
Časový plán učiva predmet Čítanie- 3. ročník              

 
Obdobie: Obsah – zameranie učiva: Ciele výučby: Vyučovacie stratégie: Prierezová 

téma: 

 

 

 

Hodnotenie,  

preverovanie  

výkonu: 

 

Mesiac: Týždeň: Poradie 

vyuč. 

hodiny 

Tematický celok: Téma - obsah kognitívne: afektívne: psychomotorické

: 

formy metódy 

IX. 1. 4 Úvodná hodina 

Jeseň 

 

 

 

 

Škola 

Rozprávanie zážitkov 

z prázdnin 

Štefan Moravčík – 

Písmenkáči 

Marta Šurinová – 

September 

Krista Bendová – Kde 

bolo... 

Čo budeme spoznávať v 3. ročníku na hodinách 

čítania? 

Pravidelnosť v príprave na vyučovanie 
Prednes básne. 

Vzbudzovať záujem o detskú literatúru. 

Vedieťvyhľadať slová s podobným významom. 

Správne čítať text. 

Vedieť  intonačne správne prečítať text. 

 

 

 

Frontálna 

individuálna 

 

samostatná 

práca žiakov 

rozhovor   

tvorivé 

písanie      

Práca 

s umeleckým 

textom 

 

 

OZO Klasifikácia 1-5 

 

Slovné 

hodnotenie 

 2. 4 Vedomosti 

 

Čítanie 

Miloš Macourek- O tom, 

ako Mach a.... 

Tomáš Janovic – Hodina 

čítania 

Ukážka z literárneho diela, nácvik plynulého 

čítania, pochopenie dlhšieho textu. 

Žiak vie plynule, správne, výrazne 

a s porozumením čítať ukážku z literárneho diela. 

Správne čítať text. 

Vedieť prerozprávať text vlastnými slovami. 

Prednes básne. Zrozumiteľne čítať báseň 

s dôrazom na správne čítanie dĺžńov a mäkkých 

slabík. 

 

 

Fixačná  

 

Zážitkové 

učenie 

Práca 

s umeleckým 

textom 

ENV 

REV 

Klasifikácia 1-5 

 

Slovné 

hodnotenie 

 3. 4 Čítanie Roald Dahl – Malá, veľká 

čitateľka 

Mimočítankové čítanie 

Nacvičiť výrazné čítanie priamej reči. Nakresliť 

ilustráciu k rozprávke. Spoznať význam a silu 

„čarovných slov“. 

Precvičiť rôznymi spôsobmi rýchle a správne 

čítanie. Vyvolať u žiakov pocit zodpovednosti 

k práci. Vedieť prekrúcanky z 2. ročníka. 

Fixačná  

skupinová 

Dramatizácia 

Práca 

s umeleckým 

textom 

Tvorivé 

písanie 

ENV, 

DOV, OSR 

 

 4. 4 Čítanie 

 

Kniha 

Václav Richter – Žiacke 

výroky o čítaní 

Dušan Dušek – O knihách 

Mimočítankové čítanie 

Čítať pomaly, plynule viacslabičné slová. Nacvičiť 

čítanie s porozumením. Napísať vlastné výroky 

o čítaní.  

Čítanie s porozumením. Hľadať v texte 

prirovnania. 

Nácvik čítania zložitých a zložených slov. 

Tvorivé čítanie. 

Samostatná 

práca 

Individuálna 

práca 

 

Aplikačná 

Práca 

s umeleckým 

textom 

Rozhovor 

Tvorivé 

písanie 

OSR, 

ENV, OZO 

Klasifikácia 1-5 

 

Slovné 

hodnotenie 



X. 1. 4 Kniha 

 

 

Kamaráti 

Viliam Klimáček – 

Rohožka majstra 

rozprávkara 

Ak uhádneš moje meno 

Jozef Paulovič – Kamarát 

Dana Podracká – Malý Muk 

v deviatom leveli 

Nacvičiť kultivovaný prednes básne. Vedieť , čo je 

recitácia.  

