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Slovenský jazyk 
 

3 hodiny (týždenne), 99 hodín ročne 
 

Názov predmetu SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

Časový rozsah výučby 5 hodín týţdenne, 3 h jazyk, 2 h literatúra 

Ročník 5. ročník  

Škola Základná škola, Zlaté Klasy, Hlavná 787/25 

Názov  ŠkVP Učíme sa pre ţivot, múdrosť robí človeka slobodným 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v SR 

Stupeň vzdelania ISCED 2                                                                                    

Dĺžka štúdia                          5 rokov 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Školský rok 2013/2014 
 
 

 

 

Charakteristika predmetu: 
 
 

Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra má v systéme školského vzdelávania 

centrálne postavenie, pretoţe 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 umoţňuje 

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 kaţdého 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 

ţivot. Tvorí integrálnu zloţku  jeho myslenia, je prostriedkom na poznávanie vonkajšieho i 

vnútorného sveta, na verbálne vyjadrovanie myšlienok, pocitov a nálad, slúţi  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 

 pouţívať 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 ţivota 

 

Cieľom predmetu je viesť ţ 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 vyuţitie  jazykových a 

mimojazykových prostriedkov    písaných  a  ústnych  prejavov.  To  napomáha  ţiakovi  chápať    

zloţitosť  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 

ţivotu, spoznávať zákonitosti súčasného ţivota,  pochopiť históriu a inšpirovať sa do 

budúcnosti. 

- Rozvíjať komunikačné schopnosti a návyky ţiakov, 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 ţiakoch 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 ţiakov   k zvyšovaniu jazykovej kultúry ich 

verbálnych prejavov, ústnych  i písaných. 

- Prostredníctvom jazyka viesť ţ iakov  k spoznávaniu histórie   vlastného národa a váţiť  si 

ľudí, ktorí sa zaslúţili o rozvoj  a poznanie slovenského jazyka. 

- Prehlbovať estetické cítenie ţiakov a tak im umoţniť vnímať  a precítiť krásu umeleckého 

slova či diela. 

- Rozvíjať etické cítenie ţiakov zaloţené 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: 

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

usúvzťaţňovanie. 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 pouţívaní   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 vyuţívaním korektorských 

značiek. 

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

jednotlivých štýlov. Získavajú aj základnú predstavu o štýle. 

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

všeobecného  vzdelávania  ţiaka  -  človeka  v  najširšom  zmysle,  pretoţe  rozvíja  ţiakovu 

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

 

 

 

Kľúčové spôsobilosti -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 vyuţitie 

 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 

 Pouţívať informácie a textové pasáţe z iných zdrojov 

 Transformovať texty z jedného ţánru do druhého 

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

 Revidovať a editovať koncept s vyuţitím spätnej väzby na spoluţiakov 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 

 Pouţívať informácie a textové pasáţe z iných zdrojov 

 Pouţívať slovnú zásobu primeranú určitému cieľu komunikácie a publiku 

 Štylizovať jednoduché vety a jednoduché súvetia v texte 

 Rešpektovať jazykové pravidlá 

 Vyuţívať pri komunikácii jazykové a mimojazykové prostriedky 

 



  

 

Témy: 
Prehľad tematických celkov a stanovený počet hodín 

(3 hodiny týţdenne, 99 hodín ročne) 

 

 

 

 

 
 

 

P.č. 
 

Tematický celok 
Počet hodín 

ŠVP ŠkVP 

1. Opakovanie učiva 4. ročníka 11 0 

2. Zhovárame sa a diskutujeme 14 0 

3. Píšeme si so známymi. 5 0 

4. Chceme byť informovaní. 12 0 

5. Informujeme včas a správne 17 0 

6. Opisujeme svet vôkol nás 13 0 

7. Tvoríme jednoduché príbehy 8 0 

8. Príbeh a opis patria k sebe 4 0 

9. Zhotovujeme podľa návodu 9 0 

10. Opakovanie učiva z 5. ročníka 6 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
OBSAH 
 

Tematický 

celok 

Obsahový štandard 

(pojmy) 

Výkonový štandard 

(žiak by mal vedieť) 

Opakovanie 

učiva zo 4. 

ročníka 

 

Aktivizovať vedomosti zo štvrtého 

ročníka 

Informácia, veta, slovo, slovosled, 

druhy viet, de,te,ne,le,di,ti,ni,li 

Písanie i/rozdiely vo význame slov, 

hlásky 

Čítanie s porozumením, pochopenie témy 

básne, súvislosť s ilustráciou 

Podá informáciu na základe textu, 

prakticky rozlíši druhy viet, na 

príkladoch vysvetlí výslovnosť de,te ne, 

le... 

Prakticky rozpozná správne písanie 

i/vysvetlí významy homoným, vymenuje 

a rozdelí hlásky na tvrdé, mäkké, obojaké   

Zhovárame 

sa 

a diskutujeme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Píšeme si so 

známymi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chceme byť 

informovaní 

 

príbeh 

Podstatné a prídavné mená 

Čítanie s porozumením 

Pravidlá aktívneho počúvania 

Interview, redaktor 

Ţelacie vety, výzvy, pozdravy 

Zvolacie vety, výkričník, základné 

typy viet 

Klesavá a stúpavá melódia, 

dopĺňacie a zisťovacie otázky 

slovosled 

Spodobovanie, párové znelé, 

párové neznelé, nepárové znelé 

Spodobovanie vo vnútri slova, 

splývavá výslovnosť 

Diskusia, debata, argument 

Prirodzená a významová prestávka, 

dôraz, sila hlasu 

Prízvuk na prvej slabike, 

prozodické vlastnosti reči 

Pravidlá dobrého čítania, pravidlá 

na zlepšovanie pamäti 

Písanie zámen, adresát 

Osobné zámená, oni/ony 

Privlastňovacie zámená 

Základné číslovky, radové číslovky 

Súkromný list, adresa, spojovník, 

oslovenie, pozdrav 

koncept 

čistopis 

Piktogram, graf,  

 

Mobil, kľúčové slovo správy, 

textová správa. Stavba e-mailu, 

skloňovanie  slova, internet, e-

mailová adresa, SPAM, vírus 

Podstatné mená 

Rody, pády 

Porozpráva jednoduchý príbeh na 

základe ilustrácie, zo slabík vytvorí slová 

Samostatne vytvorí informáciu na 

základe textu, urobí slovný rozbor 

Urobí informatívny rozbor textu 

s rozlíšením času činností 

Prakticky predvedie, ako sa správne 

zúčastniť rozhovoru, cvičenia na 

pozornosť 

Vysvetlí, čo je cielený rozhovor, urobí 

nenáročné interview 

Samostatne vytvára ţelacie vety, ovláda 

ţelacie častice 

Rozlišuje štyri typy viet, číta vecne 

a s citovým zaujatím 

Komentuje melódiu prečítaných viet, 

rozumie zmene významu vety pri zmene 

slovosledu 

Slová triedi podľa zakončenia, 

prispôsobuje výslovnosť podľa pravidiel 

výslovnostnej normy 

Roztriedi slová do skupín podľa 

výslovnosti hlásky v, prakticky 

zdôvodňuje výslovnosť pri spodobovaní 

Diskutuje v rámci skupiny 

V texte vyznačí prestávky, správne číta – 

pouţíva silu hlasu a dôraz 

Uplatní vedomosti  z prozódie 

v praktickom čítaní a výslovnosť 

zdôvodní 

Čítanie s porozumením, technika čítania, 

precvičovanie neznámych slov, súvis 

čítania s učením 

Precvičovanie 

Samostatne zostaví text pohľadnice 

Dopĺňa vo vetách správne tvary 

osobných zámen, podstatné mená 

nahrádza os. zámenami, plynule ich 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informujeme 

včas 

a správne 

 

 

 

 

Opisujeme 

svet okolo nás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvoríme 

Vzory muţského, ţenského 
a stredného rodu 

Predloţky genitívu, lokálu 

Ţivotné a neţivotné podstatné 

mená, zámená 

Sg. a pl. vzoru hrdina 

Informácia o uplynulej udalosti 

Neţivotné podstatné mená, 

zakončenie 

Neţivotné podstatné mená, 

zakončenie 

Oznámenie 

Zakončenie, tvrdá a obojaká 

spoluhláska, skracovanie prípon 

Zakončenie , mäkké i v pádových 

príponách 

Vecný text, umelecký text 

Pozvánka, krátke adresné 

oznámenie, miesto, dátum hodina 

konania 

Ţenský rod zakončený na 

spoluhlásku, G sg. N,A pl. 

Vizitka 

Stredný rod zakončený na 

samohlásku –o, pravidlo 

o rytmickom krátení 

Stredný rod zakončený na 

samohlásku –e, výnimky v 

skloňovaní 

Plagát, verejné oznámenie 

Stredný rod zakončený na 

dvojhlásku –ie, pravidlo 

o rytmickom krátení neplatí 

Stredný rod zakončený na 

samohlásku –a, dvojtvary 

Platené tlačové oznámenie, ponuka, 

dopyt 

Reklama na letáku, na internete, 

v televízii, účel reklamy 

Písanie ypsilonu 

Konspekt, poznámky 

Opis, postup pri opise 

Akostné prídavné mená, otázky na 

a. príd. mená , pomenúvanie 

vlastností 

Tri stupne, nepravidelné 

stupňovanie 

opis 

Zakončenie prídavných mien na 

tvrdú a obojakú spoluhlásku 

Zakončenie prídavných mien na 

mäkkú spoluhlásku 

vymenuje 
Podľa zmyslu viet dopĺňa privlastňovacie 

zámená, klasifikuje zámená 

Vyvodí definíciu základných a radových 

čísloviek, nájde ich v texte 

Dopĺňa v texte vhodné výrazy 

v súkromnom liste, správne rozdeľuje 

slová, prakticky ovláda štruktúru listu 

Vysvetlí podľa obrázkov termíny, 

rozpozná rozdiely, číta piktogramy 

a zodpovie na otázky čítaním údajov 

grafu 

Rozhovor o mobilných telefónoch, 

pravidlá ochrany a bezpečnosti, linky 

pomoci, posielanie sms ,informácie 

Ovláda základné úkony pri práci 

s elektronickou poštou 

Vyvodí definíciu podstatných mien, 

v texte rozpozná osoby, zvieratá, veci, 

rastliny, vlastnosti, deje, vnútorné stavy 

Hovorí a píše podstatné mená v rôznych 

tvaroch, určuje rody a pády, 

Prakticky priraďuje podstatné mená k 

vzorom 

Spája predloţky s vhodným podstatným 

menom a určuje pád 

Podľa zakončenia rozlíši vzor, skloňuje 

vzor chlap, vytvára  nominatív plurálu 

Porovnáva pádové prípony a skloňuje  

podstatné mená podľa vzoru hrdina, 

roztrieďuje a zdôvodňuje skloňovanie 

Vytvára správu podľa štruktúry, dopĺňa 

kľúčové slová 

Samostatne vytvorí správu o školskom 

podujatí 

Rozlišuje a skloňuje vzor dub, ovláda 

pravopis skloňovania 

Skloňuje a zdôvodňuje pravopis 

precvičovanie 

precvičovanie 

Pozná definíciu správa a oznámenia, 

samostatne vytvára, definuje rozdiely 

precvičovanie 

Dopĺňa prípony, správne píše tvary, 

ovláda skloňovanie 

Dopĺňa prípony, správne píše tvary, 

ovláda skloňovanie 

Vyvodzovanie znakov, kľúčové slová, 

rozlišuje štýly 

Prakticky rozpozná útvar, samostatne ho 

vytvára 

Rozpozná vzory podstatných mien 



  

jednoduché 

príbehy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príbeh a opis 

 

 

 

 

Zhotovujeme 

podľa návodu 

 

Postup opisu osoby 
Slová rovnakého alebo podobného 

významu 

Slová s opačným významom 

Téma, hlavná myšlienka, obsah 

Časová postupnosť rozprávania, 

nadpis 

Slovesný čas, ohýbacie prípony 

časovania 

Predpona, nové slová, 

spodobovanie, predpona ne- 

Jednovýznamové a viacvýznamové 

slová 

Rozprávanie, časová postupnosť 

Opis postáv alebo prostredia 

Prirovnanie, porekadlá, názorné 

pomenovania, zveličenie, umelecký 

účinok 

Príslovie – poučenie, ľudová 

múdrosť 

Opis pracovnej činnosti, slovesá, 

1.os.pl. prítomného času alebo 

rozkazovací spôsob 

 

Spisovné, nespisovné slová, nárečia 

,pouţíva ich v náleţitom tvare, plynule 
skloňuje, precvičovanie pamäte 

Rozpozná útvar, navrhne vizitku 

obľúbenej rozprávkovej postavy 

Uvedomelo pracuje s textom vytvorí 

konspekt, rozlišuje kľúčové slová, 

spracuje poznámky 

Zostaví otázky pri opise zvieratka, opíše 

zvieratko podľa obrázka 

Spája podstatné mená s akostnými príd. 

menami, dopĺňa, rozpozná a klasifikuje a. 

príd. mená 

Porovnáva  prídavné mená v rôznych 

stupňoch, samostatne stupňuje, rozlišuje 

stupňovacie predpony a prípony 

Ústne opíše ilustráciu, obrázok, dodrţí 

postup opisu 

Skloňuje písomne i ústne, ovláda pádové 

prípony, dopĺňa i/y v N sg. a pl.  

Skloňuje písomne i ústne, ovláda pádové 

prípony, dopĺňa i/y 

Opíše osobu poľa osnovy 

Pouţíva synonymický slovník, rozširuje 

si slovnú zásobu, vytvára synonymické 

rady, štylisticky upravuje text 

Vytvára dvojice slov s opačným 

významom 

Pracuje s textom, číta s porozumením, 

rozlišuje tému, obsah hlavnú myšlienku 

Vytvorí osnovu, nadpis, rozčlení osnovu 

na časti pred udalosťou, rozvíjanie 

udalosti, po udalosti 

Pravopis ohýbacích prípon, pouţíva 

slovesá v rôznych osobách 

Pomocou predpôn vytvára nové slová, 

pouţíva synonymá a antonymá 

Pracuje so slovníkmi, nachádza spojitosť 

medzi prenesenými významami slov 
 
 
 

 

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 ţivotného 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, pouţíva internet,                                                                                                               
                                                                 sleduje tlač 

 

    

Medzipredmetové vzťahy 
 

     Na hodine slovenského jazyka moţno vyuţiť poznatky aj z iných predmetov najmä :  

dejepisu – ţivot ľudí v minulosti 

občianskej náuky – etické kategórie, prelínajúca sa terminológia 

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

výstriţky, hodnota literatúry ako prameňa poznávacieho a estetického 

záţitku  

náboţenskej výchovy – kresťanské kategórie vo vedomí Európana, 

dejiny cirkvi 

informatiky – práca s internetom,  

výtvarnej výchovy – ilustrácia  prečítaného  

 

 

Požadovaný výstup z 5. ročníka: 
 

  

Samostatne vytvorí informáciu na základe textu, urobí slovný rozbor 

Urobí informatívny rozbor textu s rozlíšením času činností 

Prakticky predvedie, ako sa správne zúčastniť rozhovoru, cvičenia na pozornosť 

Vysvetlí, čo je cielený rozhovor, urobí nenáročné interview 

Samostatne vytvára ţelacie vety, ovláda ţelacie častice 

Rozlišuje štyri typy viet, číta vecne a s citovým zaujatím 

Komentuje melódiu prečítaných viet, rozumie zmene významu vety pri zmene slovosledu 

Slová triedi podľa zakončenia, prispôsobuje výslovnosť podľa pravidiel výslovnostnej normy 

Roztriedi slová do skupín podľa výslovnosti hlásky v, prakticky zdôvodňuje výslovnosť pri 

spodobovaní 

Diskutuje v rámci skupiny 

V texte vyznačí prestávky, správne číta – pouţíva silu hlasu a dôraz 

Uplatní vedomosti  z prozódie v praktickom čítaní a výslovnosť zdôvodní 

Samostatne zostaví text pohľadnice 



  

Dopĺňa vo vetách správne tvary osobných zámen, podstatné mená nahrádza os. zámenami, 

plynule ich vymenuje 

Podľa zmyslu viet dopĺňa privlastňovacie zámená, klasifikuje zámená 

Vyvodí definíciu základných a radových čísloviek, nájde ich v texte 

Dopĺňa v texte vhodné výrazy v súkromnom liste, správne rozdeľuje slová, prakticky ovláda 

štruktúru listu 

Vysvetlí podľa obrázkov termíny, rozpozná rozdiely, číta piktogramy a zodpovie na otázky 

čítaním údajov grafu 

Rozhovor o mobilných telefónoch, pomoci, posielanie sms ,informácie Ovláda základné úkony pri 

práci s elektronickou poštou 

Vyvodí definíciu podstatných mien, v texte rozpozná osoby, zvieratá, veci, rastliny, vlastnosti, 

deje, vnútorné stavy 

Hovorí a píše podstatné mená v rôznych tvaroch, určuje rody a pády, 

Prakticky priraďuje podstatné mená k vzorom 

Spája predloţky s vhodným podstatným menom a určuje pád 

Podľa zakončenia rozlíši vzor, skloňuje vzor chlap, vytvára  nominatív plurálu 

Porovnáva pádové prípony a skloňuje  podstatné mená podľa vzoru hrdina, roztrieďuje 

a zdôvodňuje skloňovanie 

Vytvára správu podľa štruktúry, dopĺňa kľúčové slová 

Samostatne vytvorí správu o školskom podujatí 

Rozlišuje a skloňuje vzor dub, ovláda pravopis skloňovania 

Skloňuje a zdôvodňuje pravopis 

Pozná definíciu správa a oznámenia, samostatne vytvára, definuje rozdiely 

Vyvodzovanie znakov, kľúčové slová, rozlišuje štýly 

Prakticky rozpozná útvar, samostatne ho vytvára 

Rozpozná vzory podstatných mien ,pouţíva ich v náleţitom tvare, plynule skloňuje, precvičovanie 

pamäte 

Rozpozná útvar, navrhne vizitku obľúbenej rozprávkovej postavy 

Uvedomelo pracuje s textom vytvorí konspekt, rozlišuje kľúčové slová, spracuje poznámky 

Zostaví otázky pri opise zvieratka, opíše zvieratko podľa obrázka 

Spája podstatné mená s akostnými príd. menami, dopĺňa, rozpozná a klasifikuje a. príd. mená 

stupňovacie predpony a prípony 

Ústne opíše ilustráciu, obrázok, dodrţí postup opisu 

Skloňuje písomne i ústne, ovláda pádové prípony, dopĺňa i/y v N sg. a pl.  

Opíše osobu poľa osnovy 

Pouţíva synonymický slovník, rozširuje si slovnú zásobu, vytvára synonymické rady, štylisticky 

upravuje text 

Vytvára dvojice slov s opačným významom 

Pracuje s textom, číta s porozumením, rozlišuje tému, obsah hlavnú myšlienku 

Vytvorí osnovu, nadpis, rozčlení osnovu na časti pred udalosťou, rozvíjanie udalosti, po udalosti 

Pravopis ohýbacích prípon, pouţíva slovesá v rôznych osobách 

Pomocou predpôn vytvára nové slová, pouţíva synonymá a antonymá 
Pracuje so slovníkmi, nachádza spojitosť medzi prenesenými významami slov 
 

 

Stratégia vyučovania 
 

 

Metódy,  formy  a prostriedky  vyučovania  literatúry majú  stimulovať  rozvoj  poznávacích 

schopností     ţiakov,     podporovať     ich     cieľavedomosť,     samostatnosť     a tvorivosť. 

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

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

povzbudzovať a viesť ţiaka 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: prevaţuje 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), vyuţitie IKT pri tvorbe projektov, brainstorming, exkurzie, vychádzky (návšteva 

kniţnice,). 

Ţiaci si kladú otázky: 

- pouţijú 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 populárnovedeckej literatúry a beletrie 
 

 

• pri vyuţívaní týchto informácií a verifikovaní ich hodnoty 

- vyberaní informácií 

- organizovaní informácií 

- porovnávaní informácií 

- rozlišovaní informácií 

- zaraďovaní informácií. 

- kritickom zhodnotení rôznych zdrojov informácií 
 

 
 
Učebné zdroje 
   
Krajčovičová J.-Kesselová J.-Sedláková M.-Hirschnerová Z:Slovenský jazyk pre 5. ročník 
základných  škôl.  SPN Bratislava  2011                                           
 
 

    počítač a webové stránky 

    noviny, časopisy 

    knihy zo školskej kniţnice 

Slovníky, encyklopédie, pracovné zošity 
 

 

Demonštračné pomôcky a didaktická technika ( IKT ) budú vyuţívané podľa moţností školy. 
 

 

 

 
 
Hodnotenie predmetu 



  

 

Hodnotenie ţiaka sa vykonáva klasifikáciou podľa Metodického pokynu č.22/2011 na 

hodnotenie žiakov základnej školy. Výsledky klasifikácie sa vyjadria piatimi stupňami: 1 – 

výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný,   5 - nedostatočný.  

Vo výchovno-vzdelávacom procese sa bude uskutočňovať priebežné a celkové hodnotenie: 

priebežné hodnotenie v predmete sa bude uskutočňovať pri hodnotení čiastkových výsledkov 

a prejavov ţiaka na vyučovacích hodinách a bude mať hlavne motivačný charakter; učiteľ 

bude zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti ţiaka a prihliadať na jeho momentálnu 

psychickú i fyzickú disponovanosť, 

celkové hodnotenie ţiaka v predmete sa bude uskutočňovať na konci prvého polroka 

a druhého polroka v školskom roku a má čo najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň jeho 

vedomostí, zručností a návykov vo vyučovacom predmete. 

V procese hodnotenia bude učiteľ uplatňovať primeranú náročnosť, pedagogický takt voči 

ţiakovi, rešpektovať práva dieťaťa a humánne sa správať voči ţiakovi. Predmetom hodnotenia 

budú najmä učebné výsledky ţiaka, ktoré dosiahol v predmete v súlade s poţiadavkami 

vymedzenými v učebných osnovách, osvojené kľúčové kompetencie, ako aj usilovnosť, 

osobnostný rast, rešpektovanie práv iných osôb, ochota spolupracovať a správanie ţiaka podľa 

školského poriadku.  

Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a správania žiaka získa učiteľ 

najmä týmito metódami, formami a prostriedkami: 

sústavné diagnostické pozorovanie ţiaka, sústavné sledovanie výkonu ţiaka a jeho 

pripravenosti na vyučovanie, rôzne druhy skúšok (písomné, ústne), didaktické testy, analýza 

výsledkov rôznych činností ţiaka, konzultácie s ostatnými pedagogickými zamestnancami 

a podľa potreby s odbornými zamestnancami zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. 

Hodnotenie testov: 100 – 90 % - 1 

                                89 – 75 %  -  2 

                                 74 – 60 % - 3 

                                 59 – 30 % - 4 

                                 29 – 0  % - 5 

Podkladom pre celkové hodnotenie vyučovacieho predmetu budú: 

známka za ústnu odpoveď, známky za rôzne písomné druhy skúšok, didaktické testy 

posúdenie prejavov ţiaka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Učebné osnovy z 

literatúry 
 

pre 5.ročník 

ZŠ 
 

(spracované v súlade so ŠVP Literatúra  ISCED 2 – 

príloha) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Literatúra 
 

2 hodiny týždenne), 66 hodín ročne 
 
 
 

 

Názov predmetu SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

Časový rozsah výučby 5 hodín týţdenne, 3 h jazyk, 2 h literatúra 

Ročník 5. ročník  

Škola Základná škola, Zlaté Klasy, Hlavná 787/25 

Názov  ŠkVP Učíme sa pre ţivot, múdrosť robí človeka slobodným 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v SR 

Stupeň vzdelania ISCED 2                                                                                    

Dĺžka štúdia                          5 rokov 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Školský rok 2013/2014 
 
 
 

Charakteristika predmetu: 
 

Umelecká literatúra je jedným z viacerých spôsobov tematizovania sveta i jedným 

z viacerých typov ľudskej tvorivosti. 
 

Literatúra umoţňuje transformovať literárne dielo do iných spôsobov umeleckého 

zobrazovania – do filmu, televíznej či rozhlasovej inscenácie, divadelnej hry, muzikálu, 

videopríbehu... Takto koncipovaná literatúra vedie k poznaniu prepojenosti a dopĺňaniu sa 

jednotlivých umeleckých druhov, umoţňuje porovnávať, vedie k úsiliu spoznať jednotlivé 

varianty toho istého a stimuluje záujem o kultúru. 
 

Súčasne umoţňuje spoznať aj proces vzniku literárneho diela, zoznamovať ţiaka s 

tým, ţe básne, rozprávky, divadelné hry písali a píšu spisovatelia, ţe rozprávky dávno 

vymýšľali ľudia, ktorých nepoznáme a ţe ich pre nás sprístupnili zberatelia... 
 

Literárna výchova je humanitný predmet, ktorého poslaním je vytvoriť u ţiaka pozitívny 

vzťah k literatúre a ku knihám. Vychádza predovšetkým zo záţitku a vlastnej práce ţiaka s 

textom na hodine. 
 

 
 
 

 Ciele  učebného  predmetu:  
 

Hlavným cieľom je, aby mal absolvent 5. ročníka ISCED 2: 
 

-    primerane veku rozvinuté kľúčové spôsobilosti, 

-    zmysluplné základné vedomosti a znalosti, 



  

-    vypestovaný základ záujmu o celoţivotné vzdelávanie sa, 

-    jasné a veku primerané povedomie národného a svetového kultúrneho dedičstva, 

-    záujem a potrebu zmysluplnej aktivity a tvorivosti. 
 
