
Vyučovacie zdroje 

Predmet: Slovenský jazyk a literatúra 

1. ročník: 

Učebnice 

 
Pracovné zošity 

Pomocné 
učebné texty 

 

Multimediálne zdroje 
Webové stránky 

Iné 

Šlabikár  Lipka,pre 
1. roč. základných 
škôl, 1. časť, 
Margita 
Nemčíková, 
PaedDr. Alžbeta 
Hirková,  14. 7. 
2008 
 
Šlabikár Lipka , pre 
1. roč. základných 
škôl,2. časť, 
Margita 
Nemčíková, , 
PaedDr. Alžbeta 
Hirková zo dňa 26. 
januára 2009 
 
 
 
 
 
 
 

Pracovný zošit, 
Slovenský jazyk pre 
1. ročník 
základných škôl 
Margita 
Nemčíková, 14.7. 
2008 
Písanie, 
Pracovný zošit pre 
1. ročník 
základných škôl 
PaedDr. Alžbeta 
Hirková – Margita 
Nemčíková a kol., 
2009 

www.zborovna.sk 
www.zssacurov.edupage.sk 

http://www.akonaskolu.sk  

 

Judita Levická - 
DIDAKTICKÉ HRY 
pre 1. stupeň 
základných škôl 

Časopis Vrabček 
 

 

 

 

 

 

http://www.zborovna.sk/
http://www.zssacurov.edupage.sk/
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww%2Eakonaskolu%2Esk%2F


2. ročník: 

Učebnice 

 
Pracovné zošity 

Pomocné 
učebné texty 

 

Multimediálne zdroje 
Webové stránky 

Iné 

PaedDr. Eva 
Dienerová, Mgr. 
Margaréta 
Nosáľová, Mgr. 
Zuzana 
Hirschnerová, PhD. 
: Slovenský jazyk 
pre 2. ročník 
základných škôl, 
15. 10. 2009 
 
Mgr. Margaréta 
Nosáľová, PaedDr. 
Eva Dienerová, 
PaedDr. Alžbeta 
Hirková: Čítanka 
pre 2. ročník 
základných škôl, 
19. 1. 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Zuzana 
Hirschnerová, PhD. 
: Slovenský jazyk 
pre 2. ročník 
základných škôl, 
pracovný zošit 
 
Mgr. Zuzana 
Lacková, Mgr. 
Pavla Agalarevová: 
Čítanka pre 2. 
ročník základných 
škôl, pracovný 
zošit,  

www.zborovna.sk 
www.zssacurov.edupage.sk 
http://www.akonaskolu.sk 

Judita Levická - 
DIDAKTICKÉ HRY 
pre 1. stupeň 
základných škôl 
Knihy na 
mimočítankové 
čítanie: 
 
M. Ďuríčková: 
Danka a Janka 
 
Ľudmila 
Podjavorinská: 
Už ho vezú 
 
M. R. Martáková_ 
Ľ. Podjavorinská: 
Do školy 
 
 
J. Čapek: Rozprávky 
o psíčkovi a 
mačičke 
 

 

 

 

http://www.zborovna.sk/
http://www.zssacurov.edupage.sk/
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww%2Eakonaskolu%2Esk%2F


3. ročník: 

Učebnice 

 
Pracovné zošity 

Pomocné 
učebné texty 

 

Multimediálne zdroje 
Webové stránky 

Iné 

 
Slovenský jazyk pre 
3. ročník 
základných škôl 
Mgr. Zuzana 
Hirschnerová, PhD. 
Mgr. Rút Adame 
Schválilo 
Ministerstvo 
školstva 12. 
januára 2011  
Čítanka pre 3. 
ročník základnej 
školy 
Mgr. Zuzana 
Hirschnerová, PhD. 
Mgr. Markéta 
Filagová, PhD. 
Mgr. Miloš Ondráš, 
PhD 
Prve vydanie, 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 www.zborovna.sk 
www.zssacurov.edupage.sk 
http://www.akonaskolu.sk 

Judita Levická - 
DIDAKTICKÉ HRY 
pre 1. stupeň 
základných škôl 
Knihy na 
mimočítankové 
čítanie: 
P. Dobšinský: 

Trojruža 

K. Bendová:                

- Bola raz jedna 

trieda 

Ľ. Ondrejov:                

- Keď pôjdeš horou  

 

 

 

 

 

 

http://www.zborovna.sk/
http://www.zssacurov.edupage.sk/
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww%2Eakonaskolu%2Esk%2F


4. ročník: 

Učebnice 

 
Pracovné zošity 

Pomocné učebné 
texty 

 

Multimediálne 
zdroje 

Webové stránky 
Iné 

Hirschnerová, Z., 
Adame, R.: 
Slovenský jazyk pre 
4. ročník základných 
škôl, Bratislava, 
2011. ISBN 978-80-
89375-85-1 
 
Hirschnerová, Z., 
Ondráš, M., 
Filagová, M.: Čítanka 
pre 4. ročník 
základných škôl, 
Bratislava, 2011. 
ISBN 978-80-07-
01925-6 
 
Benková, S., 
Komlóssyová, H., 
Pavlovič, J.: Čítanka 
pre 4. ročník 
základných škôl, 
Bratislava 2007  
ISBN 978-80-89192-
65-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Holovačová, A.: 
Diktáty a pravopisné 
cvičenia pre 1. 
stupeň základných 
škôl, Bratislava, 
2008. ISBN 978-80-
07-01748 
 