Vedieť, kto je literárna postava. Hľadať literárne 

postavy. 

Nácvik plynulého a výrazného čítania neznámych 

zložených slov v texte. Vedieť dodržiavať správny 

slovný prízvuk a vetný dôraz. 

Nacvičiť výrazné čítanie priamej reči. Vedieť, kto 

je hlavná postava a kto sú vedľajšie postavy. 

Individuálna 

práca 

Skupinová 

práca 

 

Rozhovor 

Dramatizácia 

Práca s 

textom 

OSR, 

ENV, OZO 

Klasifikácia 1-5 

 

Slovné 

hodnotenie 

 2. 4 Vedomosti 

 

Komunikácia 

Luca Novelli – Moja prvá 

kniha o počítačoch 

Tomáš Čelovský – Telefón 

Ľubomír Feldek - Telefón 

Nacvičiť plynulé čítanie náučného textu. Pochopiť 

obsah prečítaného. 

Vedieť výrazne čítať časť literárnej ukážky. 

Nácvik čítania zložitých a zložených slov.  

Prednes básne. Pojem verš. 

Poznať  pojem verš, vie vyhľadať slová 

s podobným významom. Naučiť sa časť básne 

naspamäť. 

Frontálna 

práca 

 

Expozičná 

Rozhovor 

Dramatizácia 

Práca 

s textom 

Rolové úlohy 

OSR, 

ENV, OZO 

Klasifikácia 1-5 

 

Slovné 

hodnotenie 

 3. 4 Rodina Ľubomír Feldek – 

Rozprávka o tom, prečo je 

ujec ujcom 

Hana Naglik – Ester 

a Albatros 

Mimočítankové čítanie 

Dodržiavať správnu výslovnosť predložkových 

spojení. Vedieť stručne povedať podstatu 

prečítaného.  

Vedieť čo je dej. Vedieť odlíšiť hlavné a vedľajšie 

postavy. Pokúsiť sa čítať dialógy. Čítanie 

s pochopením s ohľadom na obsah textu. 

Vedieť rozdiel medzi poéziou a prózou. Tvorivo 

pracovať s ukážkou. 

Expozičná 

Individuálna 

Frontálna 

Rolové hry 

Zážitkové 

učenie 

Monológ 

Projektová 

práca 

OSR, 

ENV, 

MDV 

Klasifikácia 1-5 

 

Slovné 

hodnotenie 

 4. 4 Súrodenci Tatiana Lucká – Môj veľký 

brat výmyselník 

Mimočítankové čítanie 

Vedieť správne čítať mäkké slabiky. Vedieť 

odpovedať na otázky z literárnej ukážky. 

Naučiť nový pojem: postavy vystupujúce 

v príbehu. Čítať správne, plynule, s porozumením. 

Vedieť vymenovať postavy z ukážky. Poznať 

skutočnosť a neskutočnosť v ukážke. 

Vedieť povedať vlastný názor na konanie postáv. 

Vedieť správne intonovať vety. 

Nácvik dramatizácie textu. Pochopiť, čo je 

divadelná hra. 

Frontálna 

práca  

Individuálna 

práca 

Rozhovor 

Práca 

s názornými 

pomôckami 

Tvorivé 

pracovné 

listy 

OSR, ENV 

REV 

Klasifikácia 1-5 

 

Slovné 

hodnotenie 

XI. 1. 2 Starí rodičia Jaroslava Blažková – 

Ohňostroj pre deduška 

Vedieť správne čítať slová so spoluhláskovými 

skupinami a predložkovými spojeniami. Nácvik 

tichého čítania s ohľadom na porozumenie textu. 

Vedieť vymenovať postavy z ukážky. Vedieť 

povedať vlastný názor na konanie postáv. 

