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1. Prioritná os Vzdelávanie 
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9. Miesto uskutočnenia mimoškolskej 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

Hlavné body 

1. Oboznámenie žiakov s témou – Frazeologizmy 

2. Motivačná fáza hodiny 

3. Práca s textom – pracovný list 

4. Vyhodnotenie práce žiakov - reflexia 

5. Fixačná fáza hodiny  - pracovný list - úlohy 

6. Tvorivá úloha – príbeh s pointou s využitím frazeologizmov 

7. Záver - hodnotenie 

 

Témy stretnutia 

Téma - jazyková rovina – lexikológia – frazeologizmy 

Vyučovacie metódy – motivačný rozhovor, diskusia 

Organizačné formy – samostatná práca, práca v skupine 

Pomôcky – Frazeologický slovník, kalendár s prísloviami, pranostikami 

Ciele – definovať frazeologizmy, svojimi slovami vyjadriť význam frazeologizmov, rozlíšiť, 

príslovia, porekadlá, pranostiky, obhájiť svoj názor, akceptovať názory druhých, vytvoriť svoj text, 

prezentovať svoju prácu 

Motivačná fáza  

Táto fáza začala inšpiratívnym výkladom o frazeologizmoch v slovenskom jazyku. Nasledovala 

jazyková hra s kartičkami, na ktorých boli napísané rôzne frazeologizmy. Každý žiak vysvetlil  2 

frazeologizmy tak, že nepoužil  základ slova, ktoré ostatní žiaci hádajú. 

Práca s textom 

Text si žiaci čítali pomocou čitateľskej stratégie INSERT  / poznámky – toto som vedel, toto je 

http://www.trnava-vuc.sk/
http://www.trnava-vuc.sk/
http://www.sosthc.edupage.org/


dôležité, tomuto nerozumiem... / Nasledovala reflexia formou riadenej diskusie - žiaci hovorili 

o tom čo zistili . 

Fixačná fáza 

Žiaci pracovali s tým istým textom , ktorí už poznali a vypracovávali vopred pripravené úlohy, 

ktoré sa naň viazali. Po vypracovaní úloh žiaci prezentovali svoje odpovede. 

Tvorivá úloha 

Tvorivá úloha spočívala v tom, že žiaci mali napísať príbeh, v ktorom použijú 10 frazeologizmov 

súvisiacich s témou vymysleného príbehu. Po splnení úlohy nasledovala krátka prezentácia týchto 

príbehov spojená s hľadaním frazeologizmov, ich vysvetľovaním ostatnými žiakmi. 

Záver 

Žiaci mali vyjadriť svoj názor na to, ktorá časť tohto stretnutia sa im najviac páčila a prečo.  

 

Zhrnutie priebehu stretnutia 

Pracovná atmosféra bola  živá a spontánna. Najviac sa im páčili tie činnosti , ktoré boli spojené 

s tvorivosťou – vysvetľovanie frazeologizmov prostredníctvom jazykovej hry a písanie krátkeho 

príbehu s využitím frazeologizmov. Vytýčené ciele boli splnené a zároveň si žiaci aj obohatili svoju 

slovnú zásobu. 
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