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Charakteristika 
Téma  O čom to bude                                                                                    Ročník  Koho učíme                      
Charakteristika – vyjadrenie  vlastností s použitím cudzích slov                 6. ročník                                                                 
Ciele  Čo sa žiak naučí Vstup  Čo vopred od žiaka očakávame 

•  zopakovať pojem statický opis 
• vysvetliť, čo je charakteristika 
• vedieť vysvetliť cudzie slová, ktoré sa 

môžu využiť pri charakteristike 
• porozumieť textu zo SNK 
• vyhľadať a čítať texty v elektronickom 

slovníku  v SNK 
• aktivovať novú lexiku 
• základy tvorivého písania 

• zručnosť vo verbálnej komunikácii 
• zručnosť základného ovládania 

a používania počítača 
• ovláda pojem opis a tiež aké slovné druhy 

sa pri ňom využívajú 
•  čítanie informácií 

 

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  
Digitálna kompetencia  

• rozvíjať schopnosť pracovať s textovými informáciami  
• efektívne používať nástroje pri vypracovávaní interaktívnych cvičení  

Naučiť a učiť 
• vypracovať diferencované úlohy a efektívne spolupracovať pri plnení stanovených cieľov 

Spolo čenské a ob čianske kompetencie  
• rozvíjať schopnosť vyjadriť stanovisko 

Kultúrne povedomie a vyjadrovanie  
• rozvíjať schopnosť vyjadriť vlastné pocity a myšlienky 

Metódy a formy   Ako to realizujeme Prostriedky   Čo použijeme   
Metódy  

• motivačné rozprávanie, motivačný 
rozhovor  

• práca s elektronickým slovníkom a so 
SNK 

• príklady využitia poznatkov v reálnom 
živote 

• práca s digitálnou technológiou 
• riadená diskusia 
• dedukcia 

 Formy  
• hodina základného typu  
• individuálna práca  

• počítač s dataprojektorom, interaktívna 
tabuľa  

• pracovný list 
•  prístup na internet 
• učebnica Slovenský jazyk pre 6. ročník,  

 
Zdroje: 

• slovenský jazyk pre 6. ročník 
• elektronické slovníky, SNK 
• Využitie informačných a komunikačných technológii v predmete Slovenský jazyk a literatúra pre základné školy 

 



Charakteristika – využitie cudzích slov 

Sled činností 

1. Motivačný rozhovor 
Zopakujeme pojem statický opis, aké slovné druhy používame pri statickom opise a tiež tvar 
slovies používaný pri statickom opise. Opíšu spolužiaka. 
 

2. Práca s pracovným listom 
1. Žiaci usudzujú, aký je význam cudzích alebo málo používaných slov, vyberú  

správnu možnosť a zaznačia ju v pracovnom liste. 
 

 Aký je to človek, keď o ňom povieme, že je empatický? 
a) má negatívny postoj k ľuďom a k spoločnosti 
b) má kladný vzťah k prírode 
c) je schopný vcítiť sa do duševných pochodov iných 
d) trpí strachom z výťahov 

 O kom hovoríme, keď povieme, že je prezieravý? 
a) neustále niekoho upodozrieva 
b) myslí na budúcnosť, hľadí do budúcnosti 
c) má prehľad o tom, čo sa deje vo svete 
d) vždy si stojí za slovom 

 Kedy povieme o niekom, že je rozvážny? 
a) má neunáhlené, premyslené konanie 
b) je smelý, z ničoho nemá strach 
c) je nesmelý, hanblivý 
d) do všetkého s hrnie bez rozmýšľania 

 Kto je charizmatický? 
a) človek, ktorý sa neprestajne háda, s ničím nie je spokojný 
b) ten, čo vie predpovedať budúcnosť 
c) stále usmiaty, veselý človek 
d) má zvláštne nadanie získať si ľudí vplyvom svojej osobnosti 

 
2. Následne vyhľadajú slová v SNK (Slovenskom národnom korpuse) Bonito 

a rozpoznajú význam slova na základe širšieho kontextu (2x klik ľavým 
tlačídlom myši) 



 
 

3. Napokon vyhľadajú a overia tieto slová v elektronickom KSSJ 

 
 

4. Na záver pomenujú týmito vlastnosťami ľudí zo svojho okolia 
 

 

 

 