Frontálna 

práca 

Samostatná 

práca 

motivačná 

Práca 

s názornými 

pomôckami 

Nastolenie 

problému ako 

motivácia 

Dramatizácia 

ENV, 

OZO, OSR 

Klasifikácia 1-5 

 

Slovné 

hodnotenie 



 2. 4  Týždeň tvorivého čítania – 

O jeseni 

 

Žiaci čítajú z prinesených kníh alebo 

presvietených materiálov. 

Kniha  366 príbehov z prírody a ešte niečo navyše- 

strana164 -165 

Ukážky kníh : Jaroslava Blažková – Ohňostroj pre 

deduška, Roald Dahl – Matilda, Hana Naglik – 

Ester a Albatros 

Frontálna 

práca 

 

Individuálna 

práca 

Tvorivé 

písanie 

Projektová 

práca 

ENV, 

MDV 

TPZ 

Klasifikácia 1-5 

 

Slovné 

hodnotenie 

 3. 4 Domov 

 

 

 
Domovina 

Ľubica Kepštová – Tomáš 

Janovic 

Tomáš Janovic – 

O bohatom palci 

Jozef Cíger Hronský – 

Počul som raz, že... 

www.citajmedetom.sk 

www.internetovaskola.sk 

 

Tiché čítanie s porozumením. Vedieť pracovať 

s náučným textom. 

Prečítať pomaly, citlivo, plynule literárny text. 

Vedieť vyvodiť ponaučenie. 

Výrazné čítanie povesti. Vedieť, čo je povesť. 

Poznanie základných znakov povesti. 

Webová stránka s krásnymi rozprávkami a 

príbehmi 

Detské kreslené rozprávky 

 

Aplikačná 

práca 

Frontálna 

práca 

individuálna 

Projektová 

metóda 

Práca 

s pracovnými 

listami 

Práca 

s jazykovým 

PC 

programom 

OSR, 

ENV, 

MDV 

TPZ 

 

 

 

 

 

 

Klasifikácia 1-5 

 

Slovné 

hodnotenie 

 4. 4 Domovina Jozef Cíger Hronský – 

Bebek z Krásnej Hôrky 

www.citajmedetom.sk 

www.internetovaskola.sk 

 

Pochopiť význam nových pojmov prostredníctvom 

ilustrácie. Vedieť povedať svoj vlastný príbeh 

o rodisku. 

Nácvik tichého čítania s porozumením 

Pri čítaní dodržiavať správnu výslovnosť 

viacslabičných slov. Pokúsiť sa interpretovať 

povesť. 

Hľadáme povesti na internete. 

 

Individuálna 

práca 

 

Frontálna 

práca 

monológ 

práca 

s audivizuáln

ou technikou 

Práca s PC 

OSR, OZO 

REV 

Klasifikácia 1-5 

 

Slovné 

hodnotenie 

 5. 2 Sneh Ján Uličiansky – Pánko 

Snehulianko 

Zimné pranostiky 

Nacvičiť rýchle, plynulé čítanie textu. Prečo 

niekedy robíme aj jednoduché veci naopak, 

nesprávne? 

Na príklade vysvetliť význam a využitie 

jednotlivých pranostík. 

Poznať aj iné zimné pranostiky. 

Frontálna 

práca 

 

Samostatná 

práca 

Práca  

s umeleckým 

textom 

ENV, OZO Klasifikácia 1-5 

 

Slovné 

hodnotenie 

XII. 1. 2 Spravodlivosť O bratislavskom Valdherovi Priblíženie povesti, poznať časti skutočné 

a vymyslené. Komiks, jeho znaky, práca 

s komiksom 

Vedieť čítať s porozumením. Hodnotiť konanie 

postáv. Nácvik dramatizovaného čítania 

Individuálna 

práca 

Fixačná  

 

Frontálna 

práca 

Rolové hry ENV, OSR Klasifikácia 1-5 

 

Slovné 

hodnotenie 

 2. 4 Nevinnosť,  

čistota 

Čítanie z detských 

časopisov 

a vlastných kníh 

Astrid Lindgrenová – 

Slávnosť u Pipi Dlhej 

Pančuchy 

Dať žiakom možnosť vybrať si z vlastného 

časopisu alebo knihy zaujímavý text. 

