
                       
 
 
Metodický list  č. 18 - k práci na interaktívnej tabuli (PPT Bebek z ...) A                             
                                   - k PL č. 17 (dokument spracovaný vo WORDE) B 
 
Názov Bebek z Krásnej Hôrky                             (PL č.17) 
Ročník 3. ročník 
Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia (čítanie a literárna výchova) 
Tematický celok Ľudová slovesnosť 
Zaradenie pracovného 
listu 

Využitie: 
Overovanie čítania s porozumením 

Téma Bebek z Krásnej Hôrky 
Edukačné ciele k téme • čítať text s porozumením  

• vysvetliť pojem povesť, jej význam 
• poznať aj iné povesti zamerané na blízky región 
• poznať aj iné literárne útvary ľudovej slovesnosti 
• získavanie a využívanie informácií 
• vyvodenie jednoduchého záveru 

Rozvíjané kompetencie Pamäťové, klasifikačné a aplikačné kompetencie 
Rečové a komunikačné zručnosti  
Prezentačné zručnosti         

Prierezové témy OSR – posúdiť konanie hlavnej postavy  
REG – poznať povesti z blízkeho okolia    

Pomôcky Prezentácia v PowerPointe, PL č. 17 (WORD), písacie 
potreby, PC s internetom, encyklopedická literatúra, čítanka 
pre 3. ročník 

Použité metódy a formy Aktivity na porozumenie textu: 
A/ Práca na interaktívnej tabuli:  PPT 
• metóda uzavretých úloh s alternatívami odpovedí 
• vyvodenie jednoduchého záveru 
• vyhľadávanie a interpretácia informácií 
• e-gramotnosť 
Samostatná práca 
Spoločné prezentačné činnosti 
B/ Práca s PL č. 17: 
• vyvodenie jednoduchého záveru 
• otvorené úlohy so stručnou odpoveďou (doplňovacie) 
• otvorené úlohy so stručnou odpoveďou (produkčné) 
Samostatná práca 

Činnosti Spoločné aktivity:  
• čítanie textu z čítanky 
• inštruktáž k samostatnej práci na IKT (výber odpovede je 

limitovaný časom) 
A/ Práca na interaktívnej tabuli: 
Samostatná práca:  



• odpoveďami na otázky z prezentácie cez výber správneho 
písmena zostaviť odpoveď 

• overenie si správnosti tvrdení 
• zadanie domácej úlohy 
 
B/  práca s PL č. 17: 
• otvorené úlohy so stručnou odpoveďou (doplňovacie)  
      úl. č. 1 
• otvorené úlohy so stručnou odpoveďou (produkčné) 
      úl. č. 2 

Forma hodnotenia  A/ Samokontrola 
B/ Známkou 

Kritériá hodnotenia A/ Verejná prezentácia výsledku samostatnej práce 
B/  Orientácia v PL, porozumenie, správnosť tvrdení, časový 
       limit 

 


