
                        

 

BLOKOVÉ VYUČOVANIE 

 
Využitie tematickej integrácie v predmete slovenský jazyk a literatúra na 

interaktívnej tabuli (prezentácia v PowerPointe - Snehulienka) 

 

 

Spoločná téma: Snehulienka a sedem trpaslíkov 

Témy:      Vybrané a príbuzné slová po spoluhláskach B, M, P 
                       (jazyková výchova) 

                Opis -  tvorenie prídavných mien 
                      (slohový výcvik) 

                Rozprávka – rozprávanie podľa obrázkov, príprava na tvorbu  
                                        osnovy 
                      (čítanie a literatúra) 
 
Jazyková výchova 
 
Téma: Vybrané a príbuzné slová po spoluhláskach B, M, P (opakovanie učiva). 

Cieľ: Využívanie informácií  

           Rozvoj slovnej zásoby 

           Overenie aplikačných kompetencií 

Proces porozumenia:  Otvorené úlohy so stručnou  odpoveďou  (doplňovacie) 

Forma:  Spoločná práca 

              Samostatná práca 

Rozvíjané kompetencie: - pamäťové, klasifikačné a aplikačné kompetencie 
                                        - rečové a komunikačné zručnosti 
                                        - prezentačné zručnosti  



Pomôcky: zošit, písacie potreby, interaktívna tabuľa, prezentácia Snehulienka  

                    (snímky 3 až 28)           

Postup: 1. Spoločné zopakovanie vybraných slov po spoluhláskach B, M, P. 

             2. Instruktáž k organizácii práce. 

             3. Využívanie informácií cez aplikačné kompetencie, opakovanie 

                 platnej pravopisnej normy vo vybraných a príbuzných slovách. 

                Práca na interaktívnej tabuli:  postupné odkrývanie obrázka 

                a) jeden žiak pracuje pri interaktívnej tabuli, ostatní žiaci značia svoje  

                    odpovede do zošita (píšu len doplňované písmeno) 

                b) kontrola správnosti je priebežná v súčinnosti s IKT, nesprávne  

                    odpovede si každý žiak označí 

                c) vysvetľovanie pojmu jednotlivých doplňovaných slov 

                d) použitie slov vo vetách, rozvoj slovnej zásoby (ústne) 

            4. Verejná prezentácia vlastných záznamov a hodnotenie vlastného  

                 výsledku. 

 

Slohový výcvik 

Téma: Opis (príprava k opisu, priraďovanie vlastností) 

Cieľ:  Vyvodenie jednoduchého záveru  

           Rozvoj slovnej zásoby (tvorenie prídavných mien) 

Proces porozumenia:  Otvorené úlohy so stručnou odpoveďou (produkčné) 

Forma:  Spoločná práca 

              Samostatná práca 

Rozvíjané kompetencie: - aplikačné kompetencie 
                                        - rečové a komunikačné zručnosti 
                                        - prezentačné zručnosti  

Pomôcky: zošit, písacie potreby, interaktívna tabuľa,  prezentácia Snehulienka  

                  (snímky 29 až 34)            



Postup: 1. Odkaz na obrázok z predchádzajúcej hodiny, pomenovanie  

                 trpaslíkov. 

             2. Instruktáž k organizácii práce. 

             3. Vyvodzovanie jednoduchého záveru: 

                 Práca na interaktívnej tabuli:  Postupným prezentovaním snímok 

                 žiaci do zošitov píšu vlastnosti, ktoré vyplývajú z mien jednotlivých 

                 trpaslíkov. Najvýstižnejšie vlastnosti napíše žiak na interaktívnu  

                 tabuľu priamo do prezentácie.  

                 Forma hodnotenia: potlesk kolektívu 

             4. Zhodnotenie úspešnosti práce žiakov: doplnenie aspoň jednej 

                 vlastnosti ku každej literárnej postave. 

              5. Úloha na doma: Napíš päť vlastností, ktoré charakterizujú tvoju  

                   osobu. 

 

 

Čítanie a literatúra 

Téma: Rozprávanie podľa obrázkov (príprava na tvorenie osnovy). 

Cieľ: Integrácia a interpretácia informácií 

           Hodnotenie z hľadiska obsahu a textu 

           Dodržanie časovej postupnosti 

           Tvorenie viet 

Proces porozumenia:  Otvorené úlohy so stručnou odpoveďou (produkčné) 

Forma:  Spoločná práca 

              samostatná práca 

Rozvíjané kompetencie:  - rečové a komunikačné zručnosti 
                                         - prezentačné zručnosti  

Pomôcky: veľké hárky papiera, fixka, interaktívna tabuľa,  prezentácia 

                  Snehulienka (snímky 35 až 41), kniha Snehulienka a sedem              



                  trpaslíkov, magnetická tabuľa 

Postup: 1. Odkaz na prezentáciu z predchádzajúcej hodiny, triedenie literárnych 

                   postáv na hlavné a vedľajšie, zopakovať hlavné znaky rozprávky. 

               2. Instruktáž k organizácii práce. 

               3. Práca na interaktívnej tabuli:  

                  a) spoločné čítanie textu rozprávky z tabule, otázky na porozumenie 

                  b) hodnotenie z hľadiska obsahu a textu 

                  c) tvorenie viet podľa jednotlivých obrázkov, dôraz na dodržanie  

                      časovej postupnosti (ústne tvorenie viet, najkrajšiu a najlepšiu 

                      odpoveď napíše žiak fixkou na hárok papiera, každú vetu na jeden) 

               4. Práca na magnetickej tabuli:  

                   zoraďovanie napísaných viet podľa časovej postupnosti          

                5. Práca s knihou: prezentačné čítanie rozprávky o Snehulienke 

                6. Úloha na doma: voľná reprodukcia rozprávky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


