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analyzuje text a na základe svojich zistení rieši súbor zadaných 
úloh. Tie sú buď otvorené, zatvorené alebo polozatvorené úloh. 
Didaktický test má len obmedzenú možnosť diagnostikovať 
úroveň dosiahnutej jazykovej alebo komunikačnej kompeten-
cie, a to práve z dôvodu umelo vytvorenej komunikačnej situ-
ácie. Nemal by mať preto zásadný význam pre formulovanie 
hodnotenia dieťaťa. 

Diktát
Špecifi ckým a  veľmi tradičným diagnostickým nástrojom 

v  jazykovom vzdelávaní je diktát. V  minulosti bolo jeho vy-
užitie dokonca predpísané učebnými osnovami (1997). V sú-
časnosti jeho význam nepovažujeme za taký zásadný. Môže-
me prostredníctvom neho diagnostikovať len schopnosť žiaka 
správne zapísať text špeciálne vytvorený alebo vybratý na tento 
účel. Pri hodnotení diktátu diagnostikujeme schopnosť die-
ťaťa uplatniť pravopisné a  gramatické pravidlá len na úrovni 
ich použitia v  zadanom texte. Dieťa nemôže aktívne ovplyv-
niť zloženie textu tak, ako to býva v reálnych komunikačných 
situáciách. Navyše pri diktovaní na úspešnosť dieťaťa vplýva 
množstvo faktorov, ktoré jeho ju môžu ovplyvniť negatívne. 
Z uvedených dôvodov teda diktát považujeme za vhodný dia-
gnostický nástroj pri formatívnom hodnotení miery osvojenia 
si pravopisných a gramatických pravidiel*. Nie je však vhod-
ným nástrojom na sumárne, záverečné hodnotenie. Upozor-
ňujeme, že v texte diktátu sa môžu nachádzať len jazykové javy, 
ktoré už deti vedia používať. 

* O množstve, rozsahu a zameraní diktátov určených na su-
matívne hodnotenie rozhoduje metodické združenie školy.

2  Didaktické spracovanie 
učiva v učebnici  

2.1  Postavenie jazykovej a slohovo-
komunikačnej zložky učiva 

Obsah vyučovania predmetu slovenský jazyk a literatúra je 
členený na zložku jazykovú, slohovo-komunikačnú a  čítanie 
s literárnou výchovou. V učebnici Slovenský jazyk pre 3. ročník 
je didakticky spracovaný obsah jazykovej a  slohovo-komuni-
kačnej zložky. Zložka čítanie a literárna výchova je spracovaná 
v samostatnej učebnici Čítanka pre 3. ročník základných škôl. 

Výber zložiek, ktoré sú v  učebnici Slovenský jazyk pre 
3. ročník spracované, je podmienený ich úzkou prepojenosťou 
a nadväznosťou. Ako sme opísali vyššie, za základný cieľ vy-
učovania materinského jazyka považujeme pozitívne ovplyv-
ňovanie jazykových a  komunikačných kompetencií dieťaťa 
teoretickými poznatkami. Znamená to, že osvojenie si jazyko-
vých poznatkov považujeme za zmysluplné vtedy, ak pozitív-
ne ovplyvní schopnosť detí vyjadrovať sa či hovorenou, alebo 
písanou formou. Tomu je podriadené aj radenie tematických 
celkov obidvoch zložiek. 

Napríklad: 
 ▶ Za tematickým celkom jazykovej zložky Podstatné mená, 
Vlastné podstatné mená je zaradený tematický celok sloho-
vo-komunikačnej zložky Vizitka. Väčšina slov na vizitke sú 
vlastné podstatné mená, takže deti nové poznatky ihneď vy-
užívajú v reálnej komunikačnej situácii. Bez ovládania po-
znatkov z jazykovej zložky by pravdepodobne neboli schop-
né dosiahnuť ciele formulované pre tento tematický celok.

