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Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou                                                                                                        

Tematický  výchovno - vzdelávací plán 

Stupeň vzdelania:                             ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Vzdelávacia oblasť:                          Jazyk a komunikácia 

Predmet:                                            Slovenský jazyk  a literatúra 

Školský rok:                                       2017/2018 

Trieda:                                                tretí ročník 

Vyučujúci:                                          Ľuba Pavliková 

Učebný materiál:                             HIRSCHNEROVÁ, Z., ADAME, R.: Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ; AITEC 2012  

Súvisiace tituly*:                            HIRSCHNEROVÁ, Z., ADAME, R.: Pracovný zošit k učebnici Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ; AITEC, 2013  

                                                         HIRSCHNEROVÁ, Z.: Metodická príručka k súboru Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ; AITEC, 2011 

 

Časová dotácia:         4      týždenne         
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M/T Tematický 
celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

IX/I Opakovanie 
poznatkov z 2. 
ročníka 
 

Opakovanie 
s Opkom Hopkom 
Rozlišovacie 
znamienka 
Predstavenie sa 
Delenie hlások 
Pozdravy 
 

Vedieť  vymenovať a  použiť 
rozlišovacie znamienka. 
Vedieť rozdelenie hlások. 
Vedieť  rozdelenie a správne 
pomenovanie viet. 

Motivačné- 
rozhovor,rozprávanie,hra, 
demonštrácia 
Expozičné – využitie 
prvkov analytickej 
metódy, rozprávanie 
rozhovor, opis 
demonštrácia, motorický 
tréning,dramatizácia, 
problémová metóda 
Fixačné –rozhovor, 
opakovanie s využitím 
učebnice 
Metódy diagnostické a 
hodnotiace 
FORMY: 
Hromadná, skupinová, 
individuálna, 
kombinovaná, 
samostatná 
 

 PZ 
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IX/II Opakovanie 
poznatkov z 2. 
ročníka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Kontrolný diktát 

 
 

Písanie i/í po 
tvrdých a mäkkých 
spoluhláskach 
Ospravedlnenie, 
poďakovanie, 
prosba 
De,te,ne,le...... 
Blahoželanie 
Hláska, slabika, 
slovo,veta 
List 
 
Opakovanie učiva  2. 
ročníka 

Zopakovať si a utvrdiť písanie i/í 
a y/ý po tvrdých a mäkkých 
spoluhláskach a písanie 
a výslovnosť mäkkých slabík 
de,te... 
 
 
 
 
 
 
 
-Preveriť  zvládnutie prebratého 
učiva z 2. ročníka 
 
 

Motivačné- 
rozhovor,rozprávanie,hra, 
demonštrácia 
Expozičné – využitie 
prvkov analytickej 
metódy, rozprávanie 
rozhovor, opis 
demonštrácia, motorický 
tréning,dramatizácia, 
problémová metóda 
Fixačné –rozhovor, 
opakovanie s využitím 
učebnice 
Metódy diagnostické a 
hodnotiace 
FORMY: 
Hromadná, skupinová, 
individuálna, 
kombinovaná, 
samostatná 
 

ENV 
získavať 
pozitívne postoje 
k ochrane a 
tvorbe životného 
prostredia. 
 

PZ 

IX/III Abeceda 
Rozprávanie príbehu 
(s. 9 - 15) 

Abeceda Vymenovať a napísať 
abecedu. 
Radiť heslá podľa abecedy. 
Vyhľadávať heslá podľa 
abecedy. Vyhľadávať heslá v 
slovníkoch. 
Rozdeliť text rozprávania na 
úvod, jadro a záver (logické 
časti). 

