojaci vzadu v triede. Následne iný 
žiak z 2. skupiny prečíta odpoveď. Otázku mu na odpoveď prečíta žiak z 1. skupiny. A takto postupne hra 
pokračuje až po poslednú dvojicu. Žiaci, ktorí vety prečítali, odovzdajú kartičky s vetami učiteľovi/učiteľke. 
Učia sa pozornosti a sústredenému počúvaniu.   
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Strana 46 
Neúplná veta 
 
Naša poznámka: Učivo o neúplnej vete súvisí s čitateľskou gramotnosťou. Žiaci sa veľakrát stretávajú 
v rôznych textoch (v učebniciach prvouky, matematiky, hudobnej výchovy, v čítanke alebo v iných knihách) 
s neúplnými vetami. Na základe čítania s porozumením dokážu identifikovať správnu súvislosť či zamlčaný 
pojem, kľúčové slovo. Týmto učivom si daný jav konkrétne pomenujú, uvedomia. Vysvetlenie k pojmu neúplná 
veta uvádzame v teoretickej časti MP na s. 8. 
 
1 
Žiaci si prezrú obrázok pri úlohe a prečítajú si vety pod obrázkom. Na každú otázku odpovedia celou vetou. 
Osvojujú si učivo.  
Odpovede: 
Poháre na poličku ukladá Katka. 
O 15 minút odíde vlak. 
Správnu odpoveď som našiel/našla v prvej vete.  
V druhej vete chýba, kto položil poháre na poličku – Katka a čo odíde o 15 minút – vlak. 
KZ – čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
2 
a) Žiaci pospájajú dvojice viet, ktoré patria k sebe a prečítajú ich. Osvojujú si učivo. 
b) Prezrú si dvojice viet. Povedia, ktoré slovo sa nachádza v prvej vete a v druhej vete chýba. Pomôžu si 
otázkami v zátvorke. 
Riešenie: Michal prišiel neskoro. Zmeškal autobus. (Kto zmeškal autobus? Michal.) Vo váze je ruža. Krásne vonia. (Čo 
krásne vonia? Ruža.) Otec je poštár. Roznáša poštové zásielky. (Kto roznáša poštové zásielky? Otec.) K tunelu sa blíži 
vlak. Silno zapíska. (Čo silno zapíska? Vlak.) 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Žiaci si dvojice viet môžu napísať do zošitov. Sluchovo aj graficky vnímajú neúplné vety.  
 
Bodka informuje žiakov, čo sú neúplné vety. Učiteľ/-ka im informáciu bližšie vysvetlí, t. j. v jednej vete sa 
nachádza slovo, ktoré v ďalšej vete chýba. Pri pozornom čítaní však vieme toto chýbajúce „kto alebo čo“ vo 
vete nájsť. (Poháre položila na poličku. Kto položil na poličku poháre? Katka. Odíde o pätnásť minút. Čo odíde 
o 15 minút? Vlak.) 
KZ – rozprávanie, počúvanie. 
 
3 
a) Žiaci pozorne prečítajú text. Precvičujú si učivo. 
b) Vyhľadajú a podčiarknu v dvojiciach viet neúplné vety. Prečítajú ich. Nájdu slovo, ktoré sa v prvej vete 
nachádza, no v druhej vete chýba. Na lepšie zvládnutie učiva a uvedomenie si pojmu neúplná veta sú kľúčové 
slová v prvej vete vyznačené farebne. 
KZ – čítanie, písanie. 
 
4 PRAVOPISNÉ CVIČENIE 
Pravopisné cvičenie je zamerané na precvičenie osvojených vedomostí z danej témy. Slúži ako diktát alebo 
cvičenie na prepis slov. Odporúčame využiť alternatívne možnosti práce s pravopisnými cvičeniami uvádzané  
v teoretickej časti MP (s. 10 – 11). Žiaci so ŠVVP píšu pri diktovaní každé druhé slovo/každú druhú vetu, 
prípadne pravopisné cvičenie vypracujú vo forme doplňovačky. 
KZ – počúvanie, písanie, čítanie. 
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Strana 47 
Opakovanie: VETA 
 
Strana môže slúžiť na samostatnú prácu, má diagnostickú funkciu pre učiteľov aj žiakov. Žiaci môžu úlohy 
vypracovať aj spoločne. Odporúčame, aby žiakom so ŠVVP učiteľ/-ka kontroloval/-a pochopenie zadaní 
jednotlivých úloh. Podľa potreby im úlohy skrátil/-a alebo pridal/-a čas, aby stihli vypracovať každú úlohu. 
Úlohy, ktoré žiaci nestihnú urobiť, nehodnotí. Žiaci si pomáhajú záložkou, ktorá je na obálke PU. 
 
1 
Žiaci doplnia správne písmená do pomenovaní druhov viet. Vymyslia a povedia ku každému druhu viet jeden 
príklad. Vytvorené vety môžu napísať do zošita. 
Riešenie: OZNAMOVACIA VETA (Igorko krásne hrá na harmonike.); OPYTOVACIA VETA (Chodí Anička na 
balet?); ROZKAZOVACIA VETA (Mirka, nauč sa písať noty!); ŽELACIA VETA (Keby k nám už prišla babička!); 
ZVOLACIA VETA (Hurá!) 
KZ – čítanie, písanie, počúvanie. 
 
2 
Žiaci nájdu a označia v dvojsmerovke štyri najdlhšie slová. Neoznačené písmená zvýraznia a zložia z nich dve 
slová. Doplnia ich do vety. Vetu prečítajú. 
Riešenie: znamienko, výkričník, otáznik, bodka. Vety sa skladajú zo slov. 
KZ – čítanie, písanie. 
 
3 
a) Žiaci vyfarbia rovnakou farbou vety, ktoré patria k sebe. Dvojice viet prečítajú. 
Riešenie: Druháci sa učili o včelách. Dozvedeli sa veľa nového.  
Včely sú veľmi usilovné. Zbierajú nektár a peľ.  
Kráľovná kladie vajíčka. Je zakladateľka roja.  
Trúd v úli nepracuje. Nemá žihadlo. 
b) Do vety doplnia pomenovanie druhu viet, ktoré vyfarbovali. 
Riešenie: NEÚPLNÉ VETY. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
4 
Žiaci prečítajú vety a vyfarbia obrázok podľa zadania. Každú vetu prečítajú so správnou intonáciou. 
KZ – čítanie, písanie, počúvanie. 
 
Žiaci vyfarbia hviezdy, ktoré slúžia ako sebahodnotenie spokojnosti so svojou prácou. 
 