Hlavné myšlienky ŠVP a ŠkVP rozpracované pre rámec vyučovania slovenského jazyka 

a literatúry ako materinského jazyka vyjadrujú potrebu orientovať obsah vyučovania, metódy 

a formy vyučovania učebné texty a učebné pomôcky na dosiahnutie týchto všeobecných cieľov.  
 
Hlavným cieľom je, aby žiaci nadobudli : 

- primerane veku rozvinuté kľúčové spôsobilosti (kompetencie), zmysluplné 

základné vedomosti a znalosti a vypestovaný základ záujmu o celoživotné učenie 

sa, 

- jasné povedomie národného a svetového kultúrneho dedičstva, 

- Záujem a potrebu zmysluplnej aktivity a tvorivosti. 

Zámermi niţšieho sekundárneho vzdelávania sú tieto očakávania od ţiaka: 

- osvojiť si základ všeobecného vzdelania poskytovaného školou, 

- mať záujem a potrebu učiť sa aj mimo školy, 

- osvojiť si a využívať efektívne stratégie učenia sa, 

- nadobudnúť primeranú úroveň komunikačných spôsobilostí a spolupráce, 

- mať rešpekt k druhým a zodpovedný vzťah k sebe a svojmu zdraviu. 

Absolvent programu niţšieho sekundárneho vzdelania získa vysvedčenie s doloţkou - so 

špeciálnym vyznačením ukončenia programu poskytnutého základnou školou. Tým splní 

podmienku na pokračovanie vo vzdelávaní na vyššom sekundárnom stupni (na 

všeobecnovzdelávacom alebo odbornovzdelávacom type vzdelávania), v priebehu ktorého 

ukončuje povinné základné vzdelávanie (povinnú školskú dochádzku). 

Učivom slovenského jazyka a literatúry pomáhať prekonávať bariéry medzi ľuďmi iných 

národov a národností. 

Pestovať európsku dimenziu aj výberom textov, aktivít, účasťou na projektoch, atď. 

Formovať vzťah k materinskému jazyku alebo štátnemu jazyku. 
Vybudovať úctu k jazykom iných národov a národností, mať najzákladnejšie informácia 

o národnostiach ţijúcich na Slovensku 
Byť otvorený voči inému názoru, rešpektovať aj opačný názor v intenciách humanizmu 

a demokracie. 
V textoch prichádzať do styku s témami environmentálnej výchovy, výchovy k manţelstvu 

a rodičovstvu, ochrany zdravia, ţivotného štýlu, výchovy budúceho občana a spotrebiteľa, 

s témami o ţivote detí v európskych krajinách a vo svete. 
Pracovať s textami s problematikou ľudských práv, základných slobôd a zásad zakotvených 

v Charte Spojených národov. 
 

 

 

Kľúčové kompetencie literárnej výchovy  
 
 
 

Uţ predchádzajúca koncepcia vyučovania literatúry na základných školách vychádzala 

predovšetkým zo záţitku, vytvorenia si pozitívneho vzťahu k literatúre. 
 

Súčasná koncepcia túto tézu ešte posilňuje. Učivo je koncipované tak, aby sa sústavne 

rozvíjali čitateľské a interpretačné schopnosti ţiakov. Učiteľ nepredkladá ţiakom hotové 



  

poznatky, ale vytvára im podmienky a pripravuje podnety, aby sa vedomostí zmocňovali sami. 
 

Súčasne sa v procese vzdelávania rozvíjajú aj ďalšie (kognitívne, komunikačné, 

interpersonálne, intrapersonálne) kompetencie. 
 

Učebné osnovy ŠkVP literárnej výchovy pre 5. ročník sú pedagogickým dokumentom 

vypracovaným na základe obsahového vzdelávacieho štandardu ŠVP. 

Učebné osnovy nepredpisujú povinných autorov (literárne diela). Zostáva na učiteľovi, 

ako bude usmerňovať proces vzdelávania, aký výber autorov a literárnych diel zaradí do 

vyučovania na realizáciu vzdelávacieho procesu. 
 

 

Poznávacie a čitateľské kompetencie 

 
 
 Technika  čítania a verejná prezentácia a textu 
1) Plynulo čítať súvislý umelecký text, pri hlasnom čítaní správne dýchať, artikulovať a 

dodržiavať spisovnú výslovnosť. 

2) Recitovať prozaické a básnické diela. Rešpektovať rytmickú usporiadanosť básnického 

textu, frázovať básnický aj prozaický text v zhode s vlastným chápaním jeho významu. 

3) Čítať text postavy dramatického diela pri spoločnom dramatizovanom čítaní. Modulovať hlas 

podľa zmyslu textu. 

 Pamäťové,  klasifikačné  a  aplikačné  zručnosti  

1) Zapamätať si potrebné fakty a definície a vedieť demonštrovať ich znalosť. 

2) Vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi. 
 

 

3) Usporiadať známe javy do tried a systémov. 
 

 

4) Aplikovať literárnovedné vedomosti na literárne texty s analogickou štruktúrou 
 

 

(jednoduchý transfer). 
 

 Analytické  a  interpretačné  zručnosti  

 

1) Prerozprávať obsah prečítaného diela. 

 

2) Odlíšiť epické, lyrické a dramatické texty. 

 

3) Vytvoriť dejovú osnovu prečítaného diela, vyhľadať kľúčové slová. 
 

4) Určiť hlavné a vedľajšie postavy diela. 

 

5) Abstrahovať a sformulovať hlavnú myšlienku prečítaného diela, vrátane lyrickej básne. 

6) Analyzovať umelecký text po štylisticko-lexikálnej a kompozičnej stránke a určiť funkciu 



  

jednotlivých prvkov pre celkové vyznenie diela, interpretovať význam diela. 

7) Sformulovať vlastné hodnotenie diela a podložiť svoje stanovisko argumentmi. 

 Tvorivé  zručnosti  

1) Zdramatizovať básnický alebo prozaický text (rozprávka, bájka, povesť). 
2) Ilustrovať umelecký text. 
3) Napísať kratší prozaický útvar (bájka, rozprávka), básnický text, scenár. 
4) Inscenovať kratší dramatický text. 
 Informačné zručnosti 
1) Orientovať sa v školskej a verejnej knižnici. 
2) Pracovať s knižným fondom vo forme kartotéky a v elektronickej podobe. 
3) Vedieť získať informácie z integrovaného informačného systému a internetu. 
4) Budovať si vlastnú knižnicu. 

 

 
 
 

Obsah témy: 
 
 
 

 

P.č. 
 

Tematický celok 
Počet hodín 

ŠVP ŠkVP 

1. Všeobecné pojmy 8 0 

2. Literárne žánre 18 0 

3. Štruktúra diela 12 0 

4. Štylizácia textu 18 0 

5. Metrika 10 0 



 

 

Tematický celok Obsahový štandard 

(učivo) 

Výkonový štandard (výstup) 

1. Všeobecné pojmy autor/spisovateľ 
čitateľ/divák 

kniha, kniţnica, časopis, 

noviny 

rozhlas, televízia, film 

text, ilustrácia 

poézia, próza, divadelná hra 

bábkové divadlo 
literatúra pre deti 

odborná(náučná) literatúra 

hlavná myšlienka 

správne charakterizuje na 

neznámom texte rozdiel medzi 
autorom 

(článku v novinách, v časopise a 

spisovateľom (umeleckej literatúry), 

vie ho jednoducho a správne 

vysvetliť, pozná rozdiel medzi 
umeleckým textom 

(v beletrii) a textom v dennej tlači. 

Vie čítať ilustráciu. 

Pozná rôzne knihy, odlišuje beletriu 

od školských učebníc, buduje si 

vlastnú 
kniţnicu, navštevuje ţiacku, miestnu 

(mestskú) kniţnicu. 
Noviny pozná ako denník, časopis 

ako periodikum, vie vysvetliť 
rozdiely, pouţíva časopis na vlastnú 

prácu 

a prehlbovanie vedomostí, pozná 

detské časopisy, názvy niektorých 

denníkov. 

Divadelnú hru charakterizuje ako 

prozaické dielo- literárny text určený 

na realizáciu na divadelnej scéne . 
Číta 

texty jednotlivých postáv s 

porozumením, správne moduluje 
hlas. 
Vie vysvetliť pojmy viaţuce sa k 

bábkovej hre. Pozná úlohu 

bábkoherca, vie vysvetliť pojem 

animácia, vie charakterizovať 
rozdiely vo vedení bábik pri 

maňuškovom, 

javiskovom, marionetovom 

bábkovom 
divadle. 

vie vysvetliť význam informácií 

získaných z encyklopédie, vie 
vyčleniť hlavné informácie v texte, 
vie ţe ide o náučný text, ktorý 

vyuţíva odbornú 

terminológiu. Vie vysvetliť, ako sú 
zoradené informácie v encyklopédii. 

Vyhľadáva informácie podľa hesiel. 

Pozná niektoré encyklopédie. Vie 

pracovať s najväčšou encyklopédiou 
na 

svete – na internete Wikipedia. 
Literatúru pre deti charakterizuje ako 

literatúru písanú pre deti, s detskými 

hrdinami, dejom a prostredím blízky 
 
 



 

  deťom. Pozná niekoľkých autorov 

a diela literatúry pre deti. 

dokáţe s pomocou a postupným 

návodom vyučujúceho sformulovať 

hlavnú myšlienku. 

2. Literárne žánre komiks 
ľudová pieseň 
hádanka 

vyčítanka 

príslovie, porekadlo, 

pranostika 

rozprávka (ľudová , autorská) 

televízna rozprávka 

filmová rozprávka 

legenda 
povesť- ľudová a autorská 

pozná pôvod komiksu, vie, ţe 
ide 

o epický dej (prózu) sprostredkovanú 

bez rozprávača cez priamu reč. Vie, 

ţe 
epickú funkciu spĺňajú obrázky. Vie 

vytvoriť komiks, príbeh previesť do 

priamej reči v bublinách. Pozná 

známych domácich aj svetových 

autorov komiksu. 

Ľudovú pieseň vie definovať ako 
ţáner 

patriaci k poézii, pozná ich podstatu, 
vedomosti vie aplikovať v literárnej 

komunikácii, pozná druhy ľudových 

piesní na základe ich obsahu. 

Hádanku, príslovie, porekadlo, 

pranostiku, vyčítanku pozná ako 

ţánre 

ľudovej slovesnosti, vie vysvetliť 
rozdiely medzi jednotlivými ţánrami, 

vie vysvetliť obrazné pomenovania 

v uvedených ţánroch. 

Pozná pôvod rozprávky, vie 

charakterizovať ľudovú rozprávku 
ako 

súčasť ľudovej slovesnosti. Pozná 

zberateľov a autorov rozprávok. 

Vie vyhľadať v texte hlavné znaky 

rozprávky, chápe ich úlohu vo 

fantastickej rozprávke, vie zdôvodniť 
úlohu fantázie a fantastických javov, 

magických čísel a predmetov. 

Rozlišuje fantastické a realistické 

rozprávky. 

vie porovnať divadelnú hru 
(bábkové divadlo) s filmovou 

(televíznou) rozprávkou. Pozná ich 

spoločné znaky, hlavné rozdiely. 

vie, ţe hlavnou postavou v 

legende 

je postava, vyhlásená za svätú. 
Číta literárny text s porozumením, 

pozná rozdiely medzi povesťou, 

rozprávkou, legendou. Vie priradiť 
povesti k jednotlivým druhom. 

Rozlišuje ľudové a autorské povesti, 
vie 

 
 



 

 

  povedať, čo je v povesti fantastické 

a čo realistické. Pozná regionálne 
povesti, 

vie ich primerane prerozprávať, 
pozná 

niektorých autorov povestí. 
3. Štruktúra diela dej 

literárna postava – hlavná, 

vedľajšia 
kompozícia literárneho diela – 

nadpis, odsek, kapitola, verš, 

strofa 

vie, ţe dej je charakteristický 
znak 

epického diela, umeleckej reči 

neviazanej. 

Literárnu postavu chápe ako fikciu 

autora, nositeľa deja, vie určiť hlavné 

a vedľajšie postavy, vie jednoducho 

charakterizovať postavy. 
vie vysvetliť, ako vznikol verš, 

strofa, rým, rytmus v súvislosti s 

umeleckou rečou viazanou. Vie 

vyhľadať a prečítať jednotlivé verše, 

vytlieskať rytmus, prečítať slová, 

ktoré 

sa rýmujú. Vie recitovať báseň, 

pričom rešpektuje rytmickú 

usporiadanosť 
básnického textu. 

Chápe funkciu nadpisu, vie vyhľadať 
a posúdiť súvislosti textu s nadpisom, 

vie vysvetliť členenie textu na 

odseky, vie vyhľadať kľúčové slová v 

odseku, vie zdôvodniť, prečo sa 

literárne dielo člení na kapitoly. 

4. Štylizácia textu dialóg 
prirovnanie 

zdrobnenina 

personifikácia/ 

zosobnenie 

nonsens 

vie vyhľadať v texte dialóg, 
ktorý pozná ako rozhovor dvoch 
alebo viacerých osôb. 

Prirovnanie vie vysvetliť ako 

štylistický prostriedok, ktorý 

vyuţíva na porovnávanie spoločné 

znaky 

vecí, javov, pozná spojky, vie 

vytvoriť vlastné prirovnanie. pozná 

zdrobneninu ako štylistický 

prostriedok, zjemňujúci 
význam, ktorým sa vyjadruje kladný 

vzťah k niekomu, niečomu. 

Pozná nonsens ako nezmysel v poézii 

aj 

próze, chápe ho ako spôsob štylizácie 
textu. 

5. Metrika rým 

rytmus, prízvučná 

a neprízvučná slabika 

refrén 

vie vysvetliť, ako vznikol verš, 
strofa, rým, rytmus, refrén v 
súvislosti s viazanou umeleckou 

rečou . Vie 

vyhľadať a prečítať jednotlivé verše, 

vytlieskať rytmus, prečítať slová, 
ktoré 

 



  

sa rýmujú. Vie recitovať báseň, pričom 

rešpektuje rytmickú usporiadanosť 

básnického textu. 
 
 
 
 
 

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 ţivotného 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 

 

 

 

Medzipredmetové vzťahy 
 

     Na hodine literatúry moţno vyuţiť poznatky aj z iných predmetov najmä :  

Dejepisu – ţivot ľudí v minulosti 

občianskej náuky – etické kategórie, prelínajúca sa terminológia 

slovenského jazyka– čítanie s porozumením, spracovanie textu, 

koncept, výťah, výstriţky, hodnota literatúry ako prameňa 

poznávacieho a estetického záţitku  

náboţenskej výchovy – kresťanské kategórie vo vedomí Európana, 

dejiny cirkvi 

informatiky – práca s internetom,  

výtvarnej výchovy – ilustrácia  prečítaného  
 
 
 
 



  

 
 

Požadovaný výstup z 5. ročníka: 
 
 
 

Žiak vie rozlíšiť druhy ľudových piesní na základe ich obsahu. Vie vysvetliť  vznik a význam ľudových 

piesní ako súčasť kultúrneho dedičstva národa. 
Žiak vie vysvetliť pojmy verš, strofa, rým, rytmus. Vie vyhľadať verš, strofu v básni. Vie rozlíšiť rytmus 

v básni. Vie určiť slová v básni, ktoré sa rýmujú. Vie rozlíšiť personifikáciu v texte. Vie vytvoriť 
personifikáciu. 
Rozprávka – ľudová, autorská. Vie vysvetliť pôvod rozprávky. Vie charakterizovať ľudovú rozprávku ako 
súčasť ľudovej slovesnosti. Vie rozlíšiť ľudovú rozprávku od autorskej. Vie vymenovať zberateľov 
a autorov rozprávok 

Vie vysvetliť význam činnosti zberateľov rozprávok vo vytváraní ľudských a národných hodnôt. 

Vie vyhľadať v texte hlavné znaky rozprávky.  
 Vie vysvetliť členenie textu na odseky. Vie vyhľadať kľúčové slová v odseku. Vie zdôvodniť, prečo sa 
literárne dielo člení na kapitoly. 

Ţiak pozná charakter Andersenovej rozprávky, vie vymenovať najznámejšie Andersenove 

rozprávky, ovláda ich reprodukciu. 
Vie vysvetliť pojmy viažuce sa k bábkovej hre. Vie vysvetliť  úlohu bábkoherca. Vie vysvetliť pojem 
animácia 

Vie vysvetliť rozdiel medzi prozaickým textom a jeho zdramatizovanou podobou. 
Pozná tvorbu Viktora Kubala, zakladateľa slovenského kresleného filmu 
Vie vysvetliť rozdiely medzi povesťou a rozprávkou. 

Pozná základné fakty o živote misii Konštantína a Metoda, má informácie o hlaholike. 
Vie odlíšiť legendu od rozprávky a od povesti.  Vie rozlíšiť legendy podľa pôvodu. 
Ovláda termín encyklopédia, pozná najznámejšie encyklopédie, vie vyhľadávať informácie. Vie vysvetliť, 

ako sú zoradené informácie v encyklopédii.  
  
 
 
 
 
 

Stratégia vyučovania 
 

 

Metódy,  formy  a prostriedky  vyučovania  literatúry  majú  stimulovať  rozvoj  

poznávacích schopností     ţiakov,     podporovať     ich     cieľavedomosť,     samostatnosť     

a tvorivosť. Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých ţiak ako aktívny 

subjekt v procese výučby má moţnosť spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má 

povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť ţiaka 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: prevaţuje 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), vyuţitie IKT pri tvorbe projektov, brainstorming, exkurzie, vychádzky (návšteva 

kniţnice,). 
 

 
 
 
 
 



  

Učebné zdroje 
   
Jarmila Krajčovičová – Jela Krajčovičová: Literárna výchova pre 5. ročník základných  
 
škôl, Zdruţenie EDUCO 2011 

    počítač a webové stránky 

    noviny, časopisy 

    knihy zo školskej kniţnice 
 

 

Demonštračné pomôcky a didaktická technika ( IKT ) budú vyuţívané podľa moţností školy. 
 

 
 

 
 
 
Hodnotenie predmetu 
 

Hodnotenie ţiaka sa vykonáva klasifikáciou podľa Metodického pokynu č.22/2011 na 

hodnotenie žiakov základnej školy. Výsledky klasifikácie sa vyjadria piatimi stupňami: 1 – 

výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný,   5 - nedostatočný.  

Vo výchovno-vzdelávacom procese sa bude uskutočňovať priebežné a celkové hodnotenie: 

priebežné hodnotenie v predmete sa bude uskutočňovať pri hodnotení čiastkových 
výsledkov a prejavov ţiaka na vyučovacích hodinách a bude mať hlavne motivačný 

charakter; učiteľ bude zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti ţiaka a prihliadať na 

jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť, 

celkové hodnotenie ţiaka v predmete sa bude uskutočňovať na konci prvého polroka 

a druhého polroka v školskom roku a má čo najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň jeho 

vedomostí, zručností a návykov vo vyučovacom predmete. 

V procese hodnotenia bude učiteľ uplatňovať primeranú náročnosť, pedagogický takt voči 

ţiakovi, rešpektovať práva dieťaťa a humánne sa správať voči ţiakovi. Predmetom hodnotenia 

budú najmä učebné výsledky ţiaka, ktoré dosiahol v predmete v súlade s poţiadavkami 

vymedzenými v učebných osnovách, osvojené kľúčové kompetencie, ako aj usilovnosť, 

osobnostný rast, rešpektovanie práv iných osôb, ochota spolupracovať a správanie ţiaka podľa 

školského poriadku.  

Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a správania žiaka získa učiteľ 

najmä týmito metódami, formami a prostriedkami: 

sústavné diagnostické pozorovanie ţiaka, 

sústavné sledovanie výkonu ţiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, 

rôzne druhy skúšok (písomné, ústne), didaktické testy, 

analýza výsledkov rôznych činností ţiaka, 

konzultácie s ostatnými pedagogickými zamestnancami a podľa potreby s odbornými 

zamestnancami zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. 

Podkladom pre celkové hodnotenie vyučovacieho predmetu budú: 



  

známka za ústnu odpoveď, 

známky za rôzne písomné druhy skúšok, didaktické testy 

posúdenie prejavov ţiaka. 

 

Hodnotenie testov: 100 – 90 % - 1 

                                89 – 75 %  -  2 

                                 74 – 60 % - 3 

                                 59 – 30 % - 4 

                                 29 – 0  % - 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Učebné osnovy zo slovenského 

jazyka 
 

pre 6.ročník 

ZŠ 
 

(spracované v súlade so ŠVP Slovenský jazyk  ISCED 2 – 

príloha) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

Slovenský jazyk 
 

3 hodiny (týždenne), 99 hodín ročne 
 

Názov predmetu SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

Časový rozsah výučby 5 hodín týţdenne, 3 h jazyk, 2 h literatúra 

Ročník 6. ročník  

Škola Základná škola, Zlaté Klasy, Hlavná 787/25 

Názov  ŠkVP Učíme sa pre ţivot, múdrosť robí človeka slobodným 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v SR 

Stupeň vzdelania ISCED 2                                                                                    

Dĺžka štúdia                          5 rokov 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Školský rok 2013/2014 
 
 

 

 

Charakteristika predmetu: 
 
 

Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra má v systéme školského vzdelávania 

centrálne postavenie, pretoţe 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 umoţňuje 

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 kaţdého 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 

ţivot. Tvorí integrálnu zloţku  jeho myslenia, je prostriedkom na poznávanie vonkajšieho i 

vnútorného sveta, na verbálne vyjadrovanie myšlienok, pocitov a nálad, slúţi  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 

 pouţívať 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 ţivota 

 

Cieľom predmetu je viesť ţ 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 vyuţitie  jazykových a 

mimojazykových prostriedkov    písaných  a  ústnych  prejavov.  To  napomáha  ţiakovi  chápať    

zloţitosť  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 

ţivotu, spoznávať zákonitosti súčasného ţivota,  pochopiť históriu a inšpirovať sa do 

budúcnosti. 

- Rozvíjať komunikačné schopnosti a návyky ţiakov, 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 ţiakoch 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 ţiakov   k zvyšovaniu jazykovej kultúry ich 

verbálnych prejavov, ústnych  i písaných. 

- Prostredníctvom jazyka viesť ţ iakov  k spoznávaniu histórie   vlastného národa a váţiť  si 

ľudí, ktorí sa zaslúţili o rozvoj  a poznanie slovenského jazyka. 

- Prehlbovať estetické cítenie ţiakov a tak im umoţniť vnímať  a precítiť krásu umeleckého 

slova či diela. 

- Rozvíjať etické cítenie ţiakov zaloţené 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: 

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

usúvzťaţňovanie. 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 pouţívaní   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 vyuţívaním korektorských 

značiek. 

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

jednotlivých štýlov. Získavajú aj základnú predstavu o štýle. 

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

všeobecného  vzdelávania  ţiaka  -  človeka  v  najširšom  zmysle,  pretoţe  rozvíja  ţiakovu 

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

 

 

 

Kľúčové kompetencie - 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 vyuţitie 

 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 

 Pouţívať informácie a textové pasáţe z iných zdrojov 

 Transformovať texty z jedného ţánru do druhého 

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

 Revidovať a editovať koncept s vyuţitím spätnej väzby na spoluţiakov 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 

 Pouţívať informácie a textové pasáţe z iných zdrojov 

 Pouţívať slovnú zásobu primeranú určitému cieľu komunikácie a publiku 

 Štylizovať jednoduché vety a jednoduché súvetia v texte 

 Rešpektovať jazykové pravidlá 

 Vyuţívať pri komunikácii jazykové a mimojazykové prostriedky 

 



  

Témy: 
Prehľad tematických celkov a stanovený počet hodín 

(3 hodiny týţdenne, 99 hodín ročne) 

 

 

P.č. 
 

Tematický celok 
Počet hodín 

ŠVP ŠkVP 

1.  
Opakovanie vedomostí z 5.r. 

8 0 

2.  
Zhovárame sa a diskutujeme 

6 0 

 

3. 
 
Ako tvoríme slová 

(pomenovania) 

 

18 
 

0 

4.  
Svet v pohybe 

20 0 

 

5. 
 
