
                       
 
 
 
 

       Metodický list  č. 24 -  k práci na interaktívnej tabuli 
                          (PPT Vybrané a príbuzné slová po spoluhláske S) 
 
Názov Vybrané a príbuzné slová po obojakých spoluhláske S       

( PPT    Vybrané a príbuzné slová po spoluhláske S)    
Ročník 3. ročník 
Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia (jazyková výchova a slohový výcvik) 
Tematický celok Vybrané slová 
Zaradenie  PPT Využitie: 

Vyvodenie učiva 
Utvrdzovanie a precvičovanie učiva 
Overovanie učiva 

Téma Vybrané a príbuzné slová po spoluhláske S 
Edukačné ciele k téme • oboznámiť sa s  vybranými slovami  po obojakej 

spoluhláske S 
• odvodzovať príbuzné slová 
• porozumieť  významu vybraných slov a významu 

príbuzných slov 
• triediť vybrané a príbuzné slová 
• tvoriť slovné spojenia 
• pracovať s internetom 
• osvojiť si významovú stránku slov 

Rozvíjané kompetencie Informačné, pamäťové,  klasifikačné a aplikačné zručnosti    
Prierezové témy OSR –  rozvoj slovnej zásoby, posilnenie komunikačných 

kompetencií   
ENV – prikrmovanie vtáctva počas zimy 

Pomôcky Interaktívna tabuľa, dataprojektor, prezentácia v ActivInspire, 
písacie potreby, významový slovník, internet 

Použité metódy a formy Aktivity na porozumenie textu: 
práca na interaktívnej tabuli (prezentácia v ActivInspire) 
• vyhľadávanie informácií 
• vyvodenie jednoduchého záveru 
• integrácia informácií 
• rozširovanie slovnej zásoby 
• uzavreté vyčleňovacie úlohy 
• otvorené doplňovacie úlohy 
• zatvorené priraďovacie úlohy 
e-gramotnosť:  
• práca s nesúvislým textom (význam slov) 



(http://www.slex.sk/index.asp) 
Spoločná práca – flp 2,3,4,6,7 
Samostatná práca _ flp 5, 8, 9 (kontrola v súčinnosti 
s interaktívnou tabuľou) 

Činnosti • vyvodenie učiva o vybraných slovách po spoluhláske S 
(flp 2 ) 

• identifikácia príbuzných slov po spoluhláske S (flp 3,4 
a flp 6,7) 

• zatvorené priraďovacie úlohy zamerané na tvorenie 
slovných spojení (flp 5) Na vytvorené slovné spojenia 
žiaci tvoria vety. Formu ústnu alebo písomnú zváži učiteľ. 

• práca s nesúvislým textom (vyhľadávanie významu slov 
na internete alebo vo výkladovom slovníku, flp 8) 

Jednotlivé flipcharty využívať priebežne podľa aktuálneho 
učiva. Flp 9 poskytuje možnosť overenia vedomostí. 

Forma hodnotenia  Forma hodnotenia: slovná, priebežná, odmena potleskom. 
Kritériá hodnotenia Správna identifikácia a  triedenie slov, doplnenie slova 

v súlade s kontextom vety a pravopisnú normu, rýchlosť 
v rozhodovaní, porozumenie. 

 