 
Ďalšie materiály nájdete na www.aitec.sk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Vydavateľstvo AITEC, Bratislava. Všetky práva vyhradené. 



128 
 

Strana 48 
OPAKOVANIE UČIVA 2. POLROKA 
 
Strana môže slúžiť na samostatnú prácu, má diagnostickú funkciu pre učiteľov aj žiakov. Žiaci môžu úlohy 
vypracovať aj spoločne. Odporúčame, aby žiakom so ŠVVP učiteľ/-ka kontroloval/-a pochopenie zadaní 
jednotlivých úloh. Podľa potreby im úlohy skrátil/-a alebo pridal/-a čas, aby stihli vypracovať každú úlohu. 
Úlohy, ktoré žiaci nestihnú urobiť, nehodnotí. Žiaci používajú záložku na obálke PU. 
 
1 
a) Žiaci vyfarbia plôšky na toboganoch podľa návodu. Opakujú si učivo o tvrdých a mäkkých spoluhláskach. 
Žiaci so ŠVVP môžu používať záložku na obálke PU. 
b) Žiaci vymyslia a povedia krátke rozprávanie o prázdninách. Použijú v ňom slová z úlohy a). Opakujú si 
rozprávanie a intonáciu viet. 
Možné riešenie: Dušan a Želka sú súrodenci. V lete pôjdu s rodičmi na Domašu. Navštívia kúpalisko a cirkus. Budú 
bývať v chate alebo v hoteli. Pôjde s nimi na výlet aj malá čivava? Do tašky zabalia letné šaty, oteckovu gitaru aj 
Dušanov ďalekohľad. Mamina pribalí jahodový džús a žuvačky. Už aby boli prázdniny! 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
2 
a) Žiaci vymenujú obojaké spoluhlásky (b, m, p, r, s, v, z, f). Vpíšu ich do loptičiek. Opakujú si obojaké 
spoluhlásky.  
b) Na každú obojakú spoluhlásku vymyslia slovo. Slová napíšu do zošita a prečítajú. Učiteľ/-ka môže pre 
žiakov so ŠVVP úlohu skrátiť o niekoľko slov. 
c) Napísané slová očíslujú v abecednom poradí. Opakujú si abecedu. Žiaci so ŠVVP môžu používať záložku na 
obálke PU. 
KZ – čítanie, písanie. 
 
3 
Žiaci doplnia do slov chýbajúce samohlásky i, í alebo y, ý. Prečítajú slová a zdôvodnia pravopis. Opakujú si 
pravopis po tvrdých a mäkkých spoluhláskach. Žiaci so ŠVVP môžu používať záložku na obálke PU. 
KZ – čítanie, písanie rozprávanie, počúvanie. 
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Strana 49 
 
4 
a) Žiaci rozdelia slová zvislými čiarami na slabiky. Do okienka napíšu počet slabík v danom slove. Opakujú si 
delenie slov na slabiky. Žiaci so ŠVVP môžu používať záložku na obálke PU. 
b) Pre skupinu slov napíšu do vyznačenej plochy spoločné pomenovanie – šport.  
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
Bodka navedie žiakov na rozhovor o športovaní počas prázdnin. 
KZ – rozprávanie, počúvanie. 
 
5 
Žiaci prečítajú vetu. Správne vyplnia tabuľku (podobnú úlohu riešili na s. 39/5). Vetu píšu po slovách, 
slabikách a po písmenách. Číslami zapíšu počet slov, slabík a písmen vo vete. Opakujú si učivo o slabikách. Pri 
žiakoch so ŠVVP učiteľ/-ka skontroluje pochopenie zadania úlohy. 
KZ – čítanie, písanie. 
 
6 
Žiaci prečítajú slová a utvoria oznamovaciu, opytovaciu, rozkazovaciu, želaciu a zvolaciu vetu. Vety napíšu do 
zošita. Opakujú si učivo o vetách. Zo slov a viet môžu vytvoriť krátky príbeh, ktorý prečítajú. Pri žiakoch so 
ŠVVP učiteľ/-ka skontroluje pochopenie zadania úlohy. Úlohy môže učiteľ/-ka skrátiť alebo poskytne 
dostatočne dlhý čas na jej vypracovanie. 
Možné riešenie: Hurá, začínajú sa prázdniny! Kam pôjdeme na výlet? Zoberieme si mapu a pôjdeme na starý hrad.  
V jeho okolí je krásna príroda. Pôjdeme aj cez les? To bude poriadna túra! Nech nám slnko dlho svieti! Mirko, zabaľ do 
ruksaku dobrú desiatu! Nezabudni na vodu! Nech nás nemorí smäd! Povedú nás turistické značky. Možno si postavíme 
stan. 
KZ – písanie, čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
7 
Žiaci pracujú vo dvojiciach. Spoločne si pomáhajú, navzájom sa radia, kooperujú. Opakujú si učivo o krátkych 
a dlhých slabikách. 
Vymyslia a napíšu slová s krátkymi a dlhými slabikami podľa uvedeného vzoru. Slová prečítajú. 
KZ – písanie, čítanie, počúvanie. 
 
Žiaci vyfarbia hviezdy, ktoré slúžia ako sebahodnotenie spokojnosti so svojou prácou. 
 
 
Ďalšie materiály nájdete na www.aitec.sk. 
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SLOHOVÁ ČASŤ 
 
Strana 50 
ROZPRÁVANIE OBSAHU PREČÍTANÉHO TEXTU 
 
Žiak vie porozprávať obsah z prečítaného textu. 
 
O strome, ktorý mal tajomstvo – motivačný príbeh v úvode učiva, ktorý žiakom priblíži obľúbenú knihu 
druháčky Zuzky. Je ňou kniha o dvojčatách Danke a Janke. Zuzka ju priniesla do školy a pani učiteľka z nej 
niečo prečítala príbeh O strome, ktorý mal tajomstvo. Text rozvíja čítanie s porozumením, slovnú zásobu a 
fantáziu žiakov. Môže ho čítať učiteľ/-ka alebo žiaci. 
KZ – čítanie, počúvanie, rozprávanie. 
 