Nielen ľudia, aj vety tvoria 

príbeh 

 

11 
 

0 

6.  
Opakovanie učiva 6.ročníka 

3 0 

 

Obsah: 

 

Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard 

Opakovanie    vedomostí a 

zručností 

z 5. ročníka 

 

 

 

 

Zhovárame sa a diskutujeme 

 

 

 

 

Ako tvoríme slová 

 

 

 

 

 

 

 

Svet je plný zaujímavých ľudí, 

vecí a javov 

 

 

 

Oboznámenie s učebnicou 6. 

ročníka 

Rozšírenie vedomostí 

z 5.ročníka, ústny opis, 

komunikácia, synonymá, 

antonymá, adresa, opis 

pracovného postupu 

Dialóg, replika, neslovná 

komunikácia, osobné 

a privlastňovacie zámená, 

argument, protiargument, 

vokalizácia predloţiek 

Kladné a záporné vyjadrenie, 

expresívne slová, KSSJ, 

Synonymický slovník, 

Frazeologický slovník, Slovník 

cudzích slov, elektronické 

slovníky 

Dynamika slovnej zásoby, 

obmena významu slova, 

slovotvorné postupy skladania 

Jednoduchý opis, statický, 

dynamický, opisný slohový 

postup, jazykové prostriedky 

statického a dynamického 

Rozlíšiť, vysvetliť a definovať 

pojmy:  

Opis, opis pracovného 

postupu, synonymá, antonymá, 

ústne porozpráva krátky 

záţitok, ovláda spodobovanie, 

gramatické javy z učiva ť. 

ročníka 

Pochopiť pojmy dialóg, 

replika, neverbálnu 

komunikáciu ako doplnok reči, 

rozlišuje skloňovanie zámen, 

pozná nesklonné zámená, 

zdôvodní a pouţíva 

vokalizáciu predloţiek 

Rozlíšiť v texte neutrálne 

a citovo zafarbené slová, 

vedieť pouţiť slovo 

v rozličných typoch výpovedí, 

samostatne pracovať so 

slovníkom, rozširovať si 

slovnú zásobu, vysvetliť 

pojmy tvorenie slov, predpona, 

prípona, uviesť príklady, tvoriť 

slová skladaním 



  

 
Svet v pohybe 

 

 

 

 

 

 

Nielen ľudia, aj vety tvoria 

príbehy 

 

 

 

Informujeme presne a pútavo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opakovanie učiva zo 6. 

ročníka 

 

opisu 
Charakteristika slovného 

druhu, konkrétne a abstraktné 

podstatné mená, vokatív 

Pojem, vzor, skloňovanie 

Rozdelenie na činnostné 

a stavové, zvratné a nezvratné 

tvary slovies, špecifiká slovesa 

byť 

Znaky rozprávacieho 

slohového postupu, stavba 

príbehu – úvod, zápletka, 

vyvrcholenie, obrat, 

rozuzlenie, postava rozprávača 

Špecifiká slovesných tvarov 

Príslovky, stupňovanie 

prísloviek 

Pojem priama reč, stavba 

priamej reči, typy a zápis 

priamej reči 

Vonkajšia, vnútorná – 

informatívne 

Citoslovcia 

Podmet ako základný vetný 

člen, vyjadrený a nevyjadrený, 

vyjadrenie podmetu 

podstatným menom   

Prísudok ako hlavný vetný 

člen 

Pojem sklad, prisudzovací 

sklad, zhoda 

Pojmy:  plán, harmonogram, 

rozdelenie úloh, materiál, 

prezentácia výrobku 

Vytvorenie projektu 

 

 

Rozlíšiť, porovnať a vysvetliť 
pojmy, rozlišovať medzi 

opisom a rozprávaním, 

vymenovať útvary opisného 

slohového postupu. Napísať 

jednoduchý opis 

Poznať gramatické kategórie, 

vysvetliť rozdiel medzi 

abstraktným a konkrétnym 

podstatným menom, pouţívať 

prípady vokatívu 

Vedieť rozlíšiť vzťahové 

a privlastňovacie prídavné 

mená, systém skloňovania 

Vystihnúť a pomenovať 

príznačné vlastnosti človeka, 

pouţiť prirovnania Vysvetliť 

a identifikovať zvratné 

slovesá, poznať ich funkciu 

v texte, rozlíšiť 

plnovýznamové 

a neplnovýznamové slovesá 

Vedieť rozlíšiť ja a on 

rozprávanie, rozpoznať časti 

vnútornej kompozície 

rozprávania 

Vedieť identifikovať slovesné 

tvary v texte, poznať 

a vytvoriť oznamovací, 

rozkazovací a podmieňovací 

spôsob slovesa, chápať 

význam v texte 

Vedieť rozlíšiť príslovky 

miesta, času, spôsobu, príčiny, 

vysvetliť princíp stupňovania 

Vedieť zásady písania 

interpunkčných znamienok pri 

rôznej typológii priamej reči, 

čiarka pri oddeľovaní 

oslovenia 

Poznať funkciu citosloviec, 

vedieť správne citoslovcia 

zapísať a pouţiť v texte 

Vedieť identifikovať vety 

podľa obsahu, vyjadrovanie 

prostredníctvom holých 

a rozvitých viet 

Vedieť identifikovať slovesný 

prísudok, slovesno-menný 

prísudok, vyznačuje 

prisudzovací sklad, samostatne 

tvorí vety s dvoma typmi 



  

prísudkov 
Vysvetlí zhodu medzi 

podmetom a prísudkom, vie 

vypísať z vety prisudzovací 

sklad a graficky ho znázorní 

Vedieť vytvoriť veku 

primeraný projekt a prezentuje 

výsledok pred spoluţiakmi 

Vedieť aplikovať vedomosti 

získané počas 6. ročníka 

v praxi, pri tvorbe textu 

a v rečovom prejave 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ţivotného 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, pouţíva internet,                                                                                                               
                                                                 sleduje tlač 
 

 



  

 

Medzipredmetové vzťahy 
 

     Na hodine slovenského jazyka moţno vyuţiť poznatky aj z iných predmetov najmä :  

Dejepisu – ţivot ľudí v minulosti 

občianskej náuky – etické kategórie, prelínajúca sa terminológia 

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

výstriţky, hodnota literatúry ako prameňa poznávacieho a estetického 

záţitku  

náboţenskej výchovy – kresťanské kategórie vo vedomí Európana, 

dejiny cirkvi 

informatiky – práca s internetom,  

výtvarnej výchovy – ilustrácia  prečítaného  

 

 

 

Požadovaný výstup zo 6. ročníka: 
 

 

Rozlíšiť, vysvetliť a definovať pojmy:  

Opis, opis pracovného postupu, synonymá, antonymá, ústne porozpráva krátky záţitok, ovláda 

spodobovanie, gramatické javy z učiva ť. ročníka 

Pochopiť pojmy dialóg, replika, neverbálnu komunikáciu ako doplnok reči, rozlišuje skloňovanie 

zámen, pozná nesklonné zámená, zdôvodní a pouţíva vokalizáciu predloţiek 

Rozlíšiť v texte neutrálne a citovo zafarbené slová, vedieť pouţiť slovo v rozličných typoch 

výpovedí, samostatne pracovať so slovníkom, rozširovať si slovnú zásobu, vysvetliť pojmy 

tvorenie slov, predpona, prípona, uviesť príklady, tvoriť slová skladaním 

Rozlíšiť, porovnať a vysvetliť pojmy, rozlišovať medzi opisom a rozprávaním, vymenovať útvary 

opisného slohového postupu. Napísať jednoduchý opis 

Poznať gramatické kategórie, vysvetliť rozdiel medzi abstraktným a konkrétnym podstatným 

menom, pouţívať prípady vokatívu 

Vedieť rozlíšiť vzťahové a privlastňovacie prídavné mená, systém skloňovania 

Vystihnúť a pomenovať príznačné vlastnosti človeka, pouţiť prirovnania Vysvetliť a identifikovať 

zvratné slovesá, poznať ich funkciu v texte, rozlíšiť plnovýznamové a neplnovýznamové slovesá 

Vedieť rozlíšiť ja a on rozprávanie, rozpoznať časti vnútornej kompozície rozprávania 

Vedieť identifikovať slovesné tvary v texte, poznať a vytvoriť oznamovací, rozkazovací 

a podmieňovací spôsob slovesa, chápať význam v texte 

Vedieť rozlíšiť príslovky miesta, času, spôsobu, príčiny, vysvetliť princíp stupňovania 

Vedieť zásady písania interpunkčných znamienok pri rôznej typológii priamej reči, čiarka pri 

oddeľovaní oslovenia 

Poznať funkciu citosloviec, vedieť správne citoslovcia zapísať a pouţiť v texte 

Vedieť identifikovať vety podľa obsahu, vyjadrovanie prostredníctvom holých a rozvitých viet 

Vedieť identifikovať slovesný prísudok, slovesno-menný prísudok, vyznačuje prisudzovací sklad, 

samostatne tvorí vety s dvoma typmi prísudkov 

Vysvetlí zhodu medzi podmetom a prísudkom, vie vypísať z vety prisudzovací sklad a graficky ho 

znázorní Vedieť vytvoriť veku primeraný projekt a prezentuje výsledok pred spoluţiakmi 

Vedieť aplikovať vedomosti získané počas 6. ročníka v praxi, pri tvorbe textu a v rečovom prejave 



  

Stratégia vyučovania 
 

 

Metódy,  formy  a prostriedky  vyučovania  literatúry majú  stimulovať  rozvoj  poznávacích 

schopností     ţiakov,     podporovať     ich     cieľavedomosť,     samostatnosť     a tvorivosť. 

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

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

povzbudzovať a viesť ţiaka 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: prevaţuje 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), vyuţitie IKT pri tvorbe projektov, brainstorming, exkurzie, vychádzky (návšteva 

kniţnice,). 

Ţiaci si kladú otázky: 

- pouţijú 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 populárnovedeckej literatúry a beletrie 
 

 

• pri vyuţívaní týchto informácií a verifikovaní ich hodnoty 

- vyberaní informácií 

- organizovaní informácií 

- porovnávaní informácií 

- rozlišovaní informácií 

- zaraďovaní informácií. 

- kritickom zhodnotení rôznych zdrojov informácií 
 

 
 
Učebné zdroje 
   
Krajčovičová J.-Kesselová: Slovenský jazyk pre 6. ročník základných  škôl.  SPN Bratislava  
2011                                           
 
 

    počítač a webové stránky 

    noviny, časopisy 

    knihy zo školskej kniţnice 

Slovníky, encyklopédie, pracovné zošity 
 

 



  

Demonštračné pomôcky a didaktická technika ( IKT ) budú vyuţívané podľa moţností školy. 
 

 

 

 
 
Hodnotenie predmetu 
 

Hodnotenie ţiaka sa vykonáva klasifikáciou podľa Metodického pokynu č.22/2011 na 

hodnotenie žiakov základnej školy. Výsledky klasifikácie sa vyjadria piatimi stupňami: 1 – 

výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný,   5 - nedostatočný.  

Vo výchovno-vzdelávacom procese sa bude uskutočňovať priebežné a celkové hodnotenie: 

priebežné hodnotenie v predmete sa bude uskutočňovať pri hodnotení čiastkových výsledkov 

a prejavov ţiaka na vyučovacích hodinách a bude mať hlavne motivačný charakter; učiteľ 

bude zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti ţiaka a prihliadať na jeho momentálnu 

psychickú i fyzickú disponovanosť, 

celkové hodnotenie ţiaka v predmete sa bude uskutočňovať na konci prvého polroka 
a druhého polroka v školskom roku a má čo najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň jeho 

vedomostí, zručností a návykov vo vyučovacom predmete. 

V procese hodnotenia bude učiteľ uplatňovať primeranú náročnosť, pedagogický takt voči 

ţiakovi, rešpektovať práva dieťaťa a humánne sa správať voči ţiakovi. Predmetom hodnotenia 

budú najmä učebné výsledky ţiaka, ktoré dosiahol v predmete v súlade s poţiadavkami 

vymedzenými v učebných osnovách, osvojené kľúčové kompetencie, ako aj usilovnosť, 

osobnostný rast, rešpektovanie práv iných osôb, ochota spolupracovať a správanie ţiaka podľa 

školského poriadku.  

Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a správania žiaka získa učiteľ 

najmä týmito metódami, formami a prostriedkami: 

sústavné diagnostické pozorovanie ţiaka, sústavné sledovanie výkonu ţiaka a jeho 

pripravenosti na vyučovanie, rôzne druhy skúšok (písomné, ústne), didaktické testy, analýza 

výsledkov rôznych činností ţiaka, konzultácie s ostatnými pedagogickými zamestnancami 

a podľa potreby s odbornými zamestnancami zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. 

Podkladom pre celkové hodnotenie vyučovacieho predmetu budú: 

známka za ústnu odpoveď, známky za rôzne písomné druhy skúšok, didaktické testy 

posúdenie prejavov ţiaka. 

Hodnotenie testov: 100 – 90 % - 1 

                                89 – 75 %  -  2 

                                 74 – 60 % - 3 

                                 59 – 30 % - 4 

                                 29 – 0  % - 5 

 
 



  

 
 

 
 

Učebné osnovy z 

literatúry 
 

pre 6.ročník 

ZŠ 
 

(spracované v súlade so ŠVP Literatúra  ISCED 2 – 

príloha) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Literatúra 
 

2 hodiny týždenne), 66 hodín ročne 
 
 
 

Názov predmetu SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

Časový rozsah výučby 5 hodín týţdenne, 3 h jazyk, 2 h literatúra 

Ročník 6. ročník  

Škola Základná škola, Zlaté Klasy, Hlavná 787/25 

Názov  ŠkVP Učíme sa pre ţivot, múdrosť robí človeka slobodným 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v SR 

Stupeň vzdelania ISCED 2                                                                                    

Dĺžka štúdia                          5 rokov 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Školský rok 2013/2014 

 
 
 
 

Charakteristika predmetu: 
 

Umelecká literatúra je jedným z viacerých spôsobov tematizovania sveta i jedným 

z viacerých typov ľudskej tvorivosti. 
 

Literatúra umoţňuje transformovať literárne dielo do iných spôsobov umeleckého 

zobrazovania – do filmu, televíznej či rozhlasovej inscenácie, divadelnej hry, muzikálu, 

videopríbehu... Takto koncipovaná literatúra vedie k poznaniu prepojenosti a dopĺňaniu sa 

jednotlivých umeleckých druhov, umoţňuje porovnávať, vedie k úsiliu spoznať jednotlivé 

varianty toho istého a stimuluje záujem o kultúru. 
 

Súčasne umoţňuje spoznať aj proces vzniku literárneho diela, zoznamovať ţiaka s 

tým, ţe básne, rozprávky, divadelné hry písali a píšu spisovatelia, ţe rozprávky dávno 

vymýšľali ľudia, ktorých nepoznáme a ţe ich pre nás sprístupnili zberatelia... 
 

Literárna výchova je humanitný predmet, ktorého poslaním je vytvoriť u ţiaka pozitívny 

vzťah k literatúre a ku knihám. Vychádza predovšetkým zo záţitku a vlastnej práce ţiaka s 

textom na hodine. 
 

 
 
 

 Ciel e  učebného  predmetu:  
 

Hlavným cieľom je, aby mal absolvent 6. ročníka ISCED 2: 
 

-    primerane veku rozvinuté kľúčové spôsobilosti, 

-    zmysluplné základné vedomosti a znalosti, 

-    vypestovaný základ záujmu o celoţivotné vzdelávanie sa, 



  

-    jasné a veku primerané povedomie národného a svetového kultúrneho dedičstva, 

-    záujem a potrebu zmysluplnej aktivity a tvorivosti. 
 
Hlavné myšlienky ŠVP a ŠkVP rozpracované pre rámec vyučovania slovenského jazyka 

a literatúry ako materinského jazyka vyjadrujú potrebu orientovať obsah vyučovania, metódy 

a formy vyučovania učebné texty a učebné pomôcky na dosiahnutie týchto všeobecných 

cieľov. 
 

 I.  VŠEOBECNÉ  CIELE  
 

1. Kognitivizácia  a  kreativizácia  
 

1.1      Rozvíjať inteligenciu, myslenie ţiaka, učiť ho riešiť problém, vytvárať potrebu učiť sa. 
1.2      Prijímať hovorenú alebo písanú informáciu, rozumieť jej a vyuţívať ju. 

1.3      S porozumením čítať veku primeranú literatúru, interpretovať posolstvo textu, vyjadriť 

svoje pocity z prečítaného. 
1.4 Začať pracovať s odbornými príručkami, slovníkovou literatúrou, pod vedením učiteľa 

pouţívať na získavanie informácií internet, kniţnicu a iné zdroje. 

1.5 Rozvíjať poznávacie schopnosti (pozornosť, pamäť, myslenie, predstavivosť, 

fantáziu). 

1.6      Tvoriť veku primerané texty a prejavy s uplatnením jednotlivých fáz písania textu. 
 

 
 
 

2. Emocionalita 
 

2.1 Prostredníctvom čítania, sledovania filmov, médií a umenia rozvíjať emocionalitu 

ţiaka 

2.2      Textami, motivačnými článkami, motivačným vstupom učiteľa vytvárať priestor 

a moţnosti prejavovať emocionalitu ţiaka. 
2.3      Pestovať a trénovať všímavosť, aktívnu pozornosť, vypestovať presvedčenie 

o hodnote človeka a jeho diele. 
 

 
 
 

 3.  Motivácia  a  autoregulácia  
 

3.1      Rozvíjať schopnosť ţiakov učiť sa, byť tvorivý, spoluvytvárať sebavedomie 

a schopnosť ohodnotiť svoj výkon. 

3.2 Formovať osobnosť ţiaka, pomôcť rodine vytvárať hodnotový systém dieťaťa. Viesť 

ţiaka k tolerancii a oceňovaniu mieru a pokoja. 
 

 
 
 

 4.  Socializácia  
 

4.1 Cvičiť efektívnu komunikáciu s ľuďmi, naučiť ţiaka rozlíšiť neformálnu a formálnu 

komunikáciu. 

4.2      Zverejňovať práce ţiaka podľa moţností školy, regiónu. 

4.3 Učivom slovenského jazyka a literatúry pomáhať prekonávať bariéry medzi ľuďmi 



  

iných národov a národností. 

4.4      Pestovať európsku dimenziu aj výberom textov, aktivít, účasťou na projektoch, atď. 
 

 
 
 

 

 
 

 

 II:  HODNOTOVÉ  CIEL E 
 

 
 
 

1. Formovať vzťah k materinskému jazyku alebo štátnemu jazyku. 
2. Vybudovať úctu k jazykom iných národov a národností, mať najzákladnejšie informácia 

o národnostiach ţijúcich na Slovensku 

3. Byť otvorený voči inému názoru, rešpektovať aj opačný názor v intenciách humanizmu 

a demokracie. 
4. V textoch prichádzať do styku s témami environmentálnej výchovy, výchovy k manţelstvu 

a rodičovstvu, ochrany zdravia, ţivotného štýlu, výchovy budúceho občana a spotrebiteľa, 

s témami o ţivote detí v európskych krajinách a vo svete. 
5. Pracovať s textami s problematikou ľudských práv, základných slobôd a zásad zakotvených 

v Charte Spojených národov. 
 

 
 
 
 

Uţ predchádzajúca koncepcia vyučovania literatúry na základných školách vychádzala 

predovšetkým zo záţitku, vytvorenia si pozitívneho vzťahu k literatúre. 
 

Súčasná koncepcia túto tézu ešte posilňuje. Učivo je koncipované tak, aby sa sústavne 

rozvíjali čitateľské a interpretačné schopnosti ţiakov. Učiteľ nepredkladá ţiakom hotové 

poznatky, ale vytvára im podmienky a pripravuje podnety, aby sa vedomostí zmocňovali sami. 
 

Súčasne sa v procese vzdelávania rozvíjajú aj ďalšie (kognitívne, komunikačné, 

interpersonálne, intrapersonálne) kompetencie. 
 

Učebné osnovy ŠkVP literárnej výchovy pre 6. ročník sú pedagogickým dokumentom 

vypracovaným na základe obsahového vzdelávacieho štandardu ŠVP. 
 

Učebné osnovy nepredpisujú povinných autorov (literárne diela). Zostáva na učiteľovi, 

ako bude usmerňovať proces vzdelávania, aký výber autorov a literárnych diel zaradí do 

vyučovania na realizáciu vzdelávacieho procesu. 
 

 

 

 

 

 

 



  

Poznávacie a čitateľské kompetencie 
 

 
 
 
 

 Technika  čítania  a  verejná  prezentáci a  textu  

 
1) Plynulo čítať súvislý umelecký text, pri hlasnom čítaní správne dýchať, artikulovať a 

dodrţiavať spisovnú výslovnosť. 

2) Recitovať prozaické a básnické diela. Rešpektovať rytmickú usporiadanosť básnického textu, 

frázovať básnický aj prozaický text v zhode s vlastným chápaním jeho významu. 

3) Čítať text postavy dramatického diela pri spoločnom dramatizovanom čítaní. Modulovať hlas 

podľa zmyslu textu. 

 
 
 

 Pamäťové,  klasifikačné  a  aplikačné  zručnosti  

 
1) Zapamätať si potrebné fakty a definície a vedieť demonštrovať ich znalosť. 

 

 

2) Vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi. 
 

 

3) Usporiadať známe javy do tried a systémov. 
 

 

4) Aplikovať literárnovedné vedomosti na literárne texty s analogickou štruktúrou 
 

 

(jednoduchý transfer). 
 

 
 
 
 

 Analytické  a  interpretačné  zručnosti  

 
1) Prerozprávať obsah prečítaného diela. 

 

 

2) Odlíšiť epické, lyrické a dramatické texty. 
 

 

3) Vytvoriť dejovú osnovu prečítaného diela, vyhľadať kľúčové slová. 
 

 

4) Určiť hlavné a vedľajšie postavy diela. 
 

 

5) Abstrahovať a sformulovať hlavnú myšlienku prečítaného diela, vrátane lyrickej básne. 

 

6) Analyzovať umelecký text po štylisticko-lexikálnej a kompozičnej stránke a určiť funkciu 



  

jednotlivých prvkov pre celkové vyznenie diela, interpretovať význam diela. 

7) Sformulovať vlastné hodnotenie diela a podloţiť svoje stanovisko argumentmi. 
 

 
 
 
 

 Tvorivé zručnosti 

 
1) Zdramatizovať básnický alebo prozaický text (rozprávka, bájka, povesť). 

 

 

2) Ilustrovať umelecký text. 
 

 

3) Napísať kratší prozaický útvar (bájka, rozprávka), básnický text, scenár. 
 

 

4) Inscenovať kratší dramatický text. 
 

 

 Informačné  zručnosti 

 
1) Orientovať sa v školskej a verejnej kniţnici. 

 

 

2) Pracovať s kniţným fondom vo forme kartotéky a v elektronickej podobe. 
 

 

3) Vedieť získať informácie z integrovaného informačného systému a internetu. 
 

 

4) Budovať si vlastnú kniţnicu. 
 

 
 
 

Obsah témy: 
 
 
 

 

P.č. 
 

Tematický celok 
Počet hodín 

ŠVP ŠkVP 

 

1. 
Krátke     formy     ľudovej 

ľudovej slovesnosti 

 

17 
 

0 

2. Poézia 18 0 

3. Próza 19 0 

4. Divadelná hra 13 0 



 

 

Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard 

Krátke formy ľudovej ľudovej 

Slovesnosti 

 

 

Poézia 

Rozlíšenie prísloví 

a porekadiel, významová 

analýza krátkych prozaických 

textov. 

Vyvodenie pojmu balada, 

pôvodne spievaný útvar, 

hlavné znaky balady, pojem 

ľudová balada, pojem 

epiteton, porovnanie znakov 

balady a rozprávky 

Sociálna balada, umelá balada, 

znaky balady, vyvodenie 

pojmu dialogizácia 
Balady Erbena, umelecký 

prednes, významová 

interpretácia 

Vyvodenie pojmu bájka, 

vyuţite humoru, pojem satira 

pojem alegória/inotaj 

Mravné ponaučenie 
Analýza významu bájok 

v minulosti a dnes 

Rozlíšiť, vysvetliť 

a definovať pojmy: príslovie, 

porekadlo, pranostika, vedieť 

uviesť príklad. 

Vysvetliť pojem balada, 

vedieť identifikovať text ako 

baladu, poznať znaky balady, 

vedieť nájsť spoločné 

a odlišné znaky s rozprávkou. 
Vedieť odlíšiť klasickú 

a sociálnu baladu, poznať 

základné biografické údaje 

o spisovateľoch, vedieť nájsť 

epiteton a vytvoriť príklad, 

poznať pojem dialogizácia 

balady 

Poznať zbierku balád Kytica, 

základné informácie zo ţivota 

spisovateľa 

Vysvetliť pojem bájka, 

sformulovať ponaučenie, 

poznať a pouţiť pojmy 

alegória, satira, humor, 

poznať základné biografické 

údaje zo ţivota autorov 

Vedieť sformulovať mravné 

ponaučenie 
Vedieť pracovať podľa 

pokynov s textom 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Próza Vyvodenie pojmu báj , ktorý 

je jedným z najstarších 

útvarov 

Pojmy úvod, zápletka, 

vyvrcholenie, obrat, 

rozuzlenie 

Koncepcia hlavných 

a vedľajších postáv, 

záporných a kladných postáv 

Poznávanie bájí rôznych 

národov 
 
 
 
 
 

Poézia – súčasť umeleckej 

literatúry, znaky poézie 
 

 
Pojem epiteton 
verš, rým 
pojem refrén, upevnenie 

pojmu rým, hudobné ukáţky 

detských populárnych piesní 

Vedieť získať informácie 

z rôznych zdrojov o pojme 

báj, rozlíšiť pojmy boh a 

hrdina 

Vnímať dejovú kompozíciu, 

poznať niektorých bohov 

gréckej mytológie 

Vedieť vyhľadať hlavné 

a vedľajšie postavy, vedieť 

rozdeliť postavy na kladné a 

záporné 

Umelecký prednes 
 

 
Poznať rozdiel medzi poéziou 

a prózou, vedieť vyhľadať 

personifikáciu, zdrobneninu, 

prirovnanie. 
 

 
Vedieť identifikovať 

a pomenovať v umeleckom 

texte epiteton, vedieť vytvoriť 

príklad. 

Vedieť určiť verš, druhy 

rýmu: striedavý, obkročný, 

zdruţený. 

Vedieť podľa základných 

znakov odlíšiť populárnu 

a ľudovú pieseň. 

 

 
 
 
 
 

 



  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Divadelná hra 
 

 

 

 

 

 

Materiál o autoroch textov, 

vyhľadávanie textov piesní, 

porovnanie populárnej piesne 

s ľudovou piesňou 
 

 
Opakovanie pojmu povesť 

z predchádzajúcich ročníkov 
 

 
 
 
 

Pojem historická poviedka 
 

 
 
 

Bylina 
Pojem autobiografický román, 

autobiografická poviedka, 

aplikácia literárneho pojmu 

dialóg 

Charakterizácia literárneho 

hrdinu, aplikácia pojmov – 

úvod, zápletka, vyvrcholenie, 

obrat, rozuzlenie 

Vnútorná kompozícia 

literárneho diela, čítanie 

s dôrazom na techniku čítania 
Pojem dobrodruţná literatúra, 

znaky dobrodruţnej literatúry 
Pojem rozprávač, on-forma, 

ja-forma rozprávania 
Definícia pojmu divadelná 

hra, pojmy herec, reţisér,.... 
pojmy dialóg, monológ a ich 

aplikácia, pojem dej – nositeľ 

dramatického napätia 

v divadelnej hr Pojem 

audiovizuálne umenie, 

premena prozaického textu na 

dramatický, porovnať 

filmovú, rozhlasovú 

a televíznu 

rozprávku e 

 

 

 

Vedieť základné biografické 

údaje o autoroch textov 

populárnej piesne. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vedieť odlíšiť poéziu od 

prózu 
 

 
Vedieť vysvetliť pojem 

povesť a znaky povesti. 
 

