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Charakteristika predmetu: 

 

Základnou funkciou vyučovania slovenského jazyka na 1. stupni základnej školy je naučiť 

ţiakov spisovnú podobu materinského jazyka, osvojiť si správny pravopis a gramatiku a 

najmä rozvíjať vyjadrovacie (komunikačné) schopností a to na úrovni ústnej i písomnej. 

Predmet slovenský jazyk a literatúra má komplexný charakter, pretoţe spája jazykovú, 

slohovú zloţku, písanie, literárnu zloţku a čítanie. Do slovenského jazyka sme ako integrujúci 

prvok zahrnuli  tvorivé písanie. Tvorivé písanie sa  stáva pre ţiaka zdrojom poznania v oblasti 

lexiky, syntaxe, štylistiky, noetiky a poetiky, v neposlednom rade aj čítania. Ide o spojené 

nádoby, kde vedomostná úroveň a zručnosti sa spätne vyuţívajú v jednotlivých zloţkách 

predmetu.  Jazyk slovenský ako vyučovací jazyk má primárne a nezastupiteľné miesto vo 

vyučovacích predmetoch, pretoţe vytvára predpoklady na zvládnutie ďalších vyučovacích 

predmetov. Slovenčina je štátnym jazykom na území SR. Ovládanie štátneho jazyka na dobrej 

úrovni zabezpečuje ţiakom moţnosť nielen dobre zvládnuť školské vzdelávanie, ale i úspešné 

uplatnenie sa na trhu práce. Jazyk musí ţiak dobre poznať, aby ho mohol dobrevyuţívať, aby 

ním mohol myslieť, cítiť. Bez jazyka niet komunikácie, je stavebným materiálom nášho 

konania, je pilierom vedomostí. Kaţdá zloţka jazyka vplýva na jazykový prejav ţiaka a 

odráţa sa v jeho myslení. Jazyk slovenský v 1. ročníku základnej školy má prioritné a  

špecifické postavenie. Schopnosťčítať a písať je jedna zo základných ţivotných kompetencií, 



ktorých základ ţiaci získavajú práve v 1. ročníku ZŠ. Ţiak si z predškolského obdobia prináša 

so sebou určité jazykové zručnostia návyky, ktoré má následne rozvíjať z viacerých aspektov. 

K hlavným aspektom patrí rozvoj slovnej zásoby, získanie základov pravopisu a znalostí z 

oblasti literatúry, ktoré by mal zvládať na elementárnej úrovni. V rámci zloţky čítanie a 

literárna výchova sa kladie dôraz na čítanie s porozumením.Nezanedbateľnou je i 

emocionálna stránka jazykovej výchovy – vytváranie kladného vzťahu k čítaniu a knihám, a 

prostredníctvom nich k materinskému jazyku, ako  nositeľovi národných tradícií a formovania 

národného povedomia ţiaka. Písanie je základným nástrojom gramotnostia zároveň slúţi aj 

ako prostriedok dorozumievací a komunikačný. Na hodinách písania sa ţiaci učia písať 

predpísané tvary písmen a číslic s ohľadom na dodrţiavanie hygienických a estetických zásad. 

V oblasti slohu sa učia ţiaci vyjadrovať v krátkych ústnych prejavoch, odpovedajú naotázky, 

vedia sformulovať prosbu a poďakovanie, vedia sa ospravedlniť poblahoţelať blízkym 

osobám, formulovať krátku správu.   

 

 

Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí 

 

Cieľom vyučovania slovenského jazyka je: 

- Poloţenie základov komunikačných zručností ţiakov. 

- Osvojenie si a zmechanizovanie návykov správneho a estetického písania  

- Zvládnutie základov pravopisnej a výslovnostnej normy. 

Jazyk slovenský  v  1. roč. ZŠ sa člení na dve základné zloţky čítanie a písanie. To znamená, 

ţe  jedna vyučovacia hodina obsahuje obidve zloţky. Poradie a dĺţku týchto častí si určuje 

učiteľ sám  v závislosti od náročnosti preberaného učiva a podľa aktuálnych potrieb triedy. 

Ak  to učiteľ povaţuje za prospešné, môţe fyzicky náročnejšie písanie rozdeliť v rámci jednej 

vyučovacej  hodiny na dve kratšie časti. 

Ostatné zloţky slovenského jazyka- literatúra, jazyková výchova a sloh sú organickou 

súčasťou týchto dvoch základných zloţiek a preto na ne nie sú vyčlenené osobitné hodiny.  

Súbeţne s osvojovaním čítania a písania plní učiteľďalšie úlohy vyplývajúce z týchto zloţiek: 

-rozvíja komunikačné a vyjadrovacie schopnosti ţiakov so zameraním sa  na kultúru jazyka  

-rozširuje slovnú zásobu ţiakov, najmä tým, ţe sa vo svojom vyjadrovaní neobmedzuje len na 

okruh slov doteraz deťom známym, ale 

postupne zaraďuje i výrazy, ktoré zatiaľ v slovníku detí chýbajú  

-dbá na čistotu jazyka, najmä prostredníctvom vlastného  vzorného vyjadrovania  



-zoznamuje deti s pravopisnými javmi  v rozsahu určenom v časti PÍSANIE.  

-prostredníctvom vlastného hlasného čítania zoznamuje deti s rôznymi literárnymi útvarmi  

primeranými veku, najmä so zameraním na 

ich citové pôsobenie.  Vyuţíva k tomu  predovšetkým texty zo šlabikára a čítanky a inú 

vhodnú detskú literatúru, najmä od slovenských  

autorov. Vedie so ţiakmi rozhovory o prečítanom, kladie otázky, dbá na formovanie postojov 

k čítaniu s porozumením.  

 

Čiastkové ciele slovenského jazyka  

 

Z celkového cieľa vyučovania slovenského jazyka na 1. stupni základnej školy vyplývajú 

i čiastkové ciele, ktoré sa majú dosiahnuť: 

- Ţiaci sa učia správne, čitateľne, esteticky a primerane rýchlo písať. Osvojujú si techniku 

písania a cvičia sa v nej. 

- Osvojujú si výslovnostnú normu, cvičia sa v správnej artikulácii  

- Osvojujú si základy pravopisnej normy (vybrané slová, veľké začiatočné písmená, 

diakritické a interpunkčné znamienka atď.), učia sa rozoznávať a pouţívať správne 

slová/tvary slov, slovesné väzby od nesprávnych. 

- Učia sa analyzovať text 

- Učia sa orientovať v jazykových príručkách. 

- Učia sa reprodukovať text (doslovne, podrobne, stručne)  

- Pri písomnej oprave (korekcii) chýb sa učia pouţívať základné korektorské (opravné) 

značky. 

 

 

 

Témy, prostredníctvom ktorých sú rozvíjané kompetencie, obsah, prierezové témy a 

prepojenie s inými predmetmi 

 

Obsah čítania a písania v 1. ročníku je rozčlenený do troch období: 

 

 Prípravné obdobie  

      Dĺţka prípravného obdobia môţe byť variabilná /3 – 5 týţdňov/. V odôvodnených 

prípadoch i viac. Je závislá i od pregramotných (predčitateľských) skúseností detí, ktoré môţu 



výrazným spôsobom proces prípravy urýchliť. Dĺţka prípravného obdobia závisí od potrieb 

detí, ale  aj od koncepcie, metód a obsahu prípravného obdobia  v  jednotlivých  pouţívaných   

učebniciach. Základným cieľom prípravného obdobia je však pripraviť deti na proces 

osvojovania si  čítania a písania, bez ohľadu na zvolené učebnice a metódy. V rámci 

zachovania kontinuity vývinu je dôleţité – v rámci moţností -  vychádzať z predškolských 

skúseností ţiakov, nadväzovať na doterajšie vedomosti, uplatňovať ich v učení a ďalej ich 

rozvíjať.   Pri výučbe sa uplatňuje analyticko -  syntetická metóda. 

 

Hlásková analyticko- syntetická metóda:   

 

1.   Rozvoj komunikačných a vyjadrovacích schopnosti  

2. Analytické činnosti: veta, slovo, slabika,   

3. Grafické znázorňovanie vety  

2. Grafické delenie slov na slabiky   

3. Určovanie pozície hlások v slove   

4. Detailná analýza slova na hlásky – určovanie pozície hlások v slove  

5. Poznávanie písmen   

6. Čítanie slov po písmenách  

 

Nácvičné  /šlabikárové/ obdobie    

Cieľom nácvičného obdobia je osvojovanie si čítania v týchto tematických celkoch:  

1. Vyuţívanie písmen veľkej tlačenej abecedy pri čítaní pre uľahčenie a urýchlenie chápania 

princípu čítania 

2.Osvojovanie – čítanie písmen slovenskej abecedy - v závislosti  na poradí ako sú uvedené v  

pouţívaných platných učebniciach    

3.Detailná analýza slov a určovanie pozície hlások v slove  

4.Čítanie slabík,  slov,  viet  a krátkych textov, ktoré obsahujú otvorené slabiky  

5.Čítanie slabík, slov, viet a krátkych textov, ktoré obsahujú slabiky so spoluhláskovou 

skupinou 

6.Čítanie slabík, slov, viet a krátkych textov, ktoré obsahujú viacnásobnú spoluhláskovú 

skupinu.    

7.Čítanie slabík, slov viet a krátkych textov, ktoré obsahujú  slabičné r - ŕ,  l – ĺ.  

8.Čítanie písaných písmen, slabík, slov, viet a krátkych súvislých textov 

 



Ďalšie ciele plnené v rámci zloţky čítanie: 

1.V praktických činnostiach oboznámiť ţiakov s funkciou týchto interpunkčných znamienok: 

bodka, čiarka,  otáznik, výkričník, dvojbodka,  

úvodzovky, rozdeľovník 

2.V praktických činnostiach rozumieť pojmom rozprávka, príbeh, báseň, text, nadpis, riadok, 

autor.  

3.V praktických a hrových činnostiach viesť ţiakov k uvedomovaniu si významu a 

špecifických funkcií čítania a písania v kaţdodenných ţivotných situáciách  

          Šlabikárovým obdobím je ukončený nácvik čítania a písania. Čítankové obdobie treba 

chápať ako obdobie zdokonaľovania nadobudnutých 

zručností (spôsobilosti), ale najmä obdobím ich vyuţívania pri čítaní s porozumením v 

praktických i vzdelávacích činnostiach.    

 

Čítankové  obdobie   

 

Ciele čítankového obdobia sú zamerané na:  

1. Zdokonaľovanie techniky čítania 

2. Čítanie s porozumením  

3. Cvičenie správnej intonácie 

4. Voľná reprodukcia prečítaného textu   

5. Vyjadrenie pocitov vyvolaných prečítaným textom /smutné, zábavné, poučné.../ - vnímanie 

umeleckých textov rôznych ţánrov 

 

Príprava na prechod k tichému čítaniu 

Poţiadavky na vedomosti a zručnosti: 

Ţiak  

 -    pozná a vie prečítať všetky písmená slovenskej abecedy 

–v praktických činnostiach, pri čítaní vie spájať hlásky do slabík a vie prečítať všetky typy 

slabík vyskytujúcich sa v slovách   

–chápe význam prečítaného slova (priradí slovo k obrázku a naopak) – je potrebná tolerancia 

k deťom s iným materinským jazykom, 

–chápe obsah prečítanej vety a krátkeho súvislého textu,  

–v  prípade zabudnutia menej frekventovaného písmena si vie poradiť vyhľadaním písmena 

pomocou nápovedného obrázka, 



–pri čítaní rozlišuje pojmy:  text, riadok, článok, nadpis, 

–v praktických činnostiach pozná funkciu interpunkčných znamienok: bodka, otáznik, 

výkričník, čiarka, spojovník, 

– intonačne správne číta izolované krátke oznamovacie a opytovacie vety  

 

Prípravné obdobie 

 

PÍSANIE    

  Obsah písania v prípravnom období je zameraný na získavanie a zdokonaľovanie 

predpokladov na konkrétne písanie v neskoršom - v nácvičnom  období. Spočíva  

predovšetkým v plnení nasledujúcich cieľov:  

1.systémom uvoľňovacích cvikov zlepšovať predovšetkým predpoklady na:   

zlepšenie  jemnej motoriky zápästia a prstov tak, aby ţiak mohol v období nácviku  

písania zvládnuť nároky, ktoré naň písanie kladie.  

2.nácvik písania prípravných cvikov, ktoré sú základnými prvkami písmen v postupnosti 

od jednoduchých po zloţitejšie.                                                                                              

3.  Rozvíjanie analytických schopností – schopností postrehnúť základné čiary  a línie   

     v jednotlivých  písacích cvikoch, neskôr i v samotných písmenách, čo eliminuje často 

neprimerané  mnoţstvo cvičného písania.  