Naša poznámka: Žiaci si môžu na vyučovanie priniesť svoju obľúbenú knihu. Predstavia ju spolužiakom, 
povedia, kto ju napísal, ilustroval a stručne o nej porozprávajú. Povedia, čo sa im na knihe páči, kto im ju 
kúpil, pri akej príležitosti ju dostali alebo či si ju vybrali sami. V triede si môžu spraviť výstavku obľúbených 
kníh. 
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Strana 51 
 
1 
Práca s textom. Žiaci odpovedajú na otázky vyplývajúce z textu celými vetami. Otázky môže čítať učiteľ/-ka 
alebo žiaci. 
Možné odpovede: 

• Neďaleko záhrady Danky a Janky vyrástol javor. 
• Posvietiť si na niekoho znamená dôkladne niekoho/niečo preskúmať, odhaliť, objasniť, vypátrať, zistiť. 
• Javor musel odísť pred ľuďmi preto, lebo ho chceli vyťať. 
• Sestričky navrhli javoru, aby sa presťahoval do ich záhrady. Návrh sestričiek bol pre javor bezpečný, pretože tam 

nemajú nepriatelia stromov povolený vstup. 
• Javor pomáhal sestričkám tak, že keď bolo vonku horúco, vytiahol si korene zo zeme a chránil ich pred 

páľavou, robil im slnečník. Keď vonku pršalo, korunou stromu ich kryl ako dáždnik. 
• Taký strom môže byť len v rozprávke, pretože v skutočnosti stromy nerozprávajú ľudskou rečou, nevedia chodiť, 

nevedia sa pred nepriateľmi stromov brániť. 
• Ľudia musia stromy chrániť. Ak vytnú starý alebo chorý strom, mali by vysadiť nové mladé stromčeky. Stromy 

dávajú kyslík, sú pľúcami zeme. Lesy sú náš veľký poklad. 
KZ – čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka využije túto tému na diskusiu so žiakmi o ochrane prírody a význame lesov pre náš 
život. Prepojí vedomosti z prvouky o rastlinnej ríši. 
 
2 
a) Žiaci napíšu do zošita meno autorky príbehu (Mária Ďuríčková) a mená postáv, ktoré v ňom vystupujú 
(Danka a Janka, javor).  
b) K príbehu nakreslia ľubovoľnú ilustráciu. Môžu o nej povedať pár viet. 
KZ – písanie, čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
3 
a) Žiaci prečítajú ešte raz motivačný príbeh. Vysvetlia význam slova tajomstvo (je to niečo, čo nepoznáme, čo 
je nepreskúmané, je to pre nás neznáme). 
b) Prečítajú vety v úlohe a zoradia ich podľa toho, ako sa stali v príbehu. Vety v očíslovanom poradí prečítajú. 
c) Žiaci prerozprávajú prečítaný príbeh vlastnými slovami. Pomáhajú si osnovou z úlohy b). 
KZ – písanie, čítanie, počúvanie. 
 
Bodka navedie žiakov, aby si prečítali knihu Danka a Janka a v čitateľskom denníku Eliška Knižka 
vypracovali úlohy, ktoré súvisia s touto knihou. 
KZ – písanie, čítanie. 
 
4 
a) Žiaci si prezrú obrázky, ktoré súvisia s obsahom textu na s. 50 a porozprávajú o nich. Povedia, na ktorom 
obrázku sa deti správajú k prírode vhodne a na ktorom nevhodne. Svoje tvrdenia Zdôvodnia. 
b) Žiaci napíšu tri pravidlá vhodného správania sa v prírode do zošita slohu. Prečítajú napísané pravidlá. Žiaci 
so ŠVVP napíšu dve pravidlá. 
Možné riešenie: Máme radi prírodu, a preto ju chránime. Odpadky berieme domov. Pozorujeme ju len očami, dýchame 
čerstvý vzduch, počúvame spev vtákov. Kvietky necháme rásť pre včielky a radosť druhých. 
KZ – písanie, čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
Postava Výkričníka upozorňuje na poučku, ktorá je zhrnutím vyvodeného učiva. Učiteľ/-ka spolu so žiakmi 
prečíta poučku, vysvetlí dôležité pojmy, ktoré si majú žiaci zapamätať. 
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Strana 52 
ROZPRÁVANIE PODĽA OBRÁZKOV 
 
Žiak vie porozprávať príbeh podľa série obrázkov. 
 
1 
Žiaci si prezrú obrázky. Je na nich zobrazená rozprávka Škaredé káčatko. Porozprávajú podľa obrázkov obsah 
rozprávky. Učiteľ/-ka môže prečítať celý príbeh, prípadne doplniť obsah príbehu, ktorý rozprávali žiaci. 
KZ – rozprávanie, počúvanie. 
 
Bodka oboznámi žiakov, kto je autorom rozprávky a odkiaľ pochádza. Učiteľ/-ka im môže pripomenúť 
slovenského zberateľa rozprávok Pavla Dobšinského. 
KZ – rozprávanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Príbeh podľa obrázkov môže rozprávať jeden žiak alebo sa žiaci v rozprávaní striedajú. 
Učiteľ/-ka im môže rozprávku prečítať alebo pustiť na CD/DVD. Môže pripraviť obrazový materiál, 
prostredníctvom ktorého žiakom priblíži osobnosť H. Ch. Andersena – autora tejto krásnej a poučnej rozprávky 
ako aj názvy jeho iných rozprávok. Vedie so žiakmi rozhovor o rozprávkach, ktoré žiaci od neho poznajú. 
 
2 
a) b) Žiaci si prezrú obrázky v úlohe. Povedia názvy rozprávok znázornených na obrázkoch. Vyfarbia 
hviezdičku v obrázku, ktorá patrí k rozprávke Škaredé káčatko. 
Riešenie: Škaredé káčatko, Tri prasiatka a Vlk a sedem kozliatok. 
KZ – rozprávanie, počúvanie, písanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka môže vyzvať žiakov, aby porozprávali dej rozprávky Tri prasiatka alebo Vlk 
a sedem kozliatok. Precvičujú si učivo. 
 
3 
a) Žiaci vymenujú ďalšie postavy z rozprávky Škaredé káčatko (kačica, káčatká, hus, kohút, sliepka, gazdiná, 
moriak, mačka, labute) a povedia, ako sa správali k škaredému káčatku. Pojem „postavy z rozprávky alebo 
príbehu“ žiaci poznajú z hodín čítania.  
b) Žiaci povedia, ako sa mohlo cítiť škaredé káčatko. 
Možná odpoveď: Postavy v rozprávke Škaredé káčatko sa správali nepekne. Káčatko bolo preto veľmi smutné, cítilo sa 
opustené, zahanbené, škaredé. Na dvore ho nik nemal rád, nik ho nechcel za kamaráta, nik sa s ním nechcel hrať. Bolo 
iné ako ostatné vyliahnuté káčatá, preto naň ostatné zvieratá nepekne zazerali, vysmievali sa mu. Obyvatelia dvora ho od 
seba odstrkovali. 
KZ – rozprávanie, počúvanie, písanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka diskutuje so žiakmi o tom, čo bolo nesprávne na správaní sa zvierat ku škaredému 
káčatku, a čo asi bolo príčinou takého správania. Zároveň diskutujú o otázke Otáznika, ktorý sa pýta na 
podobnú žiacku skúsenosť. Spoločne rozoberú, ako riešiť takýto problém a v čom je jeho podstata. 
 