 
Poznať typológiu povestí, 

poznať základné biografické 

údaje o autoroch povestí 

Poznať regionálne povesti. 
Prehlbovať analytické 

čitateľské zručnosti. 
 
Vedieť vysvetliť pojem 

poviedka. 
 
Poznať a aplikovať pojem 

autobiografická literatúra. 

Vedieť vysvetliť pojmy 

monológ, dialóg. 
Vedieť nájsť hlavné 

a vedľajšie postavy. 
 
Poznať základné biografické 

údaje autorov. 

Vedieť vysvetliť pojem 

dobrodruţná literatúra, 

sformulovať hlavnú 

myšlienku diela. 

Vedieť identifikovať v texte 

rozprávača, vedieť 

transformovať rozprávanie 

z ja-formy na on-formu a 

naopak 

Vedieť charakterizovať 

divadelnú hru, ovládať pojmy 

herec, reţisér, dramaturg,.... 

Vedieť aplikovať 

dramatizované čítanie, vedieť 

identifikovať v texte 

umelecké prostriedky 



  

a vysvetliť ich. 

 



  

 
 

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 ţivotného 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medzipredmetové vzťahy 
 

     Na hodine literatúry moţno vyuţiť poznatky aj z iných predmetov najmä :  

Dejepisu – ţivot ľudí v minulosti 

občianskej náuky – etické kategórie, prelínajúca sa terminológia 

slovenského jazyka– čítanie s porozumením, spracovanie textu, 

koncept, výťah, výstriţky, hodnota literatúry ako prameňa 

poznávacieho a estetického záţitku  

náboţenskej výchovy – kresťanské kategórie vo vedomí Európana, 

dejiny cirkvi 

informatiky – práca s internetom,  

výtvarnej výchovy – ilustrácia  prečítaného  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Požadovaný výstup zo 6. ročníka: 
 

Rozlíšiť, vysvetliť a definovať pojmy: príslovie, porekadlo, pranostika, vedieť uviesť 
príklad. 
Vysvetliť pojem balada ,vedieť identifikovať text ako baladu, poznať znaky balady,  

epiteton a vytvoriť príklad, poznať pojem dialogizácia balady 



  

Vysvetliť pojem bájka, sformulovať ponaučenie, poznať a pouţiť pojmy alegória, satira, humor, poznať 
základné biografické údaje zo ţivota autorov 
Vedieť pracovať podľa pokynov s textom 

Vedieť získať informácie z rôznych zdrojov o pojme báj, rozlíšiť pojmy boh a hrdina 
Vedieť vyhľadať hlavné a vedľajšie postavy, vedieť rozdeliť postavy na kladné a záporné 
Poznať rozdiel medzi poéziou a prózou, vedieť vyhľadať personifikáciu, zdrobneninu, prirovnanie. 

Vedieť určiť verš, druhy rýmu: striedavý, obkročný, zdruţený. 
Vedieť vysvetliť pojem povesť a znaky povesti. 

Vedieť vysvetliť pojem poviedka. 

Vedieť vysvetliť pojem dobrodruţná literatúra, sformulovať hlavnú myšlienku diela. 
Vedieť identifikovať v texte rozprávača, vedieť transformovať rozprávanie z ja-formy na on-formu a 
naopak 
Vedieť charakterizovať divadelnú hru, ovládať pojmy herec, reţisér, dramaturg,.... 

 
 
 
 
 
 

Stratégia vyučovania 
 

 

Metódy,  formy  a prostriedky  vyučovania  literatúry majú  stimulovať  rozvoj  poznávacích 

schopností     ţiakov,     podporovať     ich     cieľavedomosť,     samostatnosť     a tvorivosť. 

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

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

povzbudzovať a viesť ţiaka 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: prevaţuje 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), vyuţitie IKT pri tvorbe projektov, brainstorming, exkurzie, vychádzky (návšteva 

kniţnice,). 
 

 
 
Učebné zdroje 
   
Daniela Petríková: Literárna výchova pre 6. ročník základných  škôl  Zdruţenie EDUCO 2010                                           
 
 

    počítač a webové stránky 

    noviny, časopisy 

    knihy zo školskej kniţnice 
 

 

Demonštračné pomôcky a didaktická technika ( IKT ) budú vyuţívané podľa moţností školy. 
 

 
 
 

 
 
 



  

Hodnotenie predmetu 
 

Hodnotenie ţiaka sa vykonáva klasifikáciou podľa Metodického pokynu č.22/2011 na 

hodnotenie žiakov základnej školy. Výsledky klasifikácie sa vyjadria piatimi stupňami: 1 – 

výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný,   5 - nedostatočný.  

Vo výchovno-vzdelávacom procese sa bude uskutočňovať priebežné a celkové hodnotenie: 

priebežné hodnotenie v predmete sa bude uskutočňovať pri hodnotení čiastkových 

výsledkov a prejavov ţiaka na vyučovacích hodinách a bude mať hlavne motivačný 

charakter; učiteľ bude zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti ţiaka a prihliadať na 

jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť, 

celkové hodnotenie ţiaka v predmete sa bude uskutočňovať na konci prvého polroka 

a druhého polroka v školskom roku a má čo najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň jeho 

vedomostí, zručností a návykov vo vyučovacom predmete. 

V procese hodnotenia bude učiteľ uplatňovať primeranú náročnosť, pedagogický takt voči 

ţiakovi, rešpektovať práva dieťaťa a humánne sa správať voči ţiakovi. Predmetom hodnotenia 

budú najmä učebné výsledky ţiaka, ktoré dosiahol v predmete v súlade s poţiadavkami 

vymedzenými v učebných osnovách, osvojené kľúčové kompetencie, ako aj usilovnosť, 

osobnostný rast, rešpektovanie práv iných osôb, ochota spolupracovať a správanie ţiaka podľa 

školského poriadku.  

Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a správania žiaka získa učiteľ 

najmä týmito metódami, formami a prostriedkami: 

sústavné diagnostické pozorovanie ţiaka, 

sústavné sledovanie výkonu ţiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, 

rôzne druhy skúšok (písomné, ústne), didaktické testy, 

analýza výsledkov rôznych činností ţiaka, 

konzultácie s ostatnými pedagogickými zamestnancami a podľa potreby s odbornými 

zamestnancami zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. 

Podkladom pre celkové hodnotenie vyučovacieho predmetu budú: 

známka za ústnu odpoveď, 

známky za rôzne písomné druhy skúšok, didaktické testy 

posúdenie prejavov ţiaka. 

 

 

Hodnotenie testov: 100 – 90 % - 1 

                                89 – 75 %  -  2 

                                 74 – 60 % - 3 

                                 59 – 30 % - 4 

                                 29 – 0  % - 5 



  

 
 

 
 
 
 

Učebné osnovy zo slovenského 

jazyka 
 

pre 7.ročník 

ZŠ 
 

(spracované v súlade so ŠVP Slovenský jazyk  ISCED 2 – 

príloha) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Slovenský jazyk 
 

3 hodiny (týždenne), 99 hodín ročne 
 

Názov predmetu SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

Časový rozsah výučby 5 hodín týţdenne, 3 h jazyk, 2 h literatúra 

Ročník 7. ročník  

Škola Základná škola, Zlaté Klasy, Hlavná 787/25 

Názov  ŠkVP Učíme sa pre ţivot, múdrosť robí človeka slobodným 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v SR 

Stupeň vzdelania ISCED 2                                                                                    

Dĺžka štúdia                          5 rokov 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Školský rok 2013/2014 
 
 

 

 

Charakteristika predmetu: 
 
 

Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra má v systéme školského vzdelávania 

centrálne postavenie, pretoţe 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 umoţňuje 

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 kaţdého 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 ţivot. 

Tvorí integrálnu zloţku  jeho myslenia, je prostriedkom na poznávanie vonkajšieho i 

vnútorného sveta, na verbálne vyjadrovanie myšlienok, pocitov a nálad, slúţi  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 

 pouţívať 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 ţivota 

 

Cieľom predmetu je viesť ţ 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 vyuţitie  jazykových a 

mimojazykových prostriedkov    písaných  a  ústnych  prejavov.  To  napomáha  ţiakovi  chápať    

zloţitosť  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 

ţivotu, spoznávať zákonitosti súčasného ţivota,  pochopiť históriu a inšpirovať sa do 

budúcnosti. 

- Rozvíjať komunikačné schopnosti a návyky ţiakov, 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 ţiakoch 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 ţiakov   k zvyšovaniu jazykovej kultúry ich 

verbálnych prejavov, ústnych  i písaných. 

- Prostredníctvom jazyka viesť ţ iakov  k spoznávaniu histórie   vlastného národa a váţiť  si 

ľudí, ktorí sa zaslúţili o rozvoj  a poznanie slovenského jazyka. 

- Prehlbovať estetické cítenie ţiakov a tak im umoţniť vnímať  a precítiť krásu umeleckého 

slova či diela. 

- Rozvíjať etické cítenie ţiakov zaloţené 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: 

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

usúvzťaţňovanie. 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 pouţívaní   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 vyuţívaním korektorských 

značiek. 

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

jednotlivých štýlov. Získavajú aj základnú predstavu o štýle. 

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

všeobecného  vzdelávania  ţiaka  -  človeka  v  najširšom  zmysle,  pretoţe  rozvíja  ţiakovu 

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

 

 

 

Kľúčové spôsobilosti  - 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 vyuţitie 

 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 

 Pouţívať informácie a textové pasáţe z iných zdrojov 

 Transformovať texty z jedného ţánru do druhého 

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

 Revidovať a editovať koncept s vyuţitím spätnej väzby na spoluţiakov 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 

 Pouţívať informácie a textové pasáţe z iných zdrojov 

 Pouţívať slovnú zásobu primeranú určitému cieľu komunikácie a publiku 

 Štylizovať jednoduché vety a jednoduché súvetia v texte 

 Rešpektovať jazykové pravidlá 

 Vyuţívať pri komunikácii jazykové a mimojazykové prostriedky 

 

Obsah, Témy: 

Prehľad tematických celkov a stanovený počet hodín 

(3 hodiny týţdenne, 99 hodín ročne) 2 hodiny ŠVP+ 1 hodina ŠkVP) 

 

 

 

 

 



 

 

Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard 

Opakovanie 

vedomostí 

a zručností zo 6. 

ročníka 

16h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikácia 

v spoločnosti 

10h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovné druhy 

37h 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivizovať vedomosti zo šiesteho 
ročníka 

Príbeh, spodobovanie, synonymá, 

spisovné a nespisovné slová, argument, 

protiargument 

Pravopis i/y, film, plagát, leták 

Čítanie s porozumením, list, 

charakteristika 

Opis osoby, pravopis, prídavné mená, 

slovná zásoba 

Rozprávanie, priama reč, stavba 

príbehu, neplnovýznamové slovesá, 

citoslovcia 

Príslovky, téma, hlavná myšlienka 

Osnova ja-rozprávania, koncept, 

čistopis, priama reč 

akostné a vzťahové prídavné mená, 

statický opis 

Opis pracovnej činnosti, slovesá, 

odvodené slovesá, zloţené slová, 

frazeologický slovník 

Téma, hlavná myšlienka, vecný text,  

vzory podstatných mien, skladba, 

synonymá, predloţky 

Druhy komunikácie, informácie, 

vzťahy 

Vysielateľ, príjemca, jazykové 

prostriedky, mimojazykové prostriedky, 

zvukové prostriedky 

Osobitosti ľudí, prostredie, forma 

Vyjadrenie nezáujmu, odmietnutia, 

asertívna komunikácia, reč tela 

Efektívna komunikácia, komunikačný 

zámer 

Nárečové a slangové slová 

Úsporné slová, bodka v skratkách 

Značky, iniciálové skratky, skratkové 

slová 

Tempo, sila hlasu, prednes, príhovor – 

uvítací, záverečný, stavba príhovoru, 

slovesá, oslovenie, ţelacie vety, 

rečnícke otázky 

Koncept, čistopis 

Výslovnosť a pôvod cudzích slov, 

domáce slová 

Tvrdá výslovnosť de-, te-, ne-, le-, di-, 

ti-, ni-, li- písanie i/y  

písanie i/y v koreni slov, pôvodná 

výslovnosť a pôvodný pravopis 

Neologizmy, historizmy 

Archaizmy, zastarané slová, slovná 

zásoba, národný jazyk, slovníky 

Konkrétne a abstraktné podstatné mená, 

Porozpráva jednoduchý prázdninový 
príbeh, v texte nájde nespisovné 

slová, vytvorí synonymá, správne 

zdôvodní spodobovanie hlások. 

V diskusii pouţíva vhodné 

argumenty a protiargumenty 

Samostatne vytvorí informáciu na 

základe textu –plagát a leták, urobí 

gramatický  rozbor, určuje druhy 

a ţánre obľúbených filmov 

Urobí informatívny rozbor textu 

s rozlíšením členenia listu, pouţije 

ţelacie vety, urobí 

autocharakteristiku 

Nájde kľúčové slová v opise osoby, 

pomocou prídavných mien zostaví  

sled ľudských vlastností, precvičuje 

pravopis  písania i/y 

V texte rozprávania nájde priamu reč, 

samostatne vytvára priamu reč, 

dotvorí stavbu príbehu, pouţije 

citoslovcia, určuje gramatické 

kategórie neplnovýznamových 

slovies texte rozpozná príslovky a ich 

úlohu, nájde a formuluje hlavnú 

myšlienku, tému,  

Napíše cvičnú slohovú prácu v 1. 

osobe 

Ústne prezentuje vlastný statický opis 

zvieratka, stupňuje prídavné mená, 

precvičuje pravopis i/y 

Urobí jednoduchý opis výroby 

panáka, pracuje s ilustráciou, vytvára 

odvodené  a zloţené slová, 

viacslovné výrazy nahrádza 

zloţeným slovom, v slovníku 

vyhľadá príslovia a porekadlá na 

jeseň 

Číta s porozumením, formuluje tému 

a hlavnú myšlienku,  

Ovláda pravopis predloţiek, určuje 

vzory podstatných mien, vytvára 

synonymické rady. Diskutuje v rámci 

skupiny 

Pomocou ilustrácií nacvičí rôzne 

komunikačné situácie, monologicky 

a dialogicky komunikuje, vyvodí 

rôzne komunikačné podoby 

Uplatní vedomosti  z komunikácie 

prakticky a zdôvodní jazykovú 

a mimojazykovú komunikáciu 

Z dialogických textov charakterizuje 

vysielateľa, hodnotí význam 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikačné 

situácie 

8h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ţivotné – neţivotné, rody, skloňovanie, 
vzory 

Konkrétne a abstraktné podstatné mená, 

ţivotné – neţivotné, rody, skloňovanie, 

vzory 

pomnoţné podstatné mená, tvar 

mnoţného čísla 

Rod pomnoţných podstatných mien 

Prídavné mená, ich úloha v jazyku 

Akostná, vzťahové prídavné mená, 

vzory, stupňovanie 

Privlastňovacie prídavné mená 

Umelecký opis, citovo zafarbený, 

náladový opis 

Téma opisu, básnické prostriedky, 

nálady opisu, prirovnanie, 

personifikácia metafora, epiteton 

Téma opisu, básnické prostriedky, 

nálady opisu, prirovnanie, 

personifikácia metafora, epiteton 

Číslovky základné, otázka koľko? 

Písanie číslic slovom, skloňovanie 

Písanie čísloviek spolu a zvlášť 

Základné , radové a násobné číslovky 

Vzor pekný a cudzí 

Rozdelenie čísloviek 

Slovesá, osnova príbehu, slovesný čas 

a osoba 

Neplnovýznamové a plnovýznamové 

slovesá, zvratné slovesá, rozprávanie 

v 1. a v 3. osobe 

Prebiehajúci dej, ukončený dej, 

dokonavý vid, nedokonavý vid 

Opis pracovnej činnosti, časová 

následnosť, slovesá 

Spojky, postavenie vo vete, funkcia 

spojov  

Slovný druh, podskupiny slovných 

druhov, gramatické kategórie, vzor 

Pravopis prídavných mien, číslovky, 

podstatné mená, pomnoţné podstatné 

mená, 

Fakty, názory, informácie, vetné členy, 

podmet, prísudok, jednočlenná 

a dvojčlenná veta, prisudzovací sklad 

Titulky novín a časopisov, vety 

s prisudzovacím skladom, holá veta, 

rozvitá veta 

Viacnásobný vetný člen, oddeľovanie 

viacnásobných vetných členov, 

zveličovanie 

osobné zámeno v úlohe podmetu, 

dvojčlenná veta, prisudzovací sklad, 

vetný základ, jednočlenná veta 

komunikácie pomocou technických 
prostriedkov – výhody a nevýhody 

Precvičovanie Samostatne zostaví 

text , improvizujú asertívne dialógy 

na určenú tému 

Nahrádza nespisovné slová 

spisovnými, opraví text 

Pozná najbeţnejšie skratky v textoch 

a vysvetlí ich význam 

Vyvodí definíciu značiek, iniciálové 

skratky, skratkové slová, nájde ich 

v texte, utvára iniciálové skratky, 

ovláda pravopis skratiek 

Urobí rozbor textu – príhovoru podľa 

pokynov 

Nahrádza cudzie slová domácimi, 

ovláda pravopis a výslovnosť cudzích 

slov, pozná výnimky v ohýbaní 

a skloňovaní cudzích slov 

Zdôvodňuje výslovnosť a pravopis 

slov cudzieho pôvodu, pracuje 

s heslami v slovníku 

Správne určuje písanie i/y, 

z učebných textov vyberá slová 

cudzieho pôvodu 

Slová cudzieho pôvodu 

Prakticky odvodí definície 

neologizmov a historizmov, zadeľuje 

ich podľa významu do skupín 

Nahrádza archaizmy súčasnými 

výrazmi, samostatne určuje slová 

podľa dobového výskytu, pouţíva 

neologizmy, vytvára výrazy podľa 

obrázka kancelárie. Definuje slovnú 

zásobu, delí staré a nové slová 

Rozlišuje podstatné mená v texte, 

klasifikuje ich, určuje gramatické 

kategórie a vzory, zdôvodňuje 

pravopis 

 

Porovnáva pádové prípony a skloňuje  

podstatné mená podľa vzoru hrdina, 

roztrieďuje a zdôvodňuje 

skloňovanie, dopĺňa i/y, pouţíva 

podstatné meno vo vytvorených 

vetách v rôznych tvaroch 

Odvodí definíciu pomnoţných 

podstatných mien, odlíši pomnoţné 

od podstatných mien v mnoţnom 

čísle, určuje konkrétne, abstraktné, 

všeobecné, vlastné 

Určuje rod podľa zakončenia 

v nominatíve, datíve a lokáli. Určuje 

vzor, skloňuje 



 

 

 

Skladba 

8h  

 

 

 

 

 

Projekt 

9h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opakovanie učiva 

zo 6. a 7. ročníka 

11h 

 

osobné zámeno v úlohe podmetu, 
dvojčlenná veta, prisudzovací sklad, 

vetný základ, jednočlenná veta 

Jadro vety, jednočlenná veta 

Slovesné a neslovesné jednočlenné vety 

Vývoj písma  - znaky, obrázkové, 

znakové písmo, klasifikácia viet 

Téma projektu, osnova prípravy, 

tabuľka, hlavička, názov, riadok, stĺpec, 

vzorový plán projektu  

Téma projektu, pramene 

Správa o projekte 

Komunikácia, asertívna komunikácia, 

nespisovné slová - slang skratky, 

značky, iniciálové slová 

Oslovenia v prívetoch, slovná zásoba, 

synonymá, slová cudzieho pôvodu, 

staré slová a neologizmy 

Podstatné mená, prídavné mená, 

pomnoţné podstatné mená, vlastné 

podstatné mená 

Privlastňovacie prídavné mená, 

antonymá, príslovia a porekadlá, 

prostriedky umeleckého opisu 

Číslovky,  

neplatnosť pravidla o rytmickom 

krátení v neurčitkoch slovies. dokonavé 

a nedokonavé slovesá, príslovky 

Opis pracovného postupu, spojky, vetné 

členy, druhy viet 

 

Rozlišuje a skloňuje prídavné mená 
v texte, vytvára variácie textu bez 

a s prídavnými menami, pokúša sa 

vytvoriť synonymické rady 

prídavných mien 

Určuje a klasifikuje prídavné mená , 

dopĺňa prípony a odôvodňuje 

pravopis prípon podľa vzorov 

Skloňuje a zdôvodňuje pravopis, 

vytvorí z podstatných mien 

privlastňovacie prídavné mená, 

podstatné mená dopĺňa vhodnými  

prídavnými menami 

Precvičovanie prídavných mien 

precvičovanie 

Definuje umelecký opis na základe 

textu, rozpozná jazykové prostriedky 

umel. opisu, ústne vytvára umelecký 

opis na základe obrázkov prírody 

Urobí rozbor textu na základe 

určených otázok 

Vytvorí umelecký opis obrázka – 

ústne, pouţíva básnické jazykové 

prostriedky 

Dokáţe odpovedať na otázky po 

uvedomelom čítaní, rozvíja 

pozornosť na detaily významu textu  

Správne píše číslice slovom, ovláda 

skloňovanie od päť do 

deväťdesiatpäť 

Ovláda pravidlá písania čísloviek 

spolu a zvlášť, správne aplikuje 

v praktických cvičeniach 

Ovláda definície čísloviek, formuluje 

otázky, ktoré spája s jednotlivými 

druhmi čísloviek 

Skloňuje radové a násobné číslovky 

v tvaroch prídavných mien podľa 

vzorov, odôvodňuje pravopis prípon 

opis, rozpozná a pouţíva slovesá, 

porovná rozprávanie s dynamickým 

opisom, nájde odlišnosti   

Odvodí úlohu spojok v jazyku, 

dopĺňa veta so spojkami, číta s 

porozumením, orientuje sa detailne v 

texte 

Orientuje sa v slovách, postupuje  vo 

vytváraní rozboru podľa ustálenej 

schémy 

Správne rieši zadané úlohy 

v cvičeniach o slovných druhoch, 

ovláda písanie i/y v pádových 

príponách 

Číta s porozumením,  reprodukuje 



 

 

fakty z textu a tlmočí svoje názory, 
určuje vetné členy – podmet, 

prísudok, rozlišuje slovesný 

a slovesnomenný prísudok, definuje 

dvojčlennú jednoduchú vetu  

Definuje holú a rozvitú vetu, 

prakticky ich rozlišuje v texte a 

klasifikuje 

Rozlišuje a klasifikuje holý, rozvitý 

a viacnásobný vetný člen 

Vyvodí definície, do viet správne 

dopĺňa prísudok alebo vetný základ, 

podľa moţnosti doplní k slovesám 

osobné zámená 

Ovláda definície, do viet správne 

dopĺňa prísudok alebo vetný základ, 

podľa moţnosti doplní k slovesám 

osobné zámená 

Klasifikuje jednočlenné vety  so 

slovesom a bez slovesa, určuje slovné 

druhy jednočlenných viet 

Zistí spoločné vlastnosti slovesných 

a neslovesných jednočlenných viet, 

samostatne dotvára texty so 

zdôraznením okolností príbehu 

a pocitmi pomocou jednočlenných 

viet. Dokáţe, ţe veta obsahujúca 

jedno slovo môţe byť dvojčlenná 

Určuje vety  vytvorí tabuľku so 

zhrnutím vlastností viet 

Osvojí si postupy a schémy 

všeobecne pri príprave projektu 

Vyberie a pripraví podklady 

k samostatnej prezentácii projektu 

Výstiţne opíše, čo bolo cieľom 

projektu, opíše postup, pouţité 

pomôcky, časový plán, zhodnotí 

prínos projektu 

Vytvorí tabuľku s rozdelením 

čísloviek ,čo pomenúvajú, ako sa na 

ne pýtame, delí na určité a neurčité 

Precvičovanie, utvrdzovanie 

vedomostí 

Precvičovanie, utvrdzovanie 

vedomostí 

rozpoznávanie a klasifikácia slovies, 

pomocou slovies – kľúčových slov 

ţiak vytvorí osnovu  prečítaného 

príbehu 

Dopĺňa neplnovýznamové slovesá 

v cvičeniach, vytvára vety  s pouţitím 

zvratných a nezvratných slovies, 

ovláda definície: pomocné slovesá, 

rozlišuje osobu, číslo, čas a spôsob  



 

 

V texte rozlišuje slovesá vyjadrujúce 
prebiehajúci a ukončený dej, určuje  

vid, vytvára dvojice slovies dokonavé 

- nedokonavé 

 

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 ţivotného 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, pouţíva internet,                                                                                                               
                                                                 sleduje tlač 
 

 
Medzipredmetové vzťahy 
 

     Na hodine slovenského jazyka moţno vyuţiť poznatky aj z iných predmetov najmä :  

Dejepisu – ţivot ľudí v minulosti 

občianskej náuky – etické kategórie, prelínajúca sa terminológia 

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

výstriţky, hodnota literatúry ako prameňa poznávacieho a estetického 

záţitku  

náboţenskej výchovy – kresťanské kategórie vo vedomí Európana, 

dejiny cirkvi 

informatiky – práca s internetom,  

výtvarnej výchovy – ilustrácia  prečítaného  

 

Požadovaný výstup zo 7. ročníka: 

 

 



 

 

Uplatní vedomosti  z komunikácie prakticky a zdôvodní jazykovú a mimojazykovú komunikáciu 

