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Slovníky 
Téma  O čom to bude                                                                                    Ročník   Koho učíme                    
Slovníky   Ako si poradím so slovami  (druhy slovníkov)                               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 
• čítať texty v slovníku 
• vyberať potrebné informácie 
• používať slová, ktoré nemal v základnej 

lexike 
• verbalizovať nájdené informácie 
• naučiť sa, aké slová v slovníkoch 

nájdeme 
• 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 
• 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 
• 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 
 
1. Motivačný rozhovor 

Stretávate sa v literatúre, v rozhovore, či pri sledovaní televíznych programov so 
slovami, ktorým nerozumiete? Stáva sa vám, že neviete, ako pravopisne správne 
slovo napísať, alebo potrebujete nájsť slovo, ktoré má rovnaký význam a rôzne znie? 
Počuli ste o Bernolákovom viacjazyčnom slovníku? Viete predpovedať význam 
slova, ktoré nepoznáte? Skúste to! 
 

2. Práca s pracovným listom 
 Žiaci vpíšu do pracovných listov svoje predpovede. 
 Podľa pokynov v pracovných listoch ich vyhľadajú v elektronických 

slovníkoch (je lepšie, ak si vyhľadávanie v elektronickom slovníku už 
vyskúšali). 

 Do posledného stĺpca vpisujú informácie, ktoré  našli v elektronických 
slovníkoch, teda vpíšu doň význam slova podľa slovníka, prípadne 
zjednodušene. 

 Do prostredného stĺpca odpíšu názov slovníka, v ktorom význam slova našli. 
 Pri frazeologizme Pozerá ako hrom do buka treba žiakom pripomenúť, že ho 

môžu nájsť pri slove hrom, ale aj pri slove buk. 
 Následne použijú slovo konduktor vo vete. 

 
3. Spätná väzba 

 Žiaci si zopakujú vedomosti o tom, s akými slovníkmi pracovali 
  Tiež si zapamätajú webstránku, s ktorou pracovali 
  Žiakov zaujme slovník priezvisk, v ktorom si môžu vyhľadať miesto, kde je 

najčastejší výskyt ich priezviska (na tej istej stránke) 
 Rovnako môžu vyhľadať svoje mesto, kde zistia najčastejší výskyt priezvisk 

 
 

 