4 HRA 
Hra podporuje žiacku tvorivosť a výtvarné zručnosti. Žiaci pri nej prejavia svoju originalitu. Podporuje aj ich 
vyjadrovacie zručnosti a schopnosť prezentovať svoje dielko. 
KZ- počúvanie, rozprávanie. 
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Strana 53 
ROZPRÁVANIE VYMYSLENÉHO PRÍBEHU 
 
Žiak vie porozprávať dej vymysleného príbehu. 
 
Rozprávka od Mišky – motivačný príbeh v úvode učiva, prostredníctvom ktorého si žiaci osvoja zručnosť, ako 
správne porozprávať príbeh (konkrétny alebo vymyslený). Zistia, že rozprávanie príbehu má svoje pravidlá, t. j. 
rozprávanie deja pred udalosťou, rozprávanie samotnej udalosti a čo sa stalo nakoniec, po udalosti. Druháčka 
Miška spolužiakom porozprávala príbeh o dvoch sestrách, princeznách Monike a Eliške. Text rozvíja čítanie  
s porozumením, slovnú zásobu a fantáziu žiakov. Môže ho čítať učiteľ/-ka alebo žiaci. 
KZ – čítanie, počúvanie, rozprávanie. 
 
1 
Práca s textom. Žiaci odpovedajú na otázky vyplývajúce z textu celými vetami. Otázky môže čítať učiteľ/-ka 
alebo žiaci. 
Možné odpovede: 

• V príbehu sa spomína narodeninová oslava i udalosť na trhu. 
• Narodeniny mala princezná Monika. Oslavovala ôsme narodeniny. 
• Eliška závidela krásnu sponu do vlasov sestre Monike. Sponu videli s mamičkou na trhu. Obom princeznám sa 

veľmi páčila, lebo bola krásna, jagala sa vykladanými farebnými kamienkami. 
• Závisť nemá v ľudských srdciach čo hľadať znamená, že si nemáme navzájom závidieť, že máme druhému 

dopriať to, po čom túžime i my. Máme sa vedieť rozdeliť a byť dobroprajní. 
KZ – rozprávanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka upozorní žiakov na časti, ktoré majú byť pri rozprávaní príbehu dodržané – 
rozprávanie pred udalosťou, rozprávanie o udalosti a rozprávanie po udalosti. Môže viesť so žiakmi rozhovor 
o tom, či sa vedia o niečo podeliť s kamarátmi alebo súrodencami, či sa už stretli so závisťou. Môžu spolu 
bližšie rozobrať Monikino a Eliškino správanie v príbehu. 
 
2 
Žiaci prečítajú farebné názvy jednotlivých častí textu napísané v úlohe. Zoradia ich a očíslujú tak, ako v texte 
za sebou nasledujú. Precvičujú si učivo. 
KZ – čítanie, písanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Očíslované časti môžu žiaci vyhľadať v motivačnom príbehu Rozprávka od Mišky. Jednotlivé 
časti môžu prečítať alebo voľne porozprávať.  
 
3 
a) Žiaci prečítajú nesprávne názvy rozprávok. Povedia ich správne názvy a napíšu ich do zošita.  
Riešenie: Kocúr v čižmách; Šípová Ruženka; Snehulienka a sedem trpaslíkov; Tri zlaté vlasy deda Vševeda; Zlatá 
podkova, zlaté pero, zlatý vlas.  
b) Žiaci si vyberú jednu rozprávku a porozprávajú jej obsah. Pri rozprávaní uplatnia pravidlo pri rozprávaní 
príbehu z úlohy 2. 
KZ – písanie, čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
Postava Výkričníka upozorňuje na poučku, ktorá je zhrnutím vyvodeného učiva. Učiteľ/-ka spolu so žiakmi 
prečíta poučku, vysvetlí dôležité pojmy, ktoré si majú žiaci zapamätať. 
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NADPIS 
 
Žiak vie vytvoriť nadpis k príbehu. 
 
Vymýšľanie nadpisu – motivačný príbeh v úvode učiva, prostredníctvom ktorého si žiaci osvoja zručnosť 
vytvoriť nadpis k príbehu. Osvoja si vedomosť, že nadpis je krátke a výstižné pomenovanie príbehu, básne, 
textu či piesne. Učiteľ/-ka upozorní žiakov, že nadpis sa píše s veľkým začiatočným písmenom a že sa za ním 
nepíše bodka. Text rozvíja čítanie s porozumením, slovnú zásobu a fantáziu žiakov. Môže ho čítať učiteľ/-ka 
alebo žiaci. 
KZ – čítanie, počúvanie, rozprávanie. 
 
1 
Práca s textom. Žiaci odpovedajú na otázky vyplývajúce z textu celými vetami. Otázky môže čítať učiteľ/-ka 
alebo žiaci. 
Možné odpovede: 

• Otáznik chcel od Mišky vedieť, ako sa volala rozprávka o princeznách Monike a Eliške. 
• Podľa všetkých bol najlepší nadpis, ktorý vymyslel Adam – Princeznina spona. 
• Žiaci povedia, ktorý nadpis je podľa nich najlepší a vyfarbia plôšku s jeho názvom. 
• Žiaci vymyslia príbehu nové nadpisy, napr. Monikin darček. 

KZ – písanie, čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
2 
Žiaci prečítajú uvedené texty. Prečítaným textom vymyslia nadpisy. Nadpisy napíšu na vyznačené linajky a 
prečítajú. Precvičujú si učivo. 
KZ – čítanie, písanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka môže pripraviť na kartičky nadpisy (napr. pre náučný text, pre pesničku, príbeh 
z čítanky alebo z prvouky). Úlohou žiakov je vymyslieť k nadpisu krátky príbeh alebo zaspievať pesničku.  
 