Nácvičné obdobie 

Čítanie a písanie nemusí nutne prebiehať súčasne, v zmysle čo čítame, to píšeme. Vo 

vyučovacom procese je moţné, najmä vtedy, keď je proces  

nácviku čítania podporovaný písaním veľkých tlačených písmen neviazať písanie na postup v 

čítaní, ktorý je prirodzene rýchlejší.  

Cieľom písania v nácvičnom období je osvojovanie si písania v týchto tematických celkoch:  

1.Osvojovanie si písania písmen slovenskej abecedy v poradí závislom od pouţívaných 

učebníc a písaniek 

2.Spájanie písmen do slabík a  slov   

3.Odpis  písaných písmen, slabík, slov a viet 

4.Prepis tlačených písmen, slabík, slov a viet  

5.Písanie slov a jednoduchých viet podľa diktovania  

6.Podporovanie vlastného a tvorivého písania veľkou tlačenou abecedou    

 

Pravopisné javy:      



1.Správna skladba slova /týka sa vynechávania a zámeny hlások/.  

2.Veľké písmeno na začiatku vety. 

3.Ukončenie oznamovacej, opytovacej a rozkazovacej vety.  

4.Písanie osobných mien. 

5.Označovanie dlhej samohlásky.  

 

Čítankové obdobie  

 

Ciele písania v čítankovom období sú zamerané na: 

1.Zdokonaľovanie techniky písania.   

2.Odpis a prepis textu. 

3.Písanie podľa diktovania.  

4.Precvičovanie pravopisných javov predpísaných pre 1. ročník. 

5.Vytváranie spôsobilostí samostatne sa písomne vyjadrovať.   

 

Poţiadavky na vedomosti a zručnosti:  

Ţiak vie pouţívať písmená písanej abecedy a arabské číslice v nasledujúcich činnostiach: 

–vie čitateľne napísať písmená písanej abecedy a arabských číslic  

Ţiak:  

–dokáţe správne spájať písmená v slovách  

–vie z písanej predlohy čitateľne a správne odpísať slová a krátky primeraný text  

–v praktických činnostiach  /pri písaní/  vie členiť vety na slová, slová na slabiky tak, aby 

výsledkom bolo správne napísané slovo alebo veta, 

–dokáţe  podľa diktovania  napísať slová bez vynechávania písmen   

–dokáţe podľa diktovania napísať jednoduché krátke vety  

–vie k známemu obrázku napísať jeho pomenovanie (tzv. autodiktát), bez vynechávania 

písmen (ostatné chyby tolerujeme)  

–vie správne umiestniť dĺţeň 

–vlastné mená osôb píše s veľkým začiatočným písmenom  

–na začiatku vety píše veľké písmeno 

-pri písaní rozlišuje oznamovaciu, opytovaciu a rozkazovaciu vetu  

 
Prierezové témy slovenského jazyka 

 



 
Dopravná výchova: 

 bezpečné prechádzanie cez kriţovatku 

  bezpečné správanie sa v premávke 

 bezpečnosť na ceste 

 bezpečnosť pri cestovaní, cestovanie v doprav. 

prostriedkoch 

Osobnostný a sociálny rozvoj : 

 vzájomné spoluţitie 

 dramatizácia rozprávky 

 vyuţitie voľného času, vzťahy medzi zdravými 

a hendikepovanými deťmi 

 cvičenie zmyslového vnímania, vzťahy v rodine 

 kultúra pri stolovaní 

 spolupráca v dvojiciach, v skupine 

 sebapoznanie 

 rozlíšenie dobra a zla v rozprávkach 

 medziľudské vzťahy 

 vzťahy v rodine 

 právo na vlastný domov 

 vzťahy v rodine, sebahodnotenie 

 právo na vlastný domov 

 vyuţitie voľného času 

 vyuţitie rozprávkových textov, kladné a záporné správanie 

 kamarátske vzťahy, význam rodiny, úcta k rodičom 

 dramatizácia rozprávky 

 vzťah matky k dieťaťu 

  rešpektovanie názorov, potrieb a práv ostatných ľudí 

Multikultúrna výchova: 

 jedinečnosť kaţdého človeka 

 zvláštnosti rôznych kultúr 

 zvyky rodín  

 poznávať a rešpektovať iné kultúry  

 poznávať históriu, zvyky a tradície 

  

Enviromentálna výchova: 

 vzťah k domácim zvieratám 

 ochrana prírody a zvierat 

 ochrana ţivotného prostredia  

 domáce zvieratá, vyuţitie liečivých rastlín 



 vzťah človeka k prostrediu 

 vzťah medzi človekom a ţivotným prostredím 

 pomoc zvieratám v núdzi 

Ochrana ţivota a zdravia: 

 bezpečnosť pri pouţívaní elektrických spotrebičov 

 bezpečnosť pri práci 

 hygiena tela 

 pohyb a pobyt v prírode 

 pohyb a pobyt v prírode 

 odpad v domácnosti 

  starostlivosť o domáce zvieratá  

 vzťah medzi človekom a ţivotným prostredím 

 hospodárenie s vodou 

  odpad v domácnosti  

 zmeny v prírode na jar 

 dodrţavanie správneho reţimu dňa 

 výchova k bezpečnému správaniu, poriadok pri práci, čistota 

  

Mediálna výchova: 

 kritický prístup k reklame 

 pozvánka na kultúrnu akciu 

 vyuţitie internetu vo vyučovaní 

 vedieť sa prezentovať na verejnosti  

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 

 tímovosť v skupine 

 projekt Moje zvieratko 

 projekt o rodnom meste 

 

Poţiadavkyna výstup,  na vedomosti a zručnosti  

Ţiak vie pouţívať písmená písanej abecedy a arabské číslice v nasledujúcich činnostiach:  

– vie čitateľne napísať písmená písanej abecedy a arabských číslic.  

– dokáţe správne spájať písmená v slovách,  

– vie z písanej predlohy čitateľne a správne odpísať slová a krátky primeraný text,  

– v praktických činnostiach (pri písaní) vie členiť vety na slová, slová na slabiky tak, aby 

výsledkom bolo správne napísané slovo alebo veta,  

– dokáţe podľa diktovania napísať slová bez vynechávania písmen,  

– dokáţe podľa diktovania napísať jednoduché krátke vety,  



– vie k známemu obrázku napísať jeho pomenovanie (tzv. autodiktát), bez vynechávania 

písmen (ostatné chyby tolerujeme),  

– vie správne umiestniť dĺţeň,  

– vlastné mená osôb píše s veľkým začiatočným písmenom,  

– na začiatku vety píše veľké písmeno,  

– pri písaní rozlišuje oznamovaciu, opytovaciu a rozkazovaciu vetu.  

Alternatíva pre ţiakov s poruchou jemnej motoriky:  

ţiakom s oneskoreným vývinom a poruchou jemnej motoriky potvrdenou psychológom 

umoţňujeme vyjadrovať sa písomne pomocou veľkých tlačených písmen, ktoré kladú na 

jemnú motoriku ruky podstatne menšie nároky.  

 

 

Metódy a formy práce – stratégie vyučovania 
 

 Metódy a formy, ktoré vedú k dosiahnutiu cieľa, ktorým je spisovné ovládanie reči v ústnom 

i písomnom prejave sú rôzne a rôzni autori ich  odporúčajú pouţívať individuálne. Ide najmä 

o to, aby boli čo najúčinnejšie a najefektívnejšie pre daný druh učiva, s ohľadom na toho 

ktorého ţiaka.     

Za pouţívanie vhodných metód a prostriedkov nesie individuálnu zodpovednosť konkrétny 

učiteľ, ide o jeho flexibilitu, iniciatívu a tvorivosť. 

Tvorivosť je ten prvok, ktorý sa má uplatňovať nielen v didaktike predmetu, ale rovnako u 

ţiaka ako i učiteľa. Výsledkom tvorivej spolupráce učiteľ – ţiak je správne pouţívanie jazyka 

a jeho uplatňovanie v praktickom ţivote aj v písomnom prejave.  

Metódy práce: 

motivačné rozprávanie 

motivačný rozhovor 

motivačný problém 

motivačnú demonštráciu 

 

vysvetľovanie  

rozhovor  

demonštračná metóda 

pozorovanie 

manipulácia s predmetmi,  

inscenačná metóda 



Pri výučbe je dôleţitý vhodný výber organizačných metód, foriem práce a ich striedanie.  

 

Učebné zdroje - učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, 

materiálno-technické a didaktické prostriedky a pod..  

 

Učebnica: Hupsov šlabikár Lipka: Z.Hirschnerová, L. Muntágová, M. Nemčíková, G. Futová. 

ISBN 978-80-8146-082-1. Bratislava, AITEC, 2013 

pracovný zošit k Hupsovmu šlabikáru pre 1. roč. ZŠ: .Hirschnerová, L. Muntágová, M. 

Nemčíková. ISBN 978-80-8146-083-8. Bratislava, AITEC, 2013. 

Materiálno–technické prostriedky: obrazové nástenné tabule, CD k Hupsovmu šlabikáru. 

 
Hodnotenie predmetu 

 

Podklady na hodnotenie získava učiteľ sústavným diagnostickým pozorovaním ţiaka, 

sledovaním výkonu ţiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie. Pravidelne kontrolujeme aj 

úroveň grafického prejavu ţiakov. Hodnotíme verbálny prejav ţiaka, jeho komunikatívne 

schopnosti, aktivitu na vyučovacej hodine. Hodnotenie  ţiaka v predmete tvorivé písanie 

prebieha počas celého školského roka formou : písomnou, ústnou, slovnou, pochvalou, 

priebeţne, záverečné hodnotenie. Informuje  ţiaka správnymi formami o jeho pokroku, vedie 

ho k správnemu sebahodnoteniu ako i k hodnoteniu spoluţiakov.. Predmet slovenský jazyk v 

prvom ročníku hodnotíme podľaMetodického pokynu č. 22/2011 / č.:2011-3121/12824:-921 

na hodnotenie ţiakov základnej školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Názov predmetu Tvorivé písanie 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

Časový rozsah výučby 1 hodina týţdenne 

Ročník Prvý 

Škola Základná škola Zlaté Klasy 

Názov ŠkVP Učíme sa pre ţivot, múdrosť robí človeka slobodným 

 
Štátny vzdelávací program pre 1.stupeň základnej školy 

v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 1 

Dĺţka štúdia 1 rok 

Forma štúdia  denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Vypracovala Mgr. Gabriela Hertelová 

Šk. rok  2018/2019 

 
 
 

 

 

Tvorivé písanie v prvom ročníku 
 

Charakteristika vyučovacieho predmetu: 

 

Tvorivé písanie je vyučovací predmet, ktorý umoţňuje, aby si ţiaci navykli na princípy  

tvorivého procesu a reprodukčno-mechanicky prístup k vyučovaniu zamenili za kreatívnu 

činnosť. Na hodinách môţu uvaţovať, predvídať, ale aj mýliť sa, tápať, dúfať, prejavovať 

empatiu, humor, sklamanie, hnev i vášeň, najmä však tvorivosť a originalitu, ktoré sú celkom 

určite hodné stimulácie a podpory. 

Prepojenosť pojmov tvorivosť a tvorivé písanie v na seba nadväzujúcich definíciách ponúka 

S.   Marshall (1974). Tvorivé písanie tu vysvetľuje na báze tvorivosti: „Tvorivosť je 

schopnosť vytvárať vlastné symboly skúsenosti; tvorivé písanie je potom použitie písanej reči 

na konceptualizáciu, objavovanie a zaznamenávanie skúseností za pomoci vytvárania 

symbolov.“ 

Podstatným prínosom takého vyučovania je zvyšovanie úrovne jazykovej tvorivosti ţiakov. 

 

Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí 



 

Tvorivé písanie  vedie k chápaniu multikultúrnych vzťahov a súvislostí. Pomáha formovať 

kultúrne vzťahy človeka k ľuďom a svetu, pomáha vytvárať hodnotové postoje, formovať 

literárne vedomie, vytvárať osobnostný vzťah k literatúre, vzbudzovať etické a estetické 

cítenie, utvára a formuje toleranciu u ţiakov. Ţiaci si zábavným a nenásilným spôsobom 

ozrejmujú rôzne slohové útvary a postupy, učia sa pracovať s detailom, vyjadrovať sa stručne, 

neplytvať slovami, vnímať problém z rôznych uhlov pohľadu, a odlišovať city od 

argumentov. 

Najväčšiu pozornosť pri tvorbe učebných osnov sme venovali princípu komplexnosti, ktorý 

sa prejavuje v úrovni kompetenčnej – rozvoj komunikačnej kompetencie ţiaka v 

materinskom jazyku v súlade s inými kľúčovými kompetenciami, v medzipredmetovej 

úrovni – rozširovanie komunikačných poznatkov a formovanie hodnôt z rôznych pohľadov 

danej tematiky, v medzizloţkovej úrovni – integrácia jazykového vyučovania, slohu, čítania 

a literárnej výchovy (zabezpečuje komplexnú povahu komunikačného procesu) a 

vnútrozloţkovej – prepájanie tém v rámci jazykovej, slohovej a literárnej zloţky predmetu. 

