
 

NÁMET NA VYUČOVACIU HODINU S VYUŽITÍM PREZENTÁCIÍ 

Téma Ročník 

 
Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

Predmet                   Slovenský jazyk a literatúra 

Tematický celok     Tvaroslovie – ohybné slovné druhy 

Téma                       Slovesá 

Prierezová téma      
ENV – posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým  

            organizmom a ich prostrediu  

OSR – správne využitie voľného času 

Medzipredmetové vzťahy  
PDA – zvieratá a ich životné prostredie 

HUV – pieseň Zvieratá 

IFV – využitie IKT vo vyučovacom procese 

štvrtý ročník 

primárneho  

vzdelávania 

Ciele Vstup 

 zopakovať definíciu slovies z 3. ročníka 

 vedieť, aké zvuky vydávajú zvieratá 

 vedieť k podstatnému menu priradiť správne 

sloveso 

 vedieť pomenovať, akú činnosť vykonávajú 

osoby na obrázkoch 

 vedieť, že sloveso môže meniť svoj tvar 

 vedieť použiť daný slovesný tvar vo vete 

 podporovať samostatnosť pri práci 

s interaktívnou tabuľou 

 viesť žiakov k vzájomnej spolupráci  

 žiak ovláda definíciu 

podstatných mien a slovies 

 pozná funkciu slovies 

v texte 

 pozná digitálne technológie 

ako možnosť získavania 

informácií 

 vie obsluhovať interaktívnu 

tabuľu a pracovať 

s interaktívnym perom 

 poznať pravidlá hry Pexeso  

Kompetencie Didaktické problémy 

 využívať IKT 

 zvyšovať  sebadôveru vo vlastné schopnosti 

 obsluhovať technické zariadenia 

 rozvíjať jazykový aj hudobný prejav 

Pre názornosť použijeme 

interaktívnu tabuľu. 

Pomocou moderných technológií 

napomôcť k skvalitneniu 

vyučovacích hodín a zaujímavo 

a hravou formou zopakovať 

a upevniť učivo o slovesách. 

Metódy a formy Pomôcky a prostriedky 

Metódy 

 motivačné - motivačný rozhovor 

 expozičné – slovné monologické, dialogické 

 fixačné – samostatná práca 

                práca s prezentáciou 

 didaktická hra 

Formy 

 frontálna, skupinová a samostatná práca      

pri interaktívnej tabuli 

 

 notebook 

 dataprojektor 

 interaktívna tabuľa 

 interaktívne prezentácie 

vytvorené v Microsoft 

Office PowerPoint  

 program Puzzle 

 pracovný list 

 didaktická hra 



Úvod (Motivácia): 5 minút 

 

S cieľom hodiny oboznámime žiakov po zložení Puzzle obrázka na interaktívnej tabuli. 

 

 Akú činnosť vykonáva Nela Pocisková na obrázku? Žiaci napíšu vetu: Nela spieva. 

 Akou otázkou sa opýtame na slovo „spieva“? Čo robí? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Obrázok 1                                                         Obrázok 2 

 

V motivačnom rozhovore sa porozprávame o tom, čo vo voľnom čase robia žiaci najradšej. 

 

 

Sprístupňovanie učiva (Expozícia): 10 minút 

 

Názvoslovie (základné pojmy): slovné druhy, podstatné mená, slovesá 

 

 Pomocou interaktívnej prezentácie Slovné druhy si zopakujeme delenie slovných druhov 

aj definíciu slovies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Obrázok 3                                                     Obrázok 4 

 

Frontálna práca s interaktívnou prezentáciou Čo robí? 

 

Interaktívnu prezentáciu „Čo robí?“ tvorí osem stránok s obrázkami detí, ktoré vykonávajú 

nejakú činnosť (obrázky sú pohyblivé gify). V stĺpci vľavo sa zobrazí osem tlačidiel,           

na ktorých sú vypísané slovesá. Úlohou žiakov je priradiť k obrázkom správne sloveso. 

Žiakov vedieme k tomu, aby sami priradili k danému obrázku správne sloveso. Kliknutie na 

sloveso je so zvukovým efektom. Ak žiak klikne na nesprávne sloveso, ozve sa bzučanie. Ak 

vyberie k obrázku správne sloveso, zaznejú zvončeky a zobrazí sa ďalšia stránka s novým 

obrázkom.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                               Obrázok 5                                                         Obrázok 6 

 

 

 

Precvičovanie a upevňovanie učiva (Aplikácia a Fixácia): 30 minút 

 

 

Prezentácia Čo robí? nie je časovo náročná, vzbudí u žiakov záujem. Žiaci sú pri práci s ňou 

úspešní a darí sa im.  

 

Samostatná práca s pracovným listom 

 

Na samostatnú prácu žiakov v tejto časti vyučovacej hodiny využijeme pracovný list, ktorý je 

k tejto prezentácii vytvorený. V pracovnom liste žiaci vyfarbia sloveso, ktoré patrí k obrázku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Obrázok 7 

 

Skupinová práca vo dvojiciach 

 

Po vypracovaní pracovných listov môžeme zaradiť aj prácu v skupinách (vo dvojiciach). 

