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Tvorenie slov odvodzovaním príponou 
Téma  O čom to bude                                                                                    Ročník  Koho učíme                      
Tvorenie slov                                                                                                6. ročník                                                                 
Ciele  Čo sa žiak naučí Vstup  Čo vopred od žiaka očakávame 

•  vysvetliť pojem tvorenie slov 
odvodzovním 

• vysvetliť, čo je prípona 
• rozoznať základové slovo 
• vedieť zdôvodniť,ako vzniklo nové slovo 
• osvojiť si pomenovnie odvodené slovo a 

uviesť príklady na tvorenie slov 
odvodzovaním 

• porozumieť textu zo SNK 
• pravopis prípon 
• vyhľadať a čítať texty v elektronickom 

slovníku  v SNK 

• zručnosť vo verbálnej komunikácii 
• zručnosť základného ovládania 

a používania počítača 
• ovláda pojmy predpona  prípona 
•  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  

• vzdelávacie projekty 
• 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 



Sled činností 

Tvorenie slov odvodzovaním – príponami 

 

1. Motivačný rozhovor 
Obohacovanie slovnej zásoby, pripomenúť znaky ľudovej slovesnosti a ľudových rozprávok – 
zdrobneniny. Čo nimi vyjadrujeme, ako ich tvoríme? Uvedú príklad na zdrobneniny. 
 

2. Práca s pracovným listom 
 Žiaci vyhľadajú v texte v učebnici slová s príponami. Prípony si zapíšu do 

pracovného listu 
                             - ček, ečko, -ka 

 Slová s týmito príponami budú hľadať v SNK   nasledovne:  

 Otvoria si  Bonito  
 Do rámčeka nové hľadanie napíšu postupne .*ček, .*ečko, .*ka  (hľadané  prípony)  

 

 
stlačia enter a objaví sa im hneď niekoľko slov v základnom tvare v kontexte 

 

 
 

 Žiaci vypíšu 7 slovných spojení, ktoré ho najviac zaujali, prípadne tie, ktoré nepozná 
alebo tie, ktoré sa mu zdajú nespisovné (ich význam alebo správnosť si overí 
v elektronickom slovníku) 

 Pri každej prípone si zapíšu počet výskytov, usúdia, ktorá sa používa najčastejšie 
Počet výskytov: 116565 

 Pri vypísaných príponách si zapíšu rod podstatných mien 
 



3. Vyvodenie učiva 
 Žiaci vyvodia, akou príponou sa tvoria nové podstatné mená, v ktorých rodoch   
 Vyberú 6 ľubovoľných slov z každej skupiny, označia príponu a napíšu, z akého 

slova bolo dané slovo odvodené  
 Učiteľ vysvetlí pojmy základové slovo, odvodené slovo, slovotvorný základ, 

slovotvorná prípona, zjemňujúce a zveličujúce slová 
 

4. Spätná väzba 

Žiaci súťažia, kto vytvorí najviac slov na danú príponu 

 

 

 

 

 

 


