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SLANGOVÉ SLOVÁ V 4. ROČNÍKU 

Téma: Streda plná pátrania 

Integrácia predmetov: matematika, slovenský jazyk, čítanie 

Výchovno-vzdelávací cieľ: Máš všetky potrebné zdroje a pomôcky. Záleží na tebe, čo s nimi urobíš. 

 M: upevňovanie počtových výkonov veľkej násobilky. 

 Sj.: Tvorenie slov pomocou prípon. 

 Čít.: Tiché čítanie zamerané na porozumenie textu. 

Pojmy: valuta, denná tlač, týždenník, zaokrúhľovanie, prípona, odvodené slovo, tvaroslovie, 

zveličujúce slovo, zdrobnené slovo, slangové slová, slang. 

Pomôcky: príloha č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, magnetická tabuľa, obrázky znázorňujúce potreby detektíva – 

lupa, čiapka, balóniky – 4 rôzne farby, 4 rôzne druhy novín z toho istého dňa. 

 

Mapa mysle: 

 

 
 

 

Postup: Na dverách do triedy je napísaný plagát s pokynmi pre žiakov: 

 1. Vezmi si papier, napíš svoje meno a pripni si menovku. 

 2. Vyber si balónik obľúbenej farby. 

 3. Odkresli mapu mysle. 

  

Streda plná pátrania 
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1. Komunita 

Každý žiak dostane tabuľku binga. Jeho úlohou je nájsť spolužiakov s danými vlastnosťami a v čo 

najkratšom čase získať od nich podpis do štvorčeka danej vlastnosti tak, aby vyplnil celý riadok, stĺpec 

alebo diagonálu. Spolužiaka sa žiaci pýtajú, nielen na to, či má danú vlastnosť, ale aj prečo si to myslí, 

ako sa to v jeho živote prejavuje. V tabuľke sa nesmie opakovať ten istý podpis. Ten, kto prvý zaplní 

spomínaný smer, zvolá Bingo! a hra môže: končiť, pokračovať až do 5 volaní, pokračovať, až kým 

všetci nevyplnia jeden z uvedených smerov v tabuľke. 

Cieľ aktivity: Poznávanie neznámych vlastností spolužiakov, trénovanie komunikačných zručností. 

Zisťovanie rýchlosti, bystrosti, šikovnosti a cieľavedomosti žiakov. 

Reflexia: Čo sa ti zdalo na tejto aktivite ťažké? Čo sa ti zdalo ľahké? Čo ti pomohlo získať podpisy 

prvému? Ktoré povolanie potrebuje súhrn týchto vlastností? 

Mám dobrú intuíciu Viem kombinovať Teším sa z 
 dobrodružstva 

Mám dobrú pamäť Verím, že 
spravodlivosť víťazí 

Som trpezlivý Rád spolupracujem Som dobrý 
poslucháč 

Som predvídavý Som pedantný 

Som citlivý Som nepodplatiteľný Čas ma 
neobmedzuje 

Som bystrý Snažím sa byť 
objektívny 

Som zhovorčivý Som pozorný Som prefíkaný Som vytrvalý Som usilovný 

Verím v dobro Som disciplinovaný Logicky myslím Som vnímavý Som spoľahlivý 

 

2. Motivácia 

Jednou zo spomínaných vlastností bola bystrosť, takže si žiaci vyskúšajú svoj bystrý zrak. Ich úlohou je 

v miestnosti vyhľadať kartičky formátu A6, na ktorých sú slová s chýbajúcimi slabikami. Tieto majú 

pripevniť na správne miesto do siete slabík na magnetickej tabuli tak, aby bolo vidno časť obrázku, 

ktorý je na druhej strane kartičky. Zložením zistíme povolanie, pre ktorá je potrebná bystrosť 

(detektív Baltazár). 

Cieľ aktivity: Žiaci si hravou formou zopakujú vybrané slová a všetky činnosti v bloku sa spájajú 

s úvodnou motiváciou. 

Ocenenie: Na záver aktivity zistíme, ktorý zo žiakov nazbieral a správne pripevnil najviac kartičiek. 

 

my zy ví zi ri sí 

vý sy rý mý by pý 

Pí zý mi ry vi pi 

sý py rí vy bi si 

 

--š ja--k pra--tko --ma --zoto --dlisko 

--ška --novec st--c u--vať o--čaj --cha 

--šťalka pre--vať --nca --čať --dieť --vo 

--korka pr--ch cuk--k --písať o--lie --rota 
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3. Samostatná práca žiakov: 

V minulosti bola neoddeliteľnou súčasťou výbavy detektíva lupa. Riadeným rozhovorom so žiakmi 

zistíme, na čo slúžila. V ďalšej aktivite je úlohou žiakov predmety v nakreslených lupách zväčšiť, t. j. 

urobiť z malej veci veľkú, napríklad: vlas – vlasisko. Každý žiak pracuje samostatne na dvojici lúp. 

 

4. Skupinová práca: 

Skupiny zostavíme podľa farieb balónikov, ktoré si žiaci vybrali po vstupe do triedy. Každá skupina 

v pripravenom PZ: 

a. pomenuje obrázok a napíše k nemu zveličujúce slovo (na obrázku je hrad, kvet, mravec, 

ceruzka, chlapec, orechy); 

b. vyznačí časť slova, ktorá urobila z malej veci veľkú. 

Spätná väzba: Skupiny si pracovné listy vymenia. 

Cieľ: Žiaci bez pomoci učiteľa zistia, ktorými príponami sa dajú tvoriť slová. 

Učiteľ oboznámi žiakov s pojmami základné a odvodené slovo, prípona. 

 

5. Samostatná práca 

Okrem lupy detektív potrebuje aj iné pomôcky. Žiaci ich vymenúvajú. Žiak po vymenovaní predmetu 

dostáva od učiteľa jeho obrázok, napríklad putá, fajku, kľúč, revolver... Obrázky predmetov sú 

dôležité pre ďalšiu aktivitu, v ktorej majú vymyslieť vtipnú alebo zaujímavú vetu k danému predmetu. 

Cieľ: Rozvoj tvorivosti a príčinného myslenia. 

Reflexia: Ako sa vám páčila aktivita? Ktoré pomôcky sme ešte nevymenovali? Kde sa dozvedáme 

o zločinoch? Ako je im možné predchádzať? 

Ocenenie: Žiaci ocenia toho, koho veta sa im páčila. 

 

6. Čítanie 

S pomôckami, ktoré žiaci vymenovali, sa detektívovi podarí vyriešiť každý prípad, aj ten z jedného 

bratislavského hotela. Žiaci sa tichým čítaním oboznámia s pripraveným textom a na zadnú stranu 

napíšu riešenie prípadu. 

Cieľ: Čítanie s porozumením a rozvoj logického myslenia, postrehu. 

Text: Hotel Slovan je známy hotelovými zlodejmi. Raz bol v ňom ubytovaný 

detektív Baltazár. Jeden podvečer sedel vo svojej izbe, čítal noviny a bafkal z 

fajky. Zrazu niekto trikrát zaklopal. Otvorili sa dvere a do izby vkročil elegantný 

muž. Keď zbadal nášho Baltazára, povedal: „Prepáčte mi, pomýlil som si dvere 

svojej izby s vašou“ a chcel odísť. Detektív však bleskurýchle vyskočil a muža 

zatkol. Podľa čoho Baltazár vedel, že muž je zlodej? 
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Úloha: Podčiarkni v texte vetu, ktorá Baltazára priviedla k tomu, že zatkol  elegantného muža. 

Podľa čoho vedel Baltazár, že elegantný muž je zlodej? (napíš na lístok  a príď pošepkať) 

 

7. Energizér 

Žiaci sa voľne rozmiestnia v triede a pohybom znázorňujú: zakrádanie zlodeja, opatrné otváranie 

dverí, kráčanie po špičkách, skrývanie sa, otváranie trezoru, padanie trezoru, zachytávanie trezoru 

rukami a snahu vrátiť ho na pôvodné miesto, nadšenie pri otvorení, útek s peniazmi, úspešné 

zadržanie zlodejov. 

Ocenenie: Žiaci sa navzájom oceňujú za prejavené sociálne zručnosti. 

 

8. Slovná úloha 

Zisťovanie aktívneho počúvania. 

V slovnej úlohe vychádzame z poslednej pantomimickej činnosti, ale aj z prečítaného textu. Učiteľ 

rozpráva: 

Detektív Baltazár chytil zlodeja. Ten sa priznal k vlámaniu a ku krádeži 12 diamantov. Baltazár však 

vedel, že ich uchmatol 4-krát viac. Koľko je to diamantov? Napíš na papier! 

Cieľ: Nácvik aktívneho počúvania. 

 

9. Skupinová práca 

Okrem diamantov našli u zlodeja peniaze v rôznej mene, pretože v hoteli boli ubytovaní aj zahraniční 

hostia. Zistite, koľko je to slovenských korún. (Žiaci dostanú pracovný list a rôzne noviny z toho istého 

dňa.) 

Cieľ: Orientácia v novinách, zopakovanie veľkej násobilky a zaokrúhľovanie na jednotky. 

Kontrola: vykoná ju učiteľ. 

 

10. Úlohy podľa Gardnerovej teórie viacnásobnej inteligencie 

Žiaci pracujú v 3-4-členných skupinách podľa toho, ktorú z úloh si vyberú po ich prečítaní učiteľom. 

Každá skupina má v triede vopred pripravené pracovné  miesto. (Žiaci môžu pracovať aj individuálne.) 

1. Jazyková inteligencia 

Vyhľadaj v texte slangové slová a nahraď ich spisovnými slovami. 

Text: Do šľaka! Prečo som musel hneď spustiť paľbu z búchačky, keď nevyrukoval 

s peniazmi? Čo mám z toho? Nič. Pár mizerných bubákov, ktoré mi ani veľmi 

nepomôžu. Namiesto toho, aby som gáňal na Floride, v horúcom piesku 

pod palmami, drepím tu v tejto špinavej chajde. Šuchy premágané a je mi kosa. 

Neodvážim sa ani urobiť oheň. Dym by ma prezradil. Môj pivný sval vyhráva už 

tri dni známu odrhovačku. Polovicu prachov by som dal za šálku kávy a jedno 
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riadne žváro. V rozhlase, telke a v každých novinách je môj ksicht. Za moje 

dolapenie vypísali odmenu. To je potom každý poliš dvojnásobne vo švungu. 

Nevidím nijaké východisko, ako ďalej? 

2. Matematicko-logická inteligencia 

Zisti, aká vlastnosť chýba osobám na obrázku, ktoré sú podozrivé zo spáchania trestného činu? 

Obrázok starého muža – text: Nemohol som to byť, pretože som bol so svojou starou mamou 

na večeri. 

Obrázok väzňa – text: V danom čase som bol v kine na filme Rómeo a Júlia. 

Obrázok tlstej dámy – text: Včera som sa vrátila z odtučňovacej kúry. 

Obrázok vlasatého muža – text: V inkriminovanom čase som bol u holiča. 

3. Jazyková a intrapersonálna inteligencia (samostatná práca) 

Napíš mená aspoň 10-tich známych detektívov. 

4. Priestorová inteligencia 

Zhotov identikity aspoň 3 z nasledovných osôb: 1. Asi 40-ročného muža s hranatou tvárou, ktorý má 

plešinu, oči ďaleko od seba, husté obočie a úzky nos siahajúci po hornú peru. 2. Nakresli asi 25-ročnú 

ženu. Má oválnu tvár, husté čierne kučeravé vlasy siahajúce po plecia, vysoké čelo a znamienko 

na pravom líci. 3. Nakresli 60-ročného muža. Má krátke čierne vlasy na temene začesané doľava, 

nevýrazné oči, krátke fúzy pod nosom. 4. Nakresli asi 20-ročného muža s oválnou tvárou, 

krátkozrakého, s veľkými odstávajúcimi ušami. Už dlhší čas sa neholí. 

5. Akustická inteligencia 

Zaspievaj pieseň, ktorá sa viaže k dnešnej téme. Vymysli aspoň 2 ďalšie slohy. 

6. Interpersonálna inteligencia 

(Pri riešení týchto úloh získavajú žiaci informácie od spolužiakov, rodičov, žiakov iných tried a pod.) 

1. Vymysli desať sloganových slov, ktoré používajú zločinci (jazyková inteligencia). 

2. Dokonči:2-4-8-.-.-.-., 2-5-11-23-.-.-.-, (logicko-matematická inteligencia). 

3. Doplň písmená do vety, ktorá usvedčuje páchateľa: l...m...p...v...k (logicko-matematická 

inteligencia). 

4. Pohybom vyjadri 5 činností detektíva (pohybová inteligencia). 

Cieľ: Výberom vedieme žiakov k dokonalému zvládnutiu úlohy, rozvíjame pravidlo: najlepší osobný 

výkon. Podporujeme sebavedomie detí. 

Prezentácia: Skupinky postupne prezentujú svoje práce na vyhradenom mieste. Ostatní žiaci sedia 

v polkruhu pred týmto priestorom (pri sledovaní prezentácie sledujú SSS – splnenie, správnosť, 

súhrnnosť). Po skončení prezentácie prácu skupín oceníme, napríklad, rôznymi druhmi potleskov.  

 

Spracovali: Vlasta Zajíčková, Vlasta Sekerková, ZŠ Valča 