Kľúčovým pojmom koncepcie je komunikačná kompetencia, ktorú vnímame ako schopnosť 

funkčne pouţívať jazyk v rôznych komunikačných situáciách .Prvoradým je vytvoriť u ţiakov 

komunikačné zručnosti. Základné komunikačné zručností sú: počúvanie hovorenie, čítanie 

a písanie. 

 

Témy, prostredníctvom ktorých sú rozvíjané kompetencie, obsah, prierezové témy a 

prepojenie s inými predmetmi 

 

Obsah tvorivého písania je zaloţený na verbálnej a neverbálnej komunikácii. Ţiak vie 

vyjadriť svoj názor na daný problém, vie porozprávať svoj záţitok pred triedou, obecenstvom. 

Dokáţe usporiadať obrázky podľa časovej a príčinnej súvislosti. Vie samostatne porozprávať 

obsah jednoduchého textu, reprodukovať rozprávku a pod. Za dôleţité sa povaţuje 

precvičovanie poznaného jazykového javu, ktoré vyúsťuje do jazykovej praxe, čiţe ţiaci sa 

učia vyuţívať poznaný a precvičený jazykový jav pri tvorení prvých vlastných textov. 

Tvorivý proces sa sústreďuje na prezentovanie záţitkového sveta ţiakov, ich sebareflexiu 

a sebavyjadrenie. Cez vlastné pokusy si ţiaci ozrejmujú podstatu a opisných postupov. 

Schopnosť dobre prerozprávať príbeh zvýhodní ţiakov aj v mnohých ďalších činnostiach – 

pri čítaní a písaní, pri prezentáciách, v osobných rozhovoroch ap. Zadania stimulujú 

„uvedomovanie si“ jazyka, chápanie významu a dôleţitosti slov, a hľadanie adekvátnych 



riešení vlastných komunikačných zámerov. Vyučovacie hodiny obsahujú 3 zloţky: jazykovú, 

komunikačnú a slohovú. 

Ţiaci pracujú s rozličnými zdrojmi informácii, vnímajú vzťahy slovesného a výtvarného 

umenia, kultivujú tolerantné a empatické správanie sa i komunikáciu v skupine. Časové 

rozpätie aktivít treba prispôsobiť pre konkrétnu skupinu ţiakov.  

Prierezovými témami tvorivého písania v prvom ročníku sú: 

 

Výchova k manţelstvu a rodičovstvu: 

 starostlivosť o rodinných príslušníkov 

Multikultúrna výchova:    

 jedinečnosť kaţdého človeka 

 zvyky a tradície rodín 

 formovanie identity ţiaka 

Mediálna výchova: 

 kritický prístup k reklame 

 reklama na šmolkodomino 

 kritický prístup na telefónny ošiaľ 

 vplyv reklamy liekov na naše konanie 

 prezentácia vlastných potrieb 

Enviromentálna výchova: 

 na prírodu musíme brať ohľad 

 ochrana a starostlivosť o zvieratká 

Osobnostný a sociálny rozvoj: 

 spolupráca v skupine 

 vzájomná tolerancia 

 význam vzájomnej podpory 

 aj iný môţu mať dobré nápady, tolerancia 

 rôznorodosť prejavov 

 podpora tvorivosti, schopnosť sebahodnotenia 

a hodnotenia spoluţiakov 

Tvorba projektov a prezentačné zručnosti: 

 vedieť prezentovať svoj príbeh pred spoluţiakmi 

Poţiadavkyna výstup,  na vedomosti a zručnosti  

Ţiak dokáţe:  

- oznámiť niekomu niečo 

- informovať niekoho o niečom  

- pozvať niekoho niekam 



 - jednoducho rozprávať dej 

- porozprávať vlastnýzáţitok  

- reprodukovať text 

- prerozprávať príbeh podľa série obrázkov 

- vytvoriť nadpis k príbehu 

 – vzájomne sa počúvať, vytvárať priestor na vzájomný dialóg 

- vytvárať priestor na vyjadrenie vlastných pocitov 

-porozprávať svoj záţitok s dodrţaním časovej a príčinnej súvislosti alebo v skupine, alebo 

pred triedou.  

-ţiak vie vyuţíva rôzne verbálne aj neverbálne prostriedky  

 

Stratégie – metódy a formy práce: 

Tvorivé písanie ako metóda tvorivého vyučovania nabáda ţiaka odhaľovať vlastné 

„tvorivostné“ maximá tým, ţe vyţaduje zapojiť do aktivity celú osobnosť, jej skúsenosti, 

emócie, inteligenciu i pozornosť, predstavivosť i obrazotvornosť. 

Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej hodiny, vekových a iných osobitostí 

ţiakov, taktieţ materiálneho zabezpečenia. Na vzbudenie záujmu ţiakov o učebnú činnosť 

moţno vyuţiť motivačné metódy, ako je 

motivačné rozprávanie(citové pribliţovanie obsahu učenia), 

motivačný rozhovor(aktivizovanie poznatkov a skúseností ţiakov),  

motivačný problém(upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému),  

motivačnú demonštráciu( vzbudenie záujmu pomocou, ukáţky). 

Expozičné metódyje potrebné vyuţívať pri vytváraní nových poznatkov a zručností. 

Odporúča  sa rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), 

vysvetľovanie (logické systematické sprostredkovanie učiva),  

rozhovor (verbálna komunikácia formou otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov, 

konvergentných a divergentných otázok, otázok na pozorovanie, posúdenie situácie, 

hodnotenie javov, rozhodovanie), 

demonštračná metóda(demonštrácia obrazov), 

pozorovanie(cielené systematické vnímanie objektov a procesov), 

manipulácia s predmetmi,  

inštruktáţ(vizuálne a auditívne podnety k praktickej činnosti, vedenie ţiakov k chápaniu 

slovnému a písomnému návodu). 



problémové metódy, ku ktorým patríheuristická metóda(učenie sa riešením problémov 

zaloţenom na vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výberu moţných riešení a vlastnom 

riešení)  

Z aktivizujúcich metód je vhodná diskusia (vzájomná výmena názorov, uvádzanie 

argumentov, zdôvodňovaní za účelom riešenia daného problému), 

situačná metóda(riešenie problémového prípadu reálnej situácie so stretom záujmov),  

inscenačná metóda(sociálne učenie v modelovej predvádzanej situácii, pri ktorej sú ţiaci 

aktérmi danej situácie),  

kooperatívne vyučovanie(forma skupinového vyučovania zaloţená na vzájomnej závislosti 

členov heterogénnej skupiny). 

Pri výučbe je dôleţitý vhodný výber organizačných metód, foriem práce a ich striedanie.  

 

Učebné zdroje 

 

-  ukáţky  výtvarných prác, ukáţky umenia 

-  obrázkový a fotografický materiál 

-  ilustrácie rozprávkových kniţiek 

-  prezentácie v Power Pointe 

 

 

Hodnotenie predmetu 

 

Podklady na hodnotenie získava učiteľ sústavným diagnostickým pozorovaním ţiaka, 

sledovaním výkonu ţiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie Pravidelne kontrolujeme aj 

úroveň grafického prejavu v zošitoch. Hodnotíme verbálny prejav ţiaka, jeho komunikatívne 

schopnosti, aktivitu na vyučovacej hodine. Hodnotenie  ţiaka v predmete tvorivé písanie 

prebieha počas celého školského roka formou : písomnou, ústnou, slovnou, pochvalou, 

priebeţne, záverečné hodnotenie. Hodnotenie sa  zameriava  hlavne na kreativitu, originalitu a 

zručnosť pri práci ţiakov. Informuje  ţiaka správnymi formami o jeho pokroku, vedie ho k 

správnemu sebahodnoteniu ako i k hodnoteniu spoluţiakov.. Predmet tvorivé písanie v prvom 

ročníku hodnotíme podľaMetodického pokynu č. 22/2011 / č.:2011-3121/12824:-921 na 

hodnotenie ţiakov základnej školy. 

 

 
 



Názov predmetu Slovenský jazyk 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

Časový rozsah výučby 8 hodín týţdenne 

Ročník druhý 

Škola Základná škola Zlaté Klasy 

Názov ŠkVP Učíme sa pre ţivot, múdrosť robí človeka slobodným 

Názov ŠVP 
Štátny vzdelávací program pre 1.stupeň základnej školy 

v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 1 

Dĺţka štúdia 4 roky 

Forma štúdia  denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Školský rok 2018/2019 

 

Charakteristika predmetu:   

 

2. ročník je vstupom do vedomostí a informácií z jednotlivých rovín jazyka / písanie,  

zvuková stránka jazyka, pravopis, slohová výchova, výcvik čítania a literárna výchova / .  

Formuje budúci vzťah k rodnému jazyku, starostlivosť o jazykovú kultúru, vzťah 

k jazykovému vzdelávaniu, dôveru v seba samého, úctu k rodisku, škole a posilňuje pozitívne  

vzťahy. Realizáciou humanistickej koncepcie výučby predchádza preťaţenosti ţiakov.  

Vyučovací predmet má centrálne postavenie vo vzdelávaní, pretoţe vytvára predpoklady na  

zvládnutie ostatných vyučovacích predmetov. 

Predmet slovenský jazyk a literatúra má komplexný charakter, pretoţe spája jazykovú, 

slohovú zloţku, písanie, literárnu zloţku a čítanie. Jazyk slovenský ako vyučovací jazyk má 

primárne a nezastupiteľné miesto vo vyučovacích predmetoch, pretoţe vytvára predpoklady 

na zvládnutie ďalších vyučovacích predmetov. Slovenčina je štátnym jazykom na území SR. 

Ovládanie štátneho jazyka na dobrej úrovni zabezpečuje ţiakom moţnosť nielen dobre 

zvládnuť školské vzdelávanie, ale i úspešné uplatnenie sa na trhu práce. Jazyk musí ţiak 

dobre poznať, aby ho mohol dobre vyuţívať, aby ním mohol myslieť, cítiť. Bez jazyka niet 

komunikácie, je stavebným materiálom nášho konania, je pilierom vedomostí. Kaţdá zloţka 

jazyka vplýva na jazykový prejav ţiaka a odráţa sa v jeho myslení. K hlavným aspektom patrí 

rozvoj slovnej zásoby, získanie základov pravopisu a znalostí z oblasti literatúry, ktoré by mal 

zvládať na elementárnej úrovni. V rámci zloţky čítanie a literárna výchova sa kladie dôraz na 

čítanie s porozumením. Nezanedbateľnou je i emocionálna stránka jazykovej výchovy – 

vytváranie kladného vzťahu k čítaniu a knihám, a prostredníctvom nich k materinskému 

jazyku, ako  nositeľovi národných tradícií a formovania národného povedomia ţiaka. Písanie 

je základným nástrojom gramotnosti a zároveň slúţi aj ako prostriedok dorozumievací a 

komunikačný.. V oblasti slohu sa učia ţiaci vyjadrovať v krátkych ústnych prejavoch, 

odpovedajú na otázky, vedia sformulovať prosbu a poďakovanie, vedia sa ospravedlniť 

poblahoţelať blízkym osobám, formulovať krátku správu.   

 

 



2.Ciele vyučovacieho predmetu v prepojení na kľúčové kompetencie  

 

Hlavným cieľom vyučovania Slovenského jazyka a literatúry je efektívne zvládnutie učiva v 

oblasti písania, zvukovej stránky jazyka, pravopisu, slohovej a literárnej výchovy. Z hlavného 

cieľa vyplývajú tieto čiastkové ciele: 

– naučiť sa správne, čitateľne, esteticky a primerane rýchlo písať, naučiť sa jednoduchú  

úpravu písomných prác, osvojiť si výslovnostnú normu, cvičiť sa v správnej artikulácií,  

osvojiť si základy pravopisnej normy / mäkké a tvrdé slabiky, veľké začiatočné písmena,  

diakritické a interpunkčné znamienka, pouţívanie správnych tvarov slov/, naučiť sa  

analyzovať text , vyhľadávať jazykové javy, triediť ich a vyhodnocovať, vedieť sa primerane  

orientovať v jazykových príručkách, naučiť sa reprodukovať text, tvoriť vlastné texty v ústnej  

a sčasti aj písomnej podobe, pestovať lásku a úctu k materinskému jazyku, osvojiť si  

a zdokonaliť techniku a kvalitu čítania, vytvárať vzťah k literatúre ţánrami, ktoré sú mu  

blízke, uplatňovať integráciu rozumovej a citovej výchovy s vyuţitím vlasteneckej ,  

environmentálnej, zdravotnej , dopravnej výchovy, rozvíjať kreativitu a samostatnosť. 

 

Ciele jednotlivých častí jazykových kompetencií 

Č í t a n i e: 

 Poznať a rozlišovať texty (umelecký a vecný) po obsahovej i formálnej stránke.  

