
         
 

 

Metodický list  č. 1 k práci na interaktívnej tabuli 

 
 
Názov Hlásky (delenie hlások, samohlásky) 

Ročník 3. ročník 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

Tematický celok Hlásky 

Zaradenie pracovného 

listu 

Využitie: 

opakovanie a utvrdzovanie učiva 2. ročníka 

Téma Delenie hlások 

Triedenie samohlások 

Edukačné ciele k téme  poznať rozdelenie hlások na samohlásky, spoluhlásky  

 pojem hláska, písmeno 

 triediť samohlásky na krátke a dlhé 

 správna výslovnosť samohlások 

Rozvíjané kompetencie Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti v praktických 

činnostiach 

Prierezové témy OSR – vážiť si vlastnú prácu, spolupracovať, oceniť 

vedomosti 

Pomôcky Interaktívna tabuľa, počítač, dataprojektor, prezentácia v 

ActivInspire 

Použité metódy Využívanie informácií: 

 uzavreté zoraďovacie úlohy 

 úlohy s alternatívami odpovedí  

Činnosti  triedenie hlások do kontajnerov (proces spojenia 

vizualizácie obrázku a hlásky) -  flp 1 

 triedenie samohlások, ich rozdelenie - flp 2 

 výber správnej odpovede, praktické činnosti - flp 3,4 

Forma hodnotenia  

 

Priebežné, ústne cez spätnú väzbu podať žiakovi informáciu 

o jeho úspešnosti. 

Kritériá hodnotenia Presnosť odpovede, pohotová reakcia, orientácia na tabuli. 

 
 

 

 

 
 

 

 



         
 

 

Metodický list  č.2 - k práci na interaktívnej tabuli  (A) 

                                       - dokument spracovaný vo WORDE (B) 
 

 
Názov Tvrdé a mäkké spoluhlásky (slová s y/ý, i/í po spoluhláske l) 

               (PL č. 2) 

Ročník 3. ročník 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

Tematický celok Hlásky 

Zaradenie pracovného 

listu 

Využitie: 

opakovanie a utvrdzovanie učiva 2. ročníka 

Téma Tvrdé a mäkké spoluhlásky 

Slová s y/ý po spoluhláske l 

Edukačné ciele k téme  poznať základné rozdelenie spoluhlások na tvrdé a mäkké 

 zdôvodniť písanie y/ý, i/í po spoluhláske 

 výcvik v sluchovej a zrakovej predstavy písania y/ý, i/í 

v koreni slov 

 rozširovať slovnú zásobu 

 doplniť správne y/ý, i/í 

Rozvíjané kompetencie Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti v praktických 

činnostiach 

Prierezové témy OSR – obohatenie slovnej zásoby, správne vyjadrovanie 

Pomôcky A: Interaktívna tabuľa, počítač, dataprojektor, prezentácia 

v ActivInspire 

B: PL v tlačenej podobe, písacie potreby 

Použité metódy Využívanie informácií: 

 doplňovačka  

 

Činnosti  doplniť správne y/ý, i/í v koreni  domácich aj prevzatých 

slov  

 zdôvodniť a verifikovať svoje tvrdenia 

Forma hodnotenia  

 

A: ústne priebežné, samokontrola 

B: známkou 

 

Kritériá hodnotenia A: správnosť a rýchlosť riešení, úspešnosť vlastnej kontroly 

B: splnenie časového limitu, percento úspešnosti 

 

 

 
 

 



         
 

 

 

Metodický list  č.3 – dokument spracovaný vo WORDE 
 

 
Názov Krížovky s dvojhláskami        (PL č. 1 až 6) 

Ročník 3. ročník 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

Tematický celok Hlásky 

Zaradenie pracovného 

listu 

Využitie: 

opakovanie a utvrdzovanie učiva 2. ročníka 

Téma Dvojhlásky 

Edukačné ciele k téme  precvičiť pravopisnú normu pri písaní a delení slov 

s dvojhláskami 

 poznať osobitosti dvojhlásky ô 

 rozvíjať slovnú zásobu, vysvetľovanie nových pojmov 

 správna výslovnosť slov s dvojhláskou 

 tvorenie zdrobnenín 

Rozvíjané kompetencie Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti 

Komunikačné kompetencie 

Prierezové témy MEV – iná forma vyjadrovania, pravidlá vpisovania do 

krížovky 

OSR – pravidlá spolužitia 

Pomôcky PL  1 až 6 v tlačenej podobe, písacie potreby  

Použité metódy a formy Využívanie informácií: 

 rozširovanie slovnej zásoby, hľadanie pomenovaní pri 

dodržaní stanovenej podmienky 

 samostatná práca PL s krížovkami  

 správne pracovať podľa písomných pokynov 

 pochopiť a vysvetliť vylúštené pojmy 

Činnosti  aplikovať osvojené kompetencie do praktických činností 

 orientovať sa v krížovke 

 ohodnotiť svoju prácu 

 vysvetliť nové pojmy 

 zopakovať pravidlá spolužitia 

Forma hodnotenia  

 

Známkou 

Kritériá hodnotenia  

 

Správne vylúštenie tajničky, dodržanie požadovanej 

podmienky, odovzdanie PL v časovom limite. 

