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Environmentálna výcho-
va.

Rozhovor o tom, čo
žiaci vedia o džungli a či
rozumejú významu č. 4.

Okrem iných žijú v džun-
gli aj tukany, jaguáre,
gekóny, stromové žaby,
papagáje ara. Zatiaľ sme
preskúmali len veľmi
málo rastlín, ktoré sa
v džungli nachádzajú.
Z mnohých druhov rast-
lín sa vyrábajú lieky.
Takmer všetka potrava,
ktorú ľudstvo požíva,
pochádza pôvodne
z pralesa.

Rozhovor o lesoch,
stromoch, živočíchoch,
o ich ochrane a užitoč-
nosti (environmentálna
výchova).

(Áno: pud sebazáchovy,
rešpekt pred určitými
situáciami. Nie: keď si
namýšľame, že sú stra-
šidlá pod posteľou...)

viachlavý ( ),
viachlasný ( )

Rozvoj slovnej zá-
soby. Zábavné čítanie
s porozumením, aby aj
menej úspešní žiaci mali
možnosť zvládnuť úlohu
samostatne.

Máme sa zaujímať
o ochranu dažďových pra-
lesov, aj keď sme od nich
ďaleko?

Vysvetlite slovo strach.
Je strach užitočný?

c, h
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Hlásky
a písmená , ,ch dz dž

Stanovisko JÚĽŠ SAV k otázke:
Koľko hlások a koľko písmen je v slovách a ?

Písmená sa nazývajú zložky. Skladajú sa z dvoch písmen, ale súčasne tvoria jeden znak – jedno samostatné písmeno slo-
venskej abecedy, ktorým sa zapisuje jedna hláska (spoluhláska). V slove je 6 hlások zapísaných 6 písmenami .

Takzvané i-ové dvojhlásky sú spojenia dvoch samohláskových prvkov v jednej slabike, ktoré fungujú ako jedna dlhá samo-
hláska. Ide však o zložené samohlásky (diftongy), na rozdiel od jednoduchých samohlások (monoftongov). Dvojhlásky sa väčšinou
definujú ako spojenie dvoch samohláskových prvkov v jednej slabike, ktoré funguje ako jedna dlhá samohláska. Dvojhláska sa teda
chápe ako jedna špecifická hláska, ktorá sa v slovenčine zapisuje dvoma písmenami slovenskej abecedy (na rozdiel od písmena ,
ktoré je samostatným písmenom slovenskej abecedy, písmená , , naša abeceda nemá).
V školskej praxi sa dvojhlásky uvádzajú buď samostatne (popri samohláskach a spoluhláskach) alebo medzi dlhými samohláskami.
V slove sú 4 hlásky zapísané 5 písmenami .  (jazykovaporadna.sme.sk)
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Záverečné
opakovanie
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Tip 1:

Tip 2:

Pestro-
farebný motýľ má krásne
krídla.

V Čičma-
noch majú pekne vyzdo-
bené domčeky. Chodia sa
na ne pozerať turisti. Aj
my tam pôjdeme na výlet.

Huslisti
zahrali našu hymnu.
Huslisti zahrali
našu hymnu.

huslisti nádherne
zahrali našu hymnu.
Známi huslisti
nádherne zahrali našu
hymnu.
Známi slovenskí huslisti
nádherne zahrali našu

hymnu...

há-
danka, verš, rým

dukát

Vyznačovať vo vetách
samohlásky, spoluhlásky.

Vymýšľať iné pokračo-
vanie viet, napr.

Na dané vety tvoriť
krátke pokračovanie témy
(1-2 vety), napr.

Slová napísať do sku-
pín podľa počtu slabík.
(rozdeľovanie hlások,
rozdeľovanie slabík, roz-
deľovanie slov na slabiky,
počet slov vo vetách, slo-
vosled, rozvoj kreatívneho
myslenia)

Hra. Do viet doplniť
postupne čo najviac ďal-
ších slov, napr.

Učiteľ môže určiť, koľko-
slabičné slová sa majú
dopĺňať.

Literárna výchova:
. Rozvoj

slovnej zásoby ( ).

nádherne

Známi

slovenskí

národnú

b) hláska a slabiky, tvrdé spoluhlásky

Žiaci môžu vymýšľať ďalšie slová s ,
a určovať v nich počet hlások a slabík.
Vhodné na prácu v dvojici.

Tvoriví žiaci použijú slová z tejto úlohy
na tvorbu viet so zlým slovosledom, spolužiaci
majú za úlohu povedať vetu správne.

Tip 1:

Tip 2:

ch dz, dž
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Pestrofarebný motýľ má dlhé tykadlá.
Huslisti zahrali našu hymnu. Do košíka
sme v lese zbierali smrekové šišky. V Čič-
manoch majú pekne vyzdobené domčeky.
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4 9
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5 10

M E S IA C

iu, ô squash
napr. mixér, western,

i