Zovšeobecniť určité momenty vecných a niektorých umeleckých textov. Vedieť vyjadriť svoj 

estetický záţitok z prečítaného i emocionálneho preţívania. 

 Čítať s porozumením umelecké a vecné texty. Chápať podstatu  

textu, identifikovať kľúčové slová. Mať záujem v texte hľadať problém, pomenovať  

ho a riešiť – aplikovať získané teoretické poznatky a praktické zručnosti z čítania  

s porozumením na skutočné ţivotné situácie. 

 Schopnosť spracovať text – urobiť z neho konspekt, osnovu.  

Analyzovať text (rozpoznať myšlienky – hlavné od vedľajších; vedieť vyjadriť hlavnú  

myšlienku textu. 

 Schopnosť pracovať s textom – analyzovať ho i zhodnotiť.  

Posúdiť text z hľadiska obsahového i formálneho, analyzovať ho, zdôvodniť svoje  

stanovisko. 

 Schopnosť nezávisle myslieť a byť otvorený novým myšlienkam, čo vedie ţiakov k tomu, 

ţe vedia zhodnotiť – posúdiť informačné zdroje, na základe ktorých bol text tvorený. 

 Porovnávať konkrétny text s inými textami. 

 Zhodnotiť text z hľadiska jazykovej kultúry. 

 Analyzovať a dávať do súvisu gramatické javy, určiť ich funkciu v závislosti od kontextu. 

 Zdokonaľovať sa v technike čítania a uvedomovať si dôleţitosť efektívneho čítania ako 

základu sebavzdelávania – celoţivotného učenia sa. 

 P í s a n i e: 

 Ovládať jazykové normy. Primerane (vhodne) vyuţívať jazykové prostriedky. V písaných 

prejavoch dodrţiavať pravidlá pravopisu. 

 Tvoriť písaný prejav (od určenia témy a získania informácií, cez osnovu, tvorbu konceptu 

aţ k čistopisu) s prihliadnutím na jazykovú variabilitu. Schopnosť tvorivo spracovať 

autentický záţitok. 

 Analyzovať text z hľadiska obsahového i formálneho. Pri tvorbe i analýze textu vyuţívať 

logické operácie a uplatňovať logickú nadväznosť slov a viet. 

 Napísať ucelenú slohovú prácu podľa zákonitostí jednotlivých slohových postupov, 

slohových útvarov a štýlov. V reálnom ţivote schopnosť vytvoriť praktické písomnosti – 

ţiadosť, objednávku, ţivotopis, pozvánku, oznámenie a pod. 

 Prispôsobiť písaný prejav komunikačnej situácii (stratégia a tón komunikácie). 



 Poznať rozdiely medzi ústnym a písaným prejavom; medzi subjektívnym a objektívnym 

spracovaním témy 

 

 P o č ú v a n i e: 

 Schopnosť porozumieť počutému, t. j. zachytiť hlavnú myšlienku textu, prípadne kľúčové 

slová. 

 Rozpoznať kontext komunikačnej situácie. 

 Rozoznať cieľ komunikácie. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je 

spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 

 Pochopiť a roztriediť vypočuté informácie. 

 Byť schopný rozoznať jazykovú pestrosť a variabilitu v rámci sociálneho a regionálneho 

prostredia (slang, nárečie). 

 Rozpoznať nesprávnosť pouţitých slov, resp. slovných spojení v ústnom jazykovom 

prejave v beţných situáciách i v rámci masmediálnej kultúry. 

 Byť schopný identifikovať suprasegmentálne javy v komunikácii. 

K o m u n i k á c i a (hovorenie): 

 Schopnosť pohotovo sa zorientovať v danej komunikačnej situácii. 

 Schopnosť presne reagovať na počutý text jasnou a zrozumiteľnou odpoveďou alebo  

otázkou. Osvojiť si pravidlá asertívneho správania, ktoré tvorí základ úspechu ţiaka v 

komunikácii. 

 Pri ústnom prejave pouţívať vhodné jazykové a mimojazykové prostriedky. 

 Schopnosť adekvátne komunikovať – plynulo a zrozumiteľne vyjadrovať svoje myšlienky 

a názory v súlade s cieľom prejavu v kaţdodenných situáciách. 

 Schopnosť vhodne začať, viesť a ukončiť komunikáciu na určitú tému. 

 Tvoriť ústny prejav, pripraviť si a predniesť kratší prejav. 

 Uplatňovať v prejavoch logickú nadväznosť a komunikatívnu funkčnosť slov a viet. 

 Pristupovať kriticky k danej komunikačnej situácii. 

 Váţiť si všetkých účastníkov komunikácie. 

 Byť tolerantným a interkultúrnym, t. j. byť schopným rešpektovať iné názory, svetonázory 

a vo svojej budúcnosti uplatňovať humánne vzťahy k iným.  

 Poznať jednotlivé jazykové roviny a vedieť ich správne vyuţiť vo svojich ústnych 

prejavoch. 

 Neustále si rozširovať aktívnu slovnú zásobu a zároveň efektívne vyuţívať  

 mimojazykové prostriedky. 

 

3.Obsah učebného predmetu 

 

Zahŕňa rozsah učiva, ktorý sa má ţiakovi odovzdať, sprostredkovať ako záväzne, základné 

učivo z daného tematického celku, aby sa zabezpečila poţadovaná úroveň vzdelávania ţiaka v 

materinskom jazyku. Ak ţiaci zvládnu základné učivo, učiteľ má moţnosť diferencovať 

nároky na ţiakov v súlade s ich schopnosťami a záujmami. Predmet Slovenský jazyk a 

literatúra v 2. ročníku spája jazykové vyučovanie / jazykovú zloţku, slohovú výchovu, 

písanie, ktoré nie sú navzájom oddelené ale tvoria integrálnu súčasť/ a literárnu výchovu / 

čítanie a literárna výchova / 

Ţiaci veku primeranou formou získavajú základné poznatky z písania, zo zvukovej stránky 

jazyka, z pravopisu a morfológie. Javy v slohovej výchove sa preberajú v súlade s jazykovými 

javmi a s vyuţitím textov v literatúre s dôrazom na rozvoj komunikačných zručností. 

Obsahom vyučovania literatúry je súbor umeleckých ukáţok a diel zo slovenskej a svetovej 

literatúry, ktorý zodpovedá ontogenetickým moţnostiam ţiakov – čitateľov. 

 



4. Vzdelávacie štandardy a prierezové témy 

Slovenský jazyk a literatúra  2.ročník 

 

Člení sa na zloţky:  

1. Písanie - učiteľ ho môţe vyučovať integrovane s jazykovou zloţkou, slohovou zloţkou, v 

rámci čítania a literárnej výchovy alebo samostatne   

2. Jazykové vyučovanie (gramatika a pravopis) obsahuje učivo z fonetiky (zvuková rovina 

jazyka), lexiky(významová rovina jazyka) a syntaxe  

(skladba vety) 

3. Čítanie a literárna výchova   

4. Slohová výchova - je zaloţená na verbálnej i neverbálnej komunikácii a je organickou 

súčasťou jazykového vyučovania 

 

Jazyková zložka  

Prehľad tematických celkov v 2.ročníku:  

1. Aktivizácia poznatkov z 1.ročníka 

2. Slovo-slabika-hláska-písmeno, delenie hlások  

3. Veta 

4. Záverečné zhrnutie 

  

Ciele a obsah 

 

- Precvičenie a upevnenie poznatkov z 1.ročníka  

- Členenie slov na slabiky a hlásky, rozlišovanie hlásky a písmena 

- Rozlišovanie samohlások, dvojhlások a spoluhlások  

- Správne písanie i po mäkkých spoluhláskach a y po tvrdých spoluhláskach 

- Delenie slov na konci riadka podľa slabík  

- Výslovnosť a výskyt samohlásky ä 

- Rozlišovanie slov vo vete  

- Význam slova. Slová s rovnakým, podobným alebo opačným významom. 

- Rozlišovanie spisovného a nespisovného vyjadrovania, spisovných a nespisovných slov  

- Tvorenie jednoduchých viet, správny slovosled vo vetách 

- Delenie viet na oznamovacie, opytovacie a rozkazovacie 

 

Slohová výchova  

 

Ciele a obsah  

Je zaloţená na verbálnej a neverbálnej komunikácii. Oblasť verbálnej komunikácie je 

zameraná na ústne vyjadrovanie, ţiak vie nájsť súvislosť medzi 

ilustráciou a obsahom prečítaného textu. Vie vyjadriť svoj názor na ilustráciu v kniţke. Vie 

porozprávať svoj záţitok pred triedou, obecenstvom. Dokáţe usporiadať obrázky podľa 

časovej a príčinnej súvislosti. Vie samostatne porozprávať obsah jednoduchého textu, 

reprodukovať rozprávku a pod. Vie opísať jednoduché predmety. Vie pozdraviť, poďakovať, 

ospravedlniť sa.  

 

Písanie   

- Zdokonaľovať písomné zručnosti, hygienické a pracovné návyky 

- Dodrţiavať základné parametre písma ( čitateľnosť, úhľadnosť, primeranú rýchlosť)  

- Dbať na  správny  tvar a sklon malých a veľkých písaných písmen ,  písanie číslic 



- Odpisovanie tlačeného textu písaným písmom, písanie podľa nápovede( diktát), samostatné 

písanie krátkych textov 

 

Čítanie a literárna výchova 

Obsah a ciele 

- Nácvik správneho a plynulého čítania viacslabičných a ťaţko vysloviteľných slov  

- Nácvik čítania slov s predloţkami 

- Nácvik čítania s porozumením 

- Nácvik orientácie v prečítanom texte a prerozprávanie prečítaného textu 

-  Rozširovanie slovnej zásoby ţiakov 

- Nácvik správnej intonácie viet, recitácie básní, dramatizácie a improvizácie podľa literárnej 

predlohy  

- Jednoduchý rozbor literárnych textov, poznať pojmy a výrazy: verš, sloha, rým, postava 

literárneho diela, bábkové divadlo, bábka, film 

- Práca s ilustráciami ukáţok z literatúry pre deti, práca s knihou a spoločnou 

mimočítankovou literatúrou  

- Vedieť rozlíšiť poéziu od prózy 

- Poznať jednoduché obrazné prostriedky( prirovnania, slová s podobným a opačným 

významom) 

Hodnotenie: diktáty: počet 6,  klasifikácia                                      1,2,3 ch                          1  

                                                                                                         4,5, 6, ch                        2 

                                                                                                        7, 8, 9  ch                        3  

                                                                                                        10, 11, 12 ch                   4 

                                                                                                        13 a viac ch                     5   

Vstupná a výstupná previerka sa hodnotí v percentách  100% - 90% =1 

              89% - 75% = 2 

              74% - 50% = 3 

              49% - 25% = 4 

                         24% -         = 5  

 

 

 

Hodnotenie vedomostí v predmete Slovenský jazyk a literatúra: 

Jazykové vyučovanie 

  – pravopisné cvičenia v priebehu celého školského roka                         

  - kontrolné diktáty  ( počet 6 ) : rozlišovacie znamienka, tvrdé spoluhlásky, mäkké 

spoluhlásky, súhrnný diktát na tvrdé spoluhlásky, veta, výstupný diktát 

                                     - vstupná previerka ( overenie vedomostí z prvého ročníka)  

                                     - výstupná previerka ( zhrnutie vedomostí druhého ročníka ) 

 Pravopisné cvičenia a diktáty sa hodnotia známkami  1 – 5  

Vstupná a výstupná previerka sa hodnotí v percentách 100% - 90% =1 

              89% - 75% = 2 

              74% - 50% = 3 

              49% - 25% = 4 

                         24% -         = 5  

 

Poznámka: 

Cvičné diktáty (neklasifikované) sa píšu podľa potreby. Nemusí ísť o súvislé texty. Môţu 

to byť slová, slovné spojenia, samostatné vety. Kontrolné diktáty (klasifikované) sa píšu po 



prebratí daného učiva, na ktoré je diktát zameraný. Môţe ísť o súvislý text alebo o samostatné 

vety.  