 ▶ Za tematickým celkom jazykovej zložky Prídavné mená na-
sleduje tematický celok slohovo-komunikačnej zložky Opis 
predmetu, keďže prídavné mená majú pri  opise zásadný 
význam. Práve osvojené poznatky o nich by mali pozitívne 
ovplyvniť kvalitu textov vytvorených deťmi. 
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 ▶ Za tematickým celkom jazykovej zložky Slovesá nasleduje 
tematický celok slohovo-komunikačnej zložky Rozpráva-
nie, pretože pre kvalitu rozprávania sú veľmi dôležité práve 
funkčne používané slovesá. Deti opäť v konkrétnej situácii 
uplatnia osvojené teoretické poznatky. 

Vzájomná súvislosť oboch zložiek je taká významná, že úlohy 
zamerané na poznatky a podporu kompetencií jednotlivých zlo-
žiek sa vzájomne prelínajú. V tematických celkoch plniacich pri-
márne ciele jazykovej zložky sú cielene a systematicky zaraďova-
né úlohy plniace aj ciele slohovo-komunikačnej zložky a naopak. 

Ukážka integrácie slohovo-komunikačnej zložky do jazyko-
vej zložky: 

 Milý Peter!

Chcel by som Ti napísať niečo veselé. Dnes som bol 

prvýkrát sám nakupovať. Mama mi napísala veľmi 

dlhý zoznam. Mal som kúpiť: špagety, syr, kečup, 

minerálku, olivy, múku, vajcia a cibuľu. Neuveríš, čo sa 

mi stalo! Na ceste do obchodu ma naháňal susedov 

pes Hej. Keď som prišiel do obchodu, zistil som, že 

ten zoznam nemám. Tak som musel kúpiť len to, čo 

som si zapamätal. Predstav si, zostali mi peniaze 

aj na čokoládu! Mama sa tomu veľmi nepotešila. 

Na večeru sme mali špagety bez syra. 

   Tvoj kamarát

    Šimon

 25.  a) Prečítaj si list, ktorý napísal Šimon Petrovi.
  b) Zoraď slová z nákupného zoznamu podľa abecedy.
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 Milý Peter!

Chcel by som Ti napísať niečo veselé. Dnes som bol 

prvýkrát sám nakupovať. Mama mi napísala veľmi 

dlhý zoznam. Mal som kúpiť: špagety, syr, kečup, 

minerálku, olivy, múku, vajcia a cibuľu. Neuveríš, čo sa 

mi stalo! Na ceste do obchodu ma naháňal susedov 
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ten zoznam nemám. Tak som musel kúpiť len to, čo 
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Na večeru sme mali špagety bez syra. 

   Tvoj kamarát

    Šimon

25. a) Prečítaj si list, ktorý napísal Šimon Petrovi.
b) Zoraď slová z nákupného zoznamu podľa abecedy.

V tematickom celku Abeceda je integrovaný tematický celok 
slohovo-komunikačnej zložky List. 

Ukážka integrácie jazykovej zložky do slohovo-komunikač-
nej zložky: 

Mamička ho pozoruje z okna a šomre si popod nos: „Doma nevie, kde je vysávač, 
a pokojne nechá špinavý tanier v umývadle aj dva dni. Ale auto...“ On jej od auta 
zakýva a mamičke znežnie tvár. 

Až ja raz budem veľ ký, tiež si kúpim také krásne auto. Možno sa na mňa potom 
usmeje aj Sabínka z 5. B.
 1. Prečítaj text.

 2. Zdôvodni pravopis farebne 
zvýraznených slov.

 3. Vymysli príbehu nadpis.

 4. Porozprávaj o tom, kam chodíte 
s rodinou na výlety. Ktoré dopravné 
prostriedky používate?

 5. Rozhodnite, ktoré vety podľa opisu 
auta v texte sú pravdivé. Nesprávne 
vety opravte.

•  Auto je už veľmi staré.
• Poťahy na sedadlách sú zo zamatu.
• Auto má čiernu farbu.
• Puklice sú strieborné.
•  Palubná doska je vyrobená z dreva.
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Mamička ho pozoruje z okna a šomre si popod nos: „Doma nevie, kde je vysávač,
a pokojne nechá špinavý tanier v ý umývadle aj dva dni. Ale auto...“ On jej od auta
zakýva a mamičke znežnie tvár.

