
 

Inovovaný štátny vzdelávací program  - slovenský jazyk a literatúra 

                             pre 9. ročník platný od 1.9.2019 

 

Škola  použila disponibilnú 1 hodinu na rozšírenie obsahu učiva na intenzívnu implementáciu 

čitateľskej gramotnosti 

slovenský jazyk – 99 hodín ročne                    (týždenne 3 hodiny) 

literatúra            - 66   hodín ročne                  (týždenne 2 hodiny) 

čitateľská gramotnosť – 33   hodín ročne      (týždenne  1 hodina) 

Charakteristika predmetu: 

 

Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra má v systéme školského vzdelávania 

centrálne postavenie, pretože vytvára predpoklady pre zvládnutie ostatných vyučovacích 

predmetov. Slovenčina  je  pre  väčšinu  obyvateľov  Slovenskej  republiky národným  jazykom  s 

dlhou históriou, je pestrým, vnútorne bohato štruktúrovaným médiom, ktoré mu umožňuje 

komunikovať o najrozmanitejších javoch ľudského bytia a vedomia. Kvalitné poznanie a praktické 

ovládanie zákonitostí slovenského jazyka podmieňuje pohotovú, funkčne primeranú a   kultivovanú   

komunikáciu   jeho   nositeľov.   Prostredníctvom   uvedomenia   si   miesta slovenského jazyka v 

našej spoločnosti si jednotlivec zároveň uvedomuje a vníma svoju národnú identitu a štátnu 

príslušnosť. Úroveň poznania a praktického ovládania slovenského jazyka je tak zároveň zrkadlom 

každého príslušníka slovenského národa i národa ako celku. Slovenčina  je  štátnym  jazykom  v  

Slovenskej  republike,  preto  kultivované  ovládanie slovenčiny zabezpečuje občanom tejto 

republiky nielen úspešné zvládnutie školského vzdelávania, ale následne aj ich plnohodnotné 

uplatnenie v pracovnom zaradení. 

Jazyk je fenomén, ktorý sprevádza človeka v písomnej alebo ústnej podobe po celý život. 

Tvorí integrálnu zložku  jeho myslenia, je prostriedkom na poznávanie vonkajšieho i vnútorného 

sveta, na verbálne vyjadrovanie myšlienok, pocitov a nálad, slúži  na kontakt a dorozumievanie  

sa  s  inými  nositeľmi  jazyka,  pomáha  vnímať  krásu  umeleckého  diela. Zároveň reprezentuje 

svojich nositeľov, predovšetkým ich intelektuálnu, citovú a mravnú vyspelosť. 

 

Ciele  učebného  predmetu:  

 

Poznávacia kompetencia 

 používať kognitívne operácie 

 učiť sa sám aj v skupine 

 spôsobilosť kritického myslenia 

 formulovať a riešiť problémy 



 Schopnosť tvorivého myslenia a spôsobilosť uplatniť jeho výsledky 
Komunikačná kompetencia 

 Tvoriť, prijať a spracovať informácie 

 Zručnosť vyhľadávať a odosielať informácie 

 Formulovať svoj názor a argumentovať 

 Verbálne a neverbálne vyjadriť vôľu a city 
Sociálna kompetencia 

 Akceptovať skupinové hodnoty 

 Tolerovať odlišnosti jednotlivcov i skupín 

 Kooperácia 

 Empatia 
Osobnostná kompetencia 

 Vytvárať a reflektovať vlastnú identitu 

 Vytvárať vlastný hodnotový systém 
 Sebaregulácia a ochrana vlastného života 

 

Cieľom predmetu je viesť ž iakov k spoznávaniu jazyka ako vnútorne štruktúrovaného   a 

uceleného systému. Viesť ich k poznaniu bohatosti jazykových prostriedkov na jednotlivých 

rovinách jazykového systému,  k odhaľovaniu vzťahov významu a formy a vzťahov medzi  

jednotlivými rovinami jazykového systému. Zameriavať sa na   funkčné využitie  jazykových a 

mimojazykových prostriedkov    písaných  a  ústnych  prejavov.  To  napomáha  žiakovi  chápať    

zložitosť  a vzájomnú súvislosť javov okolitého sveta,  orientovať sa vo svete, prijímať nové 

informácie a odovzdávať   vlastné poznatky a skúsenosti, formovať si svoje postoje   k svetu a 

životu, spoznávať zákonitosti súčasného života,  pochopiť históriu a inšpirovať sa do budúcnosti. 

