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Príloha k TVVP za mesiac november 
 
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: Môj veľký brat výmyselník (s.29) 
Vyvodzovanie záverov: 
• opísať a určiť aký vzťah bol medzi súrodencami 
• metóda otvorených úloh – tromi vetami charakterizuj výmyselníka 
Forma hodnotenia: prezentácia výsledkov na nástenke 
Kritériá hodnotenia: dodržanie počtu viet a témy 
 
 
Téma: Ohňostroj pre deduška (s.33) 
Aktivity na porozumenie textu: 
• uzavreté úlohy s alternatívou správnej odpovede (vysvetlenie slovných spojení  

a určených výrazov) 
• vyvodenie jednoduchého záveru 
• otvorené úlohy 
 PL (dokument spracovaný vo WORDE) 
Forma hodnotenia: známkou 
Kritériá hodnotenia: správnosť a presnosť riešení, dodržanie časovej dotácie 
 
• metóda otvorených úloh (kreslenie pohľadnice) 
Forma hodnotenia:  prezentácia výsledkov na nástenke 
Kritériá hodnotenia: správne napísaná adresa, text blahoželania, adekvátny obrázok k 
udalosti  
 
 
Téma: Tomáš Janovic (s.36) 
Vyhľadávanie  určitých informácií: 
• lokalizovať v texte  požadovanú informáciu ( názvy kníh) 
Tvorenie nesúvislého textu: zoznam kníh  
•  práca na internete – vyhľadaj na internete diela Tomáša Janovica a usporiadaj ich 

v abecednom poradí  
Forma hodnotenia: známkou 
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Kritériá hodnotenia: kvantita a správnosť usporiadania, postoje pri verejnej prezentácii 
 
 
Téma: O bohatom palci (s.37) 
Aktivity na porozumenie textu: 
• vyvodenie jednoduchého záveru – napíš, prečo bol palec smutný 
• hodnotenie obsahu 
• metóda otvorených úloh – pouvažuj, v čom spočívala palcova  chudoba, napriek tomu, že 

bol bohatý 
Forma hodnotenia: ústna, hodnotí celý kolektív 
Kritériá hodnotenia: vystihnutie hlavnej myšlienky 
 
 
Téma: Bebek z Krásnej Hôrky (s.39) 
Vyhľadávanie  určitých informácií:  
• metóda uzavretých úloh s alternatívami odpovedí 
 Variant A:  
Práca na interaktívnej tabuli (prezentácia v PowerPointe), označenie správnych tvrdení 
Forma hodnotenia: samokontrola, verejná prezentácia výsledku 
 
Variant B: 
 PL- (dokument spracovaný vo WORDE  ), doplňovacie úlohy 
Forma hodnotenia: známkou 
Kritériá hodnotenia: orientácia v PL, správnosť tvrdení, časový limit 
 
Rozvoj  e-gramotnosti: práca s internetom  
• vyhľadať povesť súvisiacu s regiónom, v ktorom žijem 
 
 
Téma: Zimné pranostiky (s.45) 
Aktivity na porozumenie textu: 
• vyvodenie jednoduchého záveru -  PL (dokument spracovaný vo WORDE) 
Forma hodnotenia: slovná 
Kritériá hodnotenia: porozumenie a správne označenie odpovede 
 
• hodnotenie obsahu a štruktúry textu z hľadiska porozumenia 
Práca na interaktívnej tabuli 
Forma hodnotenia: ústne, priebežne 
Kritériá hodnotenia: voľba výrazových prostriedkov, pretransformovanie textu 
 
 
 
 
Jazyková výchova  
 
Tematický celok: Obojaké spoluhlásky 
 
Téma: Vybrané slová 
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Variant A: 
Vyvodenie priameho záveru: práca na interaktívnej tabuli (prezentácia v ActivInspire) 
• triedenie vybraných a príbuzných slov 
• uzavreté vyčleňovacie úlohy 
Forma hodnotenia: slovná, priebežná 
Kritériá hodnotenia: porozumenie a správne zaradenie slova do kontajnera 
 
Variant B: 
PL - (dokument spracovaný vo WORDE  ), vyfarbenie správnych tvrdení 
Forma hodnotenia: známkou 
Kritériá hodnotenia: orientácia v PL, správnosť tvrdení, časový limit, porozumenie 
 
 
Téma: Vybrané slová po spoluhláske B, M 
Interpretácia a integrácia myšlienok a informácií:  
Variant A:  práca na interaktívnej tabuli 
(prezentácia spracovaná v PowerPointe) 
• podľa príbuzného slova správne určiť slovo vybrané 
•  poznať aj iné príbuzné slová 
Forma hodnotenia: slovná, priebežná 
Kritériá hodnotenia: porozumenie a správna identifikácia vybraného  slova  
 
Variant B: PL, dokument spracovaný vo WORDE 
• v skupine slov správne určiť vybrané slovo 
Forma hodnotenia: známka 
Kritériá hodnotenia: správny výber slova, dodržanie pravopisnej normy, rýchlosť riešenia 
 
Interpretácia a integrácia myšlienok a informácií: 
Variant A:  práca na interaktívnej tabuli 
(prezentácia spracovaná v PowerPointe) 
Polootvorené doplňovacie úlohy 
• precvičiť a overiť pravopis po obojakých spoluhláskach B,M 
Forma hodnotenia: slovná, priebežná 
Kritériá hodnotenia: porozumenie, dodržanie pravopisnej normy v slovách, správny výber 
slova podľa významu 
 
Variant B: PL (dokument spracovaný vo WORDE) 
• polootvorené doplňovacie úlohy 
Forma hodnotenia: známka 
Kritériá hodnotenia: porozumenie, správny výber slova, dodržanie pravopisnej normy, 
rýchlosť riešenia 
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Slohový výcvik 
 
Tematický celok: Písomné odovzdávanie informácií 
 
Téma: Oznámenie   
Interpretácia a integrácia informácií: samostatná práca  
• písanie oznamu na predtlač podľa stanovených základných údajov 
• tvorivé písanie, grafické dotvorenie 
Forma hodnotenia: známka 
Kritériá hodnotenia: dodržanie formy a štruktúry, usporiadanie požadovaných údajov, 
umelecké dotvorenie 
 
Téma: Inzerát 
Vyhľadávanie a integrácia informácií: skupinová práca 
• tvorba strany z novín obsahujúca správu, oznamy, inzeráty 
• vyhľadávanie požadovanej formy v tlačovinách, strihanie a lepenie, grafická úprava 
Forma hodnotenia: prezentácia výsledkov na nástenke 
Kritériá hodnotenia: vzhľad novinovej strany, jej komplexnosť, výber požadovaných foriem, 
grafická úprava 
 
 
 
 
 
 