3 
Žiaci pracujú vo dvojiciach. Spoločne si pomáhajú, navzájom sa radia, kooperujú. 
a) Žiaci čítajú v rade písmen vždy len písmená rovnakej farby. Vzniknú im nadpisy, ktoré prepíšu do zošita. 
b) Vzniknuté nadpisy vyhľadajú v čítanke. Ku každému nadpisu napíšu meno autora (prípadne číslo strany, na 
ktorej sa nadpis nachádza). Vyriešenú úlohu prečítajú. Pri žiakoch so ŠVVP si učiteľ/-ka overí pochopenie 
úlohy u žiakov. 
Riešenie: Vtáčiky – Jozef Pavlovič, Jarabina – Ľudo Ondrejov, Fumiko – Karol Pém, Ufák – Milan Ferko. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
Postava Výkričníka upozorňuje na poučku, ktorá je zhrnutím vyvodeného učiva. Učiteľ/-ka spolu so žiakmi 
prečíta poučku, vysvetlí dôležité pojmy, ktoré si majú žiaci zapamätať. 
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ROZPRÁVANIE VLASTNÉHO ZÁŽITKU 
 
Žiak vie porozprávať vlastný zážitok. 
 
Noc v skrini – motivačný príbeh v úvode učiva, v ktorom si žiaci osvoja zručnosť vedieť rozprávať vlastný 
zážitok. Druháci Simonka a Peťko objavia stratených kamarátov Bodku, Otáznika a Výkričníka zamknutých 
v skrini v triede. Bodka Peťkovi a Simonke porozpráva zážitok, ktorý sa im stal, keď boli zvedaví a vliezli do 
skrine. Text rozvíja čítanie s porozumením, slovnú zásobu a fantáziu žiakov. Môže ho čítať učiteľ/-ka alebo 
žiaci. 
KZ – čítanie, počúvanie, rozprávanie. 
 
1 
Práca s textom. Žiaci odpovedajú celými vetami na otázky vyplývajúce z textu. Otázky môže čítať učiteľ/-ka 
alebo žiaci.  
Možné odpovede: 

• Peťko a Simonka našli troch kamarátov zamknutých v skrini v triede. Zbadali v skrini knihu o hubách a chceli 
si pozrieť, ako vyzerá na obrázku dubák a muchotrávka. 

• Bodka porozprávala Simonke a Peťkovi zážitok zo včerajšej noci, keď boli zamknutí v skrini. Báli sa tmy. 
• Žiaci povedia, či poznajú niekoho, kto vie pútavo rozprávať, napr. Áno, poznám. Je to môj dedko. Je starý a veľa 

toho zažil. Rozpráva o takých veciach, ktoré sa už dnes nedajú zažiť. 
KZ – čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka môže vyzvať žiakov, aby spolužiakom porozprávali o tom, čo zaujímavé zažili cez 
víkend, kde boli s rodičmi, čo nové sa naučili alebo vyskúšali. Žiaci sa navzájom počúvajú.  
 
2 
a) Žiaci prečítajú slová v obláčikoch. Každú skupinu slov pomenujú jedným spoločným slovom, ktoré napíšu 
do vyznačených plôšok. Vyriešenú úlohu prečítajú. 
Riešenie: ZOO, les, kúpalisko/akvapark. 
b) Vyberú si jednu skupinu slov. Porozprávajú pomocou slov vo vybranej skupine vlastný zážitok. Rozprávaniu 
vymyslia vhodný nadpis. 
Možné riešenie: Zážitok na kúpalisku 
V lete som chodil na kúpalisko. Mám veľmi rád kúpanie. Som dobrý plavec. Rozložil som si veľký farebný uterák pod 
modrý slnečník. Videl som rovno na skokanský mostík a veľký bazén. Rád skáčem z mostíka do vody. Kúpil som si 
čokoládovú zmrzlinu a išiel som si sadnúť k bazénu. Vtom na mňa plavčík zapískal. Veľmi som sa zľakol. Zmrzlina mi 
padla rovno do bazéna. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
3 
Žiaci porozprávajú zaujímavý zážitok zo školy. Pomôžu si otázkami napísanými v úlohe. Upevňujú si učivo. 
Vety môžu písať aj do zošita. Zážitok prečítajú spolužiakom. 
Možné riešenie: Včera sa mi v školskom klube stala nepríjemná príhoda. Stratil sa mi nový peračník. Všade som ho 
hľadala. Nikde nebol. Iste ma doma mamička vyhreší. Kúpila mi ho pred dvoma dňami. Bola som veľmi smutná. Vtom 
ku mne podišla spolužiačka Lenka. Povedala som jej, že som stratila peračník. Lenka ho hľadala so mnou. Našla ho 
položený na lavičke vzadu v triede. Položila som si ho tam ja, keď som išla pomáhať pani učiteľke s výkresmi. Ešteže je 
Lenka taká dobrá kamarátka! 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
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OPIS PREDMETU 
 
Žiak vie opísať predmet podľa jeho najvýraznejších (osobitých) znakov. 
 
Domáci pomocník – motivačný príbeh v úvode učiva, v ktorom si žiaci osvoja zručnosť opísať predmet podľa 
jeho charakteristických znakov. V príbehu pani učiteľka druhákom dala hádať, na aký predmet myslí. Opísala 
im ho znakmi, ktoré sú pre hádaný predmet charakteristické. Druhákom pri hádaní pomohla Bodka a pošepla 
Števkovi správnu odpoveď. Text rozvíja čítanie s porozumením, slovnú zásobu a fantáziu žiakov. Môže ho 
čítať učiteľ/-ka alebo žiaci. 
KZ – čítanie, počúvanie, rozprávanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka môže viesť so žiakmi rozhovor o tom, ktorých „domácich pomocníkov“ poznajú, 
ktorých majú doma. Žiaci ich môžu opísať a nechať spolužiakov hádať, čo opísali. Zároveň môžu diskutovať aj 
o bezpečnosti pri používaní domácich elektrospotrebičov. 
 
1 
Práca s textom. Žiaci odpovedajú na otázky vyplývajúce z textu celými vetami. Otázky môže čítať učiteľ/-ka 
alebo žiaci. 
Možné odpovede: 

• Pani učiteľka pripravila hru, v ktorej žiaci hádali predmet, na ktorý myslela. 
• Slovné spojenie „nastražiť uši“ znamená dobre počúvať, sústrediť sa na počúvanie. Spojenie „lámať si hlavu“ 

znamená intenzívne, úporne, tuho o dačom rozmýšľať, uvažovať. 
• Pani učiteľka opisovala žehličku. (Žiaci napíšu do poslednej vety v texte riešenie.) 
• Žiaci v texte vyhľadajú a farebne podčiarknu vety, ktorými pani učiteľka opísala žehličku. Podčiarknuté vety 

prečítajú. 
• Žehlička je pre deti nebezpečná preto, lebo by sa pri manipulácii s ňou mohli popáliť, prípadne spôsobiť i požiar. 

