
                    
 
 
 
Príloha k TVVP za mesiac marec 
 
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 
 
Tematický celok:  Rozprávanie v próze, rozprávka 
Téma: Strigônska oblievačka   (s. 81) 
  
Aktivity na porozumenie textu: 
PL – (dokument spracovaný vo WORDE) 
Vyhľadávanie  určitých informácií: 
• otvorené úlohy so stručnou odpoveďou – produkčné 
Vyvodzovanie jednoduchého záveru: 
• zatvorené úlohy s výberom odpovede 
• zatvorené usporiadacie úlohy 
Interpretácia a integrácia myšlienok a informácií:  
• otvorené odpovede so širokou odpoveďou 
• zatvorené úlohy s výberom odpovede 
Pri úlohe č. 6 cez vizualizér premietnuť ilustráciu na interaktívnu tabuľu. 
Hodnotenie obsahu, jazyka a textových prvkov:  
• otvorené odpovede so širokou odpoveďou 
Forma hodnotenia: známka 
Kritériá hodnotenia: Správnosť odpovedí, pochopenie a porozumenie, voľba výrazových 
prostriedkov, stavba vety, dodržanie časového limitu. 
 
   
Tematický celok:  Rozprávanie v próze, ľudová slovesnosť 
Téma: Kačacia dolina   (s. 86) 
  
Aktivity na porozumenie textu: 
PL – (dokument spracovaný vo WORDE) 
Vyhľadávanie  určitých informácií: 
• zatvorené úlohy s výberom odpovede 
Vyvodzovanie jednoduchého záveru:  
• zatvorené úlohy s výberom odpovede 
• polootvorená doplňovacia úloha 



Interpretácia a integrácia myšlienok a informácií:  
• zatvorené úlohy s výberom odpovede 
• otvorené odpovede so širokou odpoveďou 
• tvorivé zručnosti 
Hodnotenie úloh v PL 
 
Forma hodnotenia: známka 
Kritériá hodnotenia: Správnosť odpovedí, pochopenie a porozumenie, voľba výrazových 
prostriedkov, stavba vety, vystihnutie ilustrácie, dodržanie časového limitu. 
 
 
 
Jazyková výchova  
 
Tematický celok: Vybrané slová 
Téma: Vybrané slová po spoluhláske V 
 
Aktivity posilňujúce rozvoj čitateľskej gramotnosti: 
e-gramotnosť:  
• práca s nesúvislým textom (význam vybraných a príbuzných slov) 
(http://www.slex.sk/index.asp) 
• identifikácia príbuzných slov, práca na interaktívnej tabuli (prezentácia v ActivInspire), 

využiť prepisom slov prezentácie z predchádzajúcich hodín 
• vyhľadávanie informácií 
• rozširovanie slovnej zásoby 
 
 
Téma: Vybrané slová po spoluhláske V,Z (overovanie) 
PL – (dokument spracovaný vo WORDE) 
Aktivity na porozumenie textu: 
Využívanie informácií  
• vyhľadávanie informácií 
• vyvodenie jednoduchého záveru 
• integrácia informácií 
• otvorené doplňovacie úlohy 
• zatvorené priraďovacie úlohy 
• polootvorené úlohy 
• otvorené úlohy 
Forma hodnotenia: známka 
Kritériá hodnotenia: Identifikácia vybraných slov, správne riešenie úloh s ohľadom na platnú 
pravopisnú normu, identifikácia slov s významovou predponou, výber a tvar slov doplnených 
do viet, vytvorenie  
významovo správnych slovných spojení. 
 
 
 
Tematický celok: Slovné druhy 
Téma: Rozdelenie slovných druhov 



Téma: Podstatné mená 
Aktivity posilňujúce rozvoj čitateľskej gramotnosti: 
prezentácia v PowerPointe (výklad učiva so spätnou väzbou) 
• vyhľadávanie informácií 
• vyvodenie jednoduchého záveru 
• integrácia informácií 
• otvorené doplňovacie úlohy 
• zatvorené priraďovacie úlohy 
• polootvorené úlohy 
Forma hodnotenia: priebežná, slovná 
Kritériá hodnotenia: triedenie podstatných mien, orientácia na interaktívnej tabuli, ovládanie 
pravopisnej normy platnej pri písaní všeobecných a vlastných podstatných mien. 
 
Slohový výcvik 
 
Tematický celok: Rozprávanie 
Téma: Rozprávanie podľa obrázkovej osnovy  
Aktivity posilňujúce rozvoj čitateľskej gramotnosti: 
využiť prezentáciu Snehulienka z mesiaca január (dokument spracovaný v PowerPointe) 


