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Posilnenie moderných foriem vzdelávania k rozvíjaniu kľúčových 

spôsobilostí a čitateľskej gramotnosti žiakov pre primárne vzdelávanie 

v predmete slovenský jazyk a literatúra v 3. ročníku 

 

Príloha k TVVP za mesiac september 

 

Čítanie a literatúra 

 

Téma: September (s.4)   
Vyhľadávanie  určitých informácií: 

 lokalizovať v texte  požadovanú informáciu, resp. časť textu  prostredníctvom otázok 

zadávaných učiteľom smerujúcim k porozumeniu textu 

Vyvodzovanie záverov: 

 tvoriť úsudok, ktorý z textu priamo vyplýva, využiť kompetencie z iných predmetov 

(vlastiveda, prírodoveda) 

 z vlastných pozorovaní slovami opísať znaky jesene, rozvíjať komunikačné kompetencie 

Hodnotenie: priebežné, ústne cez spätnú väzbu podať žiakovi informáciu o jeho úspešnosti 

Rozširovanie slovnej zásoby:  

  nahradiť slovo, slovné spojenie z literárneho textu slovom alebo slovným spojením 

významovo podobným tak, aby sa  obsah textu nezmenil  

 vychádzať z aktuálnej slovnej zásoby žiakov 3. ročníka 

Realizácia: interaktívna tabuľa cez vizualizér 

Forma hodnotenia: ústne, okamžitá spätná väzba 

Kritériá hodnotenia: správne použitie významovo podobných slov a slovných spojení 

s ohľadom na obsah viet.  

 

Téma: Kde bolo, tam nebolo,...(s.5) 
Vyvodzovanie záverov:  

 identifikovať hlavné udalosti, dejovú postupnosť a dôležité detaily príbehu, zamerať sa na 

osobnú potrebu získavania informácií z rôznych zdrojov v súvislosti s vekom 

 analyzovať a rozvíjať myšlienku existencie učiteľov, potrebu vzdelávania sa 

Hodnotenie: priebežné, ústne cez spätnú väzbu podať žiakovi informáciu o jeho úspešnosti 

 

Téma: O tom, ako Mach a Šebestová ... (s.6) 
Hodnotenie obsahu z hľadiska hodnovernosti 

 vyhľadávať fantastické a nereálne prvky z textu a porovnať ich s reáliami 

 posúdiť, či sa jedná o rozprávku 

 

Vyvodzovanie záverov:  

 usudzovať o vlastnostiach, pocitoch a motivácii hlavných postáv, ktoré vyplývajú z textu 

 porovnať vlastné konanie s konaním literárnej postavy  

 selektovať konanie, ktoré je v rozpore so všeobecne uznávanými spoločenskými 

pravidlami 

Forma hodnotenia: symbolická, hodnotí celý kolektív 

 

Aktivity na porozumenie textu:  

 metóda polootvorených úloh: - práca s interaktívnou tabuľou   

                                                      - samostatná práca s PL              

Forma hodnotenia: interaktívna tabuľa (slovné) 
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                                samostatná práca – PL (percentuálne a známkou) 

Kritériá hodnotenia: správne doplnenie textu, odovzdanie PL v časovom limite, percento 

úspešnosti 

 

Rozvoj   e- gramotnosti:   

 práca s internetom, encyklopédiou (podľa podmienok žiakov) 

 vyhľadať  reálne informácie o zajacoch vyplývajúce z textu 

 porovnať informácie získané z rôznych zdrojov 

Forma hodnotenia: známkou 

Kritériá hodnotenia: verejná prezentácia, použité výrazové prostriedky, komplexnosť a  

presnosť požadovaných informácií 

 

Téma: Hodina čítania  (s.10)  
Rozširovanie slovnej zásoby:  

 tvorivé písanie, nová báseň (skupinová práca)  

 využiť aktívnu slovnú zásobu 

 tvoriť rýmy 

 cez blokové vyučovanie výtvarne dotvoriť skupinový výstup 

 verejne prezentovať prácu v skupine 

Forma hodnotenia: prezentácia výsledku práce skupiny na nástenke 

 

Téma: Malá veľká čitateľka (s.11) 
Vyhľadávanie  určitých informácií:  

 metóda uzavretých úloh s alternatívami odpovedí – samostatná práca s PL 

Forma hodnotenia: známkou 

Kritériá hodnotenia: presnosť odpovedí, dodržanie časového limitu, percento úspešnosti 

Rozširovanie slovnej zásoby: 

 vysvetliť význam označených výrazov a pojmov – interaktívna tabuľa 

 

Vyvodzovanie záverov: 

 vyhľadať časť textu a tvoriť úsudok, ktorý z textu priamo vyplýva podľa pokynov učiteľa 

  za pomoci učiteľa usudzovať o vlastnostiach, pocitoch a motivácii hlavných postáv, ktoré 

vyplývajú z textu a pokúsiť sa vysvetliť ich rozhodnutia a konanie 

Forma hodnotenia: priebežne, okamžitá spätná väzba 

 

Téma: O knihách (s.15) 
Hodnotenie obsahu z hľadiska výrazových prostriedkov a prenesených významov 

 vyjadriť svoje pocity z prečítaného textu 

 vyhľadať prenesené výrazy a pokúsiť sa ich vysvetliť, resp. pretransformovať do 

„civilnej“ reči 

Vyhľadávanie  určitých informácií:  

 metóda uzavretých úloh s alternatívami odpovedí, PL- (vo WORDE  spracovaný 

dokument), označenie správnych tvrdení 

Forma hodnotenia: známkou 

Kritériá hodnotenia: presnosť a správnosť odpovedí, dodržanie časového limitu, percento 

úspešnosti 

 

Téma: Rohožka majstra rozprávkara (s.16) 
Integrácia a interpretácia informácií:  

 identifikovanie literárnej postavy z doplnkovej literatúry 2. ročníka 
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 práca v dvojiciach, podľa opisu identifikovať známu literárnu postavu a priradiť ju 

k názvu knihy (vychádzať z doplnkovej literatúry prečítanej v 2. ročníku)  

 

Téma: Doplnková literatúra 
Štruktúrované čítanie 

 vytvárať predpovede k obsahu vyčlenených častí textu formou riadeného rozhovoru 

 podnecovať zvedavosť, pozornosť, aktívne čítanie, komunikačné zručnosti a fabulovanie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 