- motivačný rozhovor, 
demonštrácia, didaktická 
hra 
-hromadná, 
skupinovo-problémová 
Fixačné –rozhovor, 
opakovanie s využitím 
učebnice 
 

VMR 
Spolupráca a 
priateľstvo 

PZ 
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IX/IV Delenie slov na 
slabiky 
 
 
 
 
 
 
 
1.Písomná práca 
 
 
 
Správa 
(s. 16 -20) 
 
 
 
 
2. kontrolný diktát 
 

Delenie slov na 
slabiky 
 
Slabikotvorné 
hlásky l, ĺ,   r, ŕ 
(písanie 
a výslovnosť) 
výslovnosť) 
 
Opakovanie učiva 2. 
ročníka 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slová s l,ĺ,r,ŕ 
 

Deliť slová na slabiky. 
 
 
  Nahradiť spoluhlásku l, ĺ a r, ŕ           
samohláskou a vytvoriť slabiku, 
Identifikovať slová 
so slabikotvornými hláskami 
v texte 
 
-Preveriť  zvládnutie prebratého 
učiva Písomnou formou preveriť 
znalosti žiakov  z 2. ročníka 
 
Vymenovať rôzne spôsoby 
písomného odovzdávania 
informácií. Napísať krátku 
správu. 
 
 
-Preveriť  zvládnutie prebratého 
učiva 
 

Motivačné- 
rozhovor,rozprávanie,hra, 
demonštrácia 
Expozičné – využitie 
prvkov analytickej 
metódy, rozprávanie 
rozhovor, opis 
demonštrácia, motorický 
tréning, dramatizácia, 
problémová metóda 
Fixačné –rozhovor, 
opakovanie s využitím 
učebnice 
Metódy diagnostické a 
hodnotiace 
FORMY: 
Hromadná, skupinová, 
individuálna, 
kombinovaná, 
samostatná 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEV 
Uvedomiť si a 
odmietnuť 
negatívne vplyvy, 
ktoré určité 
mediálne 
posolstvá 
prinášajú. 
 

PZ 

X/I 

X/II Obojaké spoluhlásky 
(s. 21 - 22) 
 
Vybrané slová 
 
 
 
 
 
 

Obojaké spoluhlásky 
 
Vybrané slová 

Rozoznávať 
a vymenovať obojaké 
spoluhlásky, identifikovať ich 
v texte, písať y, ý/i, í po 
obojakých spoluhláskach 
Poznať význam 
pojmov vybrané slovo 
a príbuzné slovo. Tvoriť slová 
patriace do slovnej rodinky. 
 

- motivačný rozhovor, 
demonštrácia, didaktická 
hra 
-hromadná, 
skupinovo-problémová 
Fixačné –rozhovor, 
opakovanie s využitím 
učebnice 
 

VMR 
Spolupráca 
v rámci kolektívu 

PZ 
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Oznámenie 
(s. 23 - 25) 
 

 
Sformulovať krátky oznam, 
odlíšenie oznamu od správy 

X/III 
 
 
 
 
 
 
X/IV 

Vybrané slová  
 
 
 
 
 
 
Vybrané slová  
 
 
 
 
3. kontrolný diktát 
 
 
 
Inzerát 
(s. 26 – 32) 

Vybrané slová po B 
 
 
 
 
 
 
Vybrané slová po B 
 
 
 
 
Vybrané slová po B 
 

Rozumieť významu 
vybraných 
a príbuzných slov. Správne 
napísať slová s i/í, y/ý po b. 
 
 
 
Rozumieť významu 
vybraných 
a príbuzných slov. Správne 
napísať slová s i/í, y/ý po b. 
 
-Preveriť  zvládnutie prebratého 
učiva 
 
 
Vyhľadať inzeráty v časopisoch, 
novinách, v reklamách, na 
internete, triediť inzeráty podľa 
obsahového zamerania, dokáže 
písomne sformulovať krátky 
inzerát 

Motivačné- 
rozhovor,rozprávanie,hra, 
demonštrácia 
Expozičné – využitie 
prvkov analytickej 
metódy, rozprávanie 
rozhovor, opis 
demonštrácia, motorický 
tréning,dramatizácia, 
problémová metóda 
Fixačné –rozhovor, 
opakovanie s využitím 
učebnice 
Metódy diagnostické a 
hodnotiace 
FORMY: 
Hromadná, skupinová, 
individuálna, 
kombinovaná, 
samostatná 
 

FG 
Ochrana 
spotrebiteľov 

PZ 

XI/I Vybrané slová 
 
 
 
 
4.kontrolný diktát 

Vybrané slová po M 
 
 
 
 
Vybrané slová po M 

Rozumieť významu 
vybraných 
a príbuzných slov. Správne 
napísať slová s i/í, y/ý po m.  
 

