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Čo chcem naučiť žiakov 
v 2. ročníku na hodinách jazykového 
vyučovania?

Prezentácia je dostupná na webe, píšte si to, čo nevidíte na zobrazovači. 



Čo sú naše ciele a očakávania?

• Spoločná diskusia
• Individualizácia práce ako požiadavka



Využitie pojmovej mapy 

• Vlastné plánovanie
• Príprava na zvládnutie učiva 4. ročníka



Nová séria učebnice a pracovného 
zošita
• Plne v súlade s požiadavkami ŠVP (platného iŠVP)
• Primeraný rozsah
• Overené postupy
• Zaujímavé úlohy
• S rozšírenou interaktívnou podporou
• S podporou formou návrhu TVVP
• Diktáty k učivu
• Metodická podpora



Nové materiály – zmenený obsah



Vzdelávací štandard platný 
od roku 2015



Nahliadnime do TVVP



Čo považujeme za problematické 
učivo v 2. ročníku?
• Spoločná diskusia
• Zapíšeme si tie hlavné...



Nové oblasti

• Abeceda
• Zoraďovanie slov podľa prvého písmena
• Určovanie počtu hlások a písmen
• Neúplná veta

• Viaceré problémy rieši nasledujúce usmernenie:
https://www.statpedu.sk/files/sk/svp/inovovany-
statny-vzdelavaci-program/inovovany-svp-1.stupen-
zs/metodicke-usmernenie_na-web_jun.pdf

https://www.statpedu.sk/files/sk/svp/inovovany-statny-vzdelavaci-program/inovovany-svp-1.stupen-zs/metodicke-usmernenie_na-web_jun.pdf


Abeceda

• Slovenská abeceda (46 písmen)
• Pojem skrátená abeceda neexistuje, budeme ho 

však používať
• Pre učenie poradia lepšia skrátená (26 písmen)
• Pre zvládnutie požiadavky učiť celú
• Prepojenie na prvouku a prírodovedu vo vyšších 

ročníkoch



(SJ2 U, s. 16)



ABECEDA

• Vymenovať a napísať 
písmená v abecednom 
poradí

(SJ2 PZ, s. 8)



Nahliadnime do TVVP

• Zaradené na začiatok roka, aby sme mohli 
informácie využívať a zároveň neustále upevňovať



ABECEDA

• Neučiť celú abecedu naraz, ale v blokoch

(SJ2 PZ, s. 9)



Uzávery z PET fliaš

• Vyhľadaj nasledujúce písmeno
• Vyhľadaj tri nasledujúce písmená
• Vyber 5 písmen a zoraď ich podľa abecedy
• Vyhľadaj predchádzajúce písmeno



Hra Abeceda v PZ

(SJ2 PZ, s. 3)



Abeceda

(PaS 2)



Abeceda

(Abeceda, z vreca von!)



Poháriky



Úloha v skupinách

• Hra s abecedou formou papierového zadania
1. Otvorte si pracovný zošit na s. 3 a pozrite si 

tabuľku.
2. Vyhľadajte písmená v tabuľke podľa zadaného 

kľúča.
3. Zostavte tri slová.
4. Zo slov zostavte vetu.
5. Napíšte si ju pod tabuľku a dajte znamenie, že ste 

hotoví. 



Tabuľka

• Tabuľku možno vytlačiť, zalaminovať a používať aj 
vo vyšších ročníkoch



aitec offline 
IHRISKO - Abeceda

aitec offline



Zoraďovanie podľa abecedy

• V reále sa riadime normou STN 01 0181
• https://jazykovaporadna.sme.sk/q/1138/
• Zaraďovať len také slová, aby sa jav d/ď... 

nevyskytoval
• Ak sa stane, treba však postupovať podľa normy, 

horšie sa bude preúčať, ak ich to naučíme 
nesprávne

https://jazykovaporadna.sme.sk/q/1138/


Základné zmeny – ZHRNUTIE

• Zoraďovať slová 
v abecednom poradí 
na základe prvého 
písmena 

(SJ2 PZ, s. 9; U, s. 18)



Problematika

• A (a, à, á, ä) – prvé písmeno nahrádza druhé a ďalšie písmeno
• B
• C
• Č
• D/Ď
• E (e, é)
• F
• G
• H
• CH
• I (i, í)...