Výrazné čítanie s porozumením, reprodukcia 

textu. Hodnotiť konanie postáv. 

Výrazné čítanie literárneho textu. Vedieť 

prerozprávať text vlastnými slovami.  

Vedieť akýmkoľvek spôsobom relaxovať pri 

literatúre. 

Individuálna 

práca 

 

Frontálna 

práca 

expozičná 

Projektová 

metóda 

demonštračná 

metóda 

Práca 

s umeleckým 

textom 

 

OSR, ENV Klasifikácia 1-5 

 

Slovné 

hodnotenie 

http://www.citajmedetom.sk/
http://www.citajmedetom.sk/


Dodržiavať pri čítaní správny prízvuk a vetný 

dôraz. 

 

 3. 4 Smrť 

 

Zima 

Hans Christian Anderden – 

Dievčatko so zápalkami 

Štefan Moravčík – Zimná 

záhada 

Príprava na akciu: Vianočná 

besiedka 

 

Nácvik čítania priamej reči. 

Vedieť správne intonovať vety a viacslabičné 

slová. Vedieť sa vcítiť do umeleckého textu. 

Vedieť výrazne čítať báseň a pochopiť jej význam. 

Frontálna 

motivačná 

Rolové hry 

Dramatizácia 

rozhovor 

 

 

OSR, 

OZO, ENV 

REV 

 

 4. 3 Chlad 

 
Ľubomír Feldek – Rým 

Daniel Hevier – Rýmy zimy 

Štefan Moravčík – 

V ľadovom zrkadle 

Ľudové hádanky o zime 

Vedieť výrazne čítať báseň. Spájať texty piesní 

s nápevmi z iných piesní. Vedieť označiť verš 

a rým. 

Naučiť sa jednu báseň naspamäť. 

Vyhľadať a vymyslieť iné hádanky o zime. 

Samostatná 

práca 

fixačná 

Tvorivé 

písanie 

ENV, 

MDV, 

MUV 

 

I. 1. 4 Spravodlivosť. 

 
Čítanie z detských 

časopisov 

a vlastných kníh 

Pani Zima 

Dať žiakom možnosť vybrať si z vlastného 

časopisu alebo knihy zaujímavý text. 

Čítať správne, plynule a s porozumením. 

Výrazné čítanie priamej reči, dramatizácia textu. 

Porozprávať dej rozprávky podľa ilustrácie. 

Vedieť nájsť časti deja, ktoré sa opakujú. 

Frontálna 

práca 

 

Samostatná 

práca 

Tvorivé 

písanie 

Dramatizácia 

Demonštračn

á metóda 

OSR Klasifikácia 1-5 

 

Slovné 

hodnotenie 

 2. 4 Spravodlivosť Mária Ďuríčková – Krásne 

a múdre sú ľudové 

rozprávky 

Čítanie pre deti 

www.citajmedetom.sk 

www.internetovaskola.sk 

Dať žiakom možnosť vybrať si z vlastného 

časopisu alebo knihy zaujímavý text. 

Pri čítaní dodržiavať správnu výslovnosť 

viacslabičných slov. Vedieť tvorivo pracovať 

s ukážkou. Pochopiť a tvoriť zložené slová. 

Vedieť správne, plynule a s porozumením čítať. 

Pokúsiť sa interpretovať literárnu ukážku. Vedieť, 

čo je ľudová rozprávka. 