- Rozvíjať komunikačné schopnosti a návyky žiakov, aby získali   kvalitnú jazykovú kompetenciu, t. 

j. schopnosť primerane  reagovať v rozličných jazykových situáciách. Tento cieľ  je  determinovaný  

získaním  správnych  ortografických  a  ortoepických     návykov  a zručností, ale aj zručností v 

štylizácii príslušnej  vety či textu. 

- Pestovať v žiakoch lásku k materinskému jazyku a vedomie  jazykovej príslušnosti k istému etniku, 

pocit jazykovej   príbuznosti a spolupatričnosti s inými etnikami.   Prostredníctvom ovládania 

normy spisovného jazyka viesť žiakov   k zvyšovaniu jazykovej kultúry ich verbálnych prejavov, 

ústnych  i písaných. 

- Prostredníctvom jazyka viesť ž iakov  k spoznávaniu histórie   vlastného národa a vážiť  si ľudí, 

ktorí sa zaslúžili o rozvoj  a poznanie slovenského jazyka. 

- Prehlbovať estetické cítenie žiakov a tak im umožniť vnímať  a precítiť krásu umeleckého slova či 

diela. 

- Rozvíjať etické cítenie žiakov založené na empatii  a asertivite, viesť ich k prosociálnemu 

správaniu, aby si  dokázali uvedomiť podstatu a význam ľudských hodnôt. 

Z celkového cieľa vyučovania slovenského jazyka na 2. stupni základnej školy vyplývajú i čiastkové 

ciele, ktoré sa majú dosiahnuť: 

- Žiaci sa učia analyzovať text s dôrazom na vyhľadávanie  jazykových javov, ich triedenie a 

usúvzťažňovanie. Učia sa syntetizovať získané poznatky. 



- Získavajú prehľad o jednotlivých rovinách jazykového systému,  o základných jazykových 

prostriedkoch na týchto rovinách,    o jazykových kategóriách na rôznom stupni zovšeobecnenia. 

- Cvičia sa v pravopisnej norme a učia sa správne vyslovovať   a ústne realizovať text aj s 

uplatnením suprasegmentálnych  javov. 

- Spoznávajú základné údaje z histórie jazyka a jazykovedy. 

- Učia sa orientovať v základných jazykových príručkách. 

- Odhaľujú zmysel základných lingvistických termínov. 

- Poznávajú štylistickú hodnotu jednotlivých jazykových javov. 

 Učia sa uplatňovať poznatky o jazykovom systéme pri tvorbe vlastných textov. 

- Cvičia sa v osvojovaní si štylisticky primeranom používaní   jazykových javov. Nacvičujú zvládnutie 

rôznych jazykových situácií. Precvičujú si písomnú aj ústnu podobu jazykových prejavov. Učia sa 

pracovať s konceptom a robiť korekciu textu  s využívaním korektorských značiek. 

- Získavajú základnú orientáciu v jednotlivých slohových  postupoch, v žánroch a útvaroch 

jednotlivých štýlov. Získavajú aj základnú predstavu o štýle. 

Spoznávanie, tvorivé využívanie a kultivovanie slovenského jazyka sa tak stáva prostriedkom 

všeobecného  vzdelávania  žiaka  -  človeka  v  najširšom  zmysle,  pretože  rozvíja  žiakovu 

osobnosť v rovine poznávacej, estetickej, etickej a najmä komunikatívnej. 