Z dialogických textov charakterizuje vysielateľa, hodnotí význam komunikácie pomocou 

technických prostriedkov – výhody a nevýhody 

Vyvodí definíciu značiek, iniciálové skratky, skratkové slová, nájde ich v texte, utvára iniciálové 

skratky, ovláda pravopis skratiek 

Urobí rozbor textu – príhovoru podľa pokynov 

Nahrádza cudzie slová domácimi, ovláda pravopis a výslovnosť cudzích slov, pozná výnimky 

v ohýbaní a skloňovaní cudzích slov 

Zdôvodňuje výslovnosť a pravopis slov cudzieho pôvodu, pracuje s heslami v slovníku 

Správne určuje písanie i/y, z učebných textov vyberá slová cudzieho pôvodu 

Prakticky odvodí definície neologizmov a historizmov, zadeľuje ich podľa významu do skupín 

Nahrádza archaizmy súčasnými výrazmi, samostatne určuje slová podľa dobového výskytu, 

pouţíva neologizmy, vytvára výrazy podľa obrázka kancelárie. Definuje slovnú zásobu, delí staré 

a nové slová 

Rozlišuje podstatné mená v texte, klasifikuje ich, určuje gramatické kategórie a vzory, zdôvodňuje 

pravopis 

Porovnáva pádové prípony a skloňuje  podstatné mená podľa vzoru hrdina, roztrieďuje 

a zdôvodňuje skloňovanie, dopĺňa i/y, pouţíva podstatné meno vo vytvorených vetách v rôznych 

tvaroch 

Odvodí definíciu pomnoţných podstatných mien, odlíši pomnoţné od podstatných mien 

v mnoţnom čísle, určuje konkrétne, abstraktné, všeobecné, vlastné 

Rozlišuje a skloňuje prídavné mená v texte, vytvára variácie textu bez a s prídavnými menami, 

pokúša sa vytvoriť synonymické rady prídavných mien 

Určuje a klasifikuje prídavné mená , dopĺňa prípony a odôvodňuje pravopis prípon podľa vzorov 

Skloňuje a zdôvodňuje pravopis, vytvorí z podstatných mien privlastňovacie prídavné mená, 

podstatné mená dopĺňa vhodnými  prídavnými menami 

Definuje umelecký opis na základe textu, rozpozná jazykové prostriedky umel. opisu, ústne 

vytvára umelecký opis na základe obrázkov prírody 

Správne píše číslice slovom, ovláda skloňovanie od päť do deväťdesiatpäť 

Ovláda pravidlá písania čísloviek spolu a zvlášť, správne aplikuje v praktických cvičeniach 

Ovláda definície čísloviek, formuluje otázky, ktoré spája s jednotlivými druhmi čísloviek 

Skloňuje radové a násobné číslovky v tvaroch prídavných mien podľa vzorov, odôvodňuje 

pravopis prípon 

Odvodí úlohu spojok v jazyku, dopĺňa veta so spojkami, číta s porozumením, orientuje sa detailne 

v texte 

Orientuje sa v slovách, postupuje  vo vytváraní rozboru podľa ustálenej schémy 

určuje vetné členy – podmet, prísudok, rozlišuje slovesný a slovesnomenný prísudok, definuje 

dvojčlennú jednoduchú vetu  

Definuje holú a rozvitú vetu, prakticky ich rozlišuje v texte a klasifikuje 

Rozlišuje a klasifikuje holý, rozvitý a viacnásobný vetný člen 

Vyvodí definície, do viet správne dopĺňa prísudok alebo vetný základ, podľa moţnosti doplní 

k slovesám osobné zámená 

Klasifikuje jednočlenné vety  so slovesom a bez slovesa, určuje slovné druhy jednočlenných viet 

Zistí spoločné vlastnosti slovesných a neslovesných jednočlenných viett. Dokáţe, ţe veta 

obsahujúca jedno slovo môţe byť dvojčlenná 

Osvojí si postupy a schémy všeobecne pri príprave projektu 

Vyberie a pripraví podklady k samostatnej prezentácii projektu 

V texte rozlišuje slovesá vyjadrujúce prebiehajúci a ukončený dej, určuje  vid, vytvára dvojice 

slovies dokonavé - nedokonavé 
 

 

 

 

 



 

 

Stratégia vyučovania 
 

 

Metódy,  formy  a prostriedky  vyučovania  literatúry majú  stimulovať  rozvoj  poznávacích 

schopností     ţiakov,     podporovať     ich     cieľavedomosť,     samostatnosť     a tvorivosť. 

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

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

povzbudzovať a viesť ţiaka 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: prevaţuje 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), 

vyuţitie IKT pri tvorbe projektov, brainstorming, exkurzie, vychádzky (návšteva kniţnice,). 

Ţiaci si kladú otázky: 

- pouţijú 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 populárnovedeckej literatúry a beletrie 
 

 

• pri vyuţívaní týchto informácií a verifikovaní ich hodnoty 

- vyberaní informácií 

- organizovaní informácií 

- porovnávaní informácií 

- rozlišovaní informácií 

- zaraďovaní informácií. 

- kritickom zhodnotení rôznych zdrojov informácií 

 
 
 
Učebné zdroje 
   
Krajčovičová J.-Kesselová: Slovenský jazyk pre 7. ročník základných  škôl.  SPN Bratislava                  
2011                                           
 
 

    počítač a webové stránky 

    noviny, časopisy 

    knihy zo školskej kniţnice 

Slovníky, encyklopédie, pracovné zošity 
 

 

Demonštračné pomôcky a didaktická technika ( IKT ) budú vyuţívané podľa moţností školy. 

 
 



 

 

Hodnotenie predmetu 
 

Hodnotenie ţiaka sa vykonáva klasifikáciou podľa Metodického pokynu č.22/2011 na 

hodnotenie žiakov základnej školy. Výsledky klasifikácie sa vyjadria piatimi stupňami: 1 – 

výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný,   5 - nedostatočný.  

Vo výchovno-vzdelávacom procese sa bude uskutočňovať priebežné a celkové hodnotenie: 

priebežné hodnotenie v predmete sa bude uskutočňovať pri hodnotení čiastkových výsledkov 
a prejavov ţiaka na vyučovacích hodinách a bude mať hlavne motivačný charakter; učiteľ 

bude zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti ţiaka a prihliadať na jeho momentálnu 

psychickú i fyzickú disponovanosť, 

celkové hodnotenie ţiaka v predmete sa bude uskutočňovať na konci prvého polroka 

a druhého polroka v školskom roku a má čo najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň jeho 

vedomostí, zručností a návykov vo vyučovacom predmete. 

V procese hodnotenia bude učiteľ uplatňovať primeranú náročnosť, pedagogický takt voči ţiakovi, 

rešpektovať práva dieťaťa a humánne sa správať voči ţiakovi. Predmetom hodnotenia budú najmä 

učebné výsledky ţiaka, ktoré dosiahol v predmete v súlade s poţiadavkami vymedzenými 

v učebných osnovách, osvojené kľúčové kompetencie, ako aj usilovnosť, osobnostný rast, 

rešpektovanie práv iných osôb, ochota spolupracovať a správanie ţiaka podľa školského poriadku.  

Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a správania žiaka získa učiteľ 

najmä týmito metódami, formami a prostriedkami: 

sústavné diagnostické pozorovanie ţiaka, sústavné sledovanie výkonu ţiaka a jeho 

pripravenosti na vyučovanie, rôzne druhy skúšok (písomné, ústne), didaktické testy, analýza 

výsledkov rôznych činností ţiaka, konzultácie s ostatnými pedagogickými zamestnancami 

a podľa potreby s odbornými zamestnancami zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. 

Podkladom pre celkové hodnotenie vyučovacieho predmetu budú: 

známka za ústnu odpoveď, známky za rôzne písomné druhy skúšok, didaktické testy 

posúdenie prejavov ţiaka. 

Hodnotenie testov: 100 – 90 % - 1 

                                89 – 75 %  -  2 

                                 74 – 60 % - 3 

                                 59 – 30 % - 4 

                                 29 – 0  % - 5 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

 
 

Učebné osnovy z 

literatúry 
 

pre 7.ročník 

ZŠ 
 

(spracované v súlade so ŠVP Literatúra  ISCED 2 – 

príloha) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

2 hodiny týždenne), 66 hodín ročne 
 
 

Názov predmetu SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

Časový rozsah výučby 5 hodín týţdenne, 3 h jazyk, 2 h literatúra 

Ročník 7. ročník  

Škola Základná škola, Zlaté Klasy, Hlavná 787/25 

Názov  ŠkVP Učíme sa pre ţivot, múdrosť robí človeka slobodným 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v SR 

Stupeň vzdelania ISCED 2                                                                                    

Dĺžka štúdia                          5 rokov 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Školský rok 2013/2014 
 
 
 
 
 

 

Charakteristika predmetu: 
 

 Umelecká literatúra je jedným z viacerých spôsobov tematizovania sveta i jedným 

z viacerých typov ľudskej tvorivosti. 
 

Literatúra umoţňuje transformovať literárne dielo do iných spôsobov umeleckého 

zobrazovania – do filmu, televíznej či rozhlasovej inscenácie, divadelnej hry, muzikálu, 

videopríbehu... Takto koncipovaná literatúra vedie k poznaniu prepojenosti a dopĺňaniu sa 

jednotlivých umeleckých druhov, umoţňuje porovnávať, vedie k úsiliu spoznať jednotlivé 

varianty toho istého a stimuluje záujem o kultúru. 
 

Súčasne umoţňuje spoznať aj proces vzniku literárneho diela, zoznamovať ţiaka s 

tým, ţe básne, rozprávky, divadelné hry písali a píšu spisovatelia, ţe rozprávky dávno 

vymýšľali ľudia, ktorých nepoznáme a ţe ich pre nás sprístupnili zberatelia... 
 

Literárna výchova je humanitný predmet, ktorého poslaním je vytvoriť u ţiaka pozitívny 

vzťah k literatúre a ku knihám. Vychádza predovšetkým zo záţitku a vlastnej práce ţiaka s 

textom na hodine. 
 
 

 Ciele  učebného  predmetu:  
 

Hlavným cieľom je, aby mal absolvent 7. ročníka ISCED 2: 
 

-    primerane veku rozvinuté kľúčové spôsobilosti, 

-    zmysluplné základné vedomosti a znalosti, 

-    vypestovaný základ záujmu o celoţivotné vzdelávanie sa, 

-    jasné a veku primerané povedomie národného a svetového kultúrneho dedičstva, 

-    záujem a potrebu zmysluplnej aktivity a tvorivosti. 
 
 

 
 



 

 

Hlavné myšlienky ŠVP a ŠkVP rozpracované pre rámec vyučovania slovenského jazyka 

a literatúry ako materinského jazyka vyjadrujú potrebu orientovať obsah vyučovania, metódy 

a formy vyučovania učebné texty a učebné pomôcky na dosiahnutie týchto všeobecných cieľov. 

 

 I.  VŠEOBECNÉ  

CIELE  
 

1. Kognitivizácia  a  kreativizácia  
 

1.1      Rozvíjať inteligenciu, myslenie ţiaka, učiť ho riešiť problém, vytvárať potrebu učiť sa. 
 
1.2      Prijímať hovorenú alebo písanú informáciu, rozumieť jej a vyuţívať ju. 

 
1.3      S porozumením čítať veku primeranú literatúru, interpretovať posolstvo textu, vyjadriť 

svoje pocity z prečítaného. 
 
1.4 Začať pracovať s odbornými príručkami, slovníkovou literatúrou, pod vedením učiteľa 

pouţívať na získavanie informácií internet, kniţnicu a iné zdroje. 
 

1.5      Rozvíjať poznávacie schopnosti (pozornosť, pamäť, myslenie, predstavivosť, fantáziu). 
 
1.6      Tvoriť veku primerané texty a prejavy s uplatnením jednotlivých fáz písania textu. 

 

 
 
 

2. Emocionalita 
 

2.1      Prostredníctvom čítania, sledovania filmov, médií a umenia rozvíjať emocionalitu ţiaka 
 
2.2      Textami, motivačnými článkami, motivačným vstupom učiteľa vytvárať priestor 

a moţnosti prejavovať emocionalitu ţiaka. 
 
2.3      Pestovať a trénovať všímavosť, aktívnu pozornosť, vypestovať presvedčenie o hodnote 

človeka a jeho diele. 
 

 
 
 

 3.  Motivácia  a  autoregulácia  
 

3.1 Rozvíjať schopnosť ţiakov učiť sa, byť tvorivý, spoluvytvárať sebavedomie a schopnosť 

ohodnotiť svoj výkon. 
 

3.2 Formovať osobnosť ţiaka, pomôcť rodine vytvárať hodnotový systém dieťaťa. Viesť 

ţiaka k tolerancii a oceňovaniu mieru a pokoja. 
 

 
 
 

 4.  Socializácia  
 

4.1 Cvičiť efektívnu komunikáciu s ľuďmi, naučiť ţiaka rozlíšiť neformálnu a formálnu 

komunikáciu. 
 

4.2      Zverejňovať práce ţiaka podľa moţností školy, regiónu. 
 
4.3  Učivom slovenského jazyka a literatúry pomáhať prekonávať bariéry medzi ľuďmi iných 



 

 

národov a národností. 
 

4.4      Pestovať európsku dimenziu aj výberom textov, aktivít, účasťou na projektoch, atď. 



 

 

 II:  HO DNOT OVÉ  

CIEL E 
 

 
 
 

1. Formovať vzťah k materinskému jazyku alebo štátnemu jazyku. 
 
2. Vybudovať úctu k jazykom iných národov a národností, mať najzákladnejšie informácia 

o národnostiach ţijúcich na Slovensku 
 
3. Byť otvorený voči inému názoru, rešpektovať aj opačný názor v intenciách humanizmu 

a demokracie. 
 
4. V textoch prichádzať do styku s témami environmentálnej výchovy, výchovy k manţelstvu 

a rodičovstvu, ochrany zdravia, ţivotného štýlu, výchovy budúceho občana a spotrebiteľa, 

s témami o ţivote detí v európskych krajinách a vo svete. 
 
5. Pracovať s textami s problematikou ľudských práv, základných slobôd a zásad zakotvených 

v Charte Spojených národov. 
 

 

Kompetencie poznávacie a čitateľské 
 
 
 

Uţ predchádzajúca koncepcia vyučovania literatúry na základných školách vychádzala 

predovšetkým zo záţitku, vytvorenia si pozitívneho vzťahu k literatúre. 
 

Súčasná koncepcia túto tézu ešte posilňuje. Učivo je koncipované tak, aby sa sústavne 

rozvíjali čitateľské a interpretačné schopnosti ţiakov. Učiteľ nepredkladá ţiakom hotové 

poznatky, ale vytvára im podmienky a pripravuje podnety, aby sa vedomostí zmocňovali sami. 
 

Súčasne sa v procese vzdelávania rozvíjajú aj ďalšie (kognitívne, komunikačné, 

interpersonálne, intrapersonálne) kompetencie. 
 

Učebné osnovy ŠkVP literárnej výchovy pre 5. ročník sú pedagogickým dokumentom 

vypracovaným na základe obsahového vzdelávacieho štandardu ŠVP. 
 

Učebné osnovy nepredpisujú povinných autorov (literárne diela). Zostáva na učiteľovi, 

ako bude usmerňovať proces vzdelávania, aký výber autorov a literárnych diel zaradí do 

vyučovania na realizáciu vzdelávacieho procesu. 
 
 

 Technika  čítania a verejná prezentáci a textu 

 
1) Plynulo čítať súvislý umelecký text, pri hlasnom čítaní správne dýchať, artikulovať a 

dodrţiavať spisovnú výslovnosť. 



 

 

2) Recitovať prozaické a básnické diela. Rešpektovať rytmickú usporiadanosť básnického textu, 

frázovať básnický aj prozaický text v zhode s vlastným chápaním jeho významu. 

3) Čítať text postavy dramatického diela pri spoločnom dramatizovanom čítaní. Modulovať hlas 

podľa zmyslu textu. 

 
 
 

 Pamäťové,  klasifikačné  a  aplikačné  zručnosti  

 
1) Zapamätať si potrebné fakty a definície a vedieť demonštrovať ich znalosť. 

 

 

2) Vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi. 
 

 

3) Usporiadať známe javy do tried a systémov. 
 

 

4) Aplikovať literárnovedné vedomosti na literárne texty s analogickou štruktúrou 
 

 

(jednoduchý transfer). 
 

 
 
 
 

 Analytické  a  interpretačné  zručnosti  

 
1) Prerozprávať obsah prečítaného diela. 

 

 

2) Odlíšiť epické, lyrické a dramatické texty. 
 

 

3) Vytvoriť dejovú osnovu prečítaného diela, vyhľadať kľúčové slová. 
 

 

4) Určiť hlavné a vedľajšie postavy diela. 
 

 

5) Abstrahovať a sformulovať hlavnú myšlienku prečítaného diela, vrátane lyrickej básne. 
 

 

6) Analyzovať umelecký text po štylisticko-lexikálnej a kompozičnej stránke a určiť funkciu 

jednotlivých prvkov pre celkové vyznenie diela, interpretovať význam diela. 

7) Sformulovať vlastné hodnotenie diela a podloţiť svoje stanovisko argumentmi. 
 

 
 
 
 

 Tvorivé  zručnosti  
 

 

1) Zdramatizovať básnický alebo prozaický text (rozprávka, bájka, povesť). 
 

 

2) Ilustrovať umelecký text. 
 

 

3) Napísať kratší prozaický útvar (bájka, rozprávka), básnický text, scenár. 



 

 

4) Inscenovať kratší dramatický text. 
 

 

 Informačné zručnosti 
 

 

1) Orientovať sa v školskej a verejnej kniţnici. 
 

 

2) Pracovať s kniţným fondom vo forme kartotéky a v elektronickej podobe. 
 

 

3) Vedieť získať informácie z integrovaného informačného systému a internetu. 
 

 

4) Budovať si vlastnú kniţnicu. 
 

 

Témy. Obsah: 
 
 
 
 

Prehľad tematických celkov a stanovený počet hodín 
 

(2 hodiny týţdenne, 66 hodín ročne) 
 
 

 
 

P.č. 
 

Tematický celok 
Počet hodín 

ŠVP ŠkVP 

 

1. 
Opakovanie učiva 6. 

ročníka 

 

3 
 

0 

2. Próza 17 0 

3. Dobrodružná literatúra 21 0 

 

4. 
Divadelná a rozhlasová 

hra 

 

7 
 

0 

5. Poézia 11 0 

6. Populárna pieseň 7 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

Tematické celky   
Obsahový štandard Výkonový štandard 

  
Opakovanie učiva 

6. ročníka 

  poézia 

  próza 

  dobrodruţná 

literatúra 
  bájka 

  príslovie 

  porekadlo 
  pranostika 

  báj 
  balada 

  anekdota 

  dokáţe verbalizovať vlastný čitateľský záţitok. 

  vie pri hlasnom čítaní správne dýchať, 

artikulovať a dodrţiavať spisovnú 

výslovnosť. 
  dokáţe sformulovať vlastné hodnotenie 

prečítaného textu a podloţiť svoje stanovisko 

argumentmi. 

  vie prezentovať vlastný postoj k hrdinom 
a obhájiť ho so zreteľom na dodrţiavanie pravidiel 

spoločenskej komunikácie. 

  vie vysvetliť a aplikovať pojmy príslovie, 

porekadlo, pranostika, báseň, balada, báj, bájka, 

anekdota, populárna pieseň, poviedka, 



 

 

 

 

Tematické celky   
Obsahový štandard Výkonový štandard 

  
 literárna postava personifikácia, epiteton, alegória, irónia, satira, rým, 

dobrodruţná literatúra, detektívka... 

  dokáţe identifikovať rozdiely medzi prózou 
(umeleckou neviazanou rečou) a poéziou 

(umeleckou viazanou rečou). 
Próza   umelecká 

literatúra 
  poviedka 

  hlavná literárna 

postava 

  vedľajšia 

literárna 
  postava 

  rozprávač: ja- 

forma. on-forma 

  vnútorná 

kompozícia 

diela: úvod, 
zápletka, 

vyvrcholenie, 

obrat, 
  rozuzlenie 

  dialóg 

monológ 

  Ţiak vie vysvetliť pojem poviedka. 

  Ţiak vie zo súboru známych aj neznámych textov 

určiť podľa stanovených kritérií poviedku. 

  Ţiak vie vysvetliť pojem literárna postava, 

rozlíšiť hlavnú a vedľajšiu postavu a 
charakterizovať ich z čitateľského hľadiska. 

  Ţiak vie vysvetliť podstatu jednotlivých 

kompozičných fáz deja a určiť ich v rámci textu. 

  Ţiak vie vysvetliť pojem monológ, dialóg a svoje 

vysvetlenie vie zdôvodniť pomocou príkladov z 
literárnych ukáţok. 

  Ţiak vie analyzovať umelecký text zo 

štylistického a lexikálneho hľadiska a vie určiť 
funkciu jednotlivých jazykových prostriedkov v 

texte. 
  Vie sformulovať vlastné hodnotenie prečítaného 

textu a podloţiť svoje stanovisko argumentmi. 

  Ţiak vie vytvoriť poviedku so zachovaním 

vnútornej kompozície deja. 



 

 

Dobrodružná 

literatúra 

  dobrodruţná 
literatúra 

  umelecká 

literatúra 
  hlavná literárna 

postava 

  vedľajšia 

literárna 
  postava 

  rozprávač: ja- 

forma. on-forma 

  vnútorná 

kompozícia 

diela: úvod, 

zápletka, 

vyvrcholenie, 
obrat, 

  rozuzlenie 
  dialóg 

  monológ 

  Ţiak vie vysvetliť pojem dobrodruţná literatúra. 

  Ţiak vie vysvetliť pojem rozprávač a v texte vie 

identifikovať jednotlivé formy rozprávača. 

  Ţiak vie transformovať formy rozprávača z ja- 

formy do on-formy a naopak. 
  Ţiak vie aplikovať znalosti o vnútornej 

kompozícii diela na akýkoľvek prečítaný text. 

  Ţiak vie analyzovať umelecký text zo 

štylistického a lexikálneho hľadiska a vie určiť 
funkciu jednotlivých jazykových prostriedkov. 

  Ţiak vie nájsť jazykové prostriedky, ktorými 

autor dosahuje dramatické napätie v texte a 
svoje tvrdenie vie zdôvodniť. 

  Ţiak vie aplikovať svoje znalosti o literárnej postave 

(hlavná, vedľajšia) v prečítanom texte a 

charakterizovať ju z čitateľského hľadiska. 

  Ţiak vie sformulovať hlavnú myšlienku 

prečítaného textu. 

  Ţiak vie samostatne a bez prípravy správne, plynule 

a nahlas čítať prozaický text, ktorého obsah, štýl a 

jazyk sú primerané jeho jazykovej 

úrovni a skúsenostiam a dokáţe prispôsobiť 

rýchlosť čítania tomu, aby mohol, čo 
najefektívnejšie pochopiť význam prozaického 

textu. 

  Ţiak vie vyhľadať kľúčové slová, zostaviť 

osnovu a na jej základe prerozprávať dej 
prečítaného textu. 

  Ţiak vie funkčne vyuţiť znaky dobrodruţnej 

literatúry vo vlastnej tvorbe. 
  Ţiak vie svoje hodnotenia podloţiť argumentmi z 



 

 

 

 

Tematické celky   
Obsahový štandard Výkonový štandard 

  
  prečítaného textu a svoje tvrdenia vie obhájiť v 

diskusii, pričom dodrţiava pravidlá spoločenskej 

komunikácie. 
  Ţiak vie vysvetliť pojmy divadelná a rozhlasová 

hra. 

  Ţiak vie rozlíšiť dramatický a prozaický text, 

svoje tvrdenie vie podloţiť argumentmi. 
  Ţiak pozná fázy vnútornej kompozície 

divadelnej hry a vie ich určiť v texte veku 

primeranej divadelnej hry, ak je uvedená hra 

klasicky skomponovaná. 

  Vie odlíšiť pojmy monológ, dialóg v divadelnej 

hre. 
  Ţiak vie výrazne čítať text divadelnej hry a 

zúčastniť sa ako postava na dramatizovanom 

čítaní textu. 

  Ţiak vie v texte divadelnej hry určiť fázy vnútornej 

kompozície diela a svoje tvrdenie vie 
podloţiť príkladmi na základe analýzy textu 

divadelnej hry. 

  Ţiak vie sformulovať hlavnú myšlienku 

dramatického textu. 
  Ţiak vie identifikovať v texte hry umelecké 

jazykové prostriedky a vysvetliť ich význam. 

  Ţiak vie aplikovať svoje znalosti o literárnej postave 

(hlavná, vedľajšia) v prečítanom texte a 
charakterizovať ju z čitateľského hľadiska. 

  Ţiak vie transformovať dramatický text na 

prozaický. 
  Ţiak vie svoje hodnotenia podloţiť argumentmi z 

prečítaného textu a svoje tvrdenia vie obhájiť v 

diskusii, pričom dodrţiava pravidlá spoločenskej 

komunikácie. 
  Ţiak vie vysvetliť pojem poézia. 
  Ţiak vie vysvetliť pojem báseň. 

  Ţiak vie vysvetliť pojem metafora. 

  Ţiak vie vyhľadať v básni (piesni, balade) 
metaforu a vie vysvetliť jej význam. 

  Ţiak vie porovnať metafory v balade a 

populárnej piesni a zdôvodniť rozdiel medzi 
nimi. 

  Ţiak vie vytvoriť vlastnú metaforu. 

  Ţiak vie vysvetliť obraznú podstatu epiteta, vie ho 

odlíšiť od gramatického prívlastku. 
  Ţiak vie vysvetliť funkciu epiteta v umeleckom 

texte. 

  Ţiak vie tvoriť epiteton a pouţiť ho vo vlastnom 
texte. 