Webová stránka s krásnymi rozprávkami a 

príbehmi 

Detské kreslené rozprávky 

Skupinová 

práca 

aplikačná 

Demonštračn

á metóda 

Dramatizácia 

monológ 

ENV, 

MDV, 

OSR 

TPZ 

Klasifikácia 1-5 

 

Slovné 

hodnotenie 

 3. 4 Spravodlivosť 

 

Biela ako sneh a červená 

ako krv 

Maľované čítanie na tému 

Zima 

Mimočítankové čítanie 

Nácvik plynulého čítania rozprávky a vedieť ju 

prerozprávať. Čítať obrázkový text. 

Nacvičiť plynulé čítanie. Pokúsiť sa napísať krátke 

maľované čítanie 

Samostatná 

práca 

diagnostická 

Tvorivé 

písanie 

Práca s 

obrázkovým 

textom 

ENV Klasifikácia 1-5 

 

Slovné 

hodnotenie 

II. 1. 3  Týždeň tvorivého čítania – 

O zime 

 

Žiaci čítajú z prinesených kníh alebo 

presvietených materiálov. 

Kniha  366 príbehov z prírody a ešte niečo navyše. 

Elena Čepčeková – Slniečko na motúze – Vianoce, 

Snehuliaci, Zlodej 

Frontálna 

práca 

 

Individuálna 

práca 

Tvorivé 

písanie 

Projektová 

práca 

ENV, 

MDV 

TPZ 

Klasifikácia 1-5 

 

Slovné 

hodnotenie 

http://www.citajmedetom.sk/


 2. 4 Fantázia 

 

Obloha 

Fantázia 

 

Ján Navrátil – Modrá 

hojdačka 

Josef Brukner – Prechádzka 

Viliam Klimáček – Voňavé 

moria 

Mimočítankové čítanie 

 

Pokúsiť sa o výrazné čítanie. Rozprávať 

o dojmoch z ukážky.  

Prednes básne.Vedieť, čo je recitácia. 

Čítať správne, plynule a s porozumením. Pokúsiť 

sa o výrazné čítanie. Rozprávať o dojmoch 

z ukážky.  

Čítanie z knihy Zlatá brána, vypočutie 

magnetofónovej nahrávky, 

Sfilmovaný príbeh. 

Frontálna 

práca 

Práca 

s názornými 

pomôckami 

a audiovizuál

nou 

technikou 

 

dramatizácia 

OSR, 

ENV, 

MDV 

Klasifikácia 1-5 

 

Slovné 

hodnotenie 

 3. 4 More Čítanie z detských 

časopisov 

a vlastných kníh 

Ján Uličiansky – Kapitán 

Kukuk 

Dať žiakom možnosť vybrať si z vlastného 

časopisu alebo knihy zaujímavý text. 

Rozprávať obsah textu na základe obrázkov. 

Rozprávať o postavách z príbehu. Tvorivo 

pracovať s ukážkou. 

 

Samostatná 

práca 

 

Frontálna 

práca 

 

Súťaž 

v prednese 

prózy 

Práca 

s tvorivými 

pracovnými 

listami 

 

Názorné 

ukážky 

OZO, OSR Klasifikácia 1-5 

 

Slovné 

hodnotenie 

 4. 4 Cesty, diaľky Daniela Čarná – Po stopách 

umenia 

Ľubica Kepštová – Ľubomír 

Feldek 

Hra na povolanie 

Mimočítankové čítanie 

Práca v dvojiciach – práca s textom a ilustráciou. 

Vedieť napísať vlastný denník. 

Nacvičovať tiché čítanie. Čítanie náučného textu.  

Tiché čítanie. Hádanie povolaní. Kto uhádne, ide 

čítať – očami a napodobní  prečítané povolanie. 

Individuálna 

práca  

 

Frontálna 

práca 

expozičná 

Metóda 

nastolenia 

problému 

Rozprávanie 

Zážitkové 

učenie 

Rolové hry 

OSR 

REV 

Klasifikácia 1-5 

 

Slovné 

hodnotenie 

III. 1. 4 Fantázia Ľubomír Feldek – Hra pre 

tvoje modré oči 

Zasmejme sa. Práca 

s časopisom. 