Je to elektrické zariadenie, s ktorým by deti nemali zaobchádzať. 
KZ – čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
2 
a) b) Žiaci pomenujú v úlohe obrázky (varecha a kniha encyklopédia). Prečítajú vety v plôškach a vyfarbia 
plôšky s vetami podľa zadania v úlohe. Osvojujú si učivo. Uplatňujú čítanie s porozumením. Vyriešenú úlohu 
prečítajú.  
KZ – čítanie, písanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka sa so žiakmi môže zahrať hru Hádaj, čo je vo vreci? Vloží do vreca rôzne predmety, 
napríklad šálku, lyžičku, pravítko, výkres, pero, gumu, čapicu, rukavicu, pohár, strúhadlo, malú knižku, autíčko, 
loptičku, drevenú kocku... Žiak vloží ruku do vrecka, otočený je chrbtom k spolužiakom. Predmet z vrecka 
vyberie tak, aby ho spolužiaci nevideli a opíše im ho. Povie jeho osobité znaky. Žiaci hádajú, o aký predmet ide. 
Po uhádnutí ukáže predmet spolužiakom. 
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3 
Žiaci opíšu predmety zobrazené na obrázkoch. Pri opise si pomôžu otázkami uvedenými v úlohe. Odpovedajú 
celými vetami. Precvičujú si učivo. 
Možné riešenie:  

• Peračník je vyrobený z umelej hmoty, ktorá je obtiahnutá látkou. Má obdĺžnikový tvar. Je červenej farby, zips 
modrej. Slúži na odkladanie písacích a kresliacich potrieb.  

• Pravítko je vyrobené z plastu. Má tvar trojuholníka. Je červenej, priehľadnej farby. Na pravítku sú nakreslené 
kratšie a dlhšie čiarky. Pod dlhšími čiarkami sú napísané číslice. Čiarky označujú jednotky dĺžky – centimetre a 
milimetre.  Pravítko používame na meranie dĺžky predmetov. Na geometrii ho používame pri rysovaní. 

KZ – rozprávanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka môže dať opis jedného vyobrazeného predmetu napísať žiakom na domácu úlohu. 
 
4 
Žiaci napíšu na linajky krátky opis predmetu na obrázku (nožnice). Pomôžu si otázkami uvedenými v úlohe. 
Odpovede píšu celými vetami. Opis prečítajú. Upevňujú si učivo. Pri žiakoch so ŠVVP si učiteľ/-ka overí 
pochopenie úlohy u žiakov. Poskytne im viac času na vypracovanie zadanej úlohy. 
KZ – písanie, čítanie. 
 
5 
Žiaci prečítajú text v úlohe. Dokreslia a vyfarbia obrázok kukučkových hodín podľa daného textu. Čítajú 
s porozumením. Aplikujú osvojené vedomosti. Pri žiakoch so ŠVVP si učiteľ/-ka overí pochopenie úlohy 
u žiakov. Poskytne im viac času na vypracovanie zadanej úlohy. 
KZ – písanie, čítanie. 
 
Naša poznámka: Žiaci môžu po skončení vyfarbovania a dokresľovania obrázka kukučkové hodiny slovne 
opísať. 
 
Postava Výkričníka upozorňuje na poučku, ktorá je zhrnutím vyvodeného učiva. Učiteľ/-ka spolu so žiakmi 
prečíta poučku, vysvetlí dôležité pojmy, ktoré si majú žiaci zapamätať. 
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OPIS ILUSTRÁCIE 
 
Žiak vie opísať ilustráciu pomocou vlastnej slovnej zásoby. 
 
1 
Žiaci prečítajú na str. 53 Rozprávku od Mišky. Zopakujú si dej rozprávky. Porozprávajú jej obsah. 
KZ – čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Učiteľ/-ka môže viesť so žiakmi rozhovor o ilustráciách v knižkách. Tento pojem poznajú aj 
z hodín čítania. Už vedia, že umelec, ktorý kreslí obrázky do kníh, sa volá ilustrátor. Ilustrácia čitateľom 
priblíži daný text, konkretizuje jeho predstavy o prečítanom, pôsobí na čitateľa svojou výtvarnou atmosférou.  
 
Bodka oboznámi žiakov s menami spisovateľky a ilustrátora tejto učebnice. Žiaci, ktorí majú doma knihy od 
uvedenej autorky alebo s ilustráciami daného ilustrátora, ich môžu priniesť do školy. 
KZ – rozprávanie, počúvanie. 
 
2 
Žiaci si prezrú ilustráciu v úlohe. Spoznajú, že ilustrácia sa viaže k Rozprávke od Mišky. Ilustráciu opíšu podľa 
otázok uvedených pod obrázkom. Osvojujú si učivo. 
Možné odpovede: 

• Miesto, ktoré je zobrazené na ilustrácii, sa volá trhovisko. 
• Na ilustrácii je osem postáv. Na trhu je šperkár, kráľovná, Eliška a Monika, pani s košíkom a malým synom, 

predavač fľaštičiek s ovocím a džbánkarka. 
• Šperkár ponúka brošne, sponky a ozdoby. Kráľovná s princeznami si prezerajú ozdoby do vlasov. Pani so synom 

kúpili krásny džbán. Predavač fľaštičiek s ovocím sa pozerá na okoloidúcich. Džbánkarka drží v ruke vázičku. 
Postavy sa môžu rozprávať o nákupoch, ale aj o tom, čo by si mohli na trhu kúpiť. 

• Na ilustrácii vpredu vľavo má svoj stánok šperkár. Tovar má krásne poukladaný na stole. Za ním stojí žltý dom. 
Uprostred trhu má svoj stan pán s fľaštičkami s ovocím. Vpravo si postavila ružový stánok usilovná džbánkarka. 
Hore na kopci stojí hrad. V ňom bývajú princezné Monika a Eliška. Za ním sa rozprestiera les. 