Až ja raz budem veľ ký, tiež si kúpim také krásne auto. Možno sa na mňa potom
usmeje aj Sabínka z 5. B.
1. Prečítaj text.

2. Zdôvodni pravopis farebne
zvýraznených slov.

3. Vymysli príbehu nadpis.

4.4. Porozprávaj o tom, kam chodítePorozp
nou na výlety. Ktoré dopravnés rodin
iedky prostri používate?

5. Rozhodnite, ktoré vety podľa opisu
auta v texte sú pravdivé. Nesprávne
vety opravte.

•  Auto je už veľmi staré.
• Poťahy na sedadlách sú zo zamatu.
• Auto má čiernu farbu.
• Puklice sú strieborné.
•  Palubná doska je vyrobená z dreva.

V  tematickom celku Opis predmetu je integrované učivo 
o pravopise slov s i/í, y/ý po obojakej spoluhláske. Deti si precvi-
čia pravopis slov, ktoré pravdepodobne využijú pri tvorbe opisu. 

Takéto spracovanie učiva predpokladá, že pokiaľ učiteľ chce 
využiť a dosiahnuť ciele vyučovania tak, ako boli formulované pre 
koncepciu celej učebnice, organizuje a plánuje vyučovanie tak, že 
s  tematickými celkami pracuje postupne tak, ako sú v učebnici 
zoradené. V týždennej časovej dotácii vyučovacích hodín pre 
slovenský jazyk preto nemôže rozlišovať jazykovú a  slohovú 
zložku a priraďovať im v rozvrhu hodín konkrétny deň. 

2.2  Štruktúra jednotlivých tematických 
celkov 

Tematické celky majú svoju pravidelnú štruktúru. Učebnica 
Slovenský jazyk pre 3. ročník nadväzuje na učebnicu Slovenský 
jazyk pre 2. ročník. Niektoré pravidelné prvky, štruktúrne kom-
ponenty sú z dôvodu prehľadnosti a zjednodušenia plnenia or-
ganizačnej funkcie učebnice rovnaké. 

Jednotlivé štruktúrne komponenty opíšeme na konkrétnych 
ukážkach. 

Východiskový text

Od septembra pracujem v školskom časopise. Mojou prvou úlohou bolo napísať 

správu o výstave vyrezávaných tekvičiek. Pripravili ju deti z 3. C. Žiaci z celej školy 

nosili tekvice do kabinetu. Vo štvrtok ich tretiaci preniesli na dolnú chodbu. O tre-

tej pani riaditeľka otvorila výstavu a pochválila tretiakov. Na tekvice sa chodili 

pozerať deti s rodičmi, ale aj iní ľudia z našej dediny. Výstava sa skončila v piatok 

večer. Cez víkend som o nej napísal správu. Snažil som sa na nič nezabudnúť. 

Povedať to v kocke

Vo štvrtok a v piatok sa dolná chodba našej ško-
ly premenila na tekvicové kráľovstvo. Žiaci 3. C 
pripravili výstavu vyrezávaných tekvíc. Otvorila 
ju riaditeľ ka školy. Tekvice si prezreli žiaci, rodi-
čia i iní obyvatelia našej obce. Vďaka tretiakom 
sme zažili príjemnú jesennú atmosféru.
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Od septembra pracujem v školskom časopise. Mojou prvou úlohou bolo napísať

správu o výstave vyrezávaných tekvičiek. Pripravili ju deti z 3. C. Žiaci z celej školy 

nosili tekvice do kabinetu. Vo štvrtok ich tretiaci preniesli na dolnú chodbu. O tre-

tej pani riaditeľka otvorila výstavu a pochválila tretiakov. Na tekvice sa chodili 

pozerať deti s rodičmi, ale aj iní ľudia z našej dediny. Výstava sa skončila v piatok

večer. Cez víkend som o nej napísal správu. Snažil som sa na nič nezabudnúť.

