
 

     

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria 

Kód projektu: 2611013043 
 

 

 

 

ZŠ s MŠ Centrum I 32, Dubnica nad Váhom 

 

 

 

 

 

Metodický list zo slovenského jazyka 
k pracovnému listu Overenie vedomostí 
o Tvorení slov 

 
 

 

 

Mgr. Emília Richtárechová 



Hlasovacie zariadenia ako prostriedok na diagnostik u vedomostí 
Téma  O čom to bude                                                                                    Ročník   Koho učíme                    
 Opakovanie  - Tvorenie slov, Synonymá, antonym, Rozprávanie                6. ročník ZŠ                                                             
Ciele  Čo sa žiak naučí Vstup  Čo vopred od žiaka očakávame 

  Žiak sa naučí 
• Upevní a zosystematizuje si poznatky o 

tvorení slov a synonymách 
• čítať texty a porozumieť im 
• vyberať potrebné informácie 
• verbalizovať naučené  
• rozvíjať myšlienkové operácie 

(porovnávanie, analýza, generalizácia, 
kategorizácia) 

 

• zručnosť vo verbálnej komunikácii 
• zručnosť základného ovládania 

a používania PC a internetu 
•  čítanie informácií 
• základná orientácia v tvorení slov 

 

Kompetencie  Čo chceme u žiaka rozvíjať 
Komunikácia v materinskom jazyku  

• rozvíjať zručnosti v komunikácii v písomnej i v ústnej podobe 
• vyjadrovať myšlienky, názory a stanoviská  
• vyberať podstatné informácie, čítať s porozumením, prezentovať informácie, stručne, jasne, 

zrozumiteľne  
• pracovať s internetom 
• analyzovať data 
• vyhľadávť, skúmať a triediť data 

Digitálna kompetencia  
• rozvíjať schopnosť pracovať s textovými informáciami  
• efektívne používať nástroje pri práci s internetom 

Naučiť a učiť 
• sprostredkovať výsledky 

Spolo čenské a ob čianske kompetencie  
• rozvíjať schopnosť vyjadriť svoje stanovisko, rešpekt voči iným ľuďom  

Kultúrne povedomie a vyjadrovanie  
• rozvíjať schopnosť vyjadriť vlastné  myšlienky 

Metódy a formy   Ako to realizujeme Prostriedky   Čo použijeme   
Metódy  

• prezentačná 
• ozrejmenie spôsobu hlasovania a 

vyhľadávania 
• príklady využitia poznatkov v reálnom 

živote 
• práca s digitálnou technológiou 
• dedukcia 

 Formy  
• opakovanie a upevňovanie vedomostí  
• individuálna práca  

• počítač s dataprojektorom, interaktívna 
tabuľa  

• pracovné listy 
•  prístup na internet 
• učebnica Slovenský jazyk  pre 6. ročník,  

Zdroje: 
• slovenský jazyk pre 6. ročník 
• elektronické slovníky 
• Využitie informačných a komunikačných technológii v predmete Slovenský jazyk 

a literatúra pre základné školy 



     Sled činností 

Diagnostika vedomostí 

 

1. Označ odpoveď, v ktorej sú všetky možnosti správne. Nové slová 
tvoríme: 
a) skloňovaním, skladaním, odvodzovaním predponou 
b) skladaním, stupňovaním, skloňovaním 
c) skladaním, odvodzovaním predponami, odvodzovaním príponami 

 
2. Slová, od ktorých tvoríme odvodené slová nazývame: 

a) základové 
b) základné 
c) prvotné 

 
3. Slová vzducholoď, vodoliečba a zemeguľa vznikli: 

a) spájaním 
b) skladaním 
c) odvodzovaním 

 
4. Synonymá sú slová: 

a) ktoré rovnako znejú 
b) ktoré majú rovnaký význam 
c) ktoré majú opačný význam 

 
5. Slová horko-sladký, smutno-smiešny, pochabo-dôstojný sú: 

a) antonymá 
b) homonymá 
c) synonymá 

 
6. V ktorej možnosti je správne tvrdenie? 

a) Jednoduché rozprávanie sa nečlení na odseky. 
b) Jednoduché rozprávanie sa označuje úvodzovkami. 
c) Jednoduché rozprávanie sa člení na úvod, jadro a záver. 
 

 



 