 

Kľúčové komunikačné jazykové kompetencie 

Čítanie s porozumením 

 Zamerať svoje čítanie podľa potreby 

 Pochopiť význam textu 

 Pochopiť formálnu stránku textu 

 Odlíšiť vetu a text 

 Pochopiť zmysel umeleckého a vecného textu vzhľadom na využitie 

 Pochopiť význam lexikálnych jednotiek 
 

Písanie 

 Vyjadriť myšlienky a informácie s rôznym cieľom pre špecifické publikum 

 Organizovať text z hľadiska kompozície 

 Zosúladiť štylistickú úroveň s cieľom písania a čitateľmi 

 Štylizovať jednoduché vety a jednoduché súvetia 

 Používať informácie a textové pasáže z iných zdrojov 

 Transformovať texty z jedného žánru do druhého 

 Opakované čítanie a oprava textu so zameraním na gramatiku, interpunkciu a pravopis 

 Revidovať a editovať koncept s využitím spätnej väzby na spolužiakov a učiteľa 

 Rešpektovať jazykové pravidlá 
Hovorenie 



 Vyjadriť myšlienky a informácie s rôznym cieľom pre špecifické publikum 

 Organizovať a rozvíjať svoje myšlienky v súlade s komunikačnou situáciou 

 Používať informácie a textové pasáže z iných zdrojov 

 Používať slovnú zásobu primeranú určitému cieľu komunikácie a publiku 

 Štylizovať jednoduché vety a jednoduché súvetia v texte 

 Rešpektovať jazykové pravidlá 

 Využívať pri komunikácii jazykové a mimojazykové prostriedky 
 

 

Ciele a úlohy predmetu čitateľská gramotnosť – zložky  slovenského jazyka a literatúry v 9. 

ročníku 

 

 

Cieľom je pripraviť žiakov deviateho ročníka na primeranú civilizačnú úroveň – dokonalé 

ovládanie štátneho jazyka slovom i písmom, kultúru vyjadrovania a dokonalé používanie 

schopností  vyjadrovať svoje pocity a myšlienky v slovenčine. Žiak sa má orientovať v textoch  

kratších i dlhších, pochopiť ich informačnú hodnotu, zámery autora, rozpoznať úlohu vecného 

textu, kde je informácia priorita, a umeleckého, kde je zámerom expresivita. Má vyriešiť 

čiastkové úlohy, ale aj spracovať vlastnú interpretáciu, kde uplatní schopnosť argumentovať. Má 

chápať obsahovú a formálnu stránku textu, spracovať vecný text ako konspekt, výťah, osnovu, 

nájsť kľúčové slová a frázy a spájať čítanie s hovorením a písaním. Má pestovať lásku ku knihám 

a predmet má byť prípravou na budúce celoživotné čítanie. Má porozumieť funkcii jazykových 

prostriedkov, spoznať zdroje textov a prípadné spracovanie prostredníctvom IKT. Cieľom je 

vypestovať schopnosť selektovať informácie z textu, sústavne pestovať schopnosť „učiť sa“.  

Čítanie s porozumením sa uplatňuje bez výberu na všetkých vyučovacích predmetoch, kde žiak 

spracúva učebnicové texty a v zošitoch vytvára vlastné.  

Prierezové témy 

 

 osobnostný a sociálny rozvoj - zodpovednosť 

- deliť si prácu a úlohy 

 - vie diskutovať 

- vie sa začleniť  do spoločnosti 

- uvedomuje si vlastnú identitu 

- vie odhadnúť  dôsledky svojich činov 

- kladie otázky a zisťuje odpovede 



- zaujíma sa o nové veci

 environmentálna výchova  - ochrana životného prostredia 

- chápe význam ich zachovania pre budúce generácie 

- uvedomuje si význam hľadania nových zdrojov 

energie na Zemi

 ochrana života a zdravia                 - zodpovednosť za správanie voči okoliu                             

 - vie odhadnúť  dôsledky svojich činov pozitívnych a 

negatívnych 

 tvorba projektu a jeho prezentácia – vypracuje a prezentuje projekt –                                                                                                                                    

                                                                          obľúbená kniha 

                                                                          naučí sa a prednesie umelecký text 

 multikultúrna výchova                     - rešpektuje s poznáva iné kultúrne hodnoty 

                                                                           - zoznamuje sa s literárnym a kultúrnym                                                                                                                            

                                                                dedičstvom národnostných menšín 

 mediálna výchova                                - orientuje sa v masmédiách, používa internet,                                                                                                               
                                                                 sleduje tlač 

 

 

