
 

 

 

Príloha 1 Úlohy pre žiakov 

 

Text čítaj pozorne a pracuj podľa pokynov. 

 

Pri vypracovaní zadaných úloh sa máš naučiť: 

1. Čo je to ľudová povesť. 

2. V texte určiť znaky ľudovej povesti. 

3. Vyhľadať v texte informácie, rozumieť prečítanému textu. 

4. Nahlas a plynulo čítať text.  

 

Ak vypracuješ čo najviac nasledujúcich úloh, mal by si sa to naučiť. Na vypracovanie úloh máš 

dosť času a nemusíš vypracovať všetky úlohy. Je to na tebe, pre ktoré úlohy sa rozhodneš. Závisí 

to od toho, čo všetko si chceš vyskúšať, či to zvládneš a aké hodnotenie chceš dosiahnuť. 

Kritériá, podľa ktorých budeš hodnotený, si prečítaj v hárku Hodnotiace kritériá pred činnosťou. 

 

Počas vypracovania úloh si zaznamenávaj vypracované úlohy do tabuľky v Hárku o mojom 

napredovaní (používaj znaky +, -, !), aby si mal/a prehľad o tom, ktoré úlohy si už vypracoval/a.  

 

Ak budeš niečo potrebovať a nebudeš si s niečím vedieť rady, obráť sa na pani učiteľku. Keď 

vypracuješ všetky úlohy, pre ktoré si sa rozhodol, oznám pani učiteľke, že si prácu dokončil. Po 

skončení svojej práce dostaneš hodnotiaci hárok a kritériá, podľa ktorých sa sám ohodnotíš. 

Kritériá, podľa ktorých budeš hodnotený, si prečítaj v hárku Hodnotiace kritériá pred činnosťou. 

Prácu ukonči najneskôr do .........................  

 

Pri vypracovaní úloh hľadaj informácie, ktoré budeš potrebovať, v učebnici, na internete atď., ale 

najmä vo svojej hlave . 

 

1. Vyber si z učebnice Literárnej výchovy alebo z inej knihy jednu ľubovoľnú ľudovú 

povesť a nahlas ju prečítaj. 

  

2. Nahraj sa na mobil, ako čítaš ľubovoľnú časť textu (nemusíš si nahrať celý text, stačí 

približne 5 riadkov tak, aby si nahral ucelené vety).  

 

3. Ak potrebuješ, prečítaj si povesť ešte raz potichu. 

 

4. Napíš názov povesti, ktorú si prečítal/a: 

 

5. Vieš určiť autora povesti, ktorú si prečítal/a? Označ odpoveď.      ÁNO – NIE   

 



6. Ak vieš určiť autora, napíš jeho meno a priezvisko. Ak nevieš napísať autora, napíš 

prečo.  

 

7. Označ, z akého obdobia je povesť – zo súčasnosti alebo z minulosti?     

ZO SÚČASNOSTI – Z MINULOSTI 

 

8. Vypíš slová, ktorým si nerozumel, a napíš, čo podľa teba znamenajú. 

 

9. Napíš mená postáv, ktoré sa ti páčili, napíš, prečo sa ti páčili. 

 

10. Napíš, ktoré postavy sa ti nepáčili a prečo sa ti nepáčili.  

 

11. Napíš hlavnú postavu, ktorá v povesti vystupuje najčastejšie. 

 

12. Napíš vedľajšiu postavu, ktorá vystupuje v texte menej často. 

 

13. Napíš miesto/miesta, ktoré sa v texte spomína/spomínajú a nájdi  ho/ich na mape. Napíš, 

ktoré miesto si našiel na mape. 

 

14. Napíš, čo bolo v povesti podobné rozprávke, to, čo sa v skutočnosti nemohlo stať.  

 

15. Napíš, čo bolo v povesti také, že sa to mohlo stať aj v skutočnosti.  

 

16. Napíš, či sa ti povesť páčila. Ak áno, napíš prečo, čo ťa zaujalo – dej, postavy, slová, 

akými to bolo napísané alebo niečo iné? 

 

17. Napíš dejovú osnovu textu – udalosti podľa poradia, ako sa stali. Porozprávaj niekomu 

obsah povesti podľa tejto osnovy. 

 

18. Napíš jednou vetou, o čom bol text, ktorý si prečítal/a. 

 

19. Napíš definíciu ľudovej povesti. 

 

20. Napíš, prečo text, ktorý si prečítal/a bola ľudová povesť, napíš čo najviac dôvodov. 

 

21. Vieš vymyslieť povesť o nejakom mieste alebo postave z tvojho okolia? Označ odpoveď     

ÁNO – NIE.  Ak áno, napíš ju. Ak nie, napíš, prečo je to pre teba ťažké. 

 

Ak si si svoje čítanie nahral, aby si sa naučil ohodnotiť svoje čítanie, vypočuj si svoju 

nahrávku a vypracuj úlohy:  



22. Prečítal/a si jasne a zrozumiteľne všetky slová? Označ odpoveď.      ÁNO – NIE   

 

Na vypracovanie úloh 23, 24 a 25 si vypíš z tej časti textu, ktorú si si nahral, 2 vety. 

 

23. Dýchal si správne? Označ odpoveď.      ÁNO – NIE    

Vo vypísaných vetách rovnou zvislou čiarou označ miesto, kde si sa nadýchol/nadýchla. 

Napíš, prečo si sa nadýchol/nadýchla na týchto miestach. 

 

24. Čítal/a si plynule? Označ odpoveď.      ÁNO – NIE   

Vo vypísaných vetách spoj oblúkom alebo čiarou miesta medzi slovami alebo vetami, 

ktoré si prečítal/a plynulo, to znamená, že si na tom mieste neurobil/a  prestávku, ani si sa 

nenadýchol/a.  

 

25. Vyslovoval/a si slová správne? Označ odpoveď.      ÁNO – NIE                     

Vo vypísaných vetách podčiarkni písmená, ktoré si čítal inak, ako sú napísané. Správnosť 

si skontroluj podľa učiva o spodobovaní.  