Správne čítanie s porozumením. Reprodukcia 

textu. 

Dodržiavanie správnej výslovnosti dlhých 

a mäkkých slabík, spoluhláskových skupín 

a predložkových spojení. Vedieť rozprávať o 

dojmoch z príbehu. 

Nacvičiť čítanie a rozprávanie vtipov a žartovných 

príbehov.  

Individuálna 

práca  

 

Frontálna 

práca 

 

Práca 

s pracovnými 

listami 

 

Rozhovor 

Názorné 

ukážky 

OSR , ENV Klasifikácia 1-5 

 

Slovné 

hodnotenie 

 2. 4 Sen 

Jar 

Daniel Hevier – Snívaníčko 

Ján Navrátil - Jar 

Čítanie pre deti 

www.citajmedetom.sk 

www.internetovaskola.sk 

Vedieť výrazne prečítať báseň. Vedieť vyhľadať 

v básni básnické prostriedky. 

Vedieť nájsť rým. Tvoriť vlastné rýmy. 

Webová stránka s krásnymi rozprávkami a 

príbehmi 

Detské kreslené rozprávky 

Individuálna 

práca  

 

Frontálna 

práca 

 

Rozhovor 

monológ 

práca 

s umeleckým 

textom 

OSR, MDV 
ENV 

Klasifikácia 1-5 

 

Slovné 

hodnotenie 

 3. 4 Jar Július Balco – Strigônska 

oblievačka 

Marta Šurinová – Kto do 

Veľkej noci.... 

Mimočítankové čítanie 

Správne čítanie s porozumením. Reprodukcia 

textu. Poznanie základných znakov rozprávky. 

Vedieť pomaly, plynule a s porozumením čítať. 

Tvorivo pracovať s literárnou ukážkou. 

Zistiť, čo je skutočnosť a čo fikcia. 

Skupinová 

práca 

Frontálna 

práca 

Dramatizácia 

Rozhovor 

akrostich 

OSR , ENV, 
MUV, MDV 

Klasifikácia 1-5 

 

Slovné 

hodnotenie 

http://www.citajmedetom.sk/


 4. 4 Príroda Čo vedeli už naši prarodičia 

Anton Marec – Kačacia 

dolina 

Iné povesti 

Pokúsiť sa ilustrovať príslovia. 

 Správne zložiť rozstrihané príslovia a porekadlá. 

Správne čítanie s porozumením. Reprodukcia 

textu. Poznanie základných znakov povesti. 

Dodržiavanie správnej výslovnosti dlhých 

a mäkkých slabík, spoluhláskových skupín 

a predložkových spojení. Vedieť rozprávať o 

dojmoch z príbehu. 

 

Frontálna 

Fixačná 

skupinová 

Cinquain 

Práca 

v dvojiciach 

ENV, OZO  

IV. 1. 4 Príroda 

 

Les 

Taťjana Lehenová – 

Mamina pozná vtáčiu reč 

Tomáš Janovic – Jeleňvízor 

Ľubica Kepštová – Krista 

Bendová 

Hodnotiť konanie postáv.  

Správne čítanie s porozumením. Reprodukcia 

textu. 

Vedieť krátko charakterizovať rozdiely medzi 

poéziou a prózou. 

Nacvičovať tiché čítanie. Vysvetliť, prečo je 

smiech korením života. 

Samostatná 

práca 

Individuálna 

práca 

Rozhovor 

Metóda 

nastolenia 

problému 

OSR, ENV Klasifikácia 1-5 

 

Slovné 

hodnotenie 

 2. 4  Týždeň tvorivého čítania 

Týždeň tvorivého čítania 

Týždeň tvorivého čítania 

Týždeň tvorivého čítania 

Josef Čapek – Rozprávanie o psíkovi a mačičke 

Vedieť pomaly, plynule a s porozumením čítať. 