 

 

 



         
 

 

Metodický list  č. 4 dokument spracovaný vo WORDE 

                            
 
Názov Mach a Šebestová            (PL č. 8) 

Ročník 3. ročník 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia (čítanie a literárna výchova) 

Tematický celok Rozprávanie v próze 

Zaradenie pracovného 

listu 

Využitie: 

 overovanie čítania s porozumením 

Téma Mach a Šebestová 

Edukačné ciele k téme  rozlíšiť neskutočné a fantastické prvky v rozprávke 

 nácvik plynulého čítania 

 prerozprávať dej vlastnými slovami s ohľadom na dejovú 

postupnosť 

Rozvíjané kompetencie Informačné a komunikačné kompetencie – podporiť záujem 

o prečítanie si knihy, rozširovanie vlastnej knižnice 

Prierezové témy  OSR - posúdiť konanie hlavnej postavy, utužovanie 

priateľstva, selektovať konanie, ktoré je v rozpore so 

všeobecne uznávanými spoločenskými pravidlami 

Pomôcky PL v tlačenej podobe, písacie potreby 

Použité metódy a formy Polootvorené úlohy 

Samostatná práca 

Činnosti  doplniť do neukončeného textu slovo, slovné spojenie, 

aby odpoveď bola kompletná a pravdivá 

 samostatne pracovať 

Forma hodnotenia Známkou 

Kritériá hodnotenia  

 

Správne doplnenie textu, odovzdanie PL v časovom limite, 

percento úspešnosti. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



         
 

 

 

Metodický list  č.5 k práci na interaktívnej tabuli 
 

                            

 
Názov Mach a Šebestová        

Ročník 3. ročník 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia (čítanie a literárna výchova) 

Tematický celok Rozprávanie v próze 

Zaradenie pracovného 

listu 

Využitie: 

 overovanie čítania s porozumením 

Téma Mach a Šebestová 

Edukačné ciele k téme  rozlíšiť neskutočné a fantastické prvky v rozprávke 

 nácvik plynulého čítania 

 prerozprávať dej vlastnými slovami s ohľadom na dejovú 

postupnosť 

 usudzovať o pocitoch a motivácii hlavných postáv 

 načrtnúť pojem literárna postava 

Rozvíjané kompetencie Informačné a komunikačné kompetencie – podporiť záujem 

o prečítanie si knihy, rozširovanie vlastnej knižnice, 

orientovať sa  v knihe 

Prierezové témy OSR - posúdiť konanie hlavnej postavy, utužovanie 

priateľstva, selektovať konanie, ktoré je v rozpore so 

všeobecne uznávanými spoločenskými pravidlami 

Pomôcky Interaktívna tabuľa, počítač, dataprojektor, prezentácia 

v ActivInspire, kniha Mach a Šebestová 

Použité metódy a formy Aktivity na porozumenie textu:  

 metóda polootvorených úloh  

 uzavreté úlohy vyčleňovacie 

Spoločná práca 

Činnosti Práca na interaktívnej tabuli: 

 polootvorené úlohy – flp 1 

 vyčleňovacie uzavreté úlohy – flp 2 

 orientácia v knihe , verifikácia odpovedí – flp 3 

Forma hodnotenia Symbolická, hodnotí celý kolektív. 

Kritériá hodnotenia  Presnosť odpovede, pohotová reakcia, orientácia na tabuli. 

 

 

 

 



         
 

 

Metodický list  č. 6 dokument spracovaný vo WORDE 

                            
 
Názov Malá veľká čitateľka        (PL č. 9) 

Ročník 3. ročník 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia (čítanie a literárna výchova) 

Tematický celok Rozprávanie v próze 

Zaradenie pracovného 

listu 

Využitie: 

 overovanie čítania s porozumením 

Téma Malá veľká čitateľka 

Edukačné ciele k téme  literatúra pre deti 

 vzbudiť a podporiť záujem o čítanie 

 založiť čitateľský denník 

 čítať s porozumením textu 

 nacvičiť čítanie priamej reči 

Rozvíjané kompetencie Pamäťové a aplikačné zručnosti – zakrúžkovať správnu 

odpoveď, ktorá vyplýva z textu 

Informačné a komunikačné kompetencie – iniciovať 

k registrácii do verejnej knižnice 

Prierezové témy MEV - kde, a čo si môžem prečítať 

VMR – vzťahy v rodine 

OZŽ – hodnotné trávenie voľného času 

Pomôcky PL v tlačenej podobe, písacie potreby 

Použité metódy a formy Uzavreté úlohy s alternatívami odpovedí 

Samostatná práca 

Činnosti  orientovať sa v PL 

 zakrúžkovať správnu odpoveď z daných alternatív 

 samostatne pracovať 

 kontrola vlastných odpovedí 

Forma hodnotenia  Známkou 

Kritériá hodnotenia 

 

Presnosť odpovedí, dodržanie časového limitu, percento 

úspešnosti 

 

 
 

 

 

 
 

 



         
 

 

Metodický list  č. 7 dokument spracovaný vo WORDE 

                            
 
Názov O knihách        (PL č.10) 

Ročník 3. ročník 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia (čítanie a literárna výchova) 

Tematický celok Rozprávanie v próze 

Zaradenie pracovného 

listu 

Využitie: 

 overovanie čítania s porozumením 

Téma O knihách         

Edukačné ciele k téme  vysvetliť ako vzniká kniha 

 nácvik čítania viacslabičných slov 

 získavať kladný vzťah ku knihám, k čítaniu 

 uvedomiť si, že kniha je základným zdrojom poznania  

 

Rozvíjané kompetencie Pamäťové a aplikačné zručnosti – zakrúžkovať správnu 

odpoveď, ktorá vyplýva z textu 

Komunikačné a rečové zručnosti 

Použité metódy a formy Uzavreté úlohy s alternatívami odpovedí 

Samostatná práca 

Činnosti  orientovať sa v PL 

 zakrúžkovať správnu odpoveď z daných alternatív 

 samostatne pracovať 

 kontrola vlastných odpovedí 

 zhodnotiť obtiažnosť testu vo vzťahu k vlastnej osobe 

Forma hodnotenia  Známkou 

Kritériá hodnotenia 

 

Presnosť odpovedí, dodržanie časového limitu, percento 

úspešnosti 

 