 

 

Prierezová téma Vzdelávacia stratégia 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ - cvičenia zmyslového vnímania 

- rozvoj slovnej zásoby 

- cvičenie pamäti 

- kreativita (tvorenie viet) 

- spolupráca v skupine a v dvojiciach 

- vzťahy v rodine  

- cvičenia sebakontroly  

- relaxácia, psychohygiena vyuţitie voľného 

času,  

-vzťahy medzi zdravými a hendikepovanými 

deťmi 

- kultúra pri stolovaní 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA 

 

- zvyky a tradície 

- rozvoj tolerancie, rešpektu voči iným 

národom  

-zvláštnosti rôznych kultúr 

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA - ochrana ţivotného prostredia  

-sme súčasťou prírody 

- energia a jej zdroje  

- vzťah k domácim zvieratám  

- vzťah medzi človekom a ţivotným 

prostredím 

MEDIÁLNA VÝCHOVA - práca s detskými časopismi  

- vyuţitie internetu vo vyučovaní  

- kritický prístup k reklame 

- pozvánka na kultúrnu akciu 

- príspevky do školského časopisu 

OCHRANA ŢIVOTA A ZDRAVIA - správne reagovanie  v krízových situáciách 

- správne drţanie tela, poriadok pri práci 

-bezpečnosť pri pouţívaní elektrických 

spotrebičov 

  

DOPRAVNÁ VÝCHOVA - bezpečnosť pri  cestovaní  

-bezpečné správanie sa v premávke 

 

Prierezové témy úzko súvisia s inými predmetmi ako prírodoveda, matematika, výtvarná 

výchova, vlastiveda... 

 

 

5. Stratégie - metódy a formy práce 

 

Stratégie vyučovania kladú nároky na samostatnosť, tvorivosť a organizáciu práce učiteľa. 

Vyuţívanie stratégií umoţňuje učiteľovi úspešne vyučovať a ţiakovi úspešne sa učiť.  

Učiteľ si formy a metódy vyberá a pouţíva podľa svojho výberu tak, aby boli variabilné,  



aktivizujúce, tvorivé a humanizujúce. Správne zvolenými metódami a formami práce vytvára  

atmosféru , v ktorej sa ţiak môţe učiť bez strachu a stresu, podnecuje prirodzenú zvedavosť,  

motivuje k aktívnemu učeniu, podporuje sebahodnotenie, aby ţiak poznal svoje prednosti  

i chyby, vytvára podmienky pre úspešnosť kaţdého ţiaka ako i pozitívnu pracovnú atmosféru.  

Metódy: práca s textom v učebnici, v detskom časopise, na tabuli, výklad, predlţený výklad, 

rozličné druhy rozhovorov, nácvik gramatických javov, vysvetľovanie, motivačné metódy, 

problémové úlohy, precvičovanie, pozorovanie, grafické znázorňovanie, analýza a syntéza 

javov sluchom, aktívne pozorovanie a vnímanie, práca s ilustráciami, vyvodzovanie, 

objasňovanie pojmov, dialóg, cvičenia a situácie na rozvoj hodnotiaceho myslenia, ... 

Formy: práca ţiakov vo dvojiciach, skupinová , individuálna, frontálna práca,  

diferencovaná práca, didaktické hry, dramatizácia, prednes, recitácia, experimentovanie,  

rolové hranie, simulovanie rôznych situácií, účasť na recitačných a literárnych súťaţiach.. 

 

6. Učebné zdroje 

 

Učebnice –Slovenský jazyk, Čítanka, Pracovný zošit, Hravá slovenčina,  Pohrajme sa s 

diktátmi, Zábavná gramatika a iné doplnkové materiály, detské časopisy, odborná 

a metodická literatúra, didaktické prostriedky, CD prehrávač a nahrávky, výučbové programy 

na počítači, internet, svojpomocne zhotovené pomôcky. 

 

 

7. Hodnotenie   

 

Predmet slovenský jazyk v druhom ročníku hodnotíme podľa Metodického pokynu č. 22/2011 

/ č.:2011-3121/12824:-921 na hodnotenie ţiakov základnej školy. Pri hodnotení ţiakov so 

špecifickými potrebami dodrţiavame metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu ţiakov 

so špecifickými potrebami.  

Pri hodnotení samostatných prác uplatňujeme škálu 100 -90 % jednotka, 89 aţ 75 % dvojka, 

74 aţ 50% trojka, 49 aţ 25 % štvorka, 24% a menej päťka. Pri hodnotení diktátov 

uplatňujeme stupnicu: 

                                                                                                          1,2,3 ch                          1  

                                                                                                         4,5, 6, ch                        2 

                                                                                                        7, 8, 9  ch                        3  

                                                                                                        10, 11, 12 ch                   4 

                                                                                          13 a viac ch                   5    

Klasifikácia literatúry má vychádzať z prioritného postavenia estetickej funkcie jej 

obsahu. Preto najvhodnejším spôsobom klasifikácie sa javí kombinované klasifikovanie: 



- prostredníctvom známky sa klasifikuje úroveň zvládnutia problematiky ţánru, 

- slovne sa hodnotia čitateľské schopnosti a zručnosti, schopnosť interpretovania, 

hodnotové činitele i estetické vnímanie (slovné hodnotenie je súčasťou klasifikovania 

známkou). 
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1.CHARAKTERISTIKA PREDMETU, JEHO VÝZNAM V OBSAHU VZDELÁVANIA 

 

     Základnou funkciou vyučovania slovenského jazyka na 1. stupni základnej školy je naučiť 

ţiakov spisovnú podobu materinského jazyka, osvojiť si správny pravopis a gramatiku 

a najmä rozvíjať vyjadrovacie (komunikačné) schopnosti a to na úrovni ústnej i písomnej. 

Predmet slovenský jazyk a literatúra má komplexný charakter, pretoţe spája jazykovú, 

slohovú zloţku, písanie, literárnu zloţku a čítanie. Do literárnej výchovy ako integrujúci 

prvok moţno zahrnúť tzv. tvorivé písanie. Povaţujeme ho i za prostriedok preniknúť do 

významovej a estetickej hĺbky  . Tvorivé písanie sa tak stáva  pre ţiaka zdrojom poznania 

v oblasti lexiky, syntaxe, štylistiky, noetiky a poetiky, v neposlednom rade aj čítania. Ide teda 

o akési spojené nádoby, kde vedomostná úroveň a zručnosti sa spätne vyuţívajú 

v jednotlivých zloţkách predmetu. V minulosti, chápeme tým obdobie posledných desaťročí, 

sa kládol v materinskom jazyku akcent najmä na zvládnutie jazykovej zloţky predmetu, kde 

učiteľ zdôrazňoval potrebu ovládať pravopis jazyka (syntax, morfológiu, lexikológiu), pričom 

písomná a ústna komunikácia bola podhodnotená.  

    Jazyk slovenský, ako vyučovací jazyk, má primárne a nezastupiteľné miestovo 

vyučovacích predmetoch, pretoţe vytvára predpoklady na zvládnutie ďalších vyučovacích 

predmetov. Slovenčina je štátnym jazykom na území SR. Ovládanie štátneho jazyka na dobrej 

úrovni zabezpečuje ţiakom moţnosť nielen dobre zvládnuť školské vzdelávanie, ale i úspešné 

uplatnenie sa na trhu práce. 

    Je nesporné, ţe úroveň výsledkov vyučovania slovenčiny v praktickom ţivote nie je 

uspokojivá, ba ovládanie jazyka nie je na patričnej úrovni. Máme na mysli pouţívanie  

spisovnej formy jazyka v úradoch, v televízii, v rozhlase, iných médiách a kultúrnych 

ustanovizniach. Príčin je hneď niekoľko. Jazyk musí ţiak dobre poznať, aby ho mohol dobre 

vyuţívať, aby ním mohol myslieť, cítiť. Bez jazyka niet komunikácie, je stavebným 

materiálom nášho konania, je pilierom vedomostí. Kaţdá zloţka jazyka vplýva na jazykový 

prejav ţiaka a odráţa sa v jeho myslení.     

 



2.CIELE UČEBNÉHOPREDMETU 

 

Cieľom jazykového vyučovania je naučiť ţiakov nielen základné pojmy a poučky, ale naučiť 

ich myslieť v súvislostiach, komunikovať (ústne a písomne) na primeranej úrovni a naučiť ich 

rozumieť jazykovým prejavom z obsahovej stránky. Nezanedbateľnou je i literárna zloţka 

jazyka. Prostredníctvom nej sa ţiaci zoznamujú s literárnymi dielami a ich tvorcami 

a vytvárajú si k nim kladný vzťah.  

     Cieľom vyučovania slovenského jazyka na 1. stupni ZŠ je predovšetkým: 

- osvojiť si základy písanej reči (čítania a písania) 

- poskytovať bohaté skúsenosti s významom – komunikačnou a vzdelávacou funkciou písanej 

reči 

- osvojiť si elementárne vedomosti v rovine lexikálnej, morfologickej, syntaktickej 

a štylistickej 

- osvojiť si základné pravidlá pravopisu a znalosť písma 

- získať základné poznatky o zvukovej stránke jazyka 

- osvojiť si návyky správnej výslovnosti 

- poznávať jazykové prostriedky  a vedieť ich vyuţívať v jazykovom systéme 

- prehlbovať si zručnosť jednoduchého a súvislého vyjadrovania sa 

- jazykové prostriedky vedieť vzájomne prepájať v jazykovom systéme  

- viesť ţiakov k presnému mysleniu a jeho vyuţitiu v oblasti komunikácie (ústnej aj 

písomnej). 

Metódy a formy, ktoré vedú k dosiahnutiu cieľa, ktorým je spisovné ovládanie reči v ústnom 

i písomnom prejave sú rôzne a  . Ide najmä o to, aby boli čo najúčinnejšie a najefektívnejšie 

pre daný druh učiva, s ohľadom na toho ktorého ţiaka. Prvok, ktorý sa má uplatňovať nielen 

v didaktike predmetu, ale rovnako u ţiaka ako i učiteľa, je tvorivosť.  

Výsledkom tvorivej spolupráce učiteľ – ţiak je správne pouţívanie jazyka a jeho uplatňovanie 

v praktickom ţivote aj v písomnom prejave. Tento proces by sa mal diať automaticky bez 

toho, aby si ţiak uvedomoval zákonitosti stavby jazyka a jeho usporiadania. 

    Systematická spolupráca  pôsobiaca v interakcii učiteľ – ţiak  bude smerovať k hlbšiemu 

poznaniu materinského jazyka, k väčšej hrdosti a úcte k jazyku, čo v praxi znamená, ţe ţiaci 

budú svoj jazyk poznať, budú ho vedieť pouţívať, budú ním tvorivo myslieť a bez ťaţkosti sa 

budú ním aj písomne vyjadrovať. 

Predmet slovenský jazyk a literatúra má komplexný charakter, pretoţe spája jazykovú, 

slohovú, literárnu zloţku a čítanie.  

V jazykovej zloţke sa ţiaci oboznamujú s abecedou, slabikotvornými spoluhláskami, 

obojakými spoluhláskami, vybranými slovami, ohybnými slovnými druhmi. 

V zloţke čítanie a literárna výchova ţiaci spoznávajú literatúru pre deti, delia ju na poéziu 

a prózu, oboznamujú sa s formami ľudovej slovesnosti, autorskou rozprávkou a povesťou. 

Zloţka slohová obsahuje: list, oznam, inzerát, reklamu, pozvánku, vizitku, opis a osnovu. 

 

 2. CIELE PREDMETU 

 

    Cieľom jazykového vyučovania je rozvíjanie a preferovanie komunikačných schopností 

ţiakov, ktoré budú východiskom ich ďalšieho vzdelávania v slovenskom jazyku i v ostatných 

vyučovacích predmetoch s ohľadom na ich špecifické potreby. Preferovať komunikatívno-

záţitkový model, podnecovať aktivitu ţiakov, vytvárať u ţiakov hodnoty a postoje zamerané 

na príjem umeleckého textu – čítanie, deklamácia, počúvanie, analýza, interpretácia 

a hodnotenie, budovať sebadôveru ţiakov, viesť ich k vyjadrovaniu vlastných postojov 

a názorov, k zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej komunikácie, pozitívnemu vzťahu 



k jazyku v rámci interkultúrnej komunikácie. Výsledkom činnosti na hodinách sú projekty, 

ich verejná prezentácia.  

    Cieľom vyučovania slovenského jazyka v 3. ročníku ZŠ je predovšetkým:  

v jazykovej zloţke 

 prakticky vyuţiť poznatky s abecedou pri práci s encyklopédiami a slovníkmi 

 rozširovať aktívnu slovnú zásobu ţiakov o vybrané slová a im príbuzné 

 vyuţívať frazémy s vybranými slovami v komunikačnej situácii 

 vedieť pouţívať vybrané slová v pravopisných cvičeniach a diktátoch a uplatňovať ich 

v medzipredmetových vzťahoch 

 rozlišovať a vyhľadávať podstatné mená v texte  

 tvoriť vety na podstatné mená  

 pouţívať správny pravopis všeobecných a vlastných podstatných mien 

 prakticky vyuţívať vedomosti o slovných druhoch  
v zloţke čítanie a literárna výchova 

 nadobúdať lepšie čitateľské zručnosti 

 vyjadriť pocity, záţitky z prečítanej literatúry 

 vedieť sa orientovať v kniţnici 

 naučiť sa pojem verš, odsek 

 rozširovať si slovnú zásobu o výrazy z ľudovej slovesnosti 

 vedieť prečítať rozprávku s porozumením a pokúsiť sa ju zdramatizovať 

 vyuţívať verbálnu i neverbálnu komunikáciu 

 vedieť vytvoriť krátke otázky k textu 

 vedieť sformulovať vlastnú reakciu na text 

v slohu 

 zamerať sa na písomnú komunikáciu  

 vedieť pouţívať druhy korešpondencie 

 snaţiť sa pouţívať presné pojmy, názvy 

 vedieť stručne podať informáciu 

 všímať si jazykové prvky inzerátu 

 rozoznávať typické prvky reklamy a vyuţiť ich v tvorbe vlastnej reklamy 

 učiť sa aktívne pouţívať slovnú zásobu a rozširovať ju o nové slová pri pouţití opisu 

 

3. Obsah vyučovacieho predmetu: 
 
Slovenský jazyk na I. stupni zahŕňa jazykovú zloţku, čítanie a literatúru, slohovú 

zloţku a písanie. Jazyková a slohová zloţka nie sú vzájomne oddeľované, ale tvoria 

integrálnu súčasť vyučovania materinského jazyka. Písanie je organicky spojené s 

jazykovou a slohovou zloţkou. V rámci časovej dotácie sa uvádza týţdenný počet 

hodín. 

