
 

 

 

 

Tvorivé aktivity na hodine slohu 
 

PaedDr. Renáta Titková 
Mgr. Eva Siposová 

Mgr. Terézia Bulejová 
Mgr. Angela Kulichová 

  



online seminár Tvorivé aktivity na hodine slohu – Blahoželanie 

© Vydavateľstvo AITEC, Bratislava, 2020.  Strana je určená výhradne na didaktické účely. Všetky práva 
vyhradené.  

Aktivita 1 

Cieľ: Viesť žiakov k vzájomnej spolupráci, k sústredenému 
pozorovaniu ilustrácie, rozvíjanie čítania s porozumením.  

Forma práce: práca vo dvojiciach. 

Pomôcky: lep, nožnice. 

Postup prípravy: Každej dvojici pripravíme obrázok rozstrihaný  
na dieliky a vety napísané na samostatnom papieri.  

Úloha: Žiaci zložia obrázok a nalepia ho na výkres. Pod obrázok 
prilepia papierik s vetami. Čítajú jednotlivé vety a pozorujú 
obrázok. Podčiarknu vety, v ktorých informácie nie sú totožné 
s obrázkom. Svoje riešenie zdôvodnia. 
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Obrázok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vety 

Robko oslavoval narodeniny. 

Na torte mal desať sviečok. 

Otáznik fúkal do píšťalky. 

Otáznik mal na hlave klobúčik. 

Bodka mala na hlave červenú mašľu.  
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Aktivita 2 

Cieľ: Nacvičiť a osvojiť si základné pravidlá ústneho blahoželania. 

Forma práce: práca vo dvojiciach. 

Pomôcky: kartičky z papiera. 

Postup prípravy: Pripravíme kartičky, na ktorých sú uvedené 
príležitosti na ústne blahoželanie.  

Úloha: Žiaci si vyberú ľubovoľnú kartičku s uvedenou 
príležitosťou. Následne si nacvičia ústne blahoželanie, v ktorom 
použijú správne tykanie alebo vykanie. Nacvičené blahoželanie 
predvedú spolužiakom.  

Žiakov vedieme k aktívnemu počúvaniu a usmerňujeme diskusiu, v ktorej 
upozorňujú na chyby pri blahoželaniach (oslovenie, pozeranie do očí, 
podanie ruky a úsmev). 
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Aktivita 3 

Cieľ: Podporiť a rozvíjať detskú tvorivosť a fantáziu. 

Forma práce: samostatná alebo vo dvojiciach. 

Pomôcky: farebné pastelky, pero, vytlačený obrázok Otáznika 
s darčekom, výkres A4 (rozdelený na 4 časti). 

Postup: Vytlačíme obrázok s Otáznikom (pripevníme 
ho na magnetickú tabuľu, nástenku...) a rozdáme žiakom 
pripravené (rozstrihané) výkresy.  

Úloha: Žiaci kreslia, prípadne píšu námety na darčeky, ktoré 
sa môžu ukrývať v Otáznikovom balíčku. Kresby môžu pripevniť 
na magnetickú tabuľu, nástenku... Svoje návrhy porovnajú 
so spolužiakmi. Hotové práce vystavia v triednej galérii. 
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(obrázok na vystrihnutie) 
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Aktivita 4 

Cieľ: Rozširovať u žiakov slovnú zásobu, prehlbovať schopnosť 
uvedomovať si význam slov, aplikovať jazykovú vedomosť 
(abeceda). 

Forma práce: práca v skupinách. 

Pomôcky: slová na kartičkách (počet kartičiek závisí od počtu 
žiakov v triede). 

Postup prípravy: Každý žiak dostane kartičku s napísaným 
slovom.  

Úloha: Žiaci triedia slová na dve skupiny podľa témy oslava – 
škola. Svoje rozhodnutia zdôvodnia. Niektoré slová môžu 
poslúžiť aj ako námet na diskusiu (napr. počítadlo – súvisí 
so školou, ale žiaci ho môžu dostať aj ako darček...).  
Následne obe skupiny slov žiaci zoradia v abecednom poradí. 

Úlohu môžeme prepojiť aj s Aktivitou 3. Žiaci hovoria, ktoré darčekmi 
mohol Otáznik podarovať Robkovi, prípadne urobia na nástenku (tabuľu) 
veľkú pojmovú mapu. 
 

 

  

 



online seminár Tvorivé aktivity na hodine slohu – Blahoželanie 

© Vydavateľstvo AITEC, Bratislava, 2020.  Strana je určená výhradne na didaktické účely. Všetky práva vyhradené.  

 
 

torta bábika lampióny učiteľka zákusky 

kytica počítadlo darček návšteva matematika 

gratulant čítanie výkres žiak hostina 

školník jedáleň rozcvička oslávenec farbičky 


