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SLOVENSKÝ JAZYK  pre 4. ročník základných škôlMETODICKÁ PRÍRUČKA

 

2  Didaktické spracovanie učiva v učebnici
Spracovanie učiva v učebnici Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ 
nadväzuje na koncepciu učebníc pre 2. a 3. ročník. Radenie te-
matických celkov, nadväznosť tém jazykovej a slohovo-komu-
nikačnej zložky aj výber štruktúrnych komponentov učebnice 
sú plne podriadené princípom komunikačného vyučovania 
materinského jazyka. 

2.1 Štruktúra komponentov 
tematických celkov 
v učebnici

Systém štruktúrnych komponentov využívaných v  pred-
chádzajúcich učebniciach slovenského jazyka je uplatnený 
aj  v  učebnici slovenského jazyka pre 4. ročník. V  súvislosti 
so špecifi kami obsahového zamerania učiva v tomto ročníku 
sú použité aj nové komponenty. 

Štruktúrne komponenty používané 
v celej sérii učebníc slovenského jazyka 
pre 2. až 4. ročník ZŠ

Východiskový text

Východiskový text ako štruktúrny komponent má aj v  tejto 
učebnici zásadnú funkciu. Poskytuje materiál na identifi kova-
nie jazykových javov a ich funkcií v reálnom texte a následne 
v komunikačnej situácii.

Ako ľudia bývajú? 
Ľudia bývajú v najrôznejších príbytkoch, ktoré sú 

prispôsobené prírodným podmienkam danej krajiny. 
Dôležité sú aj f inančné možnosti jej obyvateľov. 

VYBRANÉ SLOVÁ
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Ako ľudia bývajú?
Ľudia bývajú v najrôznejších príbytkoch, ktoré sú 

prispôsobené prírodným podmienkam danej krajiny. 
Dôležité sú aj f inančné možnosti jej obyvateľov. 

VYBRANÉ SLOVÁ

Poučka 
S poučkou sa deti oboznamujú väčšinou priamo po aktívnej práci 
s jazykovým javom vo východiskovom texte. Príklady slov, na kto-
rých možno význam poučky prezentovať, sú vpísané do lupy.

.  Zisti, ktoré slovo do riadka nepatrí. Zdôvodni. 

•  muž, muži, o mužoch, s mužmi, mužský, s mužom, mužovi

zošit, 
v zošite, o zošite, 
so zošitmi, zošity, 

v zošitoch, 
zošitmi

Podstatné mená používame v reči v rôznych tvaroch – 
skloňujeme ich. Sú to ohybné slovné druhy.
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šišitzošit,
v zošite, o zošite,
so zošitmi, zošity, 

v zošitoch,v zošitoch,šit h
zošitmi

Podstatné mená používame v reči v rôznych tvaroch –
skloňujeme ich. Sú to ohybné slovné druhy.

Súbor úloh zoradených podľa narastajúcej 
didaktickej náročnosti
Radenie úloh rešpektuje použitý didaktický postup. Vychádza 
z Bloomovej taxonómie cieľov vyučovania.

Diktát
Diktát využívame ako jednu z možností precvičenia a hodno-
tenia miery osvojenia daného poznatku.

Opakujme si
Systém úloh na priebežné opakovanie poznatkov osvojených 
počas primárneho vzdelávania.

Úlohy na samostatnú prácu 
alebo domáce úlohy                

Tieto úlohy nachádzajúce sa na konci tematických celkov sú 
odlišné od predchádzajúcich úloh. Sú určené na samostatnú 
prácu, prípadne na vypracovanie doma. Označujú sa písme-
nami A, B, C.

  Napíš zoznam desiatich vecí, ktoré je zbytočné zobrať si do školy v prírode.

  Napíš zoznam aspoň desiatich vecí, ktoré sa môžu rozbiť.

  Utvor neobyčajné (smiešne) dvojice podstatných a prídavných mien.
prišitý hrad jazdecký čaj 
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Napíš zoznam desiatich vecí, ktoré je zbytočné zobrať si do školy v prírode.

Napíš zoznam aspoň desiatich vecí, ktoré sa môžu rozbiť.ťť

Utvor neobyčajné (smiešne) dvojice podstatných a prídavných mien.

Cieľový text
Krátky text, umiestnený dole pod čiarou, je adresovaný učiteľo-
vi, prípadne rodičovi. Jeho cieľom je stručné oboznámenie s ob-
sahom a s cieľmi daného tematického celku.  

Dieťa vie rozlíšiť vecný a umelecký text. Vie, čo sú to kľúčové slová.
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Dieťa vie rozlíšiť vecný a umelecký text. Vie, čo sú to kľúčové slová.

Štruktúrne komponenty špecificky 
používané v učebnici Slovenský jazyk 
pre 4. ročník ZŠ

Diskusia 

Schopnosť diskutovať je jednou z  kľúčových kompetencií for-
mulovaných pre absolventa primárneho vzdelávania. Prvok je 
systematicky zaradený v celej učebnici. Vytvára priestor na prie-
bežné zdokonaľovanie schopnosti diskutovať, prezentovať, 
obhajovať, ale aj prijímať názor spolužiakov. Pri diskusiách je 
vhodné zaviesť jednoznačné pravidlá a trvať na ich dodržiavaní. 

 1.  Diskutujte o rôznorodosti vianočných zvykov rôz-
nych národov a národností. Porovnajte ich vianoč-
né zvyky s tými vašimi. 
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1. Diskutujte o rôznorodosti vianočných zvykov rôz-
nych národov a národností. Porovnajte ich viaanoč-
né zvyky s tými vašimi. 