Učivo je osnované na základe vyčlenenia: 

a) poznatkov z písania 

b) jazykových javov z oblasti zvukovej stránky jazyka a pravopisu, lexikológie 

(vrátane slovotvorby), morfológie a syntaxe 

c) javov v slohovej výchove zameraných na komunikatívnosť 

 

 

PÍSANIE: 

 

Ţiaci dostávajú veku primeranou formou základné poznatky z písania, zo 



zvukovej stránky jazyka a pravopisu, z lexikológie, morfológie, v minimálnej miere zo 

syntaxe. Učia sa reprodukovať prečítané texty a na základe toho tvoriť prvé vlastné 

texty, písomne zaznamenať jednoduchú myšlienku, formulovať ju s ohľadom na 

adresáta, dodrţiavať kvalitatívne znaky písma . 

 

ČÍTANIE A LITERÁRNA VÝCHOVA 

 

Čítanie a literárna výchova umoţňuje ţiakovi orientovať sa v systéme literatúry , 

zoznamuje ho s faktom, ţe umelecká literatúra je jedným zo spôsobov estetického 

zobrazenia sveta. Špecifickosť predmetu čítanie a literárna výchova spočíva v tom , ţe 

základným princípom osnovania učiva je tematicko – ţánrové osnovanie. Témy a ţánre 

sa striedajú počas celého roka. Získané čitateľské zručnosti a návyky tvoria predpoklady 

pre ďalšie literárne vzdelávanie. 

Cieľom literatúry aj čítania je viesť ţiakov od základnej gramotnosti k získavaniu 

čitateľských návykov a okrem orientácie na knihu aj k pozitívnemu prijímaniu kultúry. 

Cieľom je aj pochopenie umeleckej literatúry na primeranej úrovni ako 

nejednoznačného, otvoreného pohľadu na svet . 

Obsahom vyučovania je súbor umeleckých ukáţok najmä z národnej literatúry. 

Výber ukáţok je zaloţený na dôslednom rešpektovaní kritéria vekuprimeranosti textov i 

spôsobov narábania s nimi a súčasne na dôslednom rešpektovaní tých poznatkov, ktoré 

o literatúre pre deti a o detskom čitateľovi získala literárna veda, estetika, psychológia, 

etika a pedagogika. 

 

Obsah čítania 

a) Nácvik správneho a plynulého čítania náročných viacslabičných slov. 

b) Nácvik čítania slov so správnym slovným prízvukom. 

c) Pokračovanie v nácviku správneho a pekného čítania s porozumením. 

d) Nácvik orientácie v prečítanom texte a prerozprávanie textu. 

e) Rozširovanie slovnej zásoby ţiakov. 

Obsah literatúry: 

a) Výcvik vo vnímaní literárneho umeleckého textu. 

b) Práca s ilustráciami ukáţok z literatúry pre deti. 

c) Nácvik reprodukcie textov. 

d) Nácvik recitácie básní, nácvik dramatizácie. 

e) Nácvik chápania vzťahov literatúry a ostatných druhov umenia. 

f) Jednoduchý rozbor literárnych textov. 

g) Práca s knihou , literárnymi slovníkmi. 

h) Práca so spoločnou mimočítankovou literatúrou. 

i) Nácvik orientácie v kniţnici 

Na spoločné mimočítankové čítanie sa odporúča prečítať 2 knihy podľa výberu 

učiteľa. Prednesom 4 básní alebo kratších prozaických úryvkov majú ţiaci vyjadriť 

pochopenie obsahu a estetickej pôsobnosti textu. 

 

Kľúčové kompetencie: 

Obsah vyučovacieho predmetu Slovenský jazyk a literatúra v 3.ročníku vedie k 

postupnému osvojovaniu a rozvíjaniu týchto kľúčových kompetencií: 

·  sociálne komunikačné kompetencie 

·  kompetencia učiť sa, učiť sa 

·  kompetencia riešiť problémy 

·  osobné, sociálne a občianske kompetencie 



·  kompetencia vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry. 

V časti Slovenský jazyk – Sloh rozvíjame tieto kompetencie: 

 

Kompetencia komunikačná: 

Prostredníctvom vyučovania tematických celkov a komunikačných činností sa ţiak 

učí korektne komunikovať (počúvať iných, prispôsobiť sa komunikačným okolnostiam, 

ale aj vyjadrovať vlastný postoj, názor, pocit, ţelanie). Vyučovanie slovenského jazyka  

prebieha tak, aby sa spontánne jazykové vedomie dieťaťa postupne modifikovalo na 

poučené a kultivované. 

 

Kompetencia kognitívna: 

Pri poznávaní jazyka rozvíjať logicko-myšlienkové operácie podporujúce prechod 

od štádia konkrétnych operácií k abstraktnému mysleniu. Formou hier s hláskami a 

písmenami, slovami a vetami rozvíjať fluenciu, flexibilitu a originalitu myslenia. Učiť sa 

vyhľadávať informácie o jazyku v tlačených slovníkoch, encyklopédiách a v 

elektronických zdrojoch. Prostredníctvom aktivít, ktoré slúţia na spracovanie informácií, 

sa ţiak učí učiť sa. Prostredníctvom rozvíjania schopností pýtať sa a formuláciou otázok 

k obsahu textu podporovať zvedavosť ţiakov a vytvárať predstavu o tom, ţe so 

získanými vedomosťami prichádzajú nové otázky a proces učenia a poznávania sa 

stáva celoţivotnou záleţitosťou. 

 

Kompetencia sociálna: 

Prostredníctvom komunikačných aktivít rozvíjať schopnosť ţiaka participovať na 

spoločnej komunikácii a na tímovej práci. Rozvíjať schopnosť akceptovať názor iných, 

ale súčasne sa aj kultúrne (neagresívne) prezentovať. 

 

 

Prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi: 

Integrovanou súčasťou vzdelávacieho obsahu Slovenského jazyka a literatúry sú 

tieto prierezové témy: 

·  Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke 

Abeceda. Delenie slov na slabiky. Členenie textu na odseky. Číslovky. 

Ako súrodenci zostrojili prvé motorové lietadlo. A predsa sa točí. Prečo kráčame po 

zemi 

·  Osobnostný a sociálny rozvoj 

Opakovanie s OpkomHopkom. Rozprávanie príbehu. ybrané slová po S - syn 

Blahoţelanie. Vlastné podstatné mená. Aká je moja mama. 

·  Environmentálna výchova 

Vybrané slová po B – bylina, dobytok, kobyla, býk, Vybrané slová po M - šmýkať sa, 

Precvičovanie a opakovanie vybraných slov po M - priemysel, myš, hmyz, Vybrané 

slová po P - pýr, pysk, kopyto, pytliak. Vybrané slová po R – ryba, rys, korytnačka 

Vybrané slová po S - syr, sychravý, syčať, sýkorka, syseľ. Vybrané slová po V - vydra, 

vyţla, výr. 

September, Pán Snehulianko, Zimné pranostiky. Zimná záhada. V ľadovom zrkadle. Jar 

Jeleňvízor. O zelenom vodníkovi. Komár a medveď. 

·  Ochrana ţivota a zdravia 

Vybrané slová po M – mydlo, umývať sa, Vybrané slová po R – hrýzt, ryţa, bryndza, 

Vybrané slová po S - sýty 

Dievčatko so zápalkami. Zelené ríbezle. 

·  Regionálna výchova 



Vybrané slová po B – bývať Slovanskí vierozvestci Sv. Cyril a sv. Metod. Vlastné mená 

miest a obcí, pohorí, riek. Mená ulíc, námestí, mestských častí, hradov a zámkov. 

Bebek z Krásnej Hôrky. O bratislavskom Valdherovi. Ľudové hádanky o zime. Po 

stopách umenia. Čo povedali naši prarodičia. Slovanskí vierozvestci Sv. Cyril a sv. 

Metod. 

 

 

Medzipredmetové vzťahy a ďalšie moţnosti rozšírenia vyučovania 

- formou prierezových tém, – ide o témy, ktoré sú spracovávané v rámci rôznych 

predmetov, napr.: čas – jazyk (materinský aj cudzí, prírodoveda, etická výchova) 

- formou IKT, ktorú sú aplikovateľné v rámci predmetu SJL – e-maily, vyuţívanie 

programu Word pri tvorbe textov, prezentácie v PowerPoint, vyhľadávanie 

informácií v elektronických médiách, internet a pod., 

- formou prierezových tém, napr.: čas, priestor, atď. – materinský aj cudzie jazyky, 

prírodoveda, vlastiveda, matematika, atď., 

- formou literárnych vzťahov, napr. hudobná výchova – ľudová pieseň, 

- formou realizácie regionálnych prvkov v učive, 

- vyuţitím školských, obecných/mestských kniţníc, 

- organizovaním rôznych súťaţí, 

- organizovaním exkurzií 

-  návšteva divadiel, kín, múzeí atď. 

 

 

 

 

4. Poţiadavky na výstup 

 

Tematický 

celok 

Č
a
so

v
á
 

d
o
tá

c
ia

 

Obsahové 

vymedzenie učiva 

Rozvoj 

spôsobilosti/kompetencií/ 
Výkonný štandard 

P
r
ie

r
ez

o

v
é
 t

é
m

y
 

Zvuková rovina 

jazyka a pravopis  

60 

hodín 

Abeceda, slovníky, 

encyklopédie, telefónny 

zoznam. Slabikotvorné 

spoluhlásky ich písanie 

a výslovnosť. Obojaké 

spoluhlásky. Vybrané slová, 

príbuzné slová. 

 

 motorické zručnosti 

- samostatne písať jednoduché texty 

s dôrazom na dodrţiavanie 

základných parametrov písma 

(písaná a tlačená podoba) 

- podľa predlohy odpísať alebo podľa 

diktovania napísať arabské číslice 

v súvislosti s matematikou 

 ovládať tlačenú a písanú podobu 

abecedy 

 zoradiť slová v abecednom 

poradí 

 správne pomenovať všetky 

písmená 

 vyhľadať slovo podľa abecedy 

v slovníku, encyklopédii, 

telefónnom zozname 

 rozoznať obojaké spoluhlásky, 

vymenovať ich 

 zadefinovať vybrané slová 

 rozoznávať vybrané slová 

a príbuzné slová 

 osvojiť si pravopis vybraných 

a príbuzných slov 

 správne uplatňovať pravopisné 

pravidlá vo vybraných slovách 

  

OSR 

Tvarová/morfolog

ická rovina  

40 

hodín 

Podstatné mená, ich delenie, 

rod a číslo. Prídavné mená. 

Slovesá. Zámená. Číslovky.   

 

- pamäťové, klasifikačné a aplikačné 

zručnosti 

- zapamätať si základné informácie 

a fakty a vedieť ich pouţívať 

v praxi 

- vysvetliť podstatu osvojených javov 

a vzťahov medzi nimi  

 vedieť zadefinovať podstatné 

mená, vedieť ich nájsť 

v jednoduchom texte 

 vedieť rozlíšiť všeobecné 

a vlastné podstatné mená 

a uplatniť správny pravopis 

 poznať funkciu slovies v texte 

MUV 



Tematický 

celok 
Č

a
so

v
á
 

d
o
tá

c
ia

 

Obsahové 

vymedzenie učiva 

Rozvoj 

spôsobilosti/kompetencií/ 
Výkonný štandard 

P
r
ie

r
ez

o

v
é
 t

é
m

y
 

- v písomnom prejave aplikovať 

pravopisnú normu určenú pre 3. 

ročník ZŠ 

 dokázať tvoriť synonymá, 

antonymá 

 vedieť vyhľadať prídavné mená, 

zámená, číslovky v texte 

 poznať jednoduché definície 

slovných druhov 

Syntaktická/sklad

obná rovina   

20 

hodín 

Jednoduchá veta. Vety podľa 

obsahu. 