Určovanie počtu hlások a písmen

• Začať sluchovým vnímaním hlások
• (ukážka úlohy v učebnici)
• Pokračujeme hláska vs. písmeno
• Prečo nie je vhodné učiť ch, dz, a dž ako dve písmena?
Kde má dosah toto učivo:
Abeceda (46 písmen)
Zoraďovanie slov podľa abecedy (slová s ch by boli medzi c)
Vyhľadávanie v slovníkoch (viď vyššie)
Delenie slov na konci riadka (výc-hod delenie na hranici dvoch 
spoluhlások)
Vypĺňanie tajničiek (CH ako jedno okienko)



(SJ2 U, s. 27)



(SJ2 U, s. 13)



Radenie učiva slohu v učebnici

• Hurá, už sme druháci (s. 2)
• Slovenčina okolo nás (s. 4)
• Vitaj v škole (s. 6)
• Rozprávame rozprávku (s. 14)
• Vieme, komu vykáme a komu tykáme (s. 20)
• Rozprávame príbehy (s. 22)
• Rozprávame rozprávku (s. 36)
• Rozprávame o tom, čo sme prečítali (s. 38)
• Nadpis (s. 52)



• Opis ilustrácie (s. 80)
• Blahoželanie (s. 81)
• Dorozumievame sa (s. 85)
• Píšeme listy – Rozprávanie podľa série obrázkov (s. 86)
• Adresa (s. 102)
• Píšeme listy (s. 103)
• Rozprávame rozprávku 3 (s. 106)
• Rozprávame, ako vyzerá svet okolo nás (s. 110)
• Čo sme zažili (s. 114)
• Čo sme sa naučili (s. 115)





Radenie učiva slohu

• Koncepcia jazyka a komunikačnej časti je úzko 
prepojená

• Autorsky premyslený systém na optimálne 
prepojenie jazyka a slohu (komunikácie)

• V živote je to tiež prepojené a najprv pracujeme 
na úrovni reči a až potom na úrovni písania



Nahliadnime do TVVP

• Možnosť spájať a deliť, prehadzovať
• Niekedy idú dve témy za sebou, možno týždeň 

skončiť a aj začať slohom



PRESTÁVKA



Ako zakomponovať čítanie 
s porozumením do jazykovej časti?
• Od pochopenia obsahu
• Obrázok ako nosná informácia na zvládnutie 

obsahu
• Rozprávanie spolu s „čítaním obrázka“
• Postupné zapájanie textu do vyučovania
• Kľúčová práca s textom je v 3. a najmä vo 4. ročníku
• Zvládnutie mechanizmu nevyžaduje okamžitú  

prácu s textom



• Dieťa musí najprv informácii porozumieť
• Musí sa s ňou naučiť pracovať v hovorenej podobe
• Potom bude vedieť s ňou pracovať aj v písanej 

(prečítanej) podobe

• Vymýšľajme okruhy úloh na prácu s informáciami 
obsiahnuté v obrázku



• Poďme sa zahrať

Trpaslík Zelenka
Trpaslík Modrík
Trpaslík Červenka
Princ
Princezná
Organizátor práce



• Poďme sa zahrať

Spustiť čítačku textu

Rozdať texty
Premietať na 
dataprojektore texty



(SJ2 U, s. 26)



Využitie dramatizácie a rolových
hier

(SJ2 U, s. 20)



Neúplná veta

• Čo je neúplná veta?
• Nie je definovaná
• Je neúplná dvojčlenná veta, vyžaduje však poznať 

pojmy podmet a prísudok
• Neúplná veta by mohla byť aj veta nedokončená
• Náš výklad a naše podanie

(SJ2 U, s. 99)



Vety podľa obsahu

• Oznamovacie
• Opytovacie (zisťovacie, doplňovacie)
• Rozkazovacie
• Želacie

• Každá z týchto viet môže mať aj formu zvolania, 
teda môže byť zvolacia (učivo 5. ročníka).



Neúplná veta

• Rozlišovať neúplnú vetu v texte

• Čo je neúplná veta? Je to učivo 6. ročníka.
• Naše poňatie vety, ktorá nie je úplná: nemá oba 

základné vetné členy, ako ich pozná druhák.
Názvy (Pošta. Telocvičňa.)
Hodnotenia (Super! Úžasné!)
Pozdravy (Servus. Čau!) Diskutabilné napr. Ahoj. Ide 
o skratku.
Snaha upútať pozornosť (Psst! Héj!)



(SJ2 U, s. 99)



Základné zmeny – ZHRNUTIE

• Rozlišovať neúplnú vetu v texte
• Rozpor vo vnímaní, 6. ročník

(SJ2 U, s. 25)



Pomôcka na neúplné vety



Vzdelávací štandard

Obsahový štandard:
výslovnosť a pravopis spoluhlások d, t, n, l v 
porovnaní s výslovnosťou a pravopisom spoluhlások 
ď, ť, ň, ľ

Výkonový štandard:
uplatniť pravopis a výslovnosť slov s tvrdou 
spoluhláskou l, po ktorej sa píše y (lyko, mlyn, plyn, 
lysá, lyžica...)