• V ilustrácii sú použité rôzne farby – zelená, modrá, červená, ružová, hnedá, žltá, oranžová. 
• Žiaci hovoria, čo sa im na ilustrácii páči. Napr. Páči sa mi celá lustrácia. Páči sa mi sponka na obrázku, 

prípadne hrad. Ilustrátor presne vystihol atmosféru trhu. 
• Žiaci povedia a zdôvodnia, čo sa im na ilustrácii nepáči a prečo. Napr. Nepáči sa mi brada a fúzy pána 

v červenom stánku. Akoby mal špagátiky na fúzoch. 
KZ – čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
3 
Žiaci vymyslia názov krajiny z príbehu Rozprávka do Mišky. Názov napíšu do obrázka listiny v hornej časti 
ilustrácie a prečítajú. 
KZ – písanie, čítanie. 
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4 
Žiaci pracujú vo dvojiciach. Spoločne si pomáhajú, navzájom sa radia, kooperujú. Precvičujú si učivo. 
a) Žiaci si pozorne prezrú obe ilustrácie. Nájdu a vyznačia sedem rozdielov, ktorými sa ilustrácie od seba 
odlišujú. 
Riešenie: 
1. Chýbajúce srdiečko na torte, 2. koruna na hlave kráľa, 3. šaty kráľovnej, 4. kvietok v Eliškinej ruke, 5. čiapka na 
sluhovej hlave, 6. chýbajúci ornament na stĺpe, 7. sviečky na svietniku vľavo nehoria/nie sú zapálené. 
b) Jednu ilustráciu si vyberú a opíšu ju siedmimi vetami. Vety napíšu do zošita. Prečítajú ich. Žiaci so ŠVVP 
napíšu štyri vety. 
Možné riešenie: Kráľovská rodina je vo veľkej slávnostnej dvorane. Všetci sú krásne oblečení. V pozadí stoja dvaja 
dvorania. Princezná Monika oslavuje ôsme narodeniny. Kráľ otecko jej praje všetko najlepšie a kráľovná mamička 
podáva dcérke darček v zelenej krabičke. Sestra Eliška drží v ruke červenú ružu. Na veľkom stole je položená 
štvorposchodová torta s malým srdiečkom.  
KZ – rozprávanie, počúvanie, písanie, čítanie. 
 
5 
Žiaci nakreslia k Rozprávke od Mišky vlastnú ilustráciu. Po skončení práce ju môžu ukázať a opísať 
spolužiakom. 
KZ – rozprávanie, počúvanie. 
 
6 HRA 
Žiaci v nej prejavia svoju tvorivosť, fantáziu a originalitu. Precvičí ich vyjadrovacie schopnosti i predstavivosť.  
KZ – rozprávanie, počúvanie. 
 
Postava Výkričníka upozorňuje na poučku, ktorá je zhrnutím vyvodeného učiva. Učiteľ/-ka spolu so žiakmi 
prečíta poučku, vysvetlí dôležité pojmy, ktoré si majú žiaci zapamätať. 
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OPAKOVANIE UČIVA 2. POLROKA 
 
Strana je určená na zopakovanie prebratého slohového učiva v druhom polroku. Odporúčame, aby žiaci úlohy 
vypracovali samostatne alebo vo dvojiciach. Čítajú otázky a krúžkujú písmeno pri správnej odpovedi. Učiteľ/- 
-ka upozorní žiakov na to, že pri niektorých otázkach zakrúžkujú viac správnych odpovedí. Pri žiakoch so 
ŠVVP učiteľ/-ka skontroluje pochopenie zadaní jednotlivých úloh. Úlohy podľa potreby skráti alebo im pridá 
čas, aby stihli vypracovať každú úlohu. Úlohy, ktoré nestihli urobiť, nehodnotí. 
 
Žiaci postupne vpíšu do rámčekov všetky zakrúžkované písmená a prečítajú vetu. 
Riešenie: KRÁSNE LETO ti želajú autorky.  
KZ – čítanie, písanie. 
 
Žiaci vyfarbia hviezdy, ktoré slúžia ako sebahodnotenie spokojnosti so svojou prácou. 
 
 
Ďalšie materiály nájdete na www.aitec.sk. 
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ZÁVEREČNÉ OPAKOVANIE 
 
Strany 61 – 63 slúžia na opakovanie si osvojených jazykových vedomostí v druhom ročníku. Majú diagnostickú 
funkciu pre učiteľov aj žiakov. Niektoré úlohy môžu žiaci vypracovať aj spoločne. Odporúčame, aby žiakom so 
ŠVVP učiteľ/-ka kontroloval/-a pochopenie zadaní jednotlivých úloh. Podľa potreby im úlohy skráti alebo pridá 
čas, aby stihli vypracovať každú úlohu. Úlohy, ktoré žiaci nestihnú urobiť, nehodnotí. Pri samostatnej práci si 
pomáhajú záložkou na obálke PU. 
 
Už je naozaj koniec? – motivačný príbeh v úvode záverečného opakovania. Druháci sa pomaly lúčia s druhým 
ročníkom. Z okna triedy pozorujú, ako sa z kukly liahne motýlik žltáčik. Motýľ rozprestrie krídelká a odletí do 
sveta. Našim trom kamarátom je za ním smutno. Clivo im je aj za kamarátmi druhákmi. Radi by s nimi išli do 
tretieho ročníka. Zbadala to druháčka Janka. Všetci veria, že sa opäť stretnú. Text rozvíja čítanie  
s porozumením, slovnú zásobu a fantáziu žiakov. Môže ho čítať učiteľ/-ka alebo žiaci. 
KZ – čítanie, počúvanie, rozprávanie. 
 
1 
Práca s textom. Žiaci odpovedajú celými vetami na otázky vyplývajúce z textu. Otázky môže čítať učiteľ/-ka 
alebo žiaci. 
Možné odpovede: 

• Druháci z okna triedy pozorovali, ako sa liahne z kukly motýľ. 
• Naši kamaráti boli smutní preto, že už neuvidia motýlika žltáčika a tiež preto, že sa o chvíľu rozlúčia s kamarátmi 

druhákmi. 
• Žiaci odpovedia na otázku. Napr. Veľmi rád/rada by som sa v treťom ročníku opäť stretol/stretla s Bodkou, 

Otáznikom a Výkričníkom. A prečo? Lebo boli pouční, zábavní, občas aj smiešni. Mám ich veľmi rád/rada. 
KZ – čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Žiaci si môžu vystrihnúť prstové bábky z obálky PU. Môžu si s postavičkami nacvičiť rôzne 
rozhovory, zdramatizovať prečítaný motivačný príbeh. Na hodine VYV môžu vytvoriť koláž na tému Prázdniny 
s Bodkou, Otáznikom a Výkričníkom. Výkresy vystavia v triednej galérii. 
 