Úlohou každej dvojice je vytvoriť k obrázkom so slovesami vety.  

 

 



Zahrajme si pexeso 

 

Aj na hodinách slovenského jazyka si na spestrenie vyučovania môžeme zahrať so slovesami 

túto obľúbenú detskú hru. Prezentácia pozostáva z dvadsiatich troch stránok. V úvode sú 

vysvetlené pravidlá hry a úloha. Na ďalších stránka sa v hornom rade zobrazujú políčka 

s menami zvierat (podstatné meno) a v dolnom rade políčka so slovesami.  

Hra sa podobá na klasické pexeso, ale v dolnom rade sa odkryjú všetky políčka.  Súťažiaci 

musia vybrať a kliknúť na to sloveso, ktoré patrí k zobrazenému podstatnému menu 

v hornom rade. Kliknutím na správne sloveso políčka s podstatným menom a slovesom 

miznú, hra sa posúva ďalej. Zobrazí sa nasledujúca stránka a v hre tým istým spôsobom 

pokračujú súperi. Pri označení nesprávneho slovesa políčko sčervenie a hráčom sa zapíše 

chybný krok.  Na konci hry spočítame chybné kroky (červené políčka) a určíme víťaza hry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Obrázok 8                                                             Obrázok 9 

 

Didaktická hra 

 
Na začiatku vyučovacej hodiny sme zložili obrázok Nely Pociskovej. Čo na tomto obrázku 

Nela robila? (spievala). Aj my si v závere hodiny zaspievame. 

 

Pri didaktickej hre využijeme pieseň Viktora Guľváša – Zvieratá. 

http://www.viktorkoncerty.cz/hudba.html 

 

Učiteľ spieva: 

Na jednom veľkom dvore, žili si zvieratká svorne, 

medzi nimi som stál, s mačičkou som sa hral. 

A mačička takto robí: „Mňau, mňau, mňau“ a skús ju napodobniť... 

 

„Mňau, mňau, mňau,“ spievajú žiaci. 

 

Pieseň sa opakuje a vyberáme mená iných zvierat. Učiteľa postupne vystriedajú ďalší žiaci. 

 

V triede nastane veselá situácia, keď chce učiteľ žiakov pomýliť a zaspieva: A mačička takto 

robí: „Hav, hav, hav“. 

 

 

 

 

http://www.viktorkoncerty.cz/hudba.html


METODICKÉ POZNÁMKY 

Aj takto sa to dá 

 

 Na spestrenie hodiny môžeme využiť aj CD Škola hrou 2 – pesnička o slovesách 

 Pracovný list môže poslúžiť aj ako domáca úloha 

 Pri skupinovej práci vo dvojiciach väčšina dvojíc vytvárala jednoduché holé vety 

(napr. Dievčatko sa hojdá. Chlapček spí.) Tak sme zaradili súťaž o najkrajšiu vetu s 3, 

4, 5 slovami, o najdlhšiu vetu... Pri tvorení týchto viet si žiaci uvedomili, že sloveso 

môže meniť svoj tvar (napr. Malý braček Janko sladko spal celé popoludnie. Moja 

sestra sa bude v sobotu vydávať.) 

 Na ďalších hodinách pri upevňovaní učiva o slovesách môžeme zaradiť aj tieto 

didaktické hry: 

Robte to, čo aj ja 

 

Žiaci sa postavia k svojim laviciam, učiteľ stojí pred tabuľou a predvádza nejaké 

jednoduché cviky, pričom spieva riekanku: 

 

„Robte to, čo aj ja, čo aj ja, čo aj ja,    

zahráme sa obaja, obaja.“  

 

Žiaci opakujú po učiteľovi, napodobňujú cvičenia a spievajú:                             

 

„Robíme to, čo aj vy, čo aj vy, čo aj vy 

a sme z toho nadšení, nadšení.“ 

               

Ak máme v triede väčší priestor, môžeme žiakov postaviť do kruhu. 

 

Veliteľ 

 

Učiteľ vyberie jedného žiaka – veliteľa. Veliteľ sa postaví pred lavice a vydáva 

pokyny: 

„Veliteľ velí: sadnúť – vstať – kľaknúť – žmurkať – mávať – dirigovať...“ 

Učiteľ pozoruje vykonávanie veliteľových príkazov. Kto zaváha, z hry vypadne.  

V role veliteľa vystriedame viacerých žiakov.   

 

 Čo robím?  

        

Jeden žiak vystúpi dopredu a pomocou pantomímy predvedie nejakú činnosť. Ostatní 

hádajú, čo predvádza. 

 

Kartičky 

 

Na kartičkách sú napísané slovesá, žiak si vytiahne jednu z kartičiek. Predstúpi pred 

ostatných a pomocou pantomímy ukazuje činnosť, ktorú vyjadruje sloveso na kartičke. 

Kto uhádne, čo robí, príde si vytiahnuť ďalšiu kartičku.  

 