Hirková, J. a kol. 
autorov: Poradím si 
so slovenčinou 4. 
triedy ZŠ, Praha. 
ISBN 978-80-7353-
147-8 

www.janah.wbl.sk   
www.ucmehrou.wbl.sk 

www.wikipedia.sk  

www.zborovna.sk  

www.bezkriedy.sk  

 

Knihy na 
mimočítankové 
čítanie: 
 
Gabriela Futová: 
Keby som bola 
bosorka 
 
Klára Jarunková: 
Hrdinský zápisník 
 
Rudo Moric: 
Z poľovníckej kapsy 
 
Časopis Fifík 

 

http://www.janah.wbl.sk/
http://www.ucmehrou.wbl.sk/
http://www.wikipedia.sk/
http://www.zborovna.sk/
http://www.bezkriedy.sk/


                    Organizačné formy a metódy vyučovania 

Predmet: Slovenský jazyk a literatúra 

 

Organizačné formy vyučovania: 

- frontálne – formy hromadnej práce  

- skupinové – vyučovanie skupín žiakov (5 – 7 žiakov v skupine)  

- individuálne – vyučovanie s jednotlivcami  

- krátkodobé (napr. vyučovacia hodina)  

- formy zamerané na teoretické vyučovanie  

- praktickú činnosť  

- organizované formy  

- aktivizujúce formy (napr. súťaže, kvízy)  

- pasívne (napr. návštevy rôznych podujatí) 

Vyučovacie metódy: 

- Slovné: rozprávanie, vysvetľovanie, práca s textom, rozhovor 

- Názorno-demonštračné: predvádzanie, pozorovanie, práca s obrazovým materiálom, 

diskusné, situačné, inscenačné 

- Didaktické hry: cinquian, clustering, cubing, rotujúci prehľad 

- Metóda dvojakého výkladu 

- Metóda predĺženého výkladu 

- Projektové vyučovanie 

- Vyučovanie s využitím IKT 

- Zážitkové učenie 

- Otvorené učenie 

 

metóda analytická, syntetická, induktívna, deduktívna, genetická a dogmatická. 

metódy podľa etáp vyučovacieho procesu: 

             1. motivačné ( metódy usmerňujúce záujem o učenie) 

2. expozičné ( metódy prvotného oboznamovania žiakov s učivom) 

3. fixačné (metódy opakovania a upevňovania učiva) 

4. diagnostické a klasifikačné (metódy hodnotenia, kontroly a klasifikácie) 



Vstupné motivačné metódy: 

- Motivačné rozprávanie 
- Motivačný rozhovor 
- Motivačná demonštrácia 
- Problém ako motivácia 
- Metódy opakovania a precvičovania vedomostí a spôsobilosti 
-   Ústne opakovanie učiva žiakom 
-   Metóda otázok a odpovedí  
-   Písomné opakovanie 
-   Opakovací rozhovor 
-   Opakovanie s využitím učebnice a inej literatúry  

             Klasické didaktické a diagnostické metódy: 

-   Ústne skúšky 
-   Písomné skúšky 
-   Praktické skúšanie 
-   Didaktické testy 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Systém kontroly a hodnotenia 

Predmet: Slovenský jazyk a literatúra 

 

 Hodnotenie písomných prác : Vstupná previerka  

                                                        Výstupná previerka                                                                         

Hodnotenie : výborný              - 100% - 90% 

                         chválitebný        -   89% - 75% 

                         dobrý                  -   74% - 50% 

                         dostatočný         -   49% - 30% 

                          nedostatočný    -   29% -   0%    

      

Kontrolné diktáty:    2 .ročník -  6 diktátov 

                                    3. ročník - 8 diktátov 

                                    4. ročník -  5 diktátov 

 

Hodnotenie :                                   0 – 2 chyby      –  1 

3 – 4 chyby      –  2 

5 – 7 chyby      –  3 

8 – 10 chyby    –  4 

11 – viac chýb –  5 

 

 Hodnotenie ústnych odpovedí  – minimálne 2 krát do polroka 

 



Projekty vo vyučovacom predmete 

Predmet: Slovenský jazyk a literatúra 

 

1. ročník:  

- O Červenej Čiapočke- dramatizácia rozprávky,  

- Mikuláš – literárne dramatické pásmo,  

- Vianoce- dramatizácia vianočného príbehu,   

- V tom zelenom lese- prezentácia lesa formou plagátov 

            - bájka Fialka a tulipán – Európsky deň rodičov a škôl 

 

        2. ročník:  

             - Ročníkový projekt : Zdravá výživa (Ako sa mrkva dožila najväčšej  

               zimnej krásy, Ľudové hádanky, Hruška, Ga-ga-ga-ga-gaštany, básne  

               o ovocí a zelenine) 

             - bájka  Pastier a vlk – Európsky deň rodičov a škôl 

                   

        3. ročník:  

            - Tvorba reklamných textov, reklamných plagátov: Reklama 

            - Rozprávanie príbehu podľa obrázkov: Zážitok z prázdnin 

            - Spoznávame slovenských spisovateľov pre deti 

            - Ročníkový projekt: Môj rodný kraj  

            - bájka Mačička s hrkálkami – Európsky deň rodičov a škôl 

 

 



           4. ročník: 

                - Ročníkový projekt: Detská odborná činnosť (tvorba prezentácií   

                   v PowerPointe) 

                - Hráme bábkové divadlo 

                -  Kvapka – vydanie jedného čísla obľúbeného školského občasníka 

                - bájka Mliekarka – Európsky deň rodičov a škôl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


