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11. Manažérske zhrnutie: 

 

krátka anotácia – úskalia pravopisu 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

Zvládnutie jazyka vyžaduje schopnosť ústne i písomne vyjadriť svoje myšlienky v súlade 

so systémovými zákonitosťami slovenčiny. V súčasnosti sa žiaci čoraz ťažšie orientujú 

v pravopise, k čomu často napomáhajú moderné formy komunikácie. Vedie ich k tomu 

mylná predstava, že v elektronickej komunikácii vyrieši „moju“ neznalosť  pravopisu 

jazykový korektor. Vzhľadom na to je nevyhnutné a potrebné rozvíjať pravopisné zručnosti 

žiakov nielen na hodinách slovenského jazyka. Cvičenia je možné realizovať 

prostredníctvom rôznych pracovných listov. 

 

Zvládnutie pravopisu nespočíva len v teoretickej  znalosti pravidiel,  ale predovšetkým 

v praktickej činnosti. 

 

a) Znalosť pravopisu je možné podporovať vo všetkých vyučovacích predmetoch. Žiak by  

mohol aj v iných predmetoch dostať informáciu, že jeho práca je po obsahovej stránke 

výborná,  ale jej úroveň znižuje nedostatočná úroveň pravopisu. 

 

b) Na upevňovanie pravopisu môžu vyučujúci využiť:  

- komentované písanie - hlasné odôvodnenie pravopisného javu 

http://priemyslovka.sk/pedagogicke-kluby/


- cvičenia na odpisovanie – napr. spracovanie poznámok z učebnice, odpisovanie so 

zvýraznením istého pravopisného javu; odpisovanie s dopĺňaním (doplňovačky); 

- obmieňacie cvičenia (obmieňanie tvarov slov); 

- reprodukčné cvičenia (písanie na základe zapamätaného textu); 

- tvorivé cvičenia (uplatnenie fantázie, schopnosti tvorivo pracovať s jazykom). 

13. Závery a odporúčania: 
 

Pravopisné cvičenia slúžia na mechanizáciu a automatizáciu procesov pri používaní jazyka v 

písanej podobe. Pravopis by nemali vyžadovať iba učitelia slovenského jazyka. Učitelia 

ostatných predmetov by mali trvať na využívaní znalosti pravopisu v zadávaných úlohách. 

Tým sa zvýši motivácia študenta ovládať pravopis a využívať ho vo všetkých svojich 

písomných prácach. 
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