Analýza jednej témy z pohľadu 
práce pedagóga



Štyri etapy

• Dieťa jav identifikuje
• Dieťa jav pomenuje
• Dieťa jav precvičuje
• Dieťa jav používa v praktickej komunikácii



(SJ2 U, s. 61, 62)



Úvodná hádanka

• S vysokou umeleckou hodnotou
• Nabáda doslova na riešenie, je to zároveň pomôcka
• Učí žiaka pracovať s textom (čítanie s porozumením 

s jednoduchými a krátkymi textami)



(SJ2 U, s. 61, 62)



Informácia ako poučka

• Informácia už bola povedaná, nadväzujeme na ňu



(SJ2 U, s. 61, 62)



Séria úloh 

• Narastajúca náročnosť
• Podľa Bloomovej taxonómie – od porozumenia, 

cez zapamätanie, aplikovanie až po tvorbu
• Vytváranie jednoduchých komunikačných situácií
• Fixácia riešením úloh, memorovaním, používaním 

(rôznorodosť, pre každého niečo)
• Striedanie práce s bežným textom, doplňovačky, 

práca s obrázkom



(SJ2 U, s. 61, 62)



Poučka

• Deti majú spoznať znenie poučky
• Deti majú analyzovať informáciu z poučky 

a využívať pri riešení úloh
• Dieťa sa vráti k poučke na konci 
Zopakujme si:
• Dieťa jav identifikuje
• Dieťa jav pomenuje
• Dieťa jav precvičuje
• Dieťa jav používa v praktickej komunikácii



(SJ2 U, s. 61, 62)



Práca so slovom

• Obsahový význam
• Jazykový význam
• Nikdy nepracujeme so slovom, ktorému dieťa 

nerozumie po obsahovej stránke



(SJ2 U, s. 61, 62)



Formulovanie vlastných myšlienok

• Návrat k poučke
• Primerane odborne odpovedať na otázky
• Vedieť s odbornými termínmi pracovať v zadaniach 

(aby vedel reagovať na zadanie úlohy, ak tam je 
odborný termín)

• V pracovnom zošite doplnenie znenia poučky



(SJ2 U, s. 62)



(SJ2 PZ, s. 32)



Pomôcka k poučkám

(SJ2 PZ, 4. s. o.)



Precvičenie v rôznorodých 
úlohách v pracovnom zošite



(SJ2 PZ, s. 30/6)



(SJ2 PZ, s. 31/7)



aitec offline 
IHRISKO - Priraďovačka

aitec offline



BINGO 





Vyhodnotenie zvládnutia

• Príprava na diktát a zvládnutie žiakmi



Dostatočne precvičené?

• Diktát je jednou z mnohých 
metód, prostredníctvom ktorej 
sa v školskom prostredí 
u žiakov zisťuje úroveň 
zvládnutia pravopisu.



• Diktáty dané vzdelávacím štandardom
• Počet: 10
• Zameranie: dané
• Poradie: neurčené, ak učiteľ nepovažuje učivo 

za dostatočne prebraté, môže predradiť iný diktát  
upevneným učivom pred iný

Diktáty



Diktáty

• Nie dril, ale príprava vo forme nácvičných diktátov 
a aktivít, aby žiak zvládol obsah aj formu overovania 

• Inšpirácia v MP k SJ 2
• Metodika obsahuje nielen diktáty, ale aj 

pomenované najčastejšie chyby a možnosti ich 
odstránenia



Nahliadnime do TVVP



Diktáty

(D1 – 2, s. 53, 54)



aitec offline 
IHRISKO - Doplňovačka

aitec offline



Kontrolný diktát

• Finálna fáza dôležitá pre učiteľa a žiaka/rodiča
• Určuje nielen mieru, ale aj ďalšie kroky práce 

učiteľa
• Diktáty v metodickej príručke



(MP SJ2, s. 9)



Kontrolný diktát
• Spôsob diktovania – kapitola 6 v titule Diktáty pre 

1. a 2. ročník, kapitola 5 v titule Diktáty pre 3. a 4. 
ročník

(D1 – 2, s. 10)



Kontrolný diktát

(D1 – 2, s. 55)



Písanie slov podľa abecedy

• Hra



Pozrime sa opäť na naše ciele

• Diskusia o možnosti zvládnuť požiadavky



Nové materiály – zmenený obsah
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