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Problematické slová s korpusom 
Téma  O čom to bude                                                                                    Ročník   Koho učíme                    
Upevňovanie pravopis.ných  zručností so Slovenským národným  
korpusom  (nácvik na diktát)                                                                           6. ročník ZŠ                                                             
Ciele  Čo sa žiak naučí Vstup  Čo vopred od žiaka očakávame 

  Žiak sa naučí 
• používať výrazy potrebné pre 

vyhľadávnie v elektronickom slovníku a v 
SNK 

• čítať texty v slovníku a v SNK 
• vyberať potrebné informácie 
• používať slová, ktoré sú problémové 
• verbalizovať nájdené informácie 
• základy tvorivého písania 
 

• zručnosť vo verbálnej komunikácii 
• zručnosť základného ovládania 

a používania PC a internetu 
•  čítanie informácií 
• pojem synonymá 

 

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 elektronickým slovníkom SNK 
• analyzovať data 
• vyhľadávť, skúmať a triediť dáta 

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 
• vyhľadávaanie  čítanie textu v 

elektronickom slovníku  v SNK 
• ozrejmenie spôsobu vyhľadávania 
• príklady využitia poznatkov v reálnom 

živote 
• práca s digitálnou technológiou 
• dedukcia 

 Formy  
• hodina základného typu  
• 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 

Vyhľadávanie slov v základnom tvare 

1. Žiaci dostanú slová, ktorých pravopis je potrebné precvičiť, pretože sú pre 
nich problematické a vyskytnú sa v diktáte 
rozvinutý, teplomilný, motocykel, priemysel, zvíťaziť 

2. Uvedené slová budú hľadať v SNK 
 Žiak si otvorí Bonito, do rámčeka nové hľadanie napíše hľadaný 
výraz, stlačí enter a objaví s mu hneď niekoľko slov v základnom 
tvare v kontexte 

Počet výskytov: 998 
Napr.: rozvinutý priemysel, rozvinutý obchod, rozvinutý rybolov, 
rozvinutý školský systém, rozvinutý trh, rozvinutý cestovný ruch 
 

 
 

 Žiak vypíše 7 slovných spojení, ktoré ho najviac zaujali 
Ľavým klikom 2x,  sa objaví celá veta, ktorú si žiak odpíše do   
zošita   

 
 Pravým klikom zistí zdroj vety  tiež ho odpíše 
Napr.:Hospodárske noviny O8/07 

 Žiak si hľadané slová overí v elektronickom slovníku 
 Nájde synonymum k slovu zvíťaziť 

Porozumenie jednotlivých slov učiteľ overí otázkami. 



 

 

 

 

 