2 
a) Žiaci doplnia do slovných spojení chýbajúce rozlišovacie znamienka. Opravené slovné spojenia prepíšu do 
zošita a prečítajú. Pri žiakoch so ŠVVP učiteľ/-ka skontroluje pochopenie zadania úlohy a skontroluje 
správnosť vypracovania. 
Riešenie: zelená tabuľa, školská taška, nové zošity, múdry ôsmak, dobrá pamäť, zabudnutý dĺžeň, obľúbená kniha. 
b) Vymyslia krátky príbeh, v ktorom použijú slovné spojenia z úlohy a). Príbeh povedia.  
Možné riešenie: Môj brat je ôsmak. Je veľmi múdry. Má dobrú pamäť. Vie si zapamätať celý obsah obľúbenej knihy. 
Včera písal spolužiak Jožko na zelenú tabuľu slovo prázdniny a zabudol v ňom napísať dĺžeň. 
KZ – písanie, čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
3 
a) Žiaci doplnia do slov krátku samohlásku e alebo ä. Slová prečítajú. Žiaci so ŠVVP môžu používať záložku 
na obálke PU. Zadania podľa potreby môže učiteľ/-ka skrátiť. 
b) Slová použijú v oznamovacích vetách. Tri vety napíšu do zošita.  
c) Každú napísanú vetu zmenia na opytovaciu, rozkazovaciu, želaciu a zvolaciu. Povedia ich. Spolužiaci hádajú 
druh vety.  
Možné riešenie: Žriebätko má deväť dní. Koľko dní má žriebätko? Zisti, koľko dní má žriebätko! Nech už má žriebätko 
deväť dní! Hurá, žriebätko už má deväť dní!  
KZ – písanie, čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
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4 
a) Žiaci prečítajú slová. Zakrúžkujú slovo, ktoré označuje, keď niekto usedavo plače. 
Riešenie: kvíli. 
b) V každom slove nahradia jedno písmeno samohláskou o/ó alebo dvojhláskou ô tak, aby slová mali význam. 
Vzniknuté slová napíšu do zošita. Pri žiakoch so ŠVVP učiteľ/-ka skontroluje pochopenie zadania úlohy 
a skontroluje správnosť vypracovania. 
c) V napísaných slovách v zošite podčiarknu slovo, ktoré označuje zvuk. Môžu si spoločne vysvetliť význam 
slova kódy (napríklad kód ako heslo na mobile či v počítači). 
Riešenie: nôž, tón, zoznam, môžem, kódy, kôpor, kvôli, som. 
KZ – písanie, čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
5 
a) Žiaci pomenujú obrázky v úlohe. Pomenovania napíšu. Použijú slová s dvojhláskami. Prečítajú slová. 
b) Rozdelia slová zvislými čiarami na slabiky. Graficky označia krátke a dlhé slabiky.  
c) Očíslujú slová v abecednom poradí a prečítajú ich. Vyfarbia obrázky. Pri žiakoch so ŠVVP učiteľ/-ka 
skontroluje pochopenie zadania úlohy a skontroluje správnosť vypracovania. Môžu si pomôcť záložkou na 
obálke PU. 
KZ – písanie, čítanie. 
 
6 
Žiaci doplnia do slov chýbajúce samohlásky i, í alebo y, ý. Slová prečítajú. Žiaci so ŠVVP môžu používať 
záložku na obálke PU. 
KZ – písanie, čítanie. 
 
7 
Žiaci pracujú vo dvojiciach. Spoločne si pomáhajú, navzájom sa radia, kooperujú. 
a) Žiaci vylúštia krížovku. Použijú slová s de, te, ne, le, di, ti, ni, li. Slovo, ktoré tvorí tajničku, doplnia do vety 
Vetu prečítajú.  
Riešenie: Onedlho sa začnú letné PRÁZDNINY. 
b) Slová z krížovky prepíšu do zošita. Podčiarknu slová, v ktorých sa de, te, ne, le, di, ti, ni, li vyslovujú mäkko. 
Zdôvodnia pravopis podčiarknutých slov. Pri žiakoch so ŠVVP učiteľ/-ka skontroluje pochopenie zadania 
úlohy a skontroluje správnosť vypracovania. Podľa potreby môže úlohu skrátiť. 
Riešenie: posteľ, tiger, diktát, zlodej, defekt, hodiny, udica, sanitka, listy. 
KZ – písanie, čítanie rozprávanie, počúvanie. 
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8 
Žiaci pracujú vo dvojiciach. Spoločne si pomáhajú, navzájom sa radia, kooperujú. Vyfarbia obrázok podľa 
zadania v úlohe. Vyfarbený obrázok si porovnajú so spolužiakmi. Žiaci so ŠVVP môžu používať záložku na 
obálke PU. 
KZ – písanie, rozprávanie, počúvanie. 
 
Naša poznámka: Žiaci môžu porozprávať, čo vidia na ilustrácii, k obrázku môžu utvoriť ústne alebo písomne do 
zošita príbeh. 
 
9 PRAVOPISNÉ CVIČENIE 
Pravopisné cvičenie je zamerané na precvičenie osvojených vedomostí z danej témy. Slúži ako diktát alebo 
cvičenie na prepis slov. Odporúčame využiť alternatívne možnosti práce s pravopisnými cvičeniami uvádzané 
v teoretickej časti MP (s. 10 – 11). Žiaci so ŠVVP píšu pri diktovaní každé druhé slovo/každú druhú vetu, 
prípadne pravopisné cvičenie vypracujú vo forme doplňovačky. 
KZ – počúvanie, písanie, čítanie. 
 
10 HRA 
Žiaci si prostredníctvom hry zopakujú opis predmetu podľa jeho najvýraznejších znakov. Opisovaný predmet 
nakreslia. Zapoja aktívne počúvanie, porozumenie hovorenému slovu i svoju predstavivosť a vyjadrovacie 
schopnosti. 
KZ – písanie, čítanie, rozprávanie, počúvanie. 
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Opakovanie: DOMČEK VEDOMOSTÍ 
 
Strana je zhrnutím základných jazykových pojmov, ktoré si žiaci osvojili počas prvého polroka druhého ročníka 
v jazykovej zložke. Žiaci postupne vyplnia domček – školu (od základov) s jazykovými pojmami. Domček 
slúži ako prehľad, ktoré učivo (jazykové pojmy) sa už naučili. 
Odporúčame slová (pojmy) dopĺňať postupne (zdola), ako sa dané učivo preberá. Dom – škola zároveň 
symbolizuje budovanie žiackych vedomostí. 
KZ – písanie, čítanie. 
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