Portfólio 

Pre každé dieťa na začiatku školského roka založíme obal, 
do ktorého si bude počas celého školského roka zakladať pro-
dukty vytvorené pri riešení takto označených úloh. Do portfó-
lia možno založiť aj iné vhodné detské produkty. Portfólio je 
dobrým diagnostickým nástrojom na dynamické diagnostiko-
vanie žiaka. Zadania súvisiace s portfóliom sú zaradené syste-
maticky v celej učebnici.

 6.  Napíšte text vianočnej koledy.

SJ4 ucebnica-osvit.indd   45 10/12/11   11:21:27 PM

6.  Napíšte text vianočnej koledy.
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SLOVENSKÝ JAZYK  pre 4. ročník základných škôl METODICKÁ PRÍRUČKA

 

Pojmová mapa  
Pojmové mapovanie je veľmi efektívny prostriedok na spres-
nenie vzťahov medzi pojmami k danému učivu. Systematicky 
sa využíva vo všetkých tematických celkoch. Nadväzuje naň aj 
komponent v pracovnom zošite.

 3.  Vyhľadaj v učebniciach dva umelecké a dva vecné texty.

TEXTY Vecné Umelecké Informácie 

Informácie 

Umelecký 
zážitok 
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TEXTYVecné Umelecké Informácie

Informácie 

Umelecký 
zážitok 

Viac hláv – viac rozumu     

Súbor úloh, ktoré deti riešia 
spoločne v skupinách.

 Zasmejme sa

Do učebnice sa zámerne vyberali vtipy, v ktorých sa objavujú 
jazykové javy, s ktorými sa deti v danom tematickom celku 
oboznamujú. 

2.2 Štruktúra komponentov 
tematických celkov 
v pracovnom zošite 

Pracovný zošit obsahuje súbory úloh k  tematickým celkom 
v učebnici, ktorých cieľom je  precvičiť a aplikovať poznatky 
prezentované v učebnici v úlohách s rôznou náročnosťou. Aj 
v pracovnom zošite sú úlohy zostavené a zoradené v zmysle 
Bloomovej taxonómie cieľov vyučovania*. Zadania sú formu-
lované tak, aby deti mohli v  čo najväčšej miere úlohy riešiť 
samostatne. Za súčasť riešenia považujeme vo väčšine úloh 
aj samostatné prečítanie a porozumenie zadania. V pracov-
nom zošite sa využívajú aj prvky použité v predchádzajúcich 
pracovných zošitoch. Na plnenie špecifi ckých cieľov v štvrtom 
ročníku sme zaradili aj nové komponenty. 

Štruktúrne komponenty používané v celej 
sérii pracovných zošitov k učebniciam 
slovenského jazyka pre 2. až 4. ročník ZŠ
Súbor úloh zoradených podľa narastajúcej 
didaktickej náročnosti
Súbor úloh je radený podľa didaktickej náročnosti v  zmysle 
Bloomovej taxonómie cieľov vyučovania.

Poučka na doplnenie
Texty poučiek, do ktorých deti dopĺňajú chýbajúce slová, sú 
umiestnené na okraji pracovného zošita, aby bolo možné ich 
odstrihnúť, nalepiť na papier a odložiť na použitie v piatom 
ročníku.

Napíš  vybrané  slová  po  b:  

Napíš  slová  s  i/í  po  b:  
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Štruktúrne komponenty špecificky 
používané v pracovnom zošite k učebnici 
Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ

Pero 

Cieľom tohto komponentu je poskytnúť deťom priestor na 
pravidelné písanie krátkych textov. Úloha má hraničný cha-
rakter – prelína sa tu jazyková a slohovo-komunikačná zložka 
jazykového vzdelávania – a je formulovaná tak, aby ovplyvnila 
využívanie jazykových prostriedkov, o ktorých sa deti práve učili. 
Deti riešia úlohy výlučne samostatne. Oceňujeme predovšetkým 
tvorivosť a originalitu pri tvorbe textu a pravopisnú i gramatic-
kú správnosť vzhľadom na aktuálnosť osvojených poznatkov. 
(Pri hodnotení opravíme všetky chyby, ale počítame len tie, 
ktoré sa týkajú osvojených pravopisných a gramatických javov.) 

  

  Opíš postup správneho čistenia zubov.
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Vtip 

Vtipy prezentujú reálne texty, ktoré využívajú štandardné jazy-
kové prostriedky. Ich výber a zaradenie na konkrétne miesto 
bol podmienený tým, že sa v nich musel príslušný jazykový jav 
nachádzať. Deti si po prečítaní vtipu uvedomia, že sa obozná-
mili s teóriou konkrétneho jazykového prostriedku, ktorý sa 
v reči bežne používa.

– Aký je tvoj materinský jazyk?
– Prosím, červený.
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Pojmová mapa   

Práca s pojmovými mapami bola zaradená už v pracovnom zoši-
te pre 3. ročník. V pracovnom zošite pre 4. ročník sú vo vybera-
teľnej prílohe načrtnuté neúplné pojmové mapy. Deti z ponuky 
na okraji strany vyberajú pojmy a vpisujú ich do pojmovej mapy. 
Snažia sa túto úlohu vyriešiť samostatne. V  prípade potreby 
môžu riešenie konzultovať so spolužiakom, prípadne porovnať 
s pojmovou mapou v učebnici. Na konci školského roka si deti 
prílohu môžu z pracovného zošita oddeliť a ponechať ako súbor 
základných teoretických poznatkov zo slovenského jazyka.

Vytvor z pojmov v prílohe pracovného 
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zošita pojmovú mapu citosloviec.
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* TUREK, I. Didaktika. Bratislava: Iura Edition, 2010.
SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha: Grada Publishing, 2008. 
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