Medzipredmetové vzťahy 
 

     Na hodine slovenského jazyka možno využiť poznatky aj z iných predmetov najmä :  

Dejepisu – život ľudí v minulosti 

občianskej náuky – etické kategórie, prelínajúca sa terminológia 

literatúry– čítanie s porozumením, spracovanie textu, koncept, výťah, 

výstrižky, hodnota literatúry ako prameňa poznávacieho a estetického 

zážitku  

náboženskej výchovy – kresťanské kategórie vo vedomí Európana, dejiny 

cirkvi 

informatiky – práca s internetom,  

výtvarnej výchovy – ilustrácia  prečítaného  

 

 

 

 



 

 

 

Požadovaný výstup zo 9. ročníka: 

 

Spoznať členenie slov podľa  citového zafarbenia, vedieť rozlišit slová s citovým zafarbením od slov 

bez citového zafarbenia. 

Oboznámiť sa s jazykovými štýlmi,ich členením a ich hlavnými znakmi. 

Oboznámiť sa s podstatou úvahy, jej kompozíciou a jazykovými prostriedkami. 

Zopakovať znaky rozprávacieho a opisného slohového postupu. 

Precvičiť tvorbu rozprávania a umeleckého opisu. 

Precvičiť uplatnenie prozodických vlastností reči v konkrétnych jazykových prejavoch. 

Všetko o číslovkách 

Porozumieť podstate významovej a gramatickej stavby vety a podstate rytmického činiteľa. Spoznať 

niektoré činitele ovplyvňujúce vetosled. 

Základné vetné členy 

Rozvíjacie vetné členy, prístavok 

Oboznámiť sa s vývinom jazyka od 10. storočia po Bernolákovu kodifikáciu slovenčiny. Poznať 

podstatu štúrovskej spisovnej slovenčiny, jej úpravy v 2. pol. 19. storočia a na začiatku 20. storočia 

Oboznámiť sa s podstatou slovenčiny ako národného jazyka. Poznať členenie slovenských nárečí, 

poznať rozdiely medzi hlavnými skupinami nárečí. 

Poznať a vedieť vysvetliť pojem jazyk. Oboznámiť sa s členením jazykovedy. Vedieť charakterizovať 

jednotlivé jazykovedné odbory. Aplikovať vedomosti z jazykovedných disciplín v praktických úlohách. 

 

 

Stratégia 

vyučovania 
 

 

Metódy,  formy  a prostriedky  vyučovania  literatúry majú  stimulovať  rozvoj  poznávacích 

schopností     žiakov,     podporovať     ich     cieľavedomosť,     samostatnosť     a tvorivosť. 

Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese 

výučby má možnosť spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať 

povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale 

aj v oblasti zvýšeného záujmu v rámci študijného odboru. 



 

 

 Metód y:  informačnoreceptívna  (výklad),  reproduktívna  (rozhovor),  heuristická   (riešenie 
úloh),  

 

Formy: prevažuje čítanie s porozumením, reprodukcia textu, pokusy o interpretáciu, diskusie o 

prečítanom   frontálna  výučba,  individuálna  a skupinová  práca,  práca  so  zdrojmi  (učebnicou, 

knihami, encyklopédiu, odbornou literatúrou, vyhľadávanie informácií na internete), využitie IKT 

pri tvorbe projektov, brainstorming, exkurzie, vychádzky (návšteva knižnice,). 

Žiaci si kladú otázky: 

- použijú ich na osvojovanie daných významov, ktoré súvisia s riešením základných operácií: 

 

 

 

 

• rozširovanie a pestovanie čitateľských zručností 

- pestuje lásku ku knihám, číta veku primeranú literatúru,  

 

 

• pri vyhľadávaní informácií 

- z rôznych zdrojov  

- z učebníc, slovníka cudzích slov, novín, časopisov, webových stránok 

- z populárno-vedeckej literatúry a beletrie 

 

 

• pri využívaní týchto informácií a verifikovaní ich hodnoty 

- vyberaní informácií 

- organizovaní informácií 

- porovnávaní informácií 

- rozlišovaní informácií 

- zaraďovaní informácií. 

- kritickom zhodnotení rôznych zdrojov informácií 

 


