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Obsahuje listovanie titulmi: 

Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ, učebnica 

Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ, pracovný zošit 

Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ, metodická príručka 

Písanie a slohové cvičenia pre 3. ročník ZŠ, 1.zošit 

Písanie a slohové cvičenia pre 3. ročník ZŠ, 2.zošit
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 Vyrezátor prináša možnosť otvoriť si cvičenie vo zväčšenom výreze, 
ktorý sa dá ďalej interaktívne využiť. 
Učiteľ alebo žiak s ním môže pracovať na interaktívnej alebo na bielej 
magnetickej tabuli. 
Pri prechádzaní kurzorom cez jednotlivé cvičenia sa niektoré plochy 
zvýraznia. Tieto označujú výrezy. Žlté plochy znamenajú aktívne miesta 
s možnosťou rozkliknutia. Po kliknutí sa otvorí výrez cvičenia, do 
ktorého je možné vpisovať požadované odpovede.  
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Záložka HVIEZDIČKA (bonusové materiály) obsahuje: 

Interaktívne cvičenia Alf 

Prezentácie 

IHRISKO – interaktívne hry 
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PREHĽAD PREZENTÁCIÍ 
 

 

Prezentácie slúžia ako doplnok k témam, 
na vyvodenie nového učiva. Sú zoradené 
podľa abecedy, ale nájdete ich priradené 
aj ku konkrétnej strane. Prostredníctvom 
vyhľadávania si môžete vyhľadať prezentáciu, 
ktorú v danej chvíli potrebujete. 
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Prídavné mená, prezentácia: Slová s opačným významom 
 

 

 

 

 

V prezentácii sa žiaci zoznamujú so slovami opačného významu.
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Oznam, Prezentácia: Oznam 
 

 

 

 

 

 

 

 

Prostredníctvom prezentácie sa žiak učí sformulovať krátky oznam.
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PREHĽAD INTERAKTÍVNYCH CVIČENÍ ALF: 

 
 

 

 

 

 
Interaktívne cvičenia Alf slúžia na precvičenie učiva. Sú 
zoradené podľa abecedy, ale nájdete ich priradené aj 
ku konkrétnej strane. Prostredníctvom vyhľadávania si 
môžete vyhľadať interaktívne cvičenie Alf, ktoré v danej 
chvíli potrebujete. 
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Ukážka Interaktívnych cvičení Alf: 
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IHRISKO - Interaktívne hry 
 

Hru, ktorou chcete precvičovať učivo, si vyberiete na úvodnej obrazovke alebo v listovaní titulom.  
Hry sú priradené k jednotlivým stranám pracovného zošita podľa témy s ktorou súvisia. 
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ABECEDA 

Počet písmen 
• Počet písmen 3 až 5 
• Počet písmen 6 a viac 
• Všetky možnosti 

 
Stupeň obťažnosti 
• Ľahší 
• Ťažší

Hra precvičuje pravopis i/í 
a y/ý po obojakých 

spoluhláskach a upevňuje 
orientáciu v abecede 

tvorením slov. 
Žiak tvorí slová podľa čísel 

v poradí písmen v abecede. 
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DOPLŇOVAČKA 

Téma 
• Slová s i/í a y/ý po b 
• Slová s i/í a y/ý po m 
• Slová s i/í a y/ý po p 
• Slová s i/í a y/ý po r 
• Slová s i/í a y/ý po s 
• Slová s i/í a y/ý po v 
• Slová s i/í a y/ý po z 
• Všetky témy 
 

Verzia 
• 1 slovo 
• 2 slová 
• Prekvapenie

Hra precvičuje pravopis písania i/í a y/ý 
po obojakých spoluhláskach. 
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PREŠMYČKY 

Počet písmen 
• Počet písmen 3 až 5 
• Počet písmen 6 a viac 
• Všetky možnosti 

Hra rozvíja čítanie 
s porozumením a slovnú zásobu. 

Upevňuje pravopis písania i/í 
a y/ý po obojakých 

spoluhláskach. 
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PRIRAĎOVAČKA 

Témy 
• Vybrané slová po b 
• Vybrané slová po m 
• Vybrané slová po p 
• Vybrané slová po r 
• Vybrané slová po s 
• Vybrané slová po v 
• Vybrané slová po z 
• Všetky témy 
 

Verzia 
• Obrázok 
• Slovo 
• Prekvapenie 

  

Hra precvičuje pravopis 
vybraných slov prostredníctvom 
priraďovania slova k správnemu 

obrázku alebo obrázku 
k správnemu slovu. 
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TÝŽDENNÍK 

Témy 
• Vybrané slová po b 
• Vybrané slová po m 
• Vybrané slová po p 
• Vybrané slová po r 
• Vybrané slová po s 
• Vybrané slová po v 
• Vybrané slová po z 
• Podstatné mená 
• Prídavné mená 
•  Zámená 
•  Číslovky 
•  Slovesá 
• Všetky témy 

  

Hra precvičuje viaceré 
pravopisné učivá. 
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PEXESO 

Druhy 
• Obrázkové 
• Slovné 
• Obrázkovo-slovné 
 
Téma 
• Slová s i/í a y/ý po b 
• Slová s i/í a y/ý po m 
• Slová s i/í a y/ý po p 
• Slová s i/í a y/ý po r 
• Slová s i/í a y/ý po s 
• Slová s i/í a y/ý po v 
• Slová s i/í a y/ý po z 
• Všetky témy 

  

Hra rozvíja sústredenie, logické 
myslenie a precvičuje jazykové 
javy prostredníctvom hľadania 

dvoch rovnakých slov, 
obrázkov alebo obrázkov 
a slov, ktoré spolu súvisia. 
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Vyhodnotenie hier 
4 stupne hodnotenia hier: 

1. stupeň, 6 – 7 správnych úloh: 
v bubline sa objaví komentár 
Výborne! a psík veselo skáče. 
 2. stupeň, 4 – 5 správnych úloh: 

v bubline sa objaví komentár  
Skús znova! a psík zavýja. 
 3. stupeň, 1 – 3 správnych úloh: 

v bubline sa objaví komentár Skús 
znova! a psík sedí na zemi. 
 

4. stupeň, žiadna správna úloha: 
v bubline sa objaví komentár  
Skús znova! a psík leží smutne na 
zemi. 
 

Ak chce žiak hrať hru znova, stlačí tlačidlo Nová hra.  
Ak chce hru ukončiť, stlačí tlačidlo červený krížik. 

 


	aitec offline Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ
	Záložka HVIEZDIČKA (bonusové materiály) obsahuje:
	Prezentácie
	Interaktívne cvičenia Alf
	IHRISKO – interaktívne hry
	PREHĽAD PREZENTÁCIÍ
	Prídavné mená, prezentácia: Slová s opačným významom
	Oznam, Prezentácia: Oznam
	IHRISKO - Interaktívne hry
	DOPLŇOVAČKA
	PREŠMYČKY
	TÝŽDENNÍK
	PEXESO
	Vyhodnotenie hier