 

- analytické zručnosti a interpretačné 

zručnosti 

-uskutočniť jazykovú analýzu textu, 

vyhľadávať jazykové javy, 

vyhodnocovať ich a postupne 

zatrieďovať 

- prerozprávať obsah prečítaného textu 

- vyjadriť svoje pocity a záţitky 

z prečítaného textu 

 MEV,

ENV 

Sloh  20 

hodín 

Odsek. Rozprávanie. Opis 

predmetu, obrázku, ilustrácie. 

Krátke správy. Reklama. 

Inzerát. Pozvánka. Vizitka. 

List. Osnova. Oznam. SMS. E-

mail. 

 

 tvorivé zručnosti 
- tvoriť a ústne prezentovať vlastný text 

- napísať a porozprávať krátky príbeh  

(vlastný záţitok alebo vymyslený 

príbeh) 

- porozprávať príbeh podľa predlohy 

(podľa obrázkov, podľa názvu) 

- dokončiť rozprávanie alebo 

neukončenú rozprávku alebo iný 

literárny ţáner  

 - zdramatizovať rozprávku 

 - dbať na správny prednes, artikuláciu, 

gestikuláciu, pohyb 

 komunikačné zručnosti  

- adekvátne komunikovať 

s prihliadnutím na komunikačnú 

situáciu 

- vyjadrovať sa neverbálne a reagovať 

na neverbálnu komunikáciu 

- postupne naučiť ţiaka verejne sa 

prezentovať a obhájiť si vlastný 

názor (na primeranej úrovni ţiaka 3. 

ročníka ZŠ) 

1. rozoznávať časti lisu 

vedieť vyrozprávať udalosť 

podľa osnovy s dodrţaním 

časove postupnosti 

2. vedieť napísať jednoduchý 

oznam prostredníctvom SMS, 

e-mailu, korešpondenčného 

lístka 

3. vedieť vyhľadať a sformulovať 

inzerát 

4. vedieť charakterizovať a rozlíšiť 

druhy reklamy 

5. vedieť sformulovať text 

pozvánky  
6. vedieť opísať predmet, detskú 

ilustráciu, a zostaviť podľa 

odsekov 

7. vedieť sa predstaviť 

prostredníctvom vizitky 

a vyrobiť si ju 

TPaPZ 

Literárna výchova  140 

hodín 

Literatúra pre deti. Umelecká 

literatúra. Poézia. Próza. 

Divadelná hra. Televízia. 

Rozhlas. Film. Hlavná 

myšlienka. Príslovia. 

Porekadlá. Pranostiky. Bájka. 

Rozprávka – ľudová, autorská. 

Povesť. 

 

 technika čítania a verejná prezentácia 

textu, verejný prejav 

- správne, plynule a s porozumením 

čítať nahlas aj potichu na primeranej 

úrovni ţiaka 3. ročníka ZŠ 

- pri ústnom prejave a hlasnom čítaní 

dodrţiavať správne dýchanie, 

artikuláciu a spisovnú výslovnosť na 

primeranej úrovni ţiaka 3. ročníka 

ZŠ 

 - recitovať básne a úryvky z prózy 

 - pri čítaní dramatických textov výrazne 

reprodukovať priamu reč 

 informačné zručnosti  
- vedieť vyuţívať moţnosti vyhľadania 

si daných informácií formou kníh, 

slovníkov, encyklopédií, internetu 

(na primeranej úrovni ţiaka 3. 

ročníka ZŠ) 

 - orientovať sa v kniţnici 

8. vedieť vymenovať knihy pre deti 

a mládeţ 

9. poznať významných detských 

autorov 

10. porozprávať krátky obsah 

z prečítanej knihy 

11. rozoznať poéziu od prózy 

12. identifikovať verš 

13. vedieť čo je ľudová slovesnosť 

14. ovládať pojem povesť, 

pranostika, príslovie, 

porekadlo, prirovnanie 

15. rozoznať znaky autorskej 

a ľudovej rozprávky 

16. poznať hlavné a vedľajšie 

postavy 

17. vedieť určiť hlavnú myšlienku 

povesti 

MEV 

 

 

 

 

5.METÓDY A FORMY PRÁCE -STRATÉGIA VYUČOVANIA 

    Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame na obsah vyučovania, na individualitu 

ţiakov a klímu triedy tak, aby boli splnené stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové kompetencie 



ţiakov pre daný predmet. Pri výučbe slovenského jazyka vyuţívame najmä: motivačné 

rozprávanie a rozhovor, didaktické hry, problémová metóda, rozprávanie, demonštračná 

metóda, kooperatívne vyučovanie, heuristická metóda, dramatizácia, výklad učiteľa, 

prezentačná metóda, samostatná práca ţiakov, projektové a záţitkové vyučovanie. V rámci 

vyučovacieho procesu bude uplatňovaný diferencovaný a individuálny prístup k včleneným 

ţiakom.  

 

6. UČEBNÉ ZDROJE INFORMÁCIÍ PRE ŢIAKOV – UČEBNICE, ODBORNÁ LITERATÚRA, ODBORNÉ 

ČASOPISY, NÁUČNÉ SLOVNÍKY ,MATERIÁLNO-TECHNICKÉ A DIDAKTICKÉ PROSTRIEDKY 

 

dostupné učebnice : Čítanka –Hirschnerová, Filagová, Ondráš 

                                 Slovenský jazyk – Hirschnerová, Rút Adame 

www.zborovna.sk 

www.stadpedu.sk 

slovníky 

 

7. HODNOTENIE PREDMETU 

Na hodnotenie predmetu vychádzame s Metodického pokynu č. 22/2011       

na hodnotenie ţiakov základnej školy. 

Ţiaci sa budú hodnotiť aj písomnými previerkami, počas školského roka 8 kontrolnými 

diktátmi,  ústnym priebeţným skúšaním a hodnotením projektov. Škála hodnotenia sa 

uskutoční podľa kritérií, ktoré stanoví MZ. Celkové hodnotenie sa uskutoční klasifikáciou (u 

včlenených ţiakov podľa pokynov špeciálneho pedagóga), priebeţné hodnotenia sa 

uskutočnia známkou.   

Pri vstupných, polročných a výstupných písomných prácach je platné nasledovné 

percentuálne hodnotenie. K nasledovným písomným výstupom sa pridáva javová analýza. 

 

 

 

 

 

 

 

DIKTÁTY SÚ HODNOTENÉ NASLEDOVNE: 

 

0-3 1 

4-5-6 2 

7-8-9 3 

10-11-12 4 

13a viac 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%-90% 1 

89%-75% 2 

74%-50% 3 

49%-25% 4 

24%-0% 5 

http://www.zborovna/
http://www.stadpedu.sk/


Názov predmetu Slovenský jazyk a literatúra 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

Časový rozsah výučby 7 hodín týždenne 

Ročník štvrtý 

Škola Základná škola Zlaté Klasy 

Názov ŠkVP 

Učíme sa pre život, múdrosť robí človeka 

slobodným 

ŠVP 
Štátny vzdelávací program pre 1.stupeň 

základnej školy v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 1 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia  denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

 

 

Školský rok:   2018 / 2019 

 

Vypracoval:       Mgr. Eleonóra Bartalosová 

 

 
1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania 

 
 Jazyk slovenský ako vyučovací jazyk má primárne a nezastupiteľné miesto vo 

vyučovacích predmetoch, pretoţe vytvára predpoklady na zvládnutie ďalších vyučovacích 

predmetov. Slovenčina je štátnym jazykom na území SR. Ovládanie štátneho jazyka na dobrej 

úrovni zabezpečuje ţiakom moţnosť nielen dobre zvládnuť školské vzdelávanie, ale i úspešné 

uplatnenie sa na trhu práce. Je nesporné, ţe úroveň výsledkov vyučovania slovenčiny 

v praktickom ţivote nie je uspokojivá, ba ovládanie jazyka nie je na patričnej úrovni. Máme 

na mysli pouţívanie spisovnej formy jazyka v úradoch, v televízii, v rozhlase, iných médiách 

a kultúrnych ustanovizniach. Príčin je hneď niekoľko. Jazyk musí ţiak dobre poznať, aby ho 

mohol dobre vyuţívať, aby ním mohol myslieť, cítiť. Bez jazyka niet komunikácie, je 

stavebným materiálom nášho konania, je pilierom vedomostí. Kaţdá zloţka jazyka vplýva na 

jazykový prejav ţiaka a odráţa sa v jeho myslení. 

 Predmet slovenský jazyk a literatúra má komplexný charakter, pretoţe spája 

jazykovú, slohovú zloţku, literárnu zloţku a čítanie.   Časová dotácia: 5 hodín týţdenne na 

jazykovú zloţku a sloh, 3 hodiny týţdenne na literárnu zloţku a čítanie.    

  

 

 



2. Ciele predmetu a predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí 
 

     Cieľom jazykového vyučovania je naučiť ţiakov nielen základné pojmy a poučky, ale 

naučiť ich myslieť v súvislostiach, komunikovať (ústne a písomne) na primeranej úrovni 

a naučiť ich rozumieť jazykovým prejavom z obsahovej stránky. Nezanedbateľnou je 

i literárna zloţka jazyka. Prostredníctvom nej sa ţiaci zoznamujú s literárnymi dielami a ich 

tvorcami a vytvárajú si k nim kladný vzťah.  

     Cieľom vyučovania slovenského jazyka  vo 4. ročníku ZŠ je predovšetkým: 

- osvojiť si plynulé čítanie a písanie 

- poskytovať bohaté skúsenosti s významom – komunikačnou a vzdelávacou funkciou 

písanej reči   

- osvojiť si elementárne vedomosti v rovine lexikálnej, morfologickej, syntaktickej 

a štylistickej 

- osvojiť si základné pravidlá pravopisu a znalosť písma 

- získať základné poznatky o zvukovej stránke jazyka 

- osvojiť si návyky správnej výslovnosti 

- poznávať jazykové prostriedky  a vedieť ich vyuţívať v jazykovom systéme 

- prehlbovať si zručnosť jednoduchého a súvislého vyjadrovania sa  

- jazykové prostriedky vedieť vzájomne prepájať v jazykovom systéme  

- viesť ţiakov k presnému mysleniu a jeho vyuţitiu v oblasti komunikácie (ústnej aj 

písomnej)           

 

Ďalej chceme vyučovaním slovenského jazyka a literatúry rozvíjať a posilniť kvalitu 

spôsobilostí: 

- čitateľskú gramotnosť 

(klásť dôraz nielen na umelecký, ale aj vecný text a dosiahnuť čítanie 

s porozumením), 

- komunikačné spôsobilosti ţiakov v ústnom a písomnom prejave (funkčne pouţívať 

jazyk v komunikačných situáciách, osvojiť si verbálne i neverbálne výrazové 

komponenty, adekvátne interpretovať komunikačnú situáciu, veku primerane ovládať 

schopnosť ústnej a písomnej komunikácie). 



3. Témy prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 
 



 



 



 

 



 
 



 



 



 
 



 

Prierezové témy   
Prierezová téma Učivo Obsah 

Environmentáln

a výchova 
Ohybné slovné 
druhy 
 

Vzťah k zvieratám. Zodpovednosť za štvornohých kamarátov 
- ENV 

 

 Vybrané slová 
a písanie i/í a y/ý 
vo vybraných 
slovách po s 
 

Význam vody, ochrana vodných zdrojov - ENV 

 

 Znelé, neznelé 
spoluhlásky 
 

Ochrana prírody, význam národných parkov - ENV 

 

 Ohybné slovné 
druhy 
 

Chránené živočíchy - ENV 

 

 Rod podstatných 
mien 
 

Ochrana prírody .Starostlivosť o životné prostredie - ENV 

 

 Číslo podstatných 
mien 
 

Triedenie odpadu- ENV 

 

 Opakovanie Integrovať vedomosti a schopnosti žiakov zamerané na 
ochranu zdravia pri pobyte v prírode - ENV 

   

Ochrana Ţivota 

a zdravia 
Tvorenie slov 
predponami 
 

Zdravý životný štýl, zdravá výživa, význam športu OŽZ 

 

 Spodobovanie 
spoluhlásky v 
 

Pravidlá slušného správania, právo na vlastný názor - MEV. 
Zmeny v prírode, striedanie ročných období - OŽZ 

 

 Pád podstatných 
mien 
 

Vhodné využívanie voľného času, význam pohybu a športu - 
OŽZ 

 

 Časovanie v 
budúcom čase 

Vhodné využívanie voľného času, význam pohybu a športu - 
OŽZ 



 

 

 Spojky 
 

Zdravá výživa. Význam ovocia a zeleniny - OŽZ 

 

Regionálna 

výchova 
Predpony za-, zo-, 
vy- 
 

Vznik spisovnej slovenčiny. Úcta k materinskému jazyku - REV 
 

 Slovesá 
 

Naša minulosť . Vážme si život v mieri - REV    

 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

Vybrané slová a 
písanie i/í a y/ý 
vo vybraných 
slovách po m 
 

Vzťahy medzi ľuďmi, priateľstvo, asertívne správanie  - OSSR 

 

 Vybrané slová po 
v 
 

Voľba povolania. Poznať prioritu medzi povinnosťami a 
hrou -OSSR 

 

 Rod prídavných 
mien 
 

Utvárať si pozitívny postoj k sebe a iným - OSR 

 

 Slovesné časy 
 

Priateľstvo- OSR 

 

 Minulý čas 
 

Režim dňa, právo na odopčinok - OSR 

 

Výchova 

k manţelstvu a 

rodičovstvu 

Vybrané slová 
a písanie i/í a y/ý 
vo vybraných 
slovách 
 

Pomoc v rodine. Vážme si čas prežitý v rodine - VMR 

 

Dopravná 

výchova 
Skloňovanie 
podstatných 
mien 
 

Bezpečne na ceste, dopravná výchova - DOV 

 

Mediálna 

výchova 
Interview 
 

Rozvíjať schopnosti komunikácie - MEV 

 Reprodukcia 
textu 
 

Pravidlá komunikácie - MEV 
 

 Plagát Plagát k aktuálnej udalosti 

 Koncept 
 

Realizácia konceptu 



 Reprodukcia 
rozprávania 
 

Časová postupnosť deja 

 Cielený rozhovor Uskutočnčnnie cieleného rozhovoru 

 Priama reč 
 

Rozvíjať základné schopnosti komunikácie - MEV 

 

 Diskusia, názor 
 

Vyjadenie vlastného názoru, argumentácia - MEV 
 

 Umelecký  
a vecný text 
 

Rozdiely medzi umeleckým a vecným textom 

 Opis literárnej 
postavy 
 

Všímať si charakteristické črty osoby. 

