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2.3  Koncepcia pracovného 
zošita k učebnici  

Didaktické spracovanie obsahu učebnice Slo-
venský jazyk pre 3. ročník základných škôl dopĺňa 
publikácia Slovenský jazyk pre 3. ročník základ-
ných škôl – pracovný zošit, ktorý je určený na 
aktívnu prácu žiaka pri riešení úloh so zápisom 
priamo do pracovného zošita. 

Cieľom publikácie je poskytnúť dieťaťu pre-
myslený systém úloh, ktoré budú vhodne nadvä-
zovať na úlohy v učebnici a umožnia efektívnejšie 
plnenie formulovaných cieľov. Členenie pracov-
ného zošita plne korešponduje s členením tema-
tických celkov v učebnici. Didaktické spracovanie 
nadväzuje na učebnicu, úlohy umožňujú pokra-
čovať v procese osvojovania si poznatkov v tesnej 
nadväznosti na učebnicu. 

Pri formulácii úloh sme kládli osobitný dôraz 
na možnosť samostatnej práce žiakov. Zadania 
úloh sú zoštylizované tak, aby dieťa bolo schopné 
samostatne ho prečítať a porozumieť mu. Úspeš-
ná práca so zadaniami je pre dieťa náročná, ale je 
nevyhnutnou podmienkou jeho ďalšieho vzdelá-
vania. Samostatná práca s úlohami v pracovnom 
zošite umožňuje dieťaťu systematicky rozvíjať 
kompetenciu čítať zadanie a porozumieť mu. 

Metodické komentáre k  jednotlivým úlohám 
sa nachádzajú v texte nižšie. 

V pracovnom zošite sa nachádza niekoľko špe-
cifi ckých prvkov, štruktúrnych komponentov: 

37

U s. 59(2. časť)

 1. Vyber si jeden z predmetov na obrázku a napíš jeho opis tak, aby si ho neoznačil/-a názvom. 
   Akú má farbu?      Z akého je materiálu?
   Čo je na predmete zaujímavé?    Akú má veľ kosť?

 2. Prečítajte si spoločne opisy predmetov z 1. úlohy. Pri každom opise sa pokús určiť, 
ktorý predmet je opísaný. Svoje odpovede a úspešnosť zaznač do tabuľ ky. 

 3. Napíš, ktorý predmet sa dal najľahšie opísať. Svoju odpoveď zdôvodni. 

MENO ŽIAKA/-ČKY
ČO OPISOVAL/-A MÔJ ODHAD BOL 

SPRÁVNY –
ODHAD SKUTOČNOSŤ

S N

S N

S N

S N

S N

j

banán pohárponožkypapuče
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S N
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banán pohárbanánponožkypapuče

 

j j

banán p

j p j

2. Prečítajte si spoločne opisy predmetov z 1. úlohy. Pri každom opise sa pppookkú
ktorý predmet je opísaný. Svoje odpovede a úspešnosť zaznač do tabuľ kkkť yy. 

3. Napíš, ktorý predmet sa dal najľahšie opísať. Svoju odpoveď zdôvodni.

MENO ŽIAKA/-ČKY
ČO OPISOVAL/-A MMÔ

ODHAD SKUTOČNOSŤ

j

banán pbanánponožkypapupappapupapuče 1.  Prečítaj text a podčiarkni v ňom číslovky.

Futbal je kolektívna hra. V každom mužstve hrá jedenásť hráčov. Hru sledujú 
traja rozhodcovia. Počas zápasu je na ihrisku dvadsaťpäť ľudí. Zápas je rozdele-
ný na dva polčasy. Jeden trvá štyridsaťpäť minút. Prestávka má dvadsať minút.

 2.  Prepíš číslovky do tabuľ ky. 

tri šestnásty  pätnásť devätnásty tridsiaty 
štrnásty  štyri dvadsaťdeväť ôsmy tridsať 

U s. 100

Číslovky označujúce počet Číslovky označujúce poradie
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Číslovky označujúce počet Číslovky označujúce poradie

1. Obyčaj.

2. Nočný vták podobný sove.

3. Je zavesený.

4. Slovami alebo gestom pozdravuje prichádzajúceho.

5. Nápoj z hrozna pre dospelých.

6. Prístroj na prehrávanie alebo nahrávanie fi lmov 
na kazety.

1.

2.

3.

4. V A

5. O

6.

Napíš vybrané slová po v. Pripíš aj niekoľ ko príbuzných slov.N

Doplň text vtipu. Riešenie nájdeš v tajničke.

Janko prvýkrát vidí páva a hovorí:
„Jeeeeeeeeeeeeeej, tá sliepka práve !“

Vybrané slová:
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Zakrúžkuj správnu odpoveď. 

1. Číslovky označujú: 
 A  počet a farbu osôb, zvierat a vecí;
 B  počet a poradie osôb, zvierat a vecí;
 C  počet a vlastnosti osôb, zvierat a vecí. 

2. Číslovky označujúce poradie sú:   
 A  štyri, piaty;
 B  päť, šestnásť;
 C  dvadsiaty, devätnásty.
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Zakrúžkuj správnu odpoveď.
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B  počet a poradie osôb, zvierat a vecí;
C  počet a vlastnosti osôb, zvierat a vecí. 
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Názov témy podľa učebnice

Symbol knihy označuje úlohy zamerané na čítanie s porozumením.

Číslo strany v učebnici.

Rubrika, v ktorej si žiaci vtipnou formou precvičujú nadobudnuté vedomosti. 

Úloha na opakovanie učiva.

Úloha testovou formou overuje zvládnutie učiva. 

Sem žiaci slovom zapíšu číslo strany. 

Slohové témy sú farebne odlíšené. 

Viac informácií nájdete na www.aitec.sk.
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Testové úlohy

Zakrúžkuj správnu odpoveď. 
1. V názvoch miest píšeme 

s malým písmenom len slová: 
 A  malý a veľ ký;
 B  nad, pod, pri, na; 
 C  prvé slovo. 

2. V názvoch pohorí píšeme 
s malým písmenom:

 A  názvy nízkych pohorí;
 B  všetky slová;
 C  všeobecné podstatné mená. 

3. Názov obce ŠTVRTOK NA OSTROVE 
správne napíšeme: 

 A  Štvrtok na Ostrove;
 B  Štvrtok Na ostrove;
 C  Štvrtok na ostrove.  

4. Názov pohoria KREMNICKÉ VRCHY 
správne napíšeme: 

 A  Kremnické Vrchy;
 B  kremnické vrchy;
 C  Kremnické vrchy.
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A  Štvrtok na Ostrove;
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C  Kremnické vrchy.

V  závere niektorých tematických celkov sa nachádza nie-
koľko úloh v podobe uzavretých otázok s možnosťou výberu 
odpovede. Tento druh úloh sa veľmi často používa v didaktic-
kých testoch. Úspešnosť v riešení tohto typu úloh je pozitívne 
ovplyvnená predchádzajúcou skúsenosťou dieťaťa s  ich rieše-
ním. Deti zakrúžkujú správnu odpoveď. Na riešenie testu od-
porúčame samostatnú prácu. 

Prepis čísla strany číslovkou, slovom

63
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Ako sme uviedli vyššie, v  učebnici sú čísla strán zapísané 
slovom. V pracovnom zošite deti prepíšu číslo strany slovom 
samostatne. 
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