  Ţiak vie v texte básne alebo populárnej piesne 

vysvetliť, vyhľadať a určiť jazykové prostriedky 
zdrobnenina a prirovnanie. 

  Ţiak vie vysvetliť pojem verš ako súčasť 

vonkajšej kompozície a vie ho určiť v básni. 
  Ţiak vie vysvetliť pojmy rým, rytmus v súvislosti 

s umeleckou rečou viazanou (v básni aj v 

Divadelná 

a rozhlasová hra 

  divadelná hra 

  rozhlasová hra 

  hlavná postava, 

vedľajšia postava 

  vnútorná 

kompozícia 

diela: úvod, 

zápletka, 

vyvrcholenie, 
obrat, 

  rozuzlenie 
  dialóg 

  monológ 

Poézia   poézia 
  báseň 

  prirovnanie 

  zdrobnenina 
  metafora 

 

 
  epiteton 

  rým: zdruţený, 

striedavý, 

obkročný 

verš 



  

 

 

Tematické celky   
Obsahový štandard Výkonový štandard 

  
  populárnej piesni). 

  Ţiak vie vyhľadať rým v texte básne alebo 

populárnej piesne. 

  Ţiak vie graficky zaznačiť a pomenovať 

zdruţený, striedavý, obkročný rým. 
  Ţiak vie vysvetliť pojem populárna pieseň. 

  Ţiak vie porovnať populárnu pieseň s ľudovou 

piesňou z hľadiska obsahu, vyuţitia umeleckých 
štýlových prostriedkov. 

  Ţiak pozná známych slovenských skladateľov 

a textárov populárnych piesní. 

  Ţiak vie uviesť témy a odlišnosti spôsobu vyjadrenia 

populárnych piesní. 
  Ţiak vie identifikovať v texte básne alebo 

populárnej piesne vyhľadať a určiť jazykové 

prostriedky a vysvetliť ich význam. 

Populárna pieseň   populárna 

pieseň 
  prirovnanie 

  zdrobnenina 

  metafora 
  epiteton 

  rým: zdruţený, 

striedavý, 

obkročný 

verš 

 
 

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 ţivotného 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 

 
 
 

Medzipredmetové vzťahy 
 

     Na hodine literatúry moţno vyuţiť poznatky aj z iných predmetov najmä :  

Dejepisu – ţivot ľudí v minulosti 



  

občianskej náuky – etické kategórie, prelínajúca sa terminológia 

slovenského jazyka– čítanie s porozumením, spracovanie textu, 

koncept, výťah, výstriţky, hodnota literatúry ako prameňa 

poznávacieho a estetického záţitku  

náboţenskej výchovy – kresťanské kategórie vo vedomí Európana, 

dejiny cirkvi 

informatiky – práca s internetom,  

výtvarnej výchovy – ilustrácia  prečítaného  

 
 
 
 
Požadovaný výstup zo 7. ročníka: 
 
  Ţiak vie vysvetliť pojem poviedka. 

  Ţiak vie analyzovať umelecký text zo štylistického a lexikálneho hľadiska  

  Ţiak vie vysvetliť pojem rozprávač a v texte vie identifikovať jednotlivé formy rozprávača. 
  Ţiak vie aplikovať znalosti o vnútornej kompozícii diela na akýkoľvek prečítaný text. 

  Ţiak vie sformulovať hlavnú myšlienku prečítaného textu. 

  Ţiak vie vyhľadať kľúčové slová, zostaviť osnovu a na jej základe prerozprávať dej 
prečítaného textu. 

  Ţiak vie vysvetliť pojmy divadelná a rozhlasová hra. 
  Ţiak pozná fázy vnútornej kompozície divadelnej hry a vie ich určiť v texte veku primeranej 
divadelnej hry, ak je uvedená hra klasicky skomponovaná. 

  Ţiak vie vysvetliť pojem poézia. 

  Ţiak vie vysvetliť pojem metafora. 

  Ţiak vie vysvetliť obraznú podstatu epiteta, vie ho odlíšiť od gramatického prívlastku zdrobnenina 

a prirovnanie. 

  Ţiak vie vysvetliť pojem verš ako súčasť vonkajšej kompozície a vie ho určiť v básni. 

  Ţiak vie vysvetliť pojem populárna pieseň. 
 
 
 
 
 
Stratégie  vyučovania 
a) metódy: 

 

 

    slovné (výklad, vysvetľovanie, písomná práca, práca s textom) 

    kognitívne 

    metóda pokus – omyl 

    motivačné 

    fixačné 

    diagnostické 

    metóda analyticko – syntetická 

    názornosť učiva 
 

 

 

 

 

b) formy: 

    frontálne 

    skupinové 



  

    práca vo dvojiciach 

    individuálne 

 
Ţiaci si kladú otázky: 

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

 

• s interpretáciou umeleckého textu 

- pouţívajú správnu literárnoteoretickú terminológiu 

- ovládajú interpretáciu po formálnej i obsahovej stránke textu 

- formulujú: téma, hlavná myšlienka, postavy reálny a literárny čas 
 

 

• zaraďovanie autorov do literárnohistorického kontextu 

- poznať autorov tzv. zlatého fondu slovenskej a svetovej literatúry 

- základné zaradenia do literárnych smerov v súvislosti s poznatkami z dejepisu (štúrovci 
a pod.) 

- zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti priestorovo 

 
 

 

• 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 populárnovedeckej literatúry a beletrie 
 

 

• pri vyuţívaní týchto informácií a verifikovaní ich hodnoty 

- vyberaní informácií 

- organizovaní informácií 

- porovnávaní informácií 

- rozlišovaní informácií 

- zaraďovaní informácií. 

- kritickom zhodnotení rôznych zdrojov informácií 
 

 

. 
Učebné zdroje 
   
Daniela Petríková: Literárna výchova pre 7. ročník základných  škôl  Zdruţenie EDUCO 2011                                           
 
 

    počítač a webové stránky 

    noviny, časopisy 

    knihy zo školskej kniţnice 
 

 

Demonštračné pomôcky a didaktická technika ( IKT ) budú vyuţívané podľa moţností školy. 

 

 

 



  

 
Hodnotenie predmetu 
 
 

Hodnotenie ţiaka sa vykonáva klasifikáciou podľa Metodického pokynu č.22/2011 na 

hodnotenie žiakov základnej školy. Výsledky klasifikácie sa vyjadria piatimi stupňami: 1 – 

výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný,   5 - nedostatočný.  

Vo výchovno-vzdelávacom procese sa bude uskutočňovať priebežné a celkové hodnotenie: 

priebežné hodnotenie v predmete sa bude uskutočňovať pri hodnotení čiastkových 
výsledkov a prejavov ţiaka na vyučovacích hodinách a bude mať hlavne motivačný 

charakter; učiteľ bude zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti ţiaka a prihliadať na 

jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť, 

celkové hodnotenie ţiaka v predmete sa bude uskutočňovať na konci prvého polroka 

a druhého polroka v školskom roku a má čo najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň jeho 

vedomostí, zručností a návykov vo vyučovacom predmete. 

V procese hodnotenia bude učiteľ uplatňovať primeranú náročnosť, pedagogický takt voči 

ţiakovi, rešpektovať práva dieťaťa a humánne sa správať voči ţiakovi. Predmetom hodnotenia 

budú najmä učebné výsledky ţiaka, ktoré dosiahol v predmete v súlade s poţiadavkami 

vymedzenými v učebných osnovách, osvojené kľúčové kompetencie, ako aj usilovnosť, 

osobnostný rast, rešpektovanie práv iných osôb, ochota spolupracovať a správanie ţiaka podľa 

školského poriadku.  

Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a správania žiaka získa učiteľ 

najmä týmito metódami, formami a prostriedkami: 

sústavné diagnostické pozorovanie ţiaka, 

sústavné sledovanie výkonu ţiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, 

rôzne druhy skúšok (písomné, ústne), didaktické testy, 

analýza výsledkov rôznych činností ţiaka, 

konzultácie s ostatnými pedagogickými zamestnancami a podľa potreby s odbornými 

zamestnancami zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. 

Podkladom pre celkové hodnotenie vyučovacieho predmetu budú: 

známka za ústnu odpoveď, 

známky za rôzne písomné druhy skúšok, didaktické testy 

posúdenie prejavov ţiaka. 

Hodnotenie testov: 100 – 90 % - 1 

                                89 – 75 %  -  2 

                                 74 – 60 % - 3 

                                 59 – 30 % - 4 

                                 29 – 0  % - 5 



  

 
 

 
 
 
 

Učebné osnovy zo slovenského 

jazyka 
 

pre 8.ročník 

ZŠ 
 

(spracované v súlade so ŠVP Slovenský jazyk  ISCED 2 – 

príloha) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Slovenský jazyk 
 

3 hodiny (týždenne), 99 hodín ročne 
 

Názov predmetu SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

Časový rozsah výučby 5 hodín týţdenne, 3 h jazyk, 2 h literatúra 

Ročník 8. ročník  

Škola Základná škola, Zlaté Klasy, Hlavná 787/25 

Názov  ŠkVP Učíme sa pre ţivot, múdrosť robí človeka slobodným 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v SR 

Stupeň vzdelania ISCED 2                                                                                    

Dĺžka štúdia                          5 rokov 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Školský rok 2013/2014 
 
 

 

 

Charakteristika predmetu: 
 
 

Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra má v systéme školského vzdelávania 

centrálne postavenie, pretoţe 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 umoţňuje 

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 kaţdého 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 ţivot. 

Tvorí integrálnu zloţku  jeho myslenia, je prostriedkom na poznávanie vonkajšieho i 

vnútorného sveta, na verbálne vyjadrovanie myšlienok, pocitov a nálad, slúţi  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 

 pouţívať 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 ţivota 

 

Cieľom predmetu je viesť ţ 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 vyuţitie  jazykových a 

mimojazykových prostriedkov    písaných  a  ústnych  prejavov.  To  napomáha  ţiakovi  chápať    

zloţitosť  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 

ţivotu, spoznávať zákonitosti súčasného ţivota,  pochopiť históriu a inšpirovať sa do 

budúcnosti. 

- Rozvíjať komunikačné schopnosti a návyky ţiakov, 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 ţiakoch 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 ţiakov   k zvyšovaniu jazykovej kultúry ich 

verbálnych prejavov, ústnych  i písaných. 

- Prostredníctvom jazyka viesť ţ iakov  k spoznávaniu histórie   vlastného národa a váţiť  si 

ľudí, ktorí sa zaslúţili o rozvoj  a poznanie slovenského jazyka. 

- Prehlbovať estetické cítenie ţiakov a tak im umoţniť vnímať  a precítiť krásu umeleckého 

slova či diela. 

- Rozvíjať etické cítenie ţiakov zaloţené 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: 

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

usúvzťaţňovanie. 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 pouţívaní   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 vyuţívaním korektorských 

značiek. 

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

jednotlivých štýlov. Získavajú aj základnú predstavu o štýle. 

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

všeobecného  vzdelávania  ţiaka  -  človeka  v  najširšom  zmysle,  pretoţe  rozvíja  ţiakovu 

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 vyuţitie 

 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 

 Pouţívať informácie a textové pasáţe z iných zdrojov 

 Transformovať texty z jedného ţánru do druhého 

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

 Revidovať a editovať koncept s vyuţitím spätnej väzby na spoluţiakov 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 

 Pouţívať informácie a textové pasáţe z iných zdrojov 

 Pouţívať slovnú zásobu primeranú určitému cieľu komunikácie a publiku 

 Štylizovať jednoduché vety a jednoduché súvetia v texte 

 Rešpektovať jazykové pravidlá 

 Vyuţívať pri komunikácii jazykové a mimojazykové prostriedky 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Témy: 

Prehľad tematických celkov a stanovený počet hodín 

(3 hodiny týţdenne, 99 hodín ročne) 

 

 

 

P.č. 
 

Tematický celok 
Počet hodín 

ŠVP ŠkVP 

1. 
Opakovanie učiva zo 

7.ročníka 10 0 

2. Náuka o slove 26 0 

3. Tvaroslovie 36 0 

4. Skladba 20 0 

5. Opakovanie učiva z 8.ročníka 7 0 

 
 
 
 
 

Obsah: 

 
 

Tematický 

celok 

 

Opakovanie    

vedomostí a 

zručností 

zo 7. 

ročníka 

8 h 

 

 

 

 

Debatujeme 

na úrovni 

16 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buďte 

asertívni 

14 h 

Obsahový štandard 

 

Oboznámenie s učebnicou 8. ročníka 

Opakovanie vedomostí zo 7.ročníka, 

ústny opis, komunikácia, synonymá, 

antonymá, adresa, opis, jednočlenná 

a dvojčlenná veta, viacnásobný vetný 

člen  

Komunikácia, debata, diskusia,  

Gramatické kategórie podstatných 

mien ako ohybného slovného druhu 

Skloňovacie vzory, ţivotné 

a neţivotné skloňovanie 

Neţivotné podstatné mená muţského 

rodu zakončené na –r, -l cudzieho 

pôvodu, nesklonné  

Skloňovanie slova pani 

Asertívna a efektívna komunikácia 

Druhy prídavných mien 

Základné zámená, ohybnosť, dlhé 

a krátke tvary, privlastňovacie 

zámená 

Opytovacie zámená 

Číslovky, druhy, delenie, ohybné - 

neohybné 

Pouţitie slovných druhov  v opise 

Slávnostný prejav, kompozícia 

prejavu 

Rozdelenie na činnostné a stavové, 

Výkonový štandard 

 

Rozlíšiť, vysvetliť a definovať pojmy:  

Prednes prejavu, slovná zásoba -  synonymá, 

antonymá, expresíva... ústne porozpráva krátky 

záţitok, ovláda gramatické javy z učiva 7. ročníka 

Informuje a zdôvodňuje svoje názory, ovláda 

a pouţíva v praxi dialogické útvary  

Ovláda a zdôvodňuje pravopis podstatných mien 

Ovláda  a rozlišuje skloňovanie zvieracích p.m. 

podľa vzorov, skloňovanie vták, vlk, pes v sg. 

a pl. 

Ovláda  a rozlišuje skloňovanie neţivotných 

podstatných  mien muţského rodu zakončené na –

r cudzieho pôvodu – triler, sveter, bicykel, tunel, 

kanoe, filé, menu 

Skloňuje slovo pani samostatne stojace a v 

spojení 

Rieši úlohy v diskusii, komunikuje asertívne 

a efektívne, vysvetlí pojmy 

Rozlišuje a zdôvodňuje druhy prídavných mien, 

ovláda pravopis 

Ovláda pravopis a pouţitie základných zámen, 

ohybnosť, dlhé a krátke tvary, privlastňovacie 

zámená 

Definuje opytovacie a ukazovacie  

zámená, pozná ich postavenie a úlohu 

v opytovacej vete, ovláda pravopis 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kto 

prednesie 

prejav? 

15 h 

 

 

 

 

 

 

 

Slová z 

prejavu mi 

ešte znejú 

v ušiach 

9 h 

 

 

Uvaţujeme 

nielen 

o beţných 

veciach 

15 h 

 

 

 

Nezabudnite 

sa prihlásiť 

včas 

5 h 

 

 

 

 

 

 

 

Úspešnú 

plavbu 

v mori 

informácií! 

3 h  

 

 

 

 

zvratné a nezvratné tvary slovies, 
špecifiká slovesa byť 

Príslovky 

Predloţky, vokalizácia 

Spojky, písanie čiarky, uplatnenie vo 

vete 

Častice, vyjadrenie osobného postoja 

a dôrazu 

Citoslovcia 

Priame a nepriame pomenovania, 

prirovnanie, metafora, personifikácia, 

metonymia 

Frazeologizmy, príslovia porekadlá, 

prirovnania, pranostiky 

Jednoslovné pomenovania, 

viacslovné pomenovania, zdruţené 

pomenovania, informačný slohový 

postup 

Tvorenie nových slov, prenášanie 

významu slov, viacslovné 

pomenovania, skracovanie, 

preberanie slov cudzieho pôvodu 

Úvaha, výkladový slohový postup, 

subjektívny postoj autora, jazykové 

 prostriedky 

 Podmet, prísudok a vetný základ 

Predmet, pád predmetu 

Zhodný a nezhodný prívlastok, 

viacnásobné príslovkové určenie 

Príslovkové určenie miesta a času 

Príslovkové určenie spôsobu a príčiny 

Prihláška, informačný slohový 

postup, formulár 

Prístavok 

Výťah 

Jednoduchá veta a jednoduché 

súvetie, spojky 

Rozprávanie, vnútorná kompozícia 

 

 

 

Definuje číslovky,, rozlišuje druhy, ohybné 
a neohybné, ovláda pravopis čísloviek 

Vytvorí opis predlohy s pouţitím podstatných 

mien, zámen, prídavných mien a čísloviek 

 

 

Vytvorí slávnostný prejav v písomnej form 

Vysvetliť a identifikovať zvratné slovesá, poznať 

ich funkciu v texte, rozlíšiť plnovýznamové 

a neplnovýznamové slovesá 

Vedieť identifikovať slovesné tvary v texte, 

poznať a vytvoriť oznamovací, rozkazovací 

a podmieňovací spôsob slovesa, chápať význam v 

texte 

Vedieť rozlíšiť príslovky miesta, času, spôsobu, 

príčiny, vysvetliť princíp stupňovania, druhy 

a pravopis neohybných slovných druhov – 

pouţíva ich a rozlišuje Poznať funkciu 

citosloviec, vedieť správne citoslovcia zapísať 

a pouţiť v texte 

 

Pouţije získané vedomosti v cvičnej slohovej 

práci 

Definuje druhy pomenovaní, pozná úlohu 

nepriamych pomenovaní v umeleckom texte 

a v beţnej reči  

Definuje frazeologizmy, pozná ich obraznú 

funkciu, vysvetlí a dopĺňa, pracuje 

s frazeologickým slovníkom 

Definuje a rozpozná: Jednoslovné pomenovania, 

viacslovné pomenovania, zdruţené pomenovania, 

informačný slohový postup, 

Tvorenie nových slov, prenášanie významu slov, 

viacslovné pomenovania, skracovanie, preberanie 

slov cudzieho pôvodu – definuje a v textoch 

správne určuje,  

Definuje úvahu, nájde v texte nepriame 

pomenovania, vytvorí krátku úvahu   

Identifikuje slovesný a slovesno-menný prísudok, 

vyjadrený a nevyjadrený podmet, slovesný 

a neslovesný vetný základ 

Určuje vetný člen predmet vo vete, určuje pád 

a vzťah k slovesu 

Určuje vetný člen zhodný a nezhodný prívlastok, 

určuje slovné druhy, ktorými je vyjadrený, určuje 

zhodný a nezhodný prívlastok, viacnásobné 

príslovkové určenie a slovné druhy, ktorými je 

vyjadrené, pozná otázky, ktorými identifikuje 

príslovkové určenie miesta, času, spôsobu a 

príčiny 

Definuje: Prihláška, informačný slohový postup, 

formulár, zostaví samostatne formulár, vyplní 

prihlášku 

Definuje a určuje prístavok, ovláda písanie čiarok 



 

 

 
 

 

Rozprávanie 

pre 

poslucháčov 

i čitateľov 

5 h 

 

Opakovanie 

učiva z 8. 

ročníka 

 8 h 

vo vete s prístavkom  
Definuje výťah, samostatne spracuje text 

a vytvorí z neho výťah 

Rozlišuje jednoduché vety a súvetia, spojky 

a čiarky medzi nimi, rozlišuje a určuje vety podľa 

jadra a zloţitosti 

Ovláda postup vnútornej kompozície rozprávania, 

vytvorí sloh  

Vedieť aplikovať vedomosti získané počas 8. 

ročníka v praxi, pri tvorbe textu a v rečovom 

prejave 

 

 

 

 

 

 

 

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 ţivotného 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, pouţíva internet,                                                                                                               
                                                                 sleduje tlač 
 

 

 

Medzipredmetové vzťahy 
 

     Na hodine slovenského jazyka moţno vyuţiť poznatky aj z iných predmetov najmä :  

Dejepisu – ţivot ľudí v minulosti 

občianskej náuky – etické kategórie, prelínajúca sa terminológia 



 

 

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

výstriţky, hodnota literatúry ako prameňa poznávacieho a estetického 

záţitku  

náboţenskej výchovy – kresťanské kategórie vo vedomí Európana, 

dejiny cirkvi 

informatiky – práca s internetom,  

výtvarnej výchovy – ilustrácia  prečítaného  

 

 

 

 

 

 

Požadovaný výstup zo 8. ročníka: 
 

Ovláda  a rozlišuje skloňovanie neţivotných podstatných  mien muţského rodu zakončené na –r 

cudzieho pôvodu – triler, sveter, bicykel, tunel, kanoe, filé, menu 

Skloňuje slovo pani samostatne stojace a v spojení 

Rozlišuje a zdôvodňuje druhy prídavných mien, ovláda pravopis 

Ovláda pravopis a pouţitie základných zámen, ohybnosť, dlhé a krátke tvary, privlastňovacie 

zámená 

Definuje opytovacie a ukazovacie zámená, pozná ich postavenie a úlohu v opytovacej vete, ovláda 

pravopis 

Definuje číslovky,, rozlišuje druhy, ohybné a neohybné, ovláda pravopis čísloviek 

Vytvorí opis predlohy s pouţitím podstatných mien, zámen, prídavných mien a čísloviek 

Vytvorí slávnostný prejav v písomnej forme 

 Vysvetliť a identifikovať zvratné slovesá, poznať ich funkciu v texte, rozlíšiť plnovýznamové 

a neplnovýznamové slovesá 

Vedieť identifikovať slovesné tvary v texte, poznať a vytvoriť oznamovací, rozkazovací 

a podmieňovací spôsob slovesa, chápať význam v texte 

Vedieť rozlíšiť príslovky miesta, času, spôsobu, príčiny, vysvetliť princíp stupňovania, druhy 

a pravopis neohybných slovných druhov – pouţíva ich a rozlišuje 

 Poznať funkciu citosloviec, vedieť správne citoslovcia zapísať a pouţiť v texte 

Pouţije získané vedomosti v cvičnej slohovej práci 

Definuje druhy pomenovaní, pozná úlohu nepriamych pomenovaní v umeleckom texte a v beţnej 

reči  

Definuje frazeologizmy, pozná ich obraznú funkciu, vysvetlí a dopĺňa, pracuje s frazeologickým 

slovníkom 

Definuje a rozpozná: Jednoslovné pomenovania, viacslovné pomenovania, zdruţené 

pomenovania, informačný slohový postup, 

Tvorenie nových slov, prenášanie významu slov, viacslovné pomenovania, skracovanie, 

preberanie slov cudzieho pôvodu – definuje a v textoch správne určuje,  

Definuje úvahu, nájde v texte nepriame pomenovania, vytvorí krátku úvahu   

Identifikuje slovesný a slovesno-menný prísudok, vyjadrený a nevyjadrený podmet, slovesný 

a neslovesný vetný základ 

Určuje vetný člen predmet vo vete, určuje pád a vzťah k slovesu 

Určuje vetný člen zhodný a nezhodný prívlastok, určuje slovné druhy, ktorými je vyjadrený, 

určuje zhodný a nezhodný prívlastok, viacnásobné príslovkové určenie a slovné druhy, ktorými je 

vyjadrené, pozná otázky, ktorými identifikuje príslovkové určenie miesta, času, spôsobu a príčiny 

Definuje: Prihláška, informačný slohový postup, formulár, zostaví samostatne formulár, vyplní 

prihlášku 

Definuje a určuje prístavok, ovláda písanie čiarok vo vete s prístavkom  

Definuje výťah, samostatne spracuje text a vytvorí z neho výťah 



 

 

Rozlišuje jednoduché vety a súvetia, spojky a čiarky medzi nimi, rozlišuje a určuje vety podľa 

jadra a zloţitosti 

Ovláda postup vnútornej kompozície rozprávania, vytvorí sloh  

Vedieť aplikovať vedomosti získané počas 8. ročníka v praxi, pri tvorbe textu a v rečovom prejave 

 

 

Stratégia vyučovania 
 

 

Metódy,  formy  a prostriedky  vyučovania  literatúry majú  stimulovať  rozvoj  poznávacích 

schopností     ţiakov,     podporovať     ich     cieľavedomosť,     samostatnosť     a tvorivosť. 

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

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

povzbudzovať a viesť ţiaka 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: prevaţuje 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), 

vyuţitie IKT pri tvorbe projektov, brainstorming, exkurzie, vychádzky (návšteva kniţnice,). 

Ţiaci si kladú otázky: 

- pouţijú 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 populárnovedeckej literatúry a beletrie 
 

 

• pri vyuţívaní týchto informácií a verifikovaní ich hodnoty 

- vyberaní informácií 

- organizovaní informácií 

- porovnávaní informácií 

- rozlišovaní informácií 

- zaraďovaní informácií. 

- kritickom zhodnotení rôznych zdrojov informácií 
 
 
 
 
Učebné zdroje 
   
Krajčovičová J.-Kesselová: Slovenský jazyk pre 8. ročník základných  škôl.  SPN Bratislava                  
2011                                           
 
 

    počítač a webové stránky 

    noviny, časopisy 



 

 

    knihy zo školskej kniţnice 

Slovníky, encyklopédie, pracovné zošity 
 

 

Demonštračné pomôcky a didaktická technika ( IKT ) budú vyuţívané podľa moţností školy. 
 

 

 

 
 
 
 
 
Hodnotenie predmetu 
 

Hodnotenie ţiaka sa vykonáva klasifikáciou podľa Metodického pokynu č.22/2011 na 

hodnotenie žiakov základnej školy. Výsledky klasifikácie sa vyjadria piatimi stupňami: 1 – 

výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný,   5 - nedostatočný.  