Tvorivo pracovať s literárnou ukážkou. 

Josef Čapek – Ako si psík roztrhal nohavičky. 

Čítanie s porozumením. 

Pavol Dobšinský – Slovenské rozprávky 

Pavol Dobšinský – Slovenské rozprávky 

Frontálna 

práca 

Skupinová 

práca 

individuálna 

Rozhovor 

Práca 

s umeleckým 

textom 

Demonštračn

á metóda 

Tvorivé 

písanie 

OSR, ENV Klasifikácia 1-5 

 

Slovné 

hodnotenie 

 3. 4  Týždeň tvorivého čítania 

Popletené rozprávky 

Hádaj názov rozprávky 

Kniha Rozprávkový venček, nahrávky 

veršovaných rozprávok – Pes a mesiac, Svrčky, 

 Prečítať si úryvok z rozprávky a pokúsiť sa určiť 

názov rozprávky. 

Rozprávať zážitky, ktoré vystihujú príslovia. 

Samostatná 

práca  

Frontálna 

práca 

 

 

Skupinová 

práca 

rozhovor 

Práca v 

skupinách 

Nastolenie 

problému ako 

motivácia 

 

Projektová 

práca 

OSR, ENV 
TPZ 

Klasifikácia 1-5 

 

Slovné 

hodnotenie 

V. 1. 4 Mladosť 

 

Ekológia 

Krista Bendová – 

O zelenom vodníkovi 

Štefan Moravčík – Zátoka 

zátok 

Vedieť pomaly, plynule a s porozumením čítať. 

Tvorivo pracovať s literárnou ukážkou . 

Vedieť výrazne prečítať báseň. Vedieť vyhľadať 

v básni básnické prostriedky. 

Vysvetliť pojem prirovnanie, hľadať v texte, tvoriť 

nové prirovnania o rodičoch 

Samostatná 

a individuálna 

práca 

fixačná 

Metóda 

nastolenia 

problému 

Zážitkové 

učenie 

 

OSR Klasifikácia 1-5 

 

Slovné 

hodnotenie 

 2. 4 Nádej 

 

Láska 

Erik Jakub Groch – 

Kúzelník 

František Rojček – 

Zaľúbená báseň 

Krista Bendová - Prekážka 

Na základe obsahu overiť a diagnostikovať čítanie 

textu s porozumením.  

Tvorivo pracovať s literárnou ukážkou.  

Vedieť výrazne prečítať báseň. Vedieť vyhľadať 

v básni básnické prostriedky. 

Vysvetliť pojem prirovnanie, hľadať v texte, tvoriť 

nové prirovnania. Naučiť sa báseň naspamäť. 

Frontálna 

práca 

diagnostická 

Metóda 

testovania 

 

Práca 

s umeleckým 

textom 

OSR Klasifikácia 1-5 

 

Slovné 

hodnotenie 



 

 3. 4  

 

Zákaz 

 

Moc 

Ľubica Kepštová – 

Jaroslava Blažková 

Jaroslava Blažková – 

Zelené ríbezle 

Tomáš Janovic – Rozprávka 

o pánovi starostovi 

Tvorivo pracovať s literárnou ukážkou Ako 

zvládať hnev a ako sa ho zbaviť. Vysvetliť : 

Zakázané ovocie najviac chutí. 

Vedieť opísať svoju rodinu a ich voľný čas. 

Porovnať so spisovateľkinou rodinou. 

Hodnotiť konanie postáv.  

Správne čítanie s porozumením. Reprodukcia 

textu. 

Samostatná 

a individuálna 

práca 

skupinová 

Metóda 

nastolenia 

problému 

Práca 

s umeleckým 

textom 

Práca 

v dvojiciach. 

OSR Klasifikácia 1-5 

 

Slovné 

hodnotenie 

 4. 4 Krv Komár a medveď 

Medveď a komár 

Mimočítankové čítanie 

Nácvik výrazného čítania priamej reči. Prečo 

netreba ľudí ani veci posudzovať podľa 

zovňajška? 