Povedať to v kocke

Vo štvrtok a v piatok sa dolná chodba našej ško-
ly premenila na tekvicové kráľovstvo. Žiaci 3. C
pripravili výstavu vyrezávaných tekvíc. Otvorila
ju riaditeľ ka školy. Tekvice si prezreli žiaci, rodi-
čia i iní obyvatelia našej obce. Vďaka tretiakom
sme zažili príjemnú jesennú atmosféru.

Na začiatku tematických celkov sú zaradené východiskové-
ho texty, ktoré v didaktickom postupe plnia zásadnú funkciu. 
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V učebnici sú ako východiskové texty zaradené texty vytvára-
né pre didaktické potreby učebnice, literárne texty alebo vý-
chodiskové texty, ktoré majú formu ilustrácie. Pod každým 
z textov sa nachádzajú úlohy, ktoré usmerňujú správny postup 
práce s textami. 

Poučka

2 P d kt é d t t ý h i ú š b é kt é l t é

Všeobecné podstatné mená označujú 
kohokoľvek (čokoľvek) zo skupiny osôb, 
zvierat alebo vecí.

Vlastné podstatné mená označujú vlastným 
menom niekoho (niečo) zo skupiny 
osôb, zvierat alebo vecí.

Bratislava Košice

Samuel
Slovák

Zornička
Bratislava

Hektor

športovci 
časopisy

mestá
zvieratá 
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kohokoľvek (čokoľvek) zo skupiny osôb,k
zvierat alebo vecí.

Vlastné podstatné mená označujú vlastným
menom niekoho (niečo) zo skupiny
osôb, zvierat alebo vecí.

Bratis ava Košic

SSSaamuueelll
Slovák

Zornička
BBratislava

HHHeekkttoorrr

ššppoorrttoovvcciii š t išššpportovvccii
časopisy

mestá
zzvvierattáá 

Spravidla za každým z východiskových textov sa nachádza 
poučka. V nej sú stručne a primerane veku prezentované te-
oretické poznatky, ktoré si deti majú osvojiť. Zdôrazňujeme, 
že pre schopnosť detí efektívne využívať teoretické poznatky 
v hovorenej a písanej reči nemá žiadny význam ovládanie tex-
tu poučky spamäti, dôraz kladieme na porozumenie významu 
daného jazykového javu pre jazyk a reč a na jeho používanie aj 
v iných predmetoch.

Text poučky je doplnený obrázkom pána učiteľa, ukazujúce-
ho na skupinu slov, ktoré dokladujú platnosť jazykového javu 
opísaného v poučke. Pri analýze slov a identifi kovaní prezento-
vaného jazykového javu si deti overia platnosť a porozumenie 
textu poučky. 

Súbor úloh zoradených podľa narastajúcej 
didaktickej náročnosti

 1. a) Doplň i/í alebo y/ý.

kob la p lot zm ja m š p nka m dlo 
b k p tliak p rát hm z m ska p sanka

  b)  Roztrieď slová do troch skupín a napíš pomenovania zvierat, osôb a vecí.

 3. Napíš krátky príbeh o obrázku.

 2. Ku každej skupine slov doplň aspoň dve ďalšie príbuzné slová. 

myslím, výmysel, myšlienka... býva, byt, nábytok... 
pýtal, opytovacia, pytač... mýliť sa, omyl, pomýliť sa...

SJ 3.indd   46 1/14/11   10:21:28 PM

 1. a) Doplň i/i í aleboí y/yy ý/ .

kob la p lot zm ja mj š p nka m dlo 
b k p tliak p rát hm z m ska p sanka

b)  Roztrieď slová do troch skupín a napíš pomenovania zvierat, osôb a vecí.

 3. Napíš krátky príbeh o obrázku.y

 2. Ku každej skupine slov doplň aspoň dve ďalšie príbuzné slová.

myslím, výmysel, myšlienka... býva, byt, nábytok...
pýtal, opytovacia, pytač... mýliť sa, omyl, pomýliť sa...

Radenie úloh rešpektuje použitý didaktický postup. Rade-
nie úloh vychádza z Bloomovej taxonómie cieľov vyučovania. 