Preveriť  zvládnutie prebratého 

Motivačné- 
rozhovor,rozprávanie,hra, 
demonštrácia 
Expozičné – využitie 
prvkov analytickej 
metódy, rozprávanie 

 
OŽaZ 
Bezpečné 
správanie 

PZ 

XI/II 
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Pozvánka 
(s. 33 - 39) 

 učiva 
 
Vysvetliť pojem pozvánka, 
rozpoznať jednotlivé body 
pozvánky (miesto, čas, program, 
pozývateľ), sformulovať 
písomne text pozvánky na určité 
podujatie (besiedka, koncert), 

rozhovor, opis 
demonštrácia, motorický 
tréning,dramatizácia, 
problémová metóda 
Fixačné –rozhovor, 
opakovanie s využitím 
učebnice 
Metódy diagnostické a 
hodnotiace 
FORMY: 
Hromadná, skupinová, 
individuálna, 
kombinovaná, 
samostatná 
 

XI/III Vybrané slová 
 
 
 
 
Reklama 
(s. 40 - 45) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vybrané slová po P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozumieť významu 
vybraných 
a príbuzných slov. Správne 
napísať slová s i/í, y/ý po p.  
 

Vysvetliť pojem reklama,  
rozlíšiť druhy reklamy, 
Sformulovať krátky reklamný 
text, posúdiť  hodnovernosť 
reklamy 
 
 
 
 
 
 
 

Motivačné- 
rozhovor,rozprávanie,hra, 
demonštrácia 
Expozičné – využitie 
prvkov analytickej 
metódy, rozprávanie 
rozhovor, opis 
demonštrácia, motorický 
tréning,dramatizácia, 
problémová metóda 
Fixačné –rozhovor, 
opakovanie s využitím 
učebnice 
Metódy diagnostické a 
hodnotiace 
FORMY: 
Hromadná, skupinová, 

 
 
 
FG 
Práva 
spotrebiteľov. 
Možnosti 
vrátenia tovaru. 
Zavádzanie 
zákazníkov 
v oblasti reklamy 
 
 
MEV 
Prostriedky 
presvedčovania 
a ovplyv.  

PZ 

XI/IV 
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5. kontrolný diktát Vybrané slová po P Preveriť  zvládnutie prebratého 
učiva 
 

individuálna, 
kombinovaná, 
samostatná 
 

V reklame 

XII/I Vybrané slová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opis predmetu 
(s. 46 - 53) 

Vybrané slová po B, 
M, P 
 
 
 
Vybrané slová po R 
 

Opakovanie 
osvojených poznatkov o 
pravopise slov s i/í, y/ý po 
obojakých spoluhláskach.  
    
  Rozumieť významu vybraných 
a príbuzných slov. Správne 
napísať slová s i/í, y/ý po 
spoluhláskach b, m, p. 
 
 
Opísať charakteristické prvky 
predmetu, funkčnosť predmetu, 
poznať jeho praktické využitie, 
slovne vysvetliť čo je nákres, 
schéma, identifikovať nákres, 
schému v texte, charakterizovať 
návod 

Motivačné- 
rozhovor,rozprávanie,hra, 
demonštrácia 
Expozičné – využitie 
prvkov analytickej 
metódy, rozprávanie 
rozhovor, opis 
demonštrácia, motorický 
tréning,dramatizácia, 
problémová metóda 
Fixačné –rozhovor, 
opakovanie s využitím 
učebnice 
Metódy diagnostické a 
hodnotiace 
FORMY: 
Hromadná, skupinová, 
individuálna, 
kombinovaná, 
samostatná 
 

 PZ 

XII/II 

XII/III Časová rezerva      

I/I Vybrané slová 
 
 
 
 
 

Vybrané slová po S 
 
 
 
 
 

Rozumieť významu vybraných a 
príbuzných slov. Správne 
napísať slová           
 
 
 

Motivačné- 
rozhovor,rozprávanie,hra, 
demonštrácia 
Expozičné – využitie 
prvkov analytickej 
metódy, rozprávanie 

ENV 
získavať 
pozitívne postoje 
k ochrane a 
tvorbe životného 
prostredia. 

