
DIKTÁT 
 
 

6 základných pravidiel pri písaní diktátu 
 
 

1. Pohodlie, ticho, na stole len zošit a pero, očný kontakt. 
2. Prečítam plynule s intonáciou celý obsah textu. (Prvá veta je: Cez prázdniny 

bývam rada u babičky.) 

3. Následne poviem. „Začíname písať. Začiatok vety: Cez Ce-z“ slabikujeme ako 

v prvom ročníku a píšeme. Čakám, kým sa dieťa pozrie na mňa, že hotovo a 
pokračujeme „prázdniny, prázd-ni-ny“ slabikujeme  a píšeme. „Koniec vety!“  
Slovo ZAČIATOK= signál pre žiakov, že píšu veľké písmeno na začiatku vety 
a slovo KONIEC= signál pre žiakov, že píšu bodku na konci vety. 

4. Prečítam znovu pomaly tú istú vetu s tým, že si majú kontrolovať napísané. 
5. Takto prejdem všetky vety diktátu.  
6. Na záver prečítam celý diktát plynulou intonáciou. 

 
 

NÁVRH  DIKTÁTOV 
 

 
DIKTÁT č. 1 – Vybrané slová po b 
 
Cez prázdniny bývam rada u babičky. Má bydlisko v Banskej Bystrici. Je neobyčajne 
bystrá. Vie urobiť všetko. Aj upiecť chlebík. Chodievame spolu zbierať liečivé byliny. V 
celom príbytku sa šíri bylinková vôňa. 
 
DIKTÁT č. 2 – Vybrané slová po m 
 
Mamička mi dôveruje. Môžem už sama zamykať kľúčom. Minule som sa mykla 
od ľaku. Omylom som odomykala cudzí byt. Dobromyseľná susedka sa milo usmiala. 
Pomýliť sa môžeme my všetci. 
 
DIKTÁT č. 3 – Vybrané slová po p 
 
Pytliak nastavil pascu. Srnka žrala pýr. Dopichala si na pasci kopýtko aj pysk. Lesník 
sa nemusel viac pýtať. Zazrel pytliaka. Pyšne niesol srnku. Za to bude pykať. Nebude 
žiť v prepychu. 
 
DIKTÁT č. 4 – Vybrané slová po r 
 
Strýko porýľoval záhradu. Rýľ odložil k chlievu. Prasiatko vytŕčalo rypáčik. Zaryčalo na 
strýčka. Zahryzlo by sa do kukurice. Nepohrdlo by ani ryžou. Stryná ho nechce trýzniť 
hladom. Rýchlo priniesla prasiatku plné korýtko krmiva. 



DIKTÁT č. 5 – Vybrané slová po s 
 
Otec má dobrého syna. Má rád sýkorky. Nasypal im do búdky syr. Vtáčiky už budú 
sýte. Sedávajú na osike. Včera sa synček pošmykol. Silno sa udrel. Zrazu čosi 
zasyčalo. Bola to zmija. Je nebezpečná. Aj syseľ sa jej bojí. 
 
DIKTÁT č. 6 – Vybrané slová po v, z 
 
V hustom lese Vilo výskal. Zavýjal ako vlk a vyplazoval jazyk. Výskot sa ozýval celým 
lesom. Rýchlo sa vyškriabal na vysoký strom. Vyplašil výra aj poľovnícku vyžlu. 
Poľovníci nazývali Vila lapajom. Tak získal svoju novú prezývku. 
 
DIKTÁT č. 7 – Vlastné podstatné mená 
 
Prišli k nám priatelia z Nórska. Ukázali sme im pamiatky Bratislavy. Prechádzali sme 
sa po Obchodnej ulici. Plavili sme sa po Dunaji do Rakúska. Pozreli sme si Viedeň. Aj 
výlet do Nízkych Tatier sa Nórom veľmi páčil. 
 
