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                 PRÍPRAVA NA VYUČOVACIU HODINU  

(odporúčaná schéma)  

Škola:                                                                                                 Dátum: 

Trieda:                                                                                                Vyučuje: 

Predmet/zložka:                                                                                  Cvičný učiteľ: 

Téma:                                                                                                   

Vzdelávací cieľ: 

Výchovný cieľ: 

Typ hodiny: 

Metódy a formy: 

Pomôcky a didaktická technika:  

Medzipredmetové vzťahy: 

  

Priebeh hodiny (vhodné členiť na fázy/etapy hod., činnosti uč., činnosti žiakov, časový rozvrh, poznámky 

organizačného charakteru, pomôcky, spätná vä zba... ) 

 

Fázy hodiny  Čas cca Činnosť učiteľa Činnosť žiaka/žiakov Poznámka 

Úvodná, motivačná, 

aktivizácia... 

2 -3 min. 

Opýtam sa žiakov..., 

navodím..., 

demonštrujem, 

porozprávam, snažím 

sa... (pri posluchu 

hudby, pomocou...), 

prečítam..., výberovo... 

Odpovedajú, upokoja 

sa..., počúvajú, snažia 

sa vysvetliť..., sedia v 

kruhu a počúvajú..., 

vyjadrujú svoje pocity, 

referujú..., čítajú... 

Mená žiakov, lístok, 

MG/gr... Príručka.... 

Hlavná, expozičná, 

nové učivo, 

objavovanie 

poznatkov... 

10 – 15 min. 

Stručný výklad, 

prečo..., ukázať na 

príkladoch........... 

rozhovor... navodenie 

problémovej situácie... 

Počúvajú..., pýtajú 

sa..., zapisujú si..., 

odpovedajú......... 

uvádzajú iné 

pohľady.... snažia sa 

vysvetliť... 

Text..., Využiť iné 

príkklady             

Meotar 

Upevňovanie, 

zopakovanie, fixácia...  

10 – 15 min. 

Vysvetlím...         

usmerním prácu 

skupiny A,           

pracujem so skupinou 

B podľa 

učebnice/cvičeb. 

  Príručka, slovník... 

Diagnostická 

mikrodiagnóza, 

diagnóza výsledkov 

 

10 – 12 min.  

Zistím... 

preskúmam...overím... 

rozpoznám... 

hodnotím... 

klasifikujem  

 

  

Odpovedajú... 

spracujú... vysvetlia... 

aplikujú 

Testy, pís. práce, 

diktáty... 
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