Vo výchovno-vzdelávacom procese sa bude uskutočňovať priebežné a celkové hodnotenie: 

priebežné hodnotenie v predmete sa bude uskutočňovať pri hodnotení čiastkových výsledkov 

a prejavov ţiaka na vyučovacích hodinách a bude mať hlavne motivačný charakter; učiteľ 

bude zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti ţiaka a prihliadať na jeho momentálnu 

psychickú i fyzickú disponovanosť, 

celkové hodnotenie ţiaka v predmete sa bude uskutočňovať na konci prvého polroka 

a druhého polroka v školskom roku a má čo najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň jeho 

vedomostí, zručností a návykov vo vyučovacom predmete. 

V procese hodnotenia bude učiteľ uplatňovať primeranú náročnosť, pedagogický takt voči ţiakovi, 

rešpektovať práva dieťaťa a humánne sa správať voči ţiakovi. Predmetom hodnotenia budú najmä 

učebné výsledky ţiaka, ktoré dosiahol v predmete v súlade s poţiadavkami vymedzenými 

v učebných osnovách, osvojené kľúčové kompetencie, ako aj usilovnosť, osobnostný rast, 

rešpektovanie práv iných osôb, ochota spolupracovať a správanie ţiaka podľa školského poriadku.  

Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a správania žiaka získa učiteľ 

najmä týmito metódami, formami a prostriedkami: 

sústavné diagnostické pozorovanie ţiaka, sústavné sledovanie výkonu ţiaka a jeho 

pripravenosti na vyučovanie, rôzne druhy skúšok (písomné, ústne), didaktické testy, analýza 

výsledkov rôznych činností ţiaka, konzultácie s ostatnými pedagogickými zamestnancami 

a podľa potreby s odbornými zamestnancami zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. 

Podkladom pre celkové hodnotenie vyučovacieho predmetu budú: 

známka za ústnu odpoveď, známky za rôzne písomné druhy skúšok, didaktické testy 

posúdenie prejavov ţiaka. 

Hodnotenie testov: 100 – 90 % - 1 

                                89 – 75 %  -  2 

                                 74 – 60 % - 3 

                                 59 – 30 % - 4 

                                 29 – 0  % - 5 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

Učebné osnovy z literatúry 
 

pre 8.ročník   

ZŠ 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Literatúra 

2hodiny (týždenne),66 hodín ročne 
 

Názov predmetu SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

Časový rozsah výučby 5 hodín týţdenne, 3 h jazyk, 2 h literatúra 

Ročník 8. ročník  

Škola Základná škola, Zlaté Klasy, Hlavná 787/25 

Názov  ŠkVP Učíme sa pre ţivot, múdrosť robí človeka slobodným 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v SR 

Stupeň vzdelania ISCED 2                                                                                    

Dĺžka štúdia                          5 rokov 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Školský rok 2013/2014 
 
 

Charakteristika predmetu: 
 

 Umelecká literatúra je jedným z viacerých spôsobov tematizovania sveta i jedným 

z viacerých typov ľudskej tvorivosti. 
 

Literatúra umoţňuje transformovať literárne dielo do iných spôsobov umeleckého 

zobrazovania – do filmu, televíznej či rozhlasovej inscenácie, divadelnej hry, muzikálu, 

videopríbehu... Takto koncipovaná literatúra vedie k poznaniu prepojenosti a dopĺňaniu sa 

jednotlivých umeleckých druhov, umoţňuje porovnávať, vedie k úsiliu spoznať jednotlivé 

varianty toho istého a stimuluje záujem o kultúru. 
 

Súčasne umoţňuje spoznať aj proces vzniku literárneho diela, zoznamovať ţiaka s 

tým, ţe básne, rozprávky, divadelné hry písali a píšu spisovatelia, ţe rozprávky dávno 

vymýšľali ľudia, ktorých nepoznáme a ţe ich pre nás sprístupnili zberatelia... 
 

Literárna výchova je humanitný predmet, ktorého poslaním je vytvoriť u ţiaka pozitívny 

vzťah k literatúre a ku knihám. Vychádza predovšetkým zo záţitku a vlastnej práce ţiaka s 

textom na hodine. 
 
 
 
 

Ciele  učebného  predmetu:  
 

Hlavným cieľom je, aby mal absolvent 8. ročníka ISCED 2: 
 

-    primerane veku rozvinuté kľúčové spôsobilosti, 

-    zmysluplné základné vedomosti a znalosti, 

-    vypestovaný základ záujmu o celoţivotné vzdelávanie sa, 

-    jasné a veku primerané povedomie národného a svetového kultúrneho dedičstva, 

-    záujem a potrebu zmysluplnej aktivity a tvorivosti. 
 
 

 

 

Hlavné myšlienky ŠVP a ŠkVP rozpracované pre rámec vyučovania slovenského jazyka 



 

 

a literatúry ako materinského jazyka vyjadrujú potrebu orientovať obsah vyučovania, metódy 

a formy vyučovania učebné texty a učebné pomôcky na dosiahnutie týchto všeobecných cieľov. 

 

 I.  VŠEOBECNÉ  
CIELE  

 

1. Kognitivizácia  a  kreativizácia  
 

1.1      Rozvíjať inteligenciu, myslenie ţiaka, učiť ho riešiť problém, vytvárať potrebu učiť sa. 
 
1.2      Prijímať hovorenú alebo písanú informáciu, rozumieť jej a vyuţívať ju. 

 
1.3      S porozumením čítať veku primeranú literatúru, interpretovať posolstvo textu, vyjadriť 

svoje pocity z prečítaného. 
 
1.4 Začať pracovať s odbornými príručkami, slovníkovou literatúrou, pod vedením učiteľa 

pouţívať na získavanie informácií internet, kniţnicu a iné zdroje. 
 

1.5      Rozvíjať poznávacie schopnosti (pozornosť, pamäť, myslenie, predstavivosť, fantáziu). 
 
1.6      Tvoriť veku primerané texty a prejavy s uplatnením jednotlivých fáz písania textu. 

 

 
 
 

2. Emocionalita 
 

2.1      Prostredníctvom čítania, sledovania filmov, médií a umenia rozvíjať emocionalitu ţiaka 
 
2.2      Textami, motivačnými článkami, motivačným vstupom učiteľa vytvárať priestor 

a moţnosti prejavovať emocionalitu ţiaka. 
 
2.3      Pestovať a trénovať všímavosť, aktívnu pozornosť, vypestovať presvedčenie o hodnote 

človeka a jeho diele. 
 

 
 
 

 3.  Motivácia  a  autoregulácia  
 

3.1 Rozvíjať schopnosť ţiakov učiť sa, byť tvorivý, spoluvytvárať sebavedomie a schopnosť 

ohodnotiť svoj výkon. 
 

3.2 Formovať osobnosť ţiaka, pomôcť rodine vytvárať hodnotový systém dieťaťa. Viesť 

ţiaka k tolerancii a oceňovaniu mieru a pokoja. 
 

 
 
 

 4.  Socializácia  
 

4.1 Cvičiť efektívnu komunikáciu s ľuďmi, naučiť ţiaka rozlíšiť neformálnu a formálnu 

komunikáciu. 
 

4.2      Zverejňovať práce ţiaka podľa moţností školy, regiónu. 
 
4.3  Učivom slovenského jazyka a literatúry pomáhať prekonávať bariéry medzi ľuďmi iných 

národov a národností. 



 

 

 

4.4      Pestovať európsku dimenziu aj výberom textov, aktivít, účasťou na projektoch, atď. 



 

 

 II:  HODNOTOVÉ  

CIELE 
 

 
 
 

1. Formovať vzťah k materinskému jazyku alebo štátnemu jazyku. 
 
2. Vybudovať úctu k jazykom iných národov a národností, mať najzákladnejšie informácia 

o národnostiach ţijúcich na Slovensku 
 
3. Byť otvorený voči inému názoru, rešpektovať aj opačný názor v intenciách humanizmu 

a demokracie. 
 
4. V textoch prichádzať do styku s témami environmentálnej výchovy, výchovy k manţelstvu 

a rodičovstvu, ochrany zdravia, ţivotného štýlu, výchovy budúceho občana a spotrebiteľa, 

s témami o ţivote detí v európskych krajinách a vo svete. 
 
5. Pracovať s textami s problematikou ľudských práv, základných slobôd a zásad zakotvených 

v Charte Spojených národov. 
 

 

Kompetencie poznávacie a čitateľské 
 
 
 

Uţ predchádzajúca koncepcia vyučovania literatúry na základných školách vychádzala 

predovšetkým zo záţitku, vytvorenia si pozitívneho vzťahu k literatúre. 
 

Súčasná koncepcia túto tézu ešte posilňuje. Učivo je koncipované tak, aby sa sústavne 

rozvíjali čitateľské a interpretačné schopnosti ţiakov. Učiteľ nepredkladá ţiakom hotové 

poznatky, ale vytvára im podmienky a pripravuje podnety, aby sa vedomostí zmocňovali sami. 
 

Súčasne sa v procese vzdelávania rozvíjajú aj ďalšie (kognitívne, komunikačné, 

interpersonálne, intrapersonálne) kompetencie. 
 

Učebné osnovy ŠkVP literárnej výchovy pre 8. ročník sú pedagogickým dokumentom 

vypracovaným na základe obsahového vzdelávacieho štandardu ŠVP. 
 

Učebné osnovy nepredpisujú povinných autorov (literárne diela). Zostáva na učiteľovi, 

ako bude usmerňovať proces vzdelávania, aký výber autorov a literárnych diel zaradí do 

vyučovania na realizáciu vzdelávacieho procesu. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Technika  čítania a verejná prezentáci a textu 

 

1) Plynulo čítať súvislý umelecký text, pri hlasnom čítaní správne dýchať, artikulovať a 

dodrţiavať spisovnú výslovnosť.



 

 

2) Recitovať prozaické a básnické diela. Rešpektovať rytmickú usporiadanosť básnického 

textu, frázovať básnický aj prozaický text v zhode s vlastným chápaním jeho významu. 

3) Čítať text postavy dramatického diela pri spoločnom dramatizovanom čítaní. Modulovať 

hlas podľa zmyslu textu. 

 
 
 
 Pamäťové,  klasifikačné  a  aplikačné  zručnosti  

 

1) Zapamätať si potrebné fakty a definície a vedieť demonštrovať ich znalosť. 
 
 
2) Vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi. 

 
 
3) Usporiadať známe javy do tried a systémov. 

 
 
4) Aplikovať literárnovedné vedomosti na literárne texty s analogickou štruktúrou 

 
 
(jednoduchý transfer). 

 
 
 
 
 
 Analytické  a  interpretačné  zručnosti  

 

1) Prerozprávať obsah prečítaného diela. 
 
 
2) Odlíšiť epické, lyrické a dramatické texty. 

 
 
3) Vytvoriť dejovú osnovu prečítaného diela, vyhľadať kľúčové slová. 

 
 
4) Určiť hlavné a vedľajšie postavy diela. 

 
 
5) Abstrahovať a sformulovať hlavnú myšlienku prečítaného diela, vrátane lyrickej básne. 

 
 
6) Analyzovať umelecký text po štylisticko-lexikálnej a kompozičnej stránke a určiť 

funkciu jednotlivých prvkov pre celkové vyznenie diela, interpretovať význam diela. 

7) Sformulovať vlastné hodnotenie diela a podloţiť svoje stanovisko argumentmi. 
 
 
 
 
 
 Tvorivé  zručnosti  

 
 

1) Zdramatizovať básnický alebo prozaický text (rozprávka, bájka, povesť). 
 
 
2) Ilustrovať umelecký text. 

 



 

 

 
3) Napísať kratší prozaický útvar), básnický text, scenár. 



 

4) Inscenovať kratší dramatický text. 
 
 

 Informačné zručnosti 
 
 

1) Orientovať sa v školskej a verejnej kniţnici. 
 
 

2) Pracovať s kniţným fondom vo forme kartotéky a v elektronickej podobe. 
 
 

3) Vedieť získať informácie z integrovaného informačného systému a internetu. 
 
 

4) Budovať si vlastnú kniţnicu. 
 
 
 

Témy. Obsah: 
 
 
 
 

Prehľad tematických celkov a stanovený počet hodín 
 

(2 hodiny týţdenne, 66 hodín ročne) 

Prehľad tematických celkov a stanovený počet hodín 
 

(2 hodiny týţdenne, 66 hodín ročne) 
 

 

P.č. 
 

Tematický celok 

Počet hodín 
 

1. 
 
POÉZIA: Ľúbostná poézia                      19 h 

2. Prírodná poézia                                          3 h 

3. Modlitba 

                                                                     4 h 

4. Epická poézia 

                                                                     6 h 

5. Próza 

Zo života mladých ľudí                               5 h 
 

6. Dievčenský román                                     7 h 

7. Dobrodružná literatúra                            3 h 

 
8. 

Vedecko-fantastická literatúra                5 h 

         
                         9. 

Denník                                                          6h 

 
                       10. 

Vedecko-populárna literatúra                 6 h 

 
                       11. 

Literatúra faktu                                        2 h 

 
 
 



 

 

Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard 

Ľúbostná poézia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prírodná poézia 

 

 

Epická poézia 

 

 

Modlitba 

 

 

 

 

 

 

Prózy zo života 

mladých ľudí 

 

 

 

Dievčenský román 

 

Dobrodružná 

literatúra 

Poézia, ľúbostná poézia, ľudová pieseň – 
ľudová slovesnosť, poloľudová pieseň, 

kancionál, Biblia – Šalamún, nálady 

a myšlienky autora, verš, rým rytmus, 

vonkajšia kompozícia, umelecké jazykové 

prostriedky, lyrická báseň,, lyrický hrdina 

Rým, umelecké jazykové prostriedky, hlavné 

myšlienky 

 

 

Symbol, osobnosť Ľ. Štúra 

 

 

 

Osobnosť A. Sládkoviča, hrdina básne, 

anafora, zápor, básnická otázka  

 

 

Osobnosť Janka Kráľa, hlavná myšlienka, 

lyrický hrdina, opakovanie, stupňovanie, 

sylabická prozódia, znaky ľudovej slovesnosti, 

zdruţený rým, rozprávkové motívy, umelecký 

smer romantizmus 

Svetový romantizmus, osobnosť A. Puškina, 

S. Petofiho 

Hrdina básne, téma hlavná myšlienka, 

ľúbostná lyrika 

Veršový presah 

 

 

 

Voľný verš, cinquain 

 

Osobnosť, P.O.Hviezdoslava, lyrický hrdina, 

hlavná myšlienka, štylisticky príznakové 

slová, umelecké prostriedky, prírodná lyrik 

Liturgické a autorské modlitby, modlitba ako 

báseň 

Symbolika, kolektívny hrdina, charakteristika 

vonkajšia i vnútorná, idealizácia, osobnosti 

a P.O.Hviezdoslava S. Chalupku a ich 

zaradenie do literárneho kontextu, umelecké 

prostriedky, rým zastarané slová, druh verša, 

epická poézia, kľúčové slová, dejová osnova 

 

Rozprávka pre dospelých, ţivotná filozofia 

autora 

Rozprávač, charakteristika hlavného hrdinu, 

obsah, lyrizovaná próza 

Prehovor literárnej postavy ako 

charakterizačná prvok, hlavné a vedľajšie 

postavy, členitosť deja, epické dielo, román, 

dievčenský román 

Dramatickosť deja, prostriedky stupňovania 

Rozlíšiť, vysvetliť a definovať pojmy v zmysle 
obsahového štandardu, interpretuje básne  so 

zreteľom na historické okolnosti ich vzniku, 

nájde v texte epiteton, prirovnanie, metaforu  

 

Rozlíši tému lásky k vlasti a tému lásky 

k dievčine, porovná pôvodný text 

s prebásnením do súčasného jazyka 

Interpretuje báseň, nájde súvislosť so vznikom 

spisovnej slovenčiny v 19. storočí, vysvetlí 

a identifikuje v texte symbol 

Porovná tému lásky k vlasti a lásky k dievčine 

s Kollárom, ovláda a identifikuje v texte nové 

básnické prostriedky 

Vysvetlí a identifikuje sylabický veršový 

systém, interpretuje báseň ako ponášku na 

ľudovú pieseň. Ovláda historické a literárne 

súvislosti slovenského romantizmu 

Identifikuje hlavné motívy ľúbostnej poézie, 

vysvetlí vonkajšiu a vnútornú kompozíciu 

básní, sformuluje hlavné myšlienky, nájde 

a pomenuje básnické prostriedky 

Porovná modernú poéziu vo voľnom verši so 

štúrovskou poéziou, vytvorí samostatne 

cinquain 

Identifikuje hlavné motívy ľúbostnej poézie, 

vysvetlí vonkajšiu a vnútornú kompozíciu 

básní, sformuluje hlavné myšlienky, nájde 

a pomenuje básnické prostriedky, vysloví 

vlastný názor, argumentuje, vysvetlí koncepciu 

básní 

Interpretuje báseň, číta s porozumením 

Definuje modlitbu, interpretuje autorskú 

modlitbu, rozlišuje poéziu a prózu v autorskej 

modlitbe, vyhodnotí texty z hľadiska obsahu 

a formy 

Vysvetlí symboly pouţité v básni, nájde 

básnické prostriedky, nájde znaky epickej 

poézie, charakterizuje kolektívneho hrdinu, 

vysvetlí vonkajšiu a vnútornú kompozíciu, 

informuje o autoroch, prerozpráva dej básní 

a vysvetlí historické súvislosti, vysvetlí 

rozdiely vo výstavbe verša a jazykových 

prostriedkov oboch básní 

 

Vysvetlí autorove názory na základe textu, 

vyjadrí svoje názory a pocity, vysvetlí rozdiel 

medzi klasickou rozprávkou a rozprávkou pre 

dospelých  

Vytvorí krátky obsah textu nájde rozprávkové 

znaky v symbolike, definuje lyrizovanú prózu 

Charakterizuje Annu na základe jej prehovoru, 

vytvorí osnovu deja a prerozpráva obsah, 

definuje epické dielo, román, dievčenský 



 

 

 

 

Vedecko-fantastická 

literatúra 

 

 

 

 

 

 

 

Denník 

 

 

 

Vedecko-populárna 

literatúra 

 

 

 

 

 

Literatúra faktu 

deja, historické pozadie, dobrodruţný román, 
historický román, historicko-dobrodruţný 

román 

Terminológia z oblasti vedy a techniky, 

fantázia autora, vedecko-fantastický román 

a poviedka, film 

 

Kľúčové slová, dejová osnova, charakteristika 

postáv, humor, znaky literárneho druhu, 

spojenie reality s fantastikou  

 

Vtip, humor, absurdita 

Forma denníka, dobrodruţné prvky 

Slang, udalosti, charakteristika 

Porovnanie, ja-rozprávanie, osobné 

a spoločenské udalosti, denník 

Osobnosť Mateja Bela, polyhistor, zámer 

autora, informácie 

 

Vnútorná a vonkajšia kompozícia, štylistika, 

jazyk, kľúčové slová, vecné informácie  

 

 

Slovná zásoba, členenie textu, odborná 

terminológia, umelecké slová, poznávacia 

funkcia textu, osobný záţitok Literatúra faktu, 

kľúčové slová, nové informácie 

Charakteristika postavy 

 

Dejová osnova, fikcia, realita, metafora 

 

román 
Prerozpráva obsah, nájde štylistické prvky 

dramatizácie deja, charakterizuje postavy, 

osvetlí historická pozadie, vysvetlí časové 

rozpätie ukáţky, definuje dobrodruţný román, 

historický román, historicko-dobrodruţný 

román 

Nájde a vysvetlí vedeckú terminológiu, zistí 

mieru autorovej fantázie, porovná s reálnymi 

úspechmi kozmonautiky, definuje: vedecko-

fantastický román a poviedka, na základe 

vlastných znalostí porozpráva o filme z oblasti 

sci-fi 

Nájde kľúčové slová, vytvorí dejovú osnova, 

charakteristiku postáv, nájde prvky humoru, 

vysvetlí znaky literárneho druhu, objasní 

spojenie reality s fantastikou, porovná 

s filmom 

Nájde odlišnosti textu s predchádzajúcimi 

textami sci-fi, vysvetlí prvky humoru 

a absurdity, charakterizuje postavy 

Odôvodní ţáner denníka, prerozpráva udalosti, 

charakterizuje postavy, nájde dobrodruţné 

prvky 

Analyzuje jazykovú rovinu denníkových 

záznamov, opíše hrdinove postoje k udalostiam 

z jeho ţivota, charakterizuje ho 

 

Porovná hrdinov oboch textov, pozná ja- 

rozprávanie, definuje denník 

Informuje o ţivote a diele Mateja Bela, zaradí 

ho do literárno-historického kontextu,, objasní 

zámer autora, nájde postupy vedeckej 

a umeleckej literatúry 

 

Vysvetlí vnútornú a vonkajšiu kompozíciu, 

štylistiku, jazyk,  nájde kľúčové slová, zhrnie 

vecné informácie 

Zhrnie sumu nových poznatkov, nájde prvky 

umeleckej reči 

Definuje literatúru faktu, zhrnie nové 

informácie 

Na základe prečítaného informuje o postave, 

vytvorí charakteristiku 

Vytvorí dejovú osnovu, nájde prvky fikcie 

autora a realitu, vysvetlí názov knihy 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

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 ţivotného 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 

 
Medzipredmetové vzťahy 
 

     Na hodine literatúry moţno vyuţiť poznatky aj z iných predmetov najmä :  

Dejepisu – ţivot ľudí v minulosti 

občianskej náuky – etické kategórie, prelínajúca sa terminológia 

slovenského jazyka– čítanie s porozumením, spracovanie textu, 

koncept, výťah, výstriţky, hodnota literatúry ako prameňa 

poznávacieho a estetického záţitku  

náboţenskej výchovy – kresťanské kategórie vo vedomí Európana, 

dejiny cirkvi 

informatiky – práca s internetom,  

výtvarnej výchovy – ilustrácia  prečítaného  

 

Požadovaný výstup z 8. ročníka: 
 

 

Identifikuje hlavné motívy ľúbostnej poézie, vysvetlí vonkajšiu a vnútornú kompozíciu básní, 

sformuluje hlavné myšlienky, nájde a pomenuje básnické prostriedky, vysloví vlastný názor, 

argumentuje, vysvetlí koncepciu básní 

Definuje modlitbu, interpretuje autorskú modlitbu, rozlišuje poéziu a prózu v autorskej 

modlitbe, vyhodnotí texty z hľadiska obsahu a formy 

Vytvorí krátky obsah textu nájde rozprávkové znaky v symbolike, definuje lyrizovanú prózu 

definuje epické dielo, román, dievčenský román 

definuje dobrodruţný román, historický román, historicko-dobrodruţný román 

Odôvodní ţáner denníka, prerozpráva udalosti, charakterizuje postavy, nájde dobrodruţné prvky 

Analyzuje jazykovú rovinu denníkových záznamov, opíše hrdinove postoje k udalostiam z jeho 

ţivota, charakterizuje ho 



  

Informuje o ţivote a diele Mateja Bela, zaradí ho do literárno-historického kontextu,, objasní 

zámer autora, nájde postupy vedeckej a umeleckej literatúry 

Definuje literatúru faktu, zhrnie nové informácie 

Na základe prečítaného informuje o postave, vytvorí charakteristiku 
Vytvorí dejovú osnovu, nájde prvky fikcie autora a realitu, vysvetlí názov knihy 
 

 

Stratégia vyučovania 
 

 

Metódy,  formy  a prostriedky  vyučovania  literatúry majú  stimulovať  rozvoj  poznávacích 

schopností     ţiakov,     podporovať     ich     cieľavedomosť,     samostatnosť     a tvorivosť. 

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

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

povzbudzovať a viesť ţiaka 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: prevaţuje 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), vyuţitie IKT pri tvorbe projektov, brainstorming, exkurzie, vychádzky (návšteva 

kniţnice,). 

Ţiaci si kladú otázky: 

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

 

• s interpretáciou umeleckého textu 

- pouţívajú správnu literárnoteoretickú terminológiu 

- ovládajú interpretáciu po formálnej i obsahovej stránke textu 

- formulujú: téma, hlavná myšlienka, postavy reálny a literárny čas 
 

 

• zaraďovanie autorov do literárnohistorického kontextu 

- poznať autorov tzv. zlatého fondu slovenskej a svetovej literatúry 

- základné zaradenia do literárnych smerov v súvislosti s poznatkami z dejepisu (štúrovci 
a pod.) 

- zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti priestorovo 

 
 

 

• 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 populárnovedeckej literatúry a beletrie 
 

 

• pri vyuţívaní týchto informácií a verifikovaní ich hodnoty 



  

- vyberaní informácií 

- organizovaní informácií 

- porovnávaní informácií 

- rozlišovaní informácií 

- zaraďovaní informácií. 

- kritickom zhodnotení rôznych zdrojov informácií 
 

 
 
 
Učebné zdroje 
   
Daniela Petríková: Literárna výchova pre 8. ročník základných  škôl.  VKÚ a.s. Harmanec 2011                                           
 
 

    počítač a webové stránky 

    noviny, časopisy 

    knihy zo školskej kniţnice 
 

 

Demonštračné pomôcky a didaktická technika ( IKT ) budú vyuţívané podľa moţností školy. 
 

 

Hodnotenie predmetu 
 

Hodnotenie ţiaka sa vykonáva klasifikáciou podľa Metodického pokynu č.22/2011 na 

hodnotenie žiakov základnej školy. Výsledky klasifikácie sa vyjadria piatimi stupňami: 1 – 

výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný,   5 - nedostatočný.  

Vo výchovno-vzdelávacom procese sa bude uskutočňovať priebežné a celkové hodnotenie: 

priebežné hodnotenie v predmete sa bude uskutočňovať pri hodnotení čiastkových 

výsledkov a prejavov ţiaka na vyučovacích hodinách a bude mať hlavne motivačný 

charakter; učiteľ bude zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti ţiaka a prihliadať na 

jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť, 

celkové hodnotenie ţiaka v predmete sa bude uskutočňovať na konci prvého polroka 

a druhého polroka v školskom roku a má čo najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň jeho 

vedomostí, zručností a návykov vo vyučovacom predmete. 

