
Prepisy zvukových nahrávok pre Slovenský jazyk pre 4. ročník, pracovný zošit 
(D. Kovárová – A. Kurtulíková) 

 

Metodické pokyny k zvukovým nahrávkam 

 Jednotlivé cvičenia (výslovnosť slov, slovných spojení, diktáty) sú profesionálne nahrané 

a dostupné vo formáte .wav. 

 Medzi jednotlivými slovami, slovnými spojeniami sú dostatočne dlhé pauzy.  

 Diktáty sú nahrané tak, ako je žiak zvyknutý zo školy. Jedna zvuková nahrávka diktátu je 

rozdelená do týchto fáz: 

1. V prvej fáze je diktát prečítaný celý. 

2. V druhej fáze sú čítané jednotlivé vety (najprv celá veta a následne veta po častiach). 

V tejto fáze je zároveň žiak upozornený na interpunkciu (čiarky, dvojbodky). 

3. Na záver zvukovej nahrávky je celý diktát prečítaný ešte raz. 

 

 

Výslovnosť spoluhlásky B (PZ, s. 25) 

zub, hríb, holub, chlieb, krb, krab, sľub 

 

 

Výslovnosť spoluhlások D, Ď (PZ, s. 25) 

hrad, obchod, vchod, obed, vpred, riad, medveď, seď, hľaď, choď, zasaď, dážď, príď 

 

 

Výslovnosť spoluhlások DZ, DŽ (PZ, s. 26) 

povedz, jedz, vedz, zajedz, hádž, sádž 

 

 

Výslovnosť spoluhlások G, H (PZ, s. 26) 

glg, mozog, gong, drobizg, krčah, príbeh, roh, svah, výťah, pstruh, sneh, tvaroh, dlh 

 

 

Výslovnosť spoluhlások Z, Ž (PZ, s. 26) 

raz, motúz, úkaz, príkaz, víťaz, voz, haluz, povraz, stráž, bež, muž, raž, váž, kolomaž,  

kaluž, jež, ostriež, mrož 

 

 

Výslovnosť slovných spojení, 1. časť (PZ, s. 29) 

mráz štípe, rok začína, mať myšlienku, pes utiekol 

 

 

Výslovnosť slovných spojení, 2. časť (PZ, s. 29) 

medveď beží, mám husle, pec spadla, loď odplávala 

 

 

Výslovnosť spoluhlásky V na začiatku slov (PZ, s. 30) 

vlasy, vietor, vďaka, však, včela, vkĺzne, vstúpi, višňa, vnuk, vmetie, vĺčik, vpich, vbehne, vtip, vrčí 

 

 

Výslovnosť spoluhlásky V na konci slov (PZ, s. 30) 

lev, rev, páv, hnev, krv, poryv, úsmev, žeriav, pozdrav, prv, div, spev, Prešov, obuv, splav, domov, 

rukáv 

 

 

 

 



Výslovnosť spoluhlásky V uprostred slov (PZ, s. 30) 

rozprávka, rozprávať, dievka, stavba, novina, polievka, číslovka, plavba, plávať, pravda, Števko, 

Števo, hlávka, ovca, ovečka 

 

 

Pád podstatných mien (PZ, s. 43) 

Táto kniha je veľmi zaujímavá. 

Petra sa bez knihy nepohne ani na krok. 

Ku knihe sa správa úctivo.  

Na narodeniny dostala novú knihu. 

O novej knihe rozpráva svojim spolužiakom. 

Na každý výlet ide s knihou. 

 

 

Predložky s/so, z/zo (PZ, s. 65) 

Ivo si zobral najprv z hrušiek a potom aj z fíg. 

Peter išiel do kina s kamarátom i s bratom. 

Často rozprávam zo sna. 

S veľkou námahou zišiel z kopca. 

Z chleba zjedol len kôrku. 

Viktor išiel so psom na súťaž. 

Pôjdeš so mnou do divadla? 

So susedom som vytiahol zo studne veľký kameň. 

 

 

 


