
                    
 
Príloha k TVVP za mesiac december, január 
 
Posilnenie moderných foriem vzdelávania k rozvíjaniu kľúčových 
spôsobilostí a čitateľskej gramotnosti žiakov pre primárne vzdelávanie 
v predmete slovenský jazyk a literatúra v 3. ročníku 
 
December 
 
Jazyková výchova  
 
Tematický celok: Vybrané slová 
Téma: Vybrané slová po spoluhláske M 
Interpretácia a integrácia myšlienok a informácií:  
práca na interaktívnej tabuli (prezentácia v PowerPointe) 
• využitie PPT z predchádzajúcich mesiacov pri aktualizácii a obmene slov 
• pravopis vybraných a príbuzných slov 
• polootvorené doplňovacie úlohy  
Forma hodnotenia: slovná, priebežná 
Kritériá hodnotenia: porozumenie, dodržanie pravopisnej normy v slovách, správny výber 
slova podľa významu 
 
 
 
Tematický celok: Vybrané slová 
Téma: Vybrané slová po spoluhláske P 
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 
Forma hodnotenia: slovná, priebežná, odmenou potleskom 
Kritériá hodnotenia: porozumenie,  správna identifikácia  slova, rýchlosť v rozhodovaní  
e-gramotnosť:  
• práca s nesúvislým textom (význam slov) 
(http://www.slex.sk/index.asp) 
Forma hodnotenia: odmena razítkom obrázka podľa výberu  
Kritériá hodnotenia: porozumenie, správny výklad slova, orientácia vo výkladovom slovníku 
alebo práca na internete 



 
 
Slohový výcvik 
 
Tematický celok: Písomné odovzdávanie informácií 
Téma: Inzerát   
Aktivity na porozumenie textu: 
• blokové vyučovanie 
• postup 3-2-1 
• samostatná práca 
formulácia a tvorba inzerátu (skupinová práca) 
Forma hodnotenia: verejná prezentácia 
Kritériá hodnotenia: porozumenie jednotlivých úloh, voľba výrazových prostriedkov, 
prezentovanie práce 
 
Tematický celok: Písomné odovzdávanie informácií 
Téma: Pozvánka   
Aktivity na porozumenie textu: 
• blokové vyučovanie 
• naformulovať a písomne realizovať text pozvánky 
• práca v skupine 
Forma hodnotenia: verejná prezentácia 
Kritériá hodnotenia: formulácia výrazových prostriedkov, správnosť údajov potrebných  
k obsahu pozvánky, prezentovanie práce 
 
 
 
 
Január 
 
Jazyková výchova  
 
Tematický celok: Vybrané slová 
Téma: Vybrané slová po spoluhláske B,M,P (opakovanie) 
Aktivity na porozumenie textu: 
práca na interaktívnej tabuli (prezentácia v PowerPointe - Snehulienka) 
• interpretácia a integrácia informácií  
• polootvorené doplňovacie úlohy (overovanie ovládania pravopisnej normy vybraných 

a príbuzných slov) 
• integrácia jazykovej výchovy a slohového výcviku – učenie v bloku cez tému známej 

rozprávky Snehulienka 
• tvorenie prídavných mien (príprava na slohový výcvik k tematickému celku opis) 
• rozprávanie podľa obrázkov (nácvik k rozprávaniu podľa obrázkovej osnovy) 
Forma hodnotenia: slovná, priebežná, odmenou – potleskom kolektívu 
Kritériá hodnotenia: porozumenie,  správne doplnené zadanie, rýchlosť v rozhodovaní, 
orientácia na tabuli  
 
 



 
Tematický celok: Vybrané slová 
Téma: Vybrané slová po spoluhláske R 
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 
Forma hodnotenia: slovná, priebežná, odmenou potleskom 
Kritériá hodnotenia: správna identifikácia a  triedenie slov, doplnenie slova v súlade 
s kontextom vety, rýchlosť v rozhodovaní, porozumenie  
e-gramotnosť:  
• práca s nesúvislým textom (význam slov) 
(http://www.slex.sk/index.asp) 
Forma hodnotenia: odmena razítkom obrázka podľa výberu  
Kritériá hodnotenia: porozumenie, správny výklad slova, orientácia vo výkladovom slovníku 
alebo práca na internete 
 
 
 
Slohový výcvik 
 
Tematický celok:  Odovzdávanie informácií 
Téma: Reklama 
Aktivity na porozumenie: 
• spoločné sledovanie reklám v televíznom vysielaní 
• skúmanie a kritické hodnotenie obsahu z hľadiska hodnovernosti 
• vyjadrenie vlastných postojov v súvislosti ovplyvňovania rozhodovania sa 
 
 
Čítanie a literatúra 
 
Tematický celok:  Rozprávanie v próze, ľudová rozprávka 
Téma: Pani Zima 
Aktivity na porozumenie textu: 
PL – (dokument spracovaný vo WORDE) 
Integrácia a interpretácia informácií: usporiadať vety s ohľadom na časovú postupnosť 
• uzavreté usporiadajúce úlohy 
• otvorené úlohy s obmedzenou štruktúrovanou odpoveďou 
Vyvodenie jednoduchého záveru:  
• uzavreté úlohy s alternatívami odpovedí 
• uzavreté dichotomické úlohy (krátke odpovede áno - nie) 
Hodnotenie obsahu, jazyka a textových prvkov: 
• uzavreté úlohy s alternatívami odpovedí 
• e-gramotnosť: práca s internetom alebo významovým slovníkom 



(http://www.slex.sk/index.asp) 
Forma hodnotenia: známka 
Kritériá hodnotenia: správnosť odpovedí, porozumenie, orientácia v PL, dodržanie časového 
limitu 
 
 
Tematický celok:  Rozprávanie v próze, ľudová slovesnosť 
Téma: Ľudová rozprávka 
Aktivity na porozumenie textu: 
Získavanie informácií: 
PPT – Ľudová rozprávka (dokument spracovaný v PowerPointe) 
• čo je ľudová rozprávka 
• znaky rozprávky 
• najznámejší zberatelia ľudových rozprávok 
 
 
 


