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Príloha k TVVP za mesiac september, október 
 
Posilnenie moderných foriem vzdelávania k rozvíjaniu kľúčových 
spôsobilostí a čitateľskej gramotnosti žiakov pre primárne vzdelávanie 
v predmete slovenský jazyk a literatúra v 3. ročníku 
 
 
Jazyková výchova  
 
September 
Tematický celok: Hlásky 
Téma: Delenie hlások 
Využívanie informácií: 
• metóda uzavretých priraďovacích úloh 
• práca na interaktívnej tabuli, porozumieť zadaniu úloh, posúvať obrázky po tabuli 
• delenie hlások na samohlásky a spoluhlásky 
Forma hodnotenia: priebežné, ústne cez spätnú väzbu podať žiakovi informáciu o jeho 
úspešnosti 
 
Téma: Samohlásky 
Využívanie informácií: 
• metóda uzavretých priraďovacích úloh 
• práca na interaktívnej tabuli, porozumieť zadaným úlohám bez vysvetľovania a pomoci 

učiteľa, posuv slov po tabuli 
• triediť slová do kontajnerov podľa spoločných znakov 
Forma hodnotenia: priebežné, ústne cez spätnú väzbu podať žiakovi informáciu o jeho 
úspešnosti 
 
Téma: Dvojhlásky 
Využívanie informácií: 
• rozširovanie slovnej zásoby, hľadanie pomenovaní pri dodržaní stanovenej podmienky 
• samostatná práca PL s krížovkami, dokument spracovaný vo WORDE,  využitie podľa 

technických podmienok triedy  
• správne pracovať podľa písomných pokynov 
• pochopiť a vysvetliť vylúštené pojmy 
Forma hodnotenia: známkou 
Kritériá hodnotenia: správne vylúštenie tajničky, dodržanie požadovanej podmienky, 
odovzdanie PL v časovom limite 
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Téma: Spoluhlásky 
Využívanie informácií: 
• doplňovačka – práca na interaktívnej tabuli, PL v tlačenej podobe 
• správne doplniť v slovách i/í, y/ý, presvedčiť sa o správnosti svojich tvrdení 
• ohodnotiť svoj výkon 
Forma hodnotenia: známkou 
Kritériá hodnotenia: správnosť a rýchlosť riešení, úspešnosť vlastnej kontroly 
 
 
Téma: Opakovanie učiva o hláskach 
Vyhľadávanie určitých informácií: 
• práca s náučnou encyklopedickou literatúrou, orientácia pri vyhľadávaní požadovaných 

informácií o zvieratách (práca v dvojiciach), metóda V-Chv-D 
e-gramotnosť – práca s PC, vyhľadávanie informácií o zvieratách, (práca v dvojiciach) 
metóda V-Chv-D 
• konfrontácia nadobudnutých informácií s vopred zaznamenanými očakávaniami 
Forma hodnotenia: symbolmi, prezentáciou na nástenke 
Kritériá hodnotenia: postoje pri verejnom prezentovaní, zdokumentovaný obsah 
 
Október 
Téma: Hláska, slabika, slovo, veta 
Využívanie informácií: 
• práca na interaktívnej tabuli – delenie slov na slabiky 
• identifikácia jednoslabičných slov 
• tvorivé činnosti, obohacovanie slovnej zásoby 
Forma hodnotenia: priebežné, ústne cez spätnú väzbu podať žiakovi informáciu o jeho 
úspešnosti 
Kritériá hodnotenia: správnosť a rýchlosť riešení, tvorivosť 
 
Téma: Abeceda 
Využívanie informácií: 
• práca s odbornou literatúrou (čítanie pre vzdelávanie) 
• práca s nesúvislým textom (významový slovník, kalendár, zoznamy a registre) 
• práca s PC, vyhľadávanie významu slov  http://www.slex.sk/index.asp 

Žiaci sa oboznámia s rôznymi formami nesúvislých textov, orientácii v nich a spôsobom 
vyhľadávania informácií podľa abecedného usporiadania. 

• práca na interaktívnej tabuli cez vizualizér (spoločná práca) 
V praktických činnostiach a konkrétnych úlohách sa žiaci učia radiť slová podľa abecedy.    