Multikultúrna 

výchova 
Pád prídavných 
mien. 
 

Právo na odlišnosť,    dôležité je akí  sme vnútri - MUV 

 

 Privlastňovacie 
zámená 
 

Právo na vzdelanie, význam vzdelania - MUV 

 

Finančná 

gramotnosť 

Číslo podstatných 

mien 

Tovar závisí od kvality a počtu výrobkov 

 Číslovky 
 

Počet výrobkov, cena 

 

Medzipredmetové vzťahy a prepojenia s inými predmetmi 

- formou prierezových tém, – ide o témy, ktoré sú spracovávané v rámci rôznych 

predmetov,  (materinský aj cudzí, prírodoveda, etická výchova) 

- formou IKT, ktorú sú aplikovateľné v rámci predmetu SJL – e-maily, vyuţívanie 

programu Word pri tvorbe textov, prezentácie v PowerPoint, vyhľadávanie 

informácií v elektronických médiách, internet a pod., 

- formou prierezových tém, napr.: čas, priestor, atď. – materinský aj cudzie jazyky, 

prírodoveda, vlastiveda, matematika, atď., 

- formou literárnych vzťahov, napr. hudobná výchova – ľudová pieseň, 

- formou realizácie regionálnych prvkov v učive, 

- vyuţitím školskej kniţníce, 

- organizovaním rôznych súťaţí, 

            -     návšteva divadiel, kín, múzeí  

 

 

4. Poţiadavky na výstup  

 

Ţiak vie:  

-  rozdeliť slová na predponu a slovotvorný základ, 

- tvoriť nové slová prostredníctvom rôznych predpôn, 



- identifikovať slabičné a neslabičné predpony, 

- vymenovať znelé a neznelé spoluhlásky, 

- ovláda ich správnu výslovnosť na konci, v strede slov a na hranici dvoch slov, 

- vie, ţe pravidlo o spodobovaní platí len pre výslovnosť,  

- Ţiak si utvrdil pravopisné návyky v ďalších vybraných slovách a odvodených, ktoré vie 

aplikovať v praxi. 

Ţiak vie: 

- identifikovať priamu reč, vie odlíšiť uvádzaciu vetu od priamej reči, 

- prakticky pouţívať v písomnom prejave priamu reč, správne pouţíva interpunkčné 

znamienka, 

- v hovorenom slove rozoznať priamu reč. 

 

Ţiak vie: 

- rozlíšiť všeobecné a vlastné podstatné mená, 

- ovláda jednotlivé pády, ich názvy v latinskom jazyku a samozrejme aj pádové 

otázky, 

- podľa nich vie vyskloňovať niektoré slová (predpríprava do ďalších ročníkov), 

- určovať gramatické kategórie podstatných mien – rod, číslo a pád, 

- rozoznať zámená v texte, určiť ich základné druhy a funkciu, 

- určovať gramatické kategórie pri slovesách – osoba, číslo, čas, 

- určiť neurčitok slovies, 

- triediť slovné druhy na ohybné a neohybné, 

-  vymenovať ich a identifikovať v texte (citoslovcia a častice), 

- správne písať a vyslovovať predloţky, 

- pozná spojky, ktoré sa najčastejšie pouţívajú v textoch, 

 

Ţiak vie: 

- správne pomenovať druh textu pojmom, 

- pozná kľúčové slová a vie ich pouţiť v umeleckom a vecnom texte, vie ich 

vyhľadať, 

- k textu vytvoriť osnovu, 

- čo je to pojem reprodukcia a vie ju aj zrealizovať, 

- postrehnúť chyby v texte a následne ich aj opraviť, 

- diskutovať na určitú tému a podávať argumenty, 

- charakterizovať opis slohového útvaru, 

- opísať osobu, vec alebo ilustráciu, 

- čo je to cielený rozhovor, čiţe interview, 

- skoncipovať jednoduché otázky a odpovede, 

- zrealizovať krátke interview so spoluţiakom, 

- čo je to reprodukcia, 

- zreprodukovať nejakú udalosť zo svojho ţivota alebo ţivota iných, 

- dodrţať pri reprodukcii časovú postupnosť, 

- čo je to náčrt/ koncept a zrealizovať ho v nejakom slohovom útvare, 

- čo je to plagát, na čo sa vyuţíva, dokáţe ho zrealizovať pri najbliţšej príleţitosti. 



 

Ţiak vie: 

- čo je to umelecká literatúra, 

- ju odlíšiť od vecnej, 

- ţe k umeleckej literatúre patrí poézia, próza a dráma, 

- recitovať 2 básne, 

- predniesť jedno kratšie prozaické dielo, 

- klásť dôraz na recitáciu a výrazové prostriedky v prednese, 

- čo je to divadelná hra, 

- vymenovať niektoré divadelné hry, 

- pomenovať niektorých autorov divadelných hier, ktorí sú najznámejší, 

- interpretovať divadelnú hru pred ţiakmi, 

- čo je to rozhlas, televízia, film, kino, vie pojmy rozlišovať, 

- vie kde sa kino, televízia a rozhlas nachádzajú, 

- sa správať v kine slušne, 

- čo je to dialóg, identifikuje ho v texte a vie ho aj prakticky zrealizovať, 

- vyuţívať mimiku a gestikuláciu, 

- čo je to kapitola, strofa, rým, prakticky rozoznať 

- rozoznať 3 druhy rýmov: abab, aabb, abba  a v texte prakticky vyhľadať, 

- charakterizovať pojem bájka, 

- a odlíšiť ju od odstatných textov, 

- po prečítaní textu povedať ponaučenie z bájky, 

- pozná Ezopa a J. Záborského – najznámejších bajkárov, 

- čo je to komiks, vie ho správne prečítať, vie vytvoriť komiks – sled textu a 

obrázkov. 

 

 

5. Metódy a formy práce 

 

Voľba vyučovacích metód, foriem, techník je v kompetencii učiteľa, hlavným 

kritériom ich výberu by mala byť miera efektivity plnenia vyučovacieho cieľa, pričom je 

ţiaduce vhodne vyuţívať alternatívne, aktivizujúce a progresívne formy a metódy 

vyučovania. Vybrané metódy, formy majú byť veku primerané a majú a podporovať 

motiváciu, záujem a tvorivé činnosti ţiakov. Odporúčame pouţívať: 

- metódy získavania štylistických vedomostí (poznávanie sprostredkované učiteľom, 

pozorovanie ukáţkových jazykových prejavov a ich analýza, posudzovanie textov 

z beţnej komunikačnej praxe) 

- metódy nácvičné – slohové cvičenia niţšieho typu (odpisovanie, napodobňovanie, 

imitovanie, mechanická reprodukcia, práca s otázkami, práca s básnickým textom, 

spojenie výtvarného prejavu s rozprávaním, práca s ilustráciami a obrázkami) a 

slohové cvičenia (štylizačné, textové). 

 

   Na základe interakcie medzi účastníkmi edukačného procesu vyuţívame metódy:  

a. dvojpólovej interakcie ţiak – obsah (tiché čítanie s porozumením, samostatné 

riešené jazykové cvičenia, samostatné zhotovovanie projektov, produkčné 

textové cvičenia) 



b. trojpólovej interakcie ţiak – spoluţiaci – obsah (partnerské vyučovanie, práca 

v skupinách, kooperatívne vyučovanie) 

c. štvorpólovej interakcie učiteľ – ţiak – spoluţiaci – obsah (rozhovor, 

vysvetľovanie, rozprávanie, názorno-demonštračné a manipulačné metódy, 

beseda, debata, diskusia, dramatizácia, tvorivá dramatika, metódy rozvíjania 

kritického myslenia, zhotovovanie projektov, didaktické hry, metódy 

vyuţívania IKT 

 
Na základecieľovejzameranostivyuţívame formy práce: 

a. utvárania jazykovej kompetencie ţiaka (riadený induktívny rozhovor, 

pozorovanie, kognitívne jazykové cvičenia, aplikatívne jazykové cvičenia, 

riadený deduktívny rozhovor, štylizačné cvičenia, pojmová mapa 

b. rozvíjania komunikačných zručností ţiaka (cvičenia na rozvíjanie 

fonematického sluchu, štruktúrované počúvanie, zvukové hádanky, výrazné 

čítanie, dialogizované čítanie, invenčné a selekčné cvičenia (štylizačné, 

brainstorming, nácvik konverzačných rituálov, rolový dialóg, rečnícke 

cvičenia, rôzne námetové hry, situačné a inscenačné metódy, kompozičné 

cvičenia, kompozično-štylizačné cvičenia, tvorivé písanie, metódy úpravy 

a opravy textov, metódy publikácie ţiackych produktov  

c.  skupinová diskusia, kooperatívne aktivity, voľné písania, tvorivé písanie 

d.  kontrolné jazykové cvičenia diagnostické vyuţitie pojmovej mapy, kontrolné 

testy, hodnotenie súvislých hovorených a písaných produktov ţiaka 

 

 
 

6. Učebné zdroje  

Učebné zdroje sú zdrojom informácií pre ţiakov:  

Zuzana Hirschnerová: Slovenský jazyk pre 4. ročník  

Zuzana Hirschnerová, Miloš Ondráš, MaerkétaFilagová: Čítanka pre 4. ročník  

Príručka slovenského pravopisu pre školy a prax a iná odborná literatúra, Detská 

encyklopédia, Hravá gramatika, slovníky,  detské časopisy Zornička, Slniečko 

Ďalšími  pomôckami sú  metodické príručky, technické materiálne prostriedky, obrázkové 

a textové panely – vybrané slová, abeceda, dataprojektor 

 

 

 

 

7. Hodnotenie predmetu:  

 
Na  hodnotenie predmetu   v školskom roku vychádzame z Metodického pokynu č. 22/ 2011 

Č.: 2011 – 3121/12824:4 - 921  na hodnotenie ţiakov základnej školy. Slovenský jazyk 

a literatúru klasifikujeme v 4. ročníku.  

Pri hodnotení a klasifikácii pristupujeme ku kaţdému ţiakovi individuálne. Neporovnávame 

výsledky detí medzi sebou, ale hodnotíme kaţdého podľa jeho moţností a schopností. Snaha 

kaţdého učiteľa 4. ročníka je pozitívne hodnotiť . V danom predmete sú ţiaci priebeţne 

klasifikovaní. Ţiakov postupne vedieme, aby sa vedeli ohodnotiť sami, ale aj svojho 

spoluţiaka. Na konci kaţdého klasifikačného obdobia sú ţiaci na vysvedčení hodnotení 

známkami. 

 

 

 



Diktáty hodnotíme podľa stupnice: 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

Previerky hodnotíme podľa počtu dosiahnutých bodov prepočítaných na percentá:  

 

 

 

 

 

 

Počet chýb Známka 

1,2,3 chyby 1 

4,5,6 chyby 2 

7,8,9 chýb 3 

10,11,12 chýb 4 

13 a viac 5 

Percentá Známka 

100 % – 90 % 1 

 89% -  75% 2 

74 % - 50 % 3 

49 % - 25 % 4 

24 % - 0 % 5 