 Vyrozprávať príbeh podľa dialógov. 

Vedieť správne intonovať vety.  

Prednes básne. Vedieť, čo je recitácia. 

Nájsť rozdiely medzi poéziou a prózou. 

 individuálna 

práca 

Frontálna 

práca 

Rozprávanie 

brainstorming 
OSR, ENV Klasifikácia 1-5 

 

Slovné 

hodnotenie 

 5. 4 Tolerancia Jaroslava Blažková – 

Mačky vo vreci 

Otcovská rada 

Nácvik správneho a plynulého čítania textu. 

Vedieť nájsť charakteristické znaky rozprávky. 

Čítať správne viacslabičné slová. 

Tvorivo pracovať s literárnou ukážkou. 

Zdokonaľovať sa v technike čítania. 

Nájsť poučenie v rozprávke. 

Frontálna 

individuálna 

Tvorivé 

písanie 

Metóda 

nastolenia 

problému 

OZO 
TPZ 

 

VI. 1. 4 Rozdiely 

 

Rozmanitosť 

 

Rovnoprávnosť 

 

Daniel Hevier – Moja 

mama vidí nebo 

Jana Bodnárová – Film 

o černošskej neveste 

Klára Jarunková - 

Rovnoprávnosť 

Prednes básne. Vedieť, čo je recitácia. 

Vedieť nájsť charakteristické znaky povesti. Čítať 

správne viacslabičné slová. 

Prípraviť žiakov na recitáciu spamäti.  

Čítať správne, plynule a s porozumením. Vedieť 

charakterizovať a hodnotiť postavy. 

 

Samostatná 

práca 

Frontálna 

práca 

Názorná 

metóda 

 

 

OZO, ENV, 
OSR 

Klasifikácia 1-5 

 

Slovné 

hodnotenie 

 2. 4 Rozmanitosť 

 

Prázdniny 

Viliam Klimáček – 

Schovávačka 

Miloš Macourek – Žirafa 

Miroslav Válek - 

Kozmonauti 

Správne čítanie s porozumením. Reprodukcia 

textu. 

Dodržiavanie správnej výslovnosti dlhých 

a mäkkých slabík, spoluhláskových skupín 

a predložkových spojení. Vedieť rozprávať o 

dojmoch z príbehu. 

Vedieť s porozumením čítať, Charakteristika 

postáv v texte. 

 

Frontálna 

a individuálna 

práca 

skupinová 

Metóda 

testovania 

Práca 

s umeleckým 

textom 

 

rozhovor 

OSR Klasifikácia 1-5 

 

Slovné 

hodnotenie 

 3. 4  Tvorivé čítanie 

Čítanie pre deti 

www.citajmedetom.sk 

www.internetovaskola.sk 

Čítanie pre deti 

Zdokonaľovať sa v technike čítania. 

S porozumením čítať príbeh. Vymyslieť krátky 

príbeh o mori.  

 

Webová stránka s krásnymi rozprávkami a 

Skupinová 

práca 

Projektová 

práca 

Tvorivé 

písanie 

Práca s 

OSR, MDV, 
ENV 

Klasifikácia 1-5 

 

Slovné 

hodnotenie 

http://www.citajmedetom.sk/


www.citajmedetom.sk 

www.internetovaskola.sk 

príbehmi 

Detské kreslené rozprávky 

 

Webová stránka s krásnymi rozprávkami a 

príbehmi 

Detské kreslené rozprávky 

internetom 

 

 

PT / Prierezové témy  
 
DOV DOPRAVNÁ VÝCHOVA  
OSR OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ 
ENV ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA 
MDV MEDIÁLNA VÝCHOVA 
MUV MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA 
OZO OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA 
TPZ TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI 
REV      REGIONÁLNA VÝCHOVA 
 
 

http://www.citajmedetom.sk/