• PL v tlačenej podobe 
Forma hodnotenia: známkou 
Kritériá hodnotenia: správnosť a rýchlosť riešení, dodržanie časového limitu 
 
 
 
Slohový výcvik 
 
Téma: List (1. časť) 
Hodnotenie obsahu, jazyka a textových prvkov:  
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• s ohľadom na obsah a formu textu 
• s ohľadom na štruktúru textu 
• práca na počítači (podľa podmienok) 

Samostatná práca – žiaci v súkromnom liste na obrazovke vyznačia farebne podľa 
pokynov učiteľa jednotlivé časti listu  (úvod, jadro, záver) a informácie, ktoré musí list 
obsahovať (dátum, miesto, oslovenie, podpis).  

Forma hodnotenia: priebežné, ústne cez spätnú väzbu podať žiakovi informáciu o jeho 
úspešnosti 
Kritériá hodnotenia: presnosť a rýchlosť riešení, samostatnosť v rozhodovaní 
 
Téma: List (2. časť) 
Využívanie informácií: 
• prepojenie pojmov z literatúry s praktickými činnosťami pri písaní listu (samostatná 

práca) 
Žiaci napíšu list svojej obľúbenej literárnej postave. 

Forma hodnotenia: známkou, prezentáciou na nástenke 
Kritériá hodnotenia: dodržanie formy a štruktúry listu, napísanie adresy,  presvedčiť čitateľa 
(poslucháča), že ide skutočne o pisateľovu obľúbenú literárnu postavu. 
 
Téma: Rozprávanie príbehu 
Hodnotenie obsahu, jazyka a textových prvkov:  
• s ohľadom na obsah a formu textu ( hodnovernosť príbehu, jeho zrozumiteľnosť) 
• s ohľadom na štruktúru textu (členenie rozprávania- úvod, jadro, záver) 
• práca na interaktívnej tabuli – usporiadať vety podľa vzťahu k členeniu rozprávania. 
Forma hodnotenia: priebežné, ústne cez spätnú väzbu podať žiakovi informáciu o jeho 
úspešnosti 
 

 
 
 
Čítanie a literatúra 
Október 
 
 
Téma: Malý Muk v deviatom  leveli (s.18) 
Vyhľadávanie  určitých informácií: 
• lokalizovať v texte  požadovanú informáciu, resp. časť textu – práca na interaktívnej 

tabuli pomocou vizualizéra 
Úlohy: 1.Vyhľadaj v texte výrazy a slová, ktoré sú spojené s počítačom alebo s prácou na  
                ňom. 
             2. Odpíš vetu, ktorá vyjadruje posolstvo úryvku. 
             3. Charakterizuj hlavnú postavu a vedľajšie postavy. 

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

 
Aktivity na porozumenie textu:  
• vyvodzovanie jednoduchého záveru 
• hodnotenie jazyka a textových prvkov 
• integrácia a interpretácia informácií 
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 PL (dokument spracovaný vo WORDE) 
Forma hodnotenia: známkou 
Kritériá hodnotenia: správnosť a rýchlosť riešení, tvorivosť pri tvorbe odpovedí 
 
Téma: Moja prvá kniha o počítačoch (s.20) 
Aktivity na podporu porozumenia textu:  
• metóda V-Chv-D 

Úloha: V- Napíš, čo vieš o počítačoch. 
             Chv – Napíš, čo by si sa chcel o počítači dozvedieť. 
              D – Vyhľadaj v odbornej literatúre alebo na internete informácie o počítačoch. 
              Porovnaj svoje vlastné informácie s informáciami, ktoré si vyhľadal. Dozvedel si      
              sa, čo si chcel vedieť? 
Forma hodnotenia: sebahodnotenie, žiak sám za pomoci kolektívu vyhodnotí splnenie 
zadanej úlohy 
 
 

Téma: Telefón (s.21) 
Aktivity na porozumenie textu:  
• vyvodzovanie jednoduchého záveru 
• integrácia a interpretácia informácií 
Variant A: 
Práca na ineraktívnej tabuli (prezentácia v PowerPointe) 
Forma hodnotenia: samokontrola, verejná prezentácia výsledku 
Variant B: 
PL (dokument spracovaný vo WORDE) 
Forma hodnotenia: body, prezentácia výsledkov na nástenke 
Kritériá hodnotenia: správnosť odpovedí, samostatnosť pri práci 

 
 