DIKTÁT č. 8 – Zhrnutie učiva I 
 
Na Myjave sa už míňa zrno. Čím by sa teraz sysle nasýtili? Hlad je obyčajne veľmi 
silný. Iste si vyhľadajú niečo dobré pod zub. Najviac si obľúbili chutné obilie. Ukrývajú 
sa pred zmijou do skrýše. Keď zasyčí, rýchlo zmiznú.  

 
DIKTÁT č. 9 – Spodobovanie 
 
Žofka má narodeniny. Blahoželali jej Ľubka so Zuzkou. Dostala striebornú retiazku 
a rozprávkovú knižku. Kráčala ako pyšný páv. Mamička urobila tortu z jahôd. 
Prichystala i krehké pečivo a sladký puding. Odmenou za jej námahu bol úsmev detí. 
 
DIKTÁT č. 10 – Vybrané slová 
 
Na nedobytných skalách vo Vysokých Tatrách môžeme vidieť kamzíky. Ich kopytá sa 
neobyčajne rýchlo mihnú medzi skalami. Nedajú sa vyrušiť našou prítomnosťou. 
Na zimu sa svište a sysle sťahujú z hôr nižšie. Výr loví v noci. Chráňme našu krásnu 
prírodu! 
 
DIKTÁT č. 11 – Mužský rod podstatných mien 
 
Hľadáme futbalových obrancov. Na turnaji bez dobrých obrancov nevyhráme. 
Obrancovi všetci dôverujeme. Výhercami by chceli byť všetky družstvá. Na našu výzvu 
sa ozvalo päť záujemcov. So všetkými záujemcami sme sa stretli na ihrisku. Našimi 
novými obrancami sú Kamil a Braňo. Prišli aj naši lekári.  
 
DIKTÁT č. 12 – Ženský rod podstatných mien 
 
Danici sme blahoželali k sviatku pestrou kyticou. Urobili sme ju s Jankou zo zmesi 
bylín. Boli v nej snežienky, fialky a prvosienky. Vyzdobili sme ju mašľami. Sú to 
poslovia jari. Spolu s kamarátkami sme mali z oslavy veľa radosti. V myšlienkach som 
bola na oslave až do stredy. 



DIKTÁT č. 13 – Stredný rod podstatných mien 
 
Slovensko má mnoho jazier, plies a iných krás. V pohoriach vidno na jar veľa mláďat. 
Na pastvinách sa preháňajú jahňatá, kozľatá i žriebätá. Po dvore si pyšne vykračujú 
mladé husi, kuriatka i káčatá. Na stromoch nájdeme mnoho hniezd s vajíčkami 
i vtáčatami. Z úbočí a strání sa valí voda. 
 
DIKTÁT č. 14 – Slovesá 
 
Narodili sa malé zajačiky. Ešte nič nevideli. Očami však už vnímali svetlo. Mirkovi 
urobili veľa radosti. Niekedy ich vyberie z klietky a dá ich do mäkkej trávičky. Radi 
chrumkajú hlúbiky z kapusty. Hladí ich po sivej jemnej srsti. Jeho spolužiaci im priniesli 
maškrty. 
 
DIKTÁT č. 15 – Záverečné zhrnutie 
 
Prišla vytúžená jar. Slnko jasnou žiarou oblieva príbytky, v ktorých boli deti väznené 
po celú zimu. Pištia ako lastovičky. Jurkovi urobil otec píšťalku. Priložil ju na ústa a 
pomaly spustil. Pribehli aj ostatní chlapci. O chvíľu sa všetci rozpŕchli. Doma bez dychu 
rozprávali o svojich zážitkoch. 
 

DIKTÁT č. 16 – Zhrnutie učiva II 
 
V kuchyni rozvoniava polievka. Za oblôčikom prší. Šimon pomaly pije citrónový čajík. 
Číta rozprávku o vojačikovi. Páči sa mu. Vo svojom živote túži byť taký smelý.   
 
 
 
 

Veľa zábavy pri písaní diktátov vám z celého srdca želá 
triedny učiteľ . 

 


