
                    
 
 
 
 

Metodický list  č. 9 dokument spracovaný vo WORDE 
                            
 
Názov Abeceda                               (PL č.11) 
Ročník 3. ročník 
Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia (jazyková výchova) 
Tematický celok Abeceda 
Zaradenie pracovného 
listu 

Využitie: 
 Overovanie učiva 

Téma Abeceda 
Edukačné ciele k téme • ovládať slovenskú abecedu  

• vyhľadať v slovníku, encyklopédii, telefónnom zozname 
slová podľa abecedy 

• vyhľadávať slová podľa abecedy v iných zdrojoch (práca 
so slovníkom, internetom) 

• v písomných cvičeniach zoradiť slová podľa abecedy 
Rozvíjané kompetencie Informačné kompetencie, vedieť sa orientovať v rozličných 

zdrojoch poskytujúcich informácie 
Aplikačné kompetencie 

Prierezové témy MEV – rozličné spôsoby vyhľadávania informácií, pozitíva a 
negatíva 

Pomôcky PL č. 11 v programe WORD, významový slovník alebo 
internet (podľa podmienok), písacie potreby 
(http://www.slex.sk/index.asp) 

Použité metódy a formy Využívanie informácií 
Samostatná práca 

Činnosti • zoradiť  písmená slová v abecednom poradí  
• využívať poznatky   o abecede 
• vyhľadať podľa abecedy slovo  v slovníku, encyklopédii, 

telefónnom zozname 
• aplikovať svoje poznatky pri získavaní nových informácií 

aj v elektronickej podobe (práca s internetom) 
Forma hodnotenia  Známkou 
Kritériá hodnotenia Správnosť a rýchlosť riešení, dodržanie časového limitu  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodický list  č. 10 k práci na počítači, interaktívnej tabuli 
                            
 
Názov List                               (PL č.12) 
Ročník 3. ročník 
Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia (slohový výcvik) 
Tematický celok Komunikácia v písomnom prejave 
Zaradenie pracovného 
listu 

Využitie: 
Vyvodenie učiva a overenie cez spätnú väzbu 

Téma  List 
Edukačné ciele k téme • poznať pojmy list, oslovenie, podpis  

•  ovládať písomné členenie listu, pojmy oslovenie, úvod, 
jadro, záver, podpis 

Rozvíjané kompetencie Informačné kompetencie, práca s PC 
Sociálne a  komunikačné kompetencie 

Prierezové témy OSR – rozličné spôsoby komunikácie medzi ľuďmi 
Pomôcky Počítače, text listu vo WORDE (PL č. 12) alebo interaktívna 

tabuľa 
Použité metódy a formy Výklad 

Hodnotenie obsahu, jazyka a textových prvkov 
Samostatná práca 

Činnosti Práca na interaktívnej tabuli – výklad 
• s ohľadom na obsah (súkromný a úradný list) 
• s ohľadom na formu textu ( miesto, dátum, oslovenie, 

podpis) 
• s ohľadom na štruktúru textu (členenie listu na jednotlivé 
časti) 

Samostatná práca na PC – overenie porozumenia 
• podľa zadania učiteľa zmenou farby písma vyznačiť na 

obrazovke časti listu a informácií potrebných pri písaní 
súkromného listu 

Forma hodnotenia  Priebežná, ústne cez spätnú väzbu podať žiakovi informáciu 
o jeho úspešnosti 

Kritériá hodnotenia Správnosť a rýchlosť riešení, samostatnosť v rozhodovaní 
 
 