Opakovanie s Opkom Hopkom

Do slov doplň chýbajúce písmená.

priem sel  b tkár v chr ca r bezle p riť sa 
p sať zav skať s čať pov nnosť r tier
zv šok br ndza  z ma žm kať prez vka
kom nár šp navý hr b s kať  gomb k
náb tok  prav tko v šňa pr klad  prep ch
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Do slov doplň chýbajúce písmená.

priem sel  b tkár v chr ca r bezle p riť sa
p sať zav skať s čať pov nnosť r tier
zv šok br ndza  z ma žm kať prez vkav
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Na konci jednotlivých tematických celkov sa nachádza úlo-
ha, ktorej cieľom je priebežné opakovanie poznatkov osvoje-
ných v 2. aj 3. ročníku. Zadania ú loh sú deťom známe. Úlohy 
preto vypracujú samostatne a podľa úspešnosti riešenia učiteľ 
naplánuje prípadnú korekciu či precvičenie. 

Diktát 

Teta Lívia nás pozvala do cukrárne na zmrzlinu. Je v nej model parnej lode 
a elektrický vláčik. Nevedel som od neho odtrhnúť oči. Potom sme išli vyskúšať 
kolieskové korčule. Poobede sme sa korčuľovali na kolieskových korčuliach. 
Moje sú úplne nové. 
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Teta Lívia nás pozvala do cukrárne na zmrzlinu. Je v nej model parnej lode
a elektrický vláčik. Nevedel som od neho odtrhnúť oči. Potom sme išli vyskúšať 
kolieskové korčule. Poobede sme sa korčuľovali na kolieskových korčuliach.
Moje sú úplne nové.

V závere tematických celkov, ktorých cieľom je osvojenie si 
pravopisného javu, sú zaradené texty diktátov. Odporúčame ich 
používať rôznymi spôsobmi (zrakový diktát, diktát po slucho-
vej príprave, autodiktát a pod.). V metodických komentároch 
k jednotlivým stranám učebnice sú ku každému diktátu uvede-
né aj alternatívne texty. 

Úlohy na samostatnú prácu alebo domáce úlohy.

  Rozdeľ slová na slabiky.

miska prsty  vlčiak kolobežka  raky
hrboľatá ananás hrniec hrkotali stĺpy
oheň prskavka  vychádzka mrznúť  lavička

  Rozdeľ názvy vyučovacích predmetov na slabiky. 

  Napíš všetky možnosti, ktorými sa dajú rozdeliť slová na konci riadka.

konvalinka kozliatko hojdačka slnečnica
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miska prsty  vlčiak kolobežka  raky
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Označenie a číslovanie úloh je odlišné od úloh v tematickom 
celku. Poradie úloh je naznačené počtom prstov. Nachádzajú 
sa ako posledný prvok tematického celku adresovaný deťom. 
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Zadania úloh sa vyskytli v zadaniach predchádzajúcich úloh. 
Deti ich preto vypracúvajú samostatne, vrátane prečítania za-
dania. Je vhodné riešiť ich v škole ako samostatnú prácu, prí-
padne ich zadávať ako domáce úlohy. 

Cieľový text

Dieťa vie, akú funkciu majú prídavné mená. Pozná ich ako slová označujúce vlastnosti osôb, zvierat a vecí.
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Dieťa vie, akú funkciu majú prídavné mená. Pozná ich ako slová označujúce vlastnosti osôb, zvierat a vecí.

Cieľový text je krátky text adresovaný učiteľovi, prípadne 
rodičovi. Jeho cieľom je stručné oboznámenie sa s  obsahom 
a cieľmi tematického celku. 

Slovný prepis čísla strán 

ŠESŤDESIATŠTYRI výr vyhňa
výskať vyť
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ŠESŤDESIATŠTYRI výr vyhňa
výskať vyť

V  obsahu jazykovej zložky učiva sú zaradené aj číslovky. 
Osvojenie si pravopisu čísloviek je pre deti veľmi náročné. Čís-
la strán sú v učebnici zaznamenané slovne, nie číslicami. Deti 
sú tak počas celého školského roka konfrontované s ich pravo-
pisom, ktorý si tak účinne fi xujú. V pracovnom zošite k učeb-
nici deti čísla strán samy prepisujú slovami. 
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