
                    
 
 
 
Príloha k TVVP za mesiac február 
 
Posilnenie moderných foriem vzdelávania k rozvíjaniu kľúčových 
spôsobilostí a čitateľskej gramotnosti žiakov pre primárne vzdelávanie 
v predmete slovenský jazyk a literatúra v 3. ročníku 
 
Čítanie a literatúra 
 
Téma: Kapitán Kukuk  (s.68) 
 
Aktivity na porozumenie textu: 
Vyhľadávanie  určitých informácií: 
• lokalizovať v texte  požadovanú informáciu, resp. časť textu – práca na interaktívnej 

tabuli pomocou vizualizéra 
• rozvoj slovnej zásoby, vysvetľovanie slovných spojení a výrazov - pri čítaní textu pracujú 

deti s ceruzou a vyznačujú, resp. vypisujú si neznáme alebo im nejasné pojmy a slovné 
spojenia 

• slovné spojenia a výrazy môže zadať aj učiteľ 
Vyvodzovanie jednoduchého záveru: 
• otvorené úlohy so stručnou odpoveďou 
• Hodnotenie obsahu, jazyka a textových prvkov: 
• zatvorené úlohy s výberom odpovede 
Práca s nesúvislým textom: 
• práca s mapou - hľadať možnú cestu kapitána, miesto , kde by sa mohli nachádzať 

Snehuliacke ostrovy, využiť učivo vlastivedy o svetových stranách a zemských póloch 
• práca s významovým slovníkom – hľadanie vyznačených výrazov a slovných spojení 
Forma hodnotenia: ústne, priebežne, odmena potleskom 
Kritériá hodnotenia: voľba výrazových prostriedkov, pochopenie textu, postoje pri 
prezentovaní, orientácia na mape a vo významovom slovníku 
 
 
 
 
Jazyková výchova  
 
Tematický celok: Obojaké spoluhlásky 
 
Téma: Vybrané slová po spoluhláske S 
Aktivity posilňujúce rozvoj čitateľskej gramotnosti: 



práca na interaktívnej tabuli (prezentácia v ActivInspire) 
• vyhľadávanie informácií – vyhľadávanie vybraných slov po spoluhláske S z textu na IKT 
• vyvodenie jednoduchého záveru 
• integrácia informácií 
• rozširovanie slovnej zásoby - identifikácia príbuzných slov po spoluhláske S  
• uzavreté vyčleňovacie úlohy - tvorenie slovných spojení, na vytvorené slovné spojenia 

žiaci tvoria vety 
• otvorené doplňovacie úlohy 
• zatvorené priraďovacie úlohy 
e-gramotnosť:  
• práca s nesúvislým textom  - vyhľadávanie významu slov na internete 

(http://www.slex.sk/index.asp) 
Forma hodnotenia: ústne, priebežne, odmena potleskom 
Kritériá hodnotenia: Správna identifikácia a  triedenie slov, doplnenie slova v súlade 
s kontextom vety a pravopisnú normu, rýchlosť v rozhodovaní, porozumenie., práca 
s významovým slovníkom na internete 
 
 
Tematický celok: Obojaké spoluhlásky 
 
Téma: Vybrané slová po spoluhláske V 
Aktivity posilňujúce rozvoj čitateľskej gramotnosti: 
• práca s nesúvislým textom (význam slov) 
(http://www.slex.sk/index.asp) 
• tvorenie nových slov obmenou významových predpôn vy-, vý-  
• práca na interaktívnej tabuli (prezentácia v ActivInspire), využiť prepisom slov 

prezentácie z predchádzajúcich hodín 
• vyhľadávanie informácií 
• rozširovanie slovnej zásoby 
 
 
 
Slohový výcvik 
 
Tematický celok: Opis 
 
Téma: Opis predmetu  
Aktivity posilňujúce rozvoj čitateľskej gramotnosti: 
•  príprava na opis tvorením prídavných mien (PPT Snehulienka) 
• tvorenie základne slovnej zásoby 
 