PZ 

I/II 
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6. kontrolný diktát 
 
 
Vybrané slová 
 
 
 
Opis predmetu 
(s. 54 – 60) 

 
 
 
Opakovanie 
polročného učiva 
 
Vybrané slová po S 
 

 
 
 
Preveriť  zvládnutie prebratého 
učiva 
 
Rozumieť významu vybraných a 
príbuzných slov. Správne 
napísať slová           
 
Rozpoznať jednoduchý recept,   
-rozlíšiť druhy receptov 
(lekársky, kuchársky),  pracovať 
podľa jednoduchého receptu,  
zostaviť jednoduchý recept s i/í, 
y/ý po s. 

rozhovor, opis 
demonštrácia, motorický 
tréning,dramatizácia, 
problémová metóda 
Fixačné –rozhovor, 
opakovanie s využitím 
učebnice 
Metódy diagnostické a 
hodnotiace 
FORMY: 
Hromadná, skupinová, 
individuálna, 
kombinovaná, 
samostatná 
 

 

I/III 2.Písomná práca 
 
 
Vybrané slová 
 
 
7. kontrolný diktát 
 
 
Vybrané slová 
 
 
 
 
 
 

Polročné 
opakovanie 
 
Opakovanie  
 
 
Vybrané slová po r,s 
 
 
Vybrané slová po V 

Písomnou formou preveriť 
znalosti žiakov za 1. polrok 
 
-zopakovať si písanie vybraných 
slov po r,s 
 
Preveriť  zvládnutie prebratého 
učiva 
 
Rozumieť významu vybraných a 
príbuzných slov. 
Správne napísať slová s i/í, y/ý 
po v. 
 
 
 

Motivačné- 
rozhovor,rozprávanie,hra, 
demonštrácia 
Expozičné – využitie 
prvkov analytickej 
metódy, rozprávanie 
rozhovor, opis 
demonštrácia, motorický 
tréning,dramatizácia, 
problémová metóda 
Fixačné –rozhovor, 
opakovanie s využitím 
učebnice 
Metódy diagnostické a 
hodnotiace 
FORMY: 

OŽZ 
rozvíjať návyky 
správnej hygieny, 
zdravého 
životného štýlu, 

PZ 

 
 
 
 
II/I 

PZ 
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Rozprávanie príbehu 
podľa osnovy 
(s. 61 - 65) 

 
 
 
 
Porozprávať príbeh podľa 
utvorenej osnovy. Napísať 
osnovu príbehu. 

Hromadná, skupinová, 
individuálna, 
kombinovaná, 
samostatná 
 

II/II Vybrané slová 
(s. 66 - 70) 
 
Opakovanie 
vybraných slov 
 
8. kontrolný diktát 

Vybrané slová po Z 
 
Opakovanie 
pravopisu slov s i/í, 
y/ý po obojakých 
 
Vybrané slová po v,z 

Rozumieť významu 
vybraných 
a príbuzných slov. Správne 
napísať slová s i/í, y/ý po z. 
 
 
Preveriť  zvládnutie prebratého 
učiva 

- motivačný rozhovor, 
demonštrácia, didaktická 
hra 
-hromadná, 
skupinovo-problémová 

 PZ 

II/III Slovné druhy 
 (s. 71 - 72) 

Slovné druhy Rozlišovať rôzne funkcie slov. 
Vymenovať slovné druhy. 