V procese hodnotenia bude učiteľ uplatňovať primeranú náročnosť, pedagogický takt voči 

ţiakovi, rešpektovať práva dieťaťa a humánne sa správať voči ţiakovi. Predmetom hodnotenia 

budú najmä učebné výsledky ţiaka, ktoré dosiahol v predmete v súlade s poţiadavkami 

vymedzenými v učebných osnovách, osvojené kľúčové kompetencie, ako aj usilovnosť, 

osobnostný rast, rešpektovanie práv iných osôb, ochota spolupracovať a správanie ţiaka podľa 

školského poriadku.  

Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a správania žiaka získa učiteľ 

najmä týmito metódami, formami a prostriedkami: 

sústavné diagnostické pozorovanie ţiaka,sústavné sledovanie výkonu ţiaka a jeho 

pripravenosti na vyučovanie, rôzne druhy skúšok (písomné, ústne), didaktické testy, analýza 

výsledkov rôznych činností ţiaka, konzultácie s ostatnými pedagogickými zamestnancami 

a podľa potreby s odbornými zamestnancami zariadenia výchovného poradenstva 

a prevencie. 



  

Podkladom pre celkové hodnotenie vyučovacieho predmetu budú: 

známka za ústnu odpoveď, známky za rôzne písomné druhy skúšok, didaktické testy 

posúdenie prejavov ţiaka. 

Hodnotenie testov: 100 – 90 % - 1 

                                89 – 75 %  -  2 

                                 74 – 60 % - 3 

                                 59 – 30 % - 4 

                                 29 – 0  % - 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

Učebné osnovy zo slovenského 

jazyka 
 

pre 9.ročník 

ZŠ 
 

(spracované v súlade so ŠVP Slovenský jazyk  ISCED 2 – 

príloha) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Slovenský jazyk 
 

3 hodiny (týždenne), 99 hodín ročne 
 

Názov predmetu SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

Časový rozsah výučby 5 hodín týţdenne, 3 h jazyk, 2 h literatúra 

Ročník 9. ročník  

Škola Základná škola, Zlaté Klasy, Hlavná 787/25 

Názov  ŠkVP Učíme sa pre ţivot, múdrosť robí človeka slobodným 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v SR 

Stupeň vzdelania ISCED 2                                                                                    

Dĺžka štúdia                          5 rokov 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Školský rok 2013/2014 
 
 

 

 

Charakteristika predmetu: 
 
 

Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra má v systéme školského vzdelávania 

centrálne postavenie, pretoţe 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 umoţňuje 

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 kaţdého 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 ţivot. 

Tvorí integrálnu zloţku  jeho myslenia, je prostriedkom na poznávanie vonkajšieho i 

vnútorného sveta, na verbálne vyjadrovanie myšlienok, pocitov a nálad, slúţi  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 

 pouţívať 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 ţivota 

 

Cieľom predmetu je viesť ţ 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 vyuţitie  jazykových a 

mimojazykových prostriedkov    písaných  a  ústnych  prejavov.  To  napomáha  ţiakovi  chápať    

zloţitosť  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 

ţivotu, spoznávať zákonitosti súčasného ţivota,  pochopiť históriu a inšpirovať sa do 

budúcnosti. 

- Rozvíjať komunikačné schopnosti a návyky ţiakov, 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 ţiakoch 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 ţiakov   k zvyšovaniu jazykovej kultúry ich 

verbálnych prejavov, ústnych  i písaných. 

- Prostredníctvom jazyka viesť ţ iakov  k spoznávaniu histórie   vlastného národa a váţiť  si 

ľudí, ktorí sa zaslúţili o rozvoj  a poznanie slovenského jazyka. 

- Prehlbovať estetické cítenie ţiakov a tak im umoţniť vnímať  a precítiť krásu umeleckého 

slova či diela. 

- Rozvíjať etické cítenie ţiakov zaloţené 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: 

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

usúvzťaţňovanie. 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 pouţívaní   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 vyuţívaním korektorských 

značiek. 

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

jednotlivých štýlov. Získavajú aj základnú predstavu o štýle. 

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

všeobecného  vzdelávania  ţiaka  -  človeka  v  najširšom  zmysle,  pretoţe  rozvíja  ţiakovu 

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 vyuţitie 

 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 

 Pouţívať informácie a textové pasáţe z iných zdrojov 

 Transformovať texty z jedného ţánru do druhého 

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

 Revidovať a editovať koncept s vyuţitím spätnej väzby na spoluţiakov 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 

 Pouţívať informácie a textové pasáţe z iných zdrojov 

 Pouţívať slovnú zásobu primeranú určitému cieľu komunikácie a publiku 

 Štylizovať jednoduché vety a jednoduché súvetia v texte 

 Rešpektovať jazykové pravidlá 

 Vyuţívať pri komunikácii jazykové a mimojazykové prostriedky 

 

Témy: 

Prehľad tematických celkov a stanovený počet hodín 

(3 hodiny týţdenne, 99 hodín ročne) 



 

 

 

 

 

P.č. 
 

Tematický celok 
Počet hodín 

ŠVP ŠkVP 

1. 
Zvuková    stránka    jazyka    a 

14 0 

2. 
Náuka     o slove     =     slovná 

13 0 

3. Tvaroslovie = morfológia 46 0 

4. Skladba = syntax 14 0 

5. Z dejín jazyka a jazykovedy 12 0 

 

 

Obsah: 

 

 

Téma  Výkonový štandard Obsahový štandard 

Diskutujeme, referujeme, 

rečníme 

Zopakovať slohové útvary 

diskusia, referát, príhovor 

a precvičiť zručnosti 

v realizácii týchto slohových 

postupov. 

Jedno zo základných 

ľudských práv – právo na 

vzdelanie. 

Význam vzdelania 

a celoţivotného vzdelávania. 

Všetko o hláskach 

Výslovnosť a pravopis 

domácich slov 

Zopakovať a utvrdiť 

vedomosti o rozdelení 

hlások, o výslovnosti ä, 

slabík de, te, ne, le, di, ti, ni, 

li, o spodobovaní, 

o spoluhláskových 

skupinách. 

Vzťahy medzi ľuďmi sa 

vyvíjajú: niektoré začínajú, 

iné sa končia. Vieme ich 

nadviazať alebo ukončiť 

kultúrnym spôsobom? 

Všetko o hláskach 

Výslovnosť a pravopis slov 

cudzieho pôvodu 

Zopakovať a utvrdiť 

zručnosti v pravopise slov 

cudzieho pôvodu, a to 

v koreni slov, v predponách 

a príponách. 

Fotografia a jej význam – 

informačný, dokumentárny, 

umelecký; fotografovanie – 

aktívne vyuţitie voľného 

času. 

Informujeme a chceme byť 

informovaní 

Zopakovať vedomosti 

o informačnom slohovom 

postupe 
a jeho útvaroch. Precvičiť 

zručnosti v realizácii či 

tvorbe správy, oznámenia, 

prihlášky, pozvánky, 

ţivotopisu. 

Film, jeho význam a filmové 

ţánre. Podľa čoho si 

vyberáme film v kine alebo 
televízii? 



 

 

Všetko o prozodických 

(zvukových) vlastnostiach 

reči 

Zopakovať vedomosti o 
prízvuku, 

dôraze, prestávke, melódii, 

tempe 

a sile hlasu. 

Čo môţe o človeku prezradiť 
jeho ústny jazykový prejav? 

Všetko o prozodických 

(zvukových) vlastnostiach 

reči 

Precvičiť uplatnenie 

prozodických 

vlastností reči v konkrétnych 

jazykových prejavoch. 

Akú výzvu ukrýva príslovie 

Vtáka poznáš po perí, 

človeka po reči? 

Všetko o interpunkčných 

znamienkach 

Osvojiť si správne 

pouţívanie 

a písanie pomlčky a 

spojovníka. 

Hudba – výborný priateľ na 

voľný čas. Prečo preţíva 

klasická hudba stáročia 

a populárna hudba sotva 

desaťročie? 

Všetko o interpunkčných 

znamienkach 

Zopakovať písanie 

úvodzoviek, lomky. 

Vieme obdarovať svojich 

blízkych kvetom, 

kamienkom, svojím vlastným 

výtvorom? 

Tvoríme rozprávanie 

a umelecký opis 

Zopakovať znaky 

rozprávacieho 

a opisného slohového 

postupu. 

Precvičiť tvorbu rozprávania 

a umeleckého opisu. 

Súčasťou ţivota je aj choroba 

či smrť blízkych ľudí. Vieme 

sa správne zachovať a byť 

inému oporou v kritických 

situáciách? 

Jadro a okraj slovnej 

zásoby 

Slová podľa významu 

Zopakovať a utvrdiť 

vedomosti o jadre a okraji 

slovnej zásoby, o rozdelení 

slov na plnovýznamové a 

neplnovýznamové. 

Aká bude naša budúcnosť? 

Môţeme svoju budúcnosť 

a budúcnosť iných ovplyvniť 

uţ dnes? 

Jadro a okraj slovnej zásoby 

Slová podľa významu 

Zopakovať a precvičiť 

rozlišovanie 

a pouţívanie synoným, 

homoným 

a antoným. Vedieť pouţívať 

jazykové slovníky. 

Čerpajme múdrosť zo 

slovenskej frazeológie. 

Slová podľa citového 

zafarbenia 

Spoznať členenie slov podľa 

citového zafarbenia, vedieť 

rozlíšiť 

slová s citovým zafarbením 

od slov 

bez citového zafarbenia. 

Vedieť 

rozlíšiť slová s kladným a 

slová so 

záporným citovým 

zafarbením. 

Prečo je slovník mladých 

ľudí presýtený expresívami? 

Kultúrny jazykový prejav – 

vizitka kultúrneho človeka. 

Jazykové štýly Oboznámiť sa s jazykovými 

štýlmi, 

ich členením a ich hlavnými 

znakmi. 

Nezabúdajme na prejavy 

úcty v súkromných listoch 

určených blízkym a známym 

ľuďom. 

Jazykové štýly Precvičovať uplatnenie 

jazykových 

Dramatické umenie – jeho 

význam a prínos pre kultúrny 



 

 

štýlov v pripravených 
jazykových 

prejavoch. 

ţivot človeka. Umelecký štýl 
v literatúre. 

Slová podľa dobového 

výskytu 

Zopakovať vedomosti o 

historizmoch, archaizmoch a 

zastaraných slovách. Vedieť 

rozlišovať historicky 

príznakové a historicky 

nepríznakové slová. 

Osvojujeme si vţdy správnu 

podobu neologizmov? Kde 

sa dá overiť, či je nové slovo 

správne? 

Slová podľa pôvodu Zopakovať vedomosti o 

slovách 

cudzieho pôvodu. 

Šírka slovnej zásoby – 

dôleţitá podmienka 

úspešného štúdia. 

Štýlotvorné činitele Oboznámiť sa s objektívnymi 

a subjektívnymi 

štýlotvornými činiteľmi. 

Ktorý jazykový štýl 

najčastejšie uplatním vo 

svojom budúcom povolaní? 

Slová podľa štylistickej 

príslušnosti 

Zopakovať členenie slov 

podľa 

štylistickej príslušnosti, 

vedieť 

rozlíšiť štylisticky 

príznakové slová od 

štylisticky bezpríznakových 

slov. 

Bohatstvo slovnej zásoby 

pouţívajme v súlade 

s komunikačnou situáciou. 

Slová podľa spisovnosti Zopakovať členenie slov 

podľa 

spisovnosti, rozlíšiť slangové 

a nárečové slová od 

spisovných slov. 

Môţe priveľa slangových 

slov spôsobiť 

nezrozumiteľnosť 

jazykového prejavu? 

Ako vyjadrujeme city Vedieť vyjadriť obdiv, 

radosť, 

prekvapenie, pochvalu, 

pokarhanie, sústrasť. 

Buďme vnímavejší 

k neverbálnej komunikácii 

hovoriaceho. Čo nám reč 

tela, mimika a gestikulácia 

môţe prezradiť? 

Ako vyjadrujeme city Vedieť vyjadriť city v 

konkrétnych 

situáciách – hranie rolí. 

Nevyhýbajme sa ťaţkým 

chvíľam – nevyhýbajme sa 

vyjadreniu sústrasti. 

Zmeny v slovnej zásobe Získať systematický prehľad 

o tom, 

čo spôsobuje zmeny 

v slovnej zásobe. Zopakovať 

a precvičiť vedomosti o 

jednotlivých spôsoboch 

obohacovania slovnej 

zásoby. 

Ako súvisia dţínsy s naším 

ţivotným prostredím? 

Zmeny v slovnej zásobe Zopakovať a precvičiť 

vedomosti 

o jednotlivých spôsoboch 

obohacovania slovnej 

zásoby. 

Ako súvisia technické 

vymoţenosti domácností 

s naším ţivotným 

prostredím? 

Všetko o slovnej 

zásobe 

Preveriť úroveň vedomostí a 

zručností z náuky o slove. 

Nezabúdajme na neustále 

rozširovanie vlastnej slovnej 

zásoby. 



 

 

Karikatúra I. Oboznámiť sa s karikatúrou, 
jej 

hlavnými znakmi. 

Vieme kritizovať s 
humorom? 

Podstatné mená mužského 

rodu 

Zopakovať vzory 

podstatných mien 

muţského rodu, skloňovanie 

pomnoţných podstatných 

mien, 

zvieracích podstatných mien. 

Oboznámiť sa s variantnými 

príponami podstatných mien 

a dvojtvarmi niektorých 

podstatných mien muţského 

rodu. 

Poznáme významné 

osobnosti našej histórie a 

súčasnosti? 

Podstatné mená muţského 

rodu 

Osvojiť si vzor kuli a vedieť 

skloňovať podstatné mená 

cudzieho pôvodu zakončené 

na samohlásky i, í, y, e, ä... 

Filatelia – zaujímavá záľuba 

na voľný čas. 

Podstatné mená ženského 

rodu 

Osvojiť si nepravidelné 

skloňovanie podstatných 

mien mať, pani. Osvojiť si 

vzor gazdiná. 

Uţ nikdy viac bolesť 

matkám, ktorú spôsobujú 

vojny! 

Podstatné mená ţenského 

rodu 

Oboznámiť sa s dvojtvarmi 

niektorých podstatných mien 

ţenského rodu. 

Nezabúdajme na kaţdodennú 

úctu k matkám a ţenám. 

Karikatúra II. Vytvoriť koncept písomnej 

slohovej 

práce. 

Ktoré javy vôkol nás by sa 

mali zlepšiť? Poznám ako 

spotrebiteľ svoje práva? 

1. písomná slohová práca 

(Karikatúra) 

Preveriť úroveň vedomostí 

o karikatúre a úroveň 

zručností 

v samostatnej tvorbe 

karikatúry. 

Sebakontrola, 

sebahodnotenie – ďalší krok 

k zlepšeniu a zdokonaleniu 

sa. 

Podstatné mená stredného 

rodu 

Zopakovať skloňovanie 

podstatných mien stredného 

rodu. 

Oboznámiť sa s dvojtvarmi 

niektorých podstatných mien. 

Aký význam má zavedenie 

eura v SR? Vyjadrenie 

vlastného názoru. 

Všetko o podstatných 

menách 

Preveriť úroveň vedomostí 

o skloňovaní podstatných 

mien. 

Nezabúdajme na rady 

a múdrosti ukryté 

v slovenských prísloviach 

a porekadlách. 

Oprava 1. písomnej slohovej 

práce 

Po analýze a hodnotení 

opraviť 

písomné slohové práce. 

Vieme potleskom oceniť 

práce rovesníkov? 

Odborný opis I. Oboznámiť sa so znakmi 

odborného opisu. 

Poznáte významné stavby na 

Slovensku? 

Prídavné mená Zopakovať a precvičiť 

rozdelenie, 

vzory a skloňovanie 

prídavných 

mien. 

Chráňme vodstvo pred 

znečistením. 



 

 

Všetko o prídavných 

menách 

Preveriť úroveň vedomostí 
o prídavných menách, ich 

skloňovaní, o výnimkách 

z pravidla o rytmickom 

krátení. 

Nezabúdajme na múdrosť 
ukrytú v slovenských 

prísloviach. 

Kontrolný diktát č.1  

(Prídavné mená) 

Preveriť úroveň vedomostí o 

pravopise prídavných mien. 

Nezabúdajme, ţe mnoţstvo 

odpadu sa dá zníţiť jeho 

rozumným vyuţitím alebo 

recykláciou. 

Oprava kontrolného 

diktátu č.1 

Po analýze a hodnotení 

opraviť 

kontrolný diktát. 

Trénujme sústredenie 

a pozornosť – zníţime 

moţnosť omylov a chýb. 

Odborný opis II. Utvrdiť vedomosti o 

odbornom opise. 

Cyklistika – šport pre 

zdravie. 

Zámená Zopakovať rozdelenie 

zámen, vedieť správne 

pouţívať dlhé a krátke tvary 

zámen. 

Ako sa máme správať 

k domácim zvieratám? 

Zámená Rozlišovať ohybné a 

neohybné zámená. 

Vieme správne písať zámená 

v listoch známym či 

priateľom? 

Všetko o zámenách Preveriť úroveň vedomostí  

o zámenách. 

Puberta a adolescencia – 

stupne k dospelosti. 

Výklad I. Oboznámiť sa s výkladovým 

slohovým postupom, jeho 

znakmi 

a slohovým útvarom – 

výkladom. 

Ako chrániť čistotu 

ovzdušia? 

Číslovky Zopakovať a precvičiť 

vedomosti 

o číslovkách, ich rozdelení a 

skloňovaní. 

Poznáme významné 

osobnosti cirkevného ţivota? 

Číslovky Precvičiť písanie zloţených 

čísloviek a čísloviek s tvarmi  

-raz, -násobný 

 a -krát. 

Vplyv médií na ľudí a na ich 

jazykový prejav. 

Diskutujeme. 

Všetko o číslovkách Preveriť úroveň vedomostí  

o číslovkách. 

Vieme správne vypisovať 

poštové tlačivá? 

Výklad II. Poznať kompozíciu a 

jazykové 

prostriedky výkladu. 

Vieme sa orientovať 

v záplave informácií 

a vedomostí? 

Kontrolný diktát č.2  

(Číslovky) 

Preveriť úroveň vedomostí  

o číslovkách a úroveň 

pravopisu 

čísloviek. 

Prečo ľudia klamú? 

Oprava kontrolného 

diktátu č.2 

Po analýze a hodnotení 

opraviť 

kontrolný diktát. 

Čítanie kníh – pomocník pri 

zlepšovaní pravopisu. 

Slovesá Zopakovať rozdelenie 

slovies, 

precvičiť rozlišovanie 

neplnovýznamových, 

Vieme rozlíšiť pozitívne 

a negatívne dôsledky 

vyuţívania internetu či 

virtuálnej reality? 



 

 

zvratných, 
činnostných a stavových 

slovies. 

Oboznámiť sa s podstatou 

predmetových a 

bezpredmetových 

slovies. Vedieť rozlíšiť 

prechodné 

a neprechodné slovesá.  

Slovesá Precvičiť určovanie 

gramatických 

kategórií. Precvičiť určité a 

neurčité slovesné tvary. 

Zopakovať výnimky 

z pravidla o rytmickom 

krátení. 

Aký význam má dosiahnutie 

maturitného vzdelania? 

Všetko o slovesách Preveriť úroveň vedomostí o 

slovesách. 

Nezabúdajme na múdrosť 

ukrytú v ľudových 

prísloviach. 

Úvaha I. Oboznámiť sa s podstatou 

úvahy, 

jej kompozíciou a jazykovými 

prostriedkami. 

Kaţdý človek túţi po šťastí, 

ale iba niektorí majú odvahu 

za ním ísť. 

Príslovky Zopakovať vedomosti o 

príslovkách, ich druhoch, 

tvorení a pravopise. 

Čo znamená ţiť zásadovo 

a čestne? 

Všetko o príslovkách Preveriť vedomosti o 

príslovkách. 

Aké boli moţnosti 

vzdelávania a štúdia 

v minulosti a aké sú dnes? 

Úvaha II. Vedieť vytvoriť úvahu. 

Pripraviť 

koncept 2. písomnej slohovej 

práce. 

Aká má byť správna rodina? 

2. písomná slohová práca 

(Úvaha) 

Preveriť úroveň vedomostí o 

úvahe 

a úroveň zručností v tvorbe 

úvahy. 

Myšlienky o šťastí, o dobre, 

o domove atď. podľa témy 

slohovej práce jednotlivých 

ţiakov. 

Predložky Zopakovať predloţky, ich 

rozdelenie, pádové väzby 

predloţiek. 

Poznáme chránené druhy 

vtáctva? 

Všetko o predložkách Overenie vedomostí o 

predloţkách a 

zručností v pouţívaní 

správnych 

pádových väzieb a zručností  

v pravopise predloţiek. 

Aký význam majú dobré 

medziľudské vzťahy 

v rodine? 

Oprava 2. písomnej slohovej 

práce 

Po analýze a hodnotení 

opraviť 

písomné slohové práce. 

Vieme potleskom oceniť 

práce rovesníkov? 

Úradný list Oboznámiť sa s útvarom 

administratívneho štýlu – 

úradným 

Aké dôsledky môţe mať 

zanedbávanie povinnej 

školskej dochádzky? 



 

 

listom, jeho uplatnením, 
kompozíciou, jazykovými 

prostriedkami. Znaky 

žiadosti a objednávky. 

Pripraviť koncept úradného 

listu. 

Spojky, častice, citoslovcia Zopakovať vedomosti o 

spojkách, časticiach a 

citoslovciach. Vedieť 

odlíšiť častice od predloţiek 

a od 

spojok, ovládať 

písanie/nepísanie 

čiarky. 

Kniha – priateľ človeka. 

 

Spojky, častice, citoslovcia Zopakovať vedomosti o 

spojkách, 

časticiach a citoslovciach. 

Vedieť 

odlíšiť častice od prísloviek. 

Význam dobrých vzťahov 

medzi súrodencami v rodine. 

3. písomná slohová práca 

(Úradný list) 

Preveriť úroveň vedomostí o 

úradnom liste a úroveň 

zručností v tvorbe úradného 

listu. 

Nepodceňujme význam 

formálnej úpravy úradného 

listu. 

Všetko o časticiach, 

spojkách a 

citoslovciach 

Preveriť vedomosti o 

časticiach, 

spojkách a citoslovciach. 

Učme sa riešiť konflikty bez 

násilia a uráţok 

Oprava 3.písomnej slohovej 

práce 

Po analýze a hodnotení 

opraviť písomné slohové 

práce 

Význam a podoby úradných 

listov 

Dotazník Oboznámiť sa s podstatou 

dotazníka. Vedieť vyplniť 

dotazník 

Tanec – aktívny spôsob 

trávenia voľného času. 

Jednoduchá veta a vetné 

členy 

Základné vetné členy 

Zopakovať a utvrdiť 

vedomosti 

o skladoch, a hlavných 

vetných 

členoch. 

Poznáme významné vedecké 

osobnosti? 

Základné vetné členy Precvičiť učivo o podmete, 

prísudku, vetnom základe a 

spôsoboch ich vyjadrenia. 

Rozlíšiť dvojčlennú 

a jednočlennú vetu. 

Poznáme významné vedecké 

osobnosti? 

Rozvíjacie vetné členy Zopakovať rozvíjacie vetné 

členy, 

spôsob ich vyjadrenia a 

precvičiť 

zručnosti v ich určovaní vo 

vete. 

Poznáme významné 

osobnosti svetovej kultúry? 

Rozvíjacie vetné členy Zopakovať rozvíjacie vetné 

členy, 

spôsob ich vyjadrenia a 

precvičiť 

Poznáme významné 

osobnosti svetovej kultúry? 



 

 

zručnosti v ich určovaní vo 
vete. 

Zvláštnosti vetnej stavby 

Vytýčený vetný člen 

Oboznámiť sa s vytýčeným 

vetným 

členom, vedieť ho vyhľadať 

a správne oddeľovať 

čiarkami. 

Poznajme a uchovávajme 

klenoty ľudového umenia – 

ľudové piesne. 

Všetko o jednoduchej vete Preveriť úroveň vedomostí 

o vetných členoch v 

jednoduchej 

vete, úroveň zručností v 

určovaní 

vetných členov a úroveň 

vedomostí 

o interpunkcii v jednoduchej 

vete. 

Koľko rečí vieš, toľkokrát si 

človekom. 

Kontrolný diktát č.3 

(Interpunkcia) 

Preveriť úroveň vedomostí 

o jednoduchej vete a o 

interpunkcii 

v jednoduchej vete. 

Chráňme všetko ţivé okolo 

nás. 

Vieme použiť informačný, 

opisný, rozprávací a 

výkladový 

slohový postup I. 

Utvrdiť a precvičiť zručnosti 

v rozlišovaní slohových 

postupov 

a ich útvarov. Precvičiť 

tvorbu 

rozličných slohových 

útvarov. 

Čo znamená ţiť plodný 

ţivot, čo znamená ţiť 

aktívne? 

Oprava 3. kontrolného 

diktátu 

Po analýze a hodnotení 

opraviť 

kontrolný diktát. 

Správna výslovnosť, 

artikulácia, uplatňovanie 

prozodických vlastností reči 

– pomocník pri zlepšovaní 

pravopisu. 

Jednoduché súvetie Zopakovať vedomosti o 

priraďovacom súvetí a 

o písaní čiarky v 

jednoduchom 

priraďovacom súvetí. 

Budúca matka má 

zodpovednú úlohu: uţ pred 

narodením môţe priaznivