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Integrovaný vyučovací blok Vysoko efektívneho učenia pre 6. ročník  

Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, etická výchova 

Téma: Zámená, Jack London – Sivé vĺča 

Mapa mysle:  

  

     

 

 

 

Facilitovanie vyučovacieho bloku: 

1. Komunita (pomôcky - lopta, sviečka, CD) 

o Ako sa dnes cítim? 

o Kto sa stará o nás, o koho sa staráme my? – žiaci na papier píšu odpovede (každý sám).  

o Rozbor: veľký papier, spoločná diskusia o starostlivosti, dôjsť k záveru – prečo sa 

musíme o niekoho starať, aký to má význam...  

Starajú sa o nás všetci, čo nás majú radi. My sa staráme o všetkých, ktorých máme radi. 

o  O koho sa budem starať tento týždeň? – žiaci si ťahajú z klobúka meno spolužiaka, 

o ktorého sa bude starať do konca týždňa. 

2. Mapka mysle – rozbor (spoločné vytvorenie mapy mysle kľúčových pojmov na základe 

diskusie). 

Vyučovanie gramatiky 

Kto sa stará o nás, 
o koho sa staráme my? 
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3. Opakovanie zámen – v kruhu - Čo vieme o zámenách? Kontrola domácej úlohy.  

4. Pravopisné cvičenie 

o  Doplň i/í, y/ý 

o  Kontrola pravopisného cvičenia – hodnotenie 

o  Určiť druh zámen, kontrola v dvojici. 

o  Spoločná kontrola. 

o  SSS (skončil som skôr): Výberová úloha: Pracovný list o zámenách (ak žiak výberovú 

úlohu nestihne dokončiť, má ju za domácu úlohu). 

5. Úloha z učebnice s. 25 – Zahrajme sa 

6. Energizér – rodinka Veselých – žiakom sa rozdajú lístočky s menami rodinných príslušníkov, 

napr. otec Veselý, mama Veselá, syn Veselý, dcéra Veselá. Na pokyn sa rodiny začnú hádať, 

keď sa nájdu, každá rodina si sadne na jednu stoličku v poradí – otec, mama, syn, dcéra. 

Vyučovanie literatúry 

7. Čítanie textu „Sivé vĺča“- skupinovo – žiakov rozdelíme do štyroch skupín po štyroch. Každá 

skupina číta časť textu. Po prečítaní sa žiaci rozdelia – 1, 2, 3, 4. Jednotky, dvojky, trojky, 

štvorky sa spoja, tak vzniknú nové skupiny. Členovia novej skupiny sa rozprávajú o texte, 

vyberú si hovorcu skupiny.  

Každá skupina dostane papierik, na ktorom je napísané, o čom majú spoločne diskutovať: 

 Sivé vĺča a biela stena 

 Sivé vĺča a matka vlčica 

 Sivé vĺča a Jednooký 

 Sivé vĺča ako dieťa prírody 

8. Rozbor textu – kruh + referát o spisovateľovi (referát si vopred pripraví žiak). 

9. Kľúčové učivo: 

Jack London je autorom epického diela Sivé vĺča. Je to príbeh o vĺčati, o ktoré sa starostlivo 

stará matka vlčica a otec Jednooký. Mladý sivý vĺčik je zvedavý a nekonečne vytrvalý, 

bojujúci o svoje prežitie.  

10. Aplikačné úlohy 

Povinná aplikačná úloha 

1) Do zošita si napíšte päť viet o dnešnom príbehu (aké má vlastnosti vĺča, aký má vzťah 

k rodičom...). Použite v týchto vetách všetky druhy zámen a označte ich. 

Výberové aplikačné úlohy 

2) Z textu (odsek 1, 2 ) vypíš všetky zámená a urči druh týchto zámen. Tie potom použi 

v novom texte (príbeh, báseň) o vĺčati v rozsahu aspoň dvanásť viet. 

3) V texte (odsek 4) spočítaj všetky zámená, podstatné mená a slovesá. Zostroj tabuľku 

týchto slovných druhov a pokús sa zdôvodniť výsledok. 
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4) Zhudobni na melódiu známej pesničky text (odsek 7). Pri prezentácii pracuj s hudobným 

nástrojom. Použi ho vtedy, keď v texte zaznie zámeno. Aspoň dve slohy. 

5) Zdramatizuj časť textu (odsek 6) a pokús sa ho významovo zmeniť. Rozsah aspoň dve 

minúty. 

11. Prezentácia a spätná väzba 

Spätná väzba - Čo som sa dnes naučil? Odpoveď – dve slová. 

Vzájomné oceňovanie –  Dnes oceňujem (meno žiaka), pretože ...  

 

Spracovala: Barbora Vernarská, ZŠ s MŠ, 29. august 171/44, Poprad 

Upravila: Darina Gogolová  