- motivačný rozhovor, 
demonštrácia, didaktická 
hra 
-hromadná, 
skupinovo-problémová 

VMR 
 
Výchova v rodine 

PZ 

II/IV Slovné druhy 
Podstatné mená 
 (s. 73 – 76) 

Všeobecné a vlastné 
podstatné mená 

Opísať funkciu 
podstatných mien. Rozlíšiť 
všeobecné a vlastné podstatné 
mená. 

- motivačný rozhovor, 
demonštrácia, didaktická 
hra 
-hromadná, 
skupinovo-problémová 

VMR 
 
Výchova v rodine 

PZ 

III/I Podstatné 
  mená  
  (s. 77 - 79) 

Vlastné mená osôb 
Vlastné mená 
zvierat 

Vlastné mená osôb 
Vlastné mená zvierat 

Fixačné –rozhovor, 
opakovanie s využitím 
učebnice 
 

ENV 
Ochrana zvierat 

PZ 

III/II  Podstatné  
 mená 
  

Vlastné mená 
všetkých miest na 
mape 

Správne napísať geografické 
názvy obcí, riek, vodných plôch, 
pohorí, vrchov, zámkov a 

Motivačné- 
rozhovor,rozprávanie,hra, 
demonštrácia 

RV 
Rozvíjať vzťah 
k tradíciám 

PZ 
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 (s. 80 - 86) hradov. Správne napísať názvy 
ulíc nachádzajúcich sa v okolí 
školy a bydliska dieťaťa 

Expozičné – využitie 
prvkov analytickej 
metódy, rozprávanie 
rozhovor, opis 
demonštrácia, motorický 
tréning,dramatizácia, 
problémová metóda 
Fixačné –rozhovor, 
opakovanie s využitím 
učebnice 
Metódy diagnostické a 
hodnotiace 
FORMY: 
Hromadná, skupinová, 
individuálna, 
kombinovaná, 
samostatná 
 

regiónu 

III/III Podstatné mená 
 
 
 
 
 
Vizitka 
 (s 87) 

Opakovanie 
poznatkov 
o podstatných 
menách 

Zopakovať si a utvrdiť prebrané 
učivo. Určiť v texte podstatné 
mená 
 
 
Identifikovať vizitku rozoznať, 
ktoré údaje  o človeku vizitka 
prezrádza, predstaviť sa 
prostredníctvom vizitky, vyrobiť 
vizitku pre seba, pre spolužiaka, 
rodiča 

Motivačné- 
rozhovor,rozprávanie,hra, 
demonštrácia 
Expozičné – využitie 
prvkov analytickej 
metódy, rozprávanie 
rozhovor, opis 
demonštrácia, motorický 
tréning,dramatizácia, 
problémová metóda 
Fixačné –rozhovor, 
opakovanie s využitím 
učebnice 
Metódy diagnostické a 

OSR 
vzdelávanie 
k ľudským 
právam ale aj k 
rodinnej 
výchove.  
 

PZ 



11 

 

hodnotiace 
FORMY: 
Hromadná, skupinová, 
individuálna, 
kombinovaná, 
samostatná 
 

IV/I 3, písomná práca 
 
 
Prídavné mená 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opis predmetu 
 
(s. 88 - 93) 

Učivo za 3. štvrťrok 
 
 
Prídavné mená 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slová s opačným 
významom 

Písomnou formou preveriť 
znalosti žiakov za 3. štvrťrok 
 
Opísať funkciu 
prídavných mien. Povedať 
dvojice slov s opačným 
významom. Tvoriť dvojice slov 
s opačným 
významom. 
 
 
 
 
 
 
 
Opísať písomne 
zvieratá. 

Motivačné- 
rozhovor,rozprávanie,hra, 
demonštrácia 
Expozičné – využitie 
prvkov analytickej 
metódy, rozprávanie 
rozhovor, opis 
demonštrácia, motorický 
tréning,dramatizácia, 
problémová metóda 
Fixačné –rozhovor, 
opakovanie s využitím 
učebnice 
Metódy diagnostické a 
hodnotiace 
FORMY: 
Hromadná, skupinová, 
individuálna, 
kombinovaná, 
samostatná 
 

OŽZ 
rozvíjať návyky 
správnej hygieny, 
zdravého 
životného štýlu 

PZ 

IV/II 

IV/III 

IV/IV Zámená 
 
 
 

Zámená 
 
 
 

Opísať funkciu zámen. 
Rozoznať v texte zámená 
(osobné, ukazovacie, 
privlastňovacie – bez používania 

- motivačný rozhovor, 
demonštrácia, didaktická 
hra 
-hromadná, 

 PZ 
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V/I 

 
 
 
 
Opis ilustrácie 
(s. 94 – 99) 

 
 
 
 
Č- Ohňostroj pre 
deduška 
 

terminológie). 
 
 
 
Opísať ilustráciu 
z knihy Ohňostroj pre deduška. 
 

skupinovo-problémová 

V/II Opis ilustrácie 
(s. 94 – 99) 
 
Časová rezerva 

Č- Ohňostroj pre 
deduška 
 

Opísať ilustráciu 
z knihy Ohňostroj pre deduška. 
 

- motivačný rozhovor, 
demonštrácia, didaktická 
hra 
-hromadná, 
skupinovo-problémová 

VMR 
 
Výchova v rodine 

PZ 

V/III  Číslovky 
(s. 100 - 103 

Číslovky Opísať funkciu 
čísloviek. Rozlíšiť základné a 
radové číslovky – bez používania 
terminológie. Správne napísať 
základné a radové číslovky do 
30. 

Motivačné- 
rozhovor,rozprávanie,hra, 
demonštrácia 
Expozičné – využitie 
prvkov analytickej 
metódy, rozprávanie 
rozhovor, opis 
demonštrácia, motorický 
tréning,dramatizácia, 
problémová metóda 
Fixačné –rozhovor, 
opakovanie s využitím 
učebnice 
Metódy diagnostické a 
hodnotiace 
FORMY: 
Hromadná, skupinová, 
individuálna, 
kombinovaná, 
samostatná 

 PZ 
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V/IV Slovesá 
 (s. 104 – 107) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. kontrolný diktát 

Slovesá 
Synonymá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slovné druhy 

Opísať funkciu slovies. 
Tvoriť synonymá. Používať v 
hovorenej a písanej reči 
synonymá. Písať koncovku –li 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preveriť  zvládnutie prebratého 
učiva 
 

Motivačné- 
rozhovor,rozprávanie,hra, 
demonštrácia 
Expozičné – využitie 
prvkov analytickej 
metódy, rozprávanie 
rozhovor, opis 
demonštrácia, motorický 
tréning,dramatizácia, 
problémová metóda 
Fixačné –rozhovor, 
opakovanie s využitím 
učebnice 
Metódy diagnostické a 
hodnotiace 
FORMY: 
Hromadná, skupinová, 
individuálna, 
kombinovaná, 
samostatná 
 

MEV 
Uvedomiť si a 
odmietnuť 
negatívne vplyvy, 
ktoré určité 
mediálne 
posolstvá 
prinášajú. 
 

PZ 

VI/I Rozprávanie 
(108-109/ 

 Porozprávať príbeh podľa 
obrázkov 

- motivačný rozhovor, 
demonštrácia, didaktická 
hra 
-hromadná, 
skupinovo-problémová 

 PZ 
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VI/II Opakovanie (s. 110 – 
120) 
 
10. kontrolný diktát 
 
Opakovanie 
 
4. písomná práca 
 

Opakovanie 
 
 
Opakovanie učiva za 
2. polrok 
 
 
Celoročné 
opakovanie učiva 

Zopakovať si a utvrdiť celoročné 
učivo 
 
Preveriť  zvládnutie prebratého 
učiva 
 
 
Písomnou formou preveriť 
znalosti žiakov za 2. polrok 
 

- motivačný rozhovor, 
demonštrácia, didaktická 
hra 
-hromadná, 
skupinovo-problémová 

  

VI/III 

VI/IV 

 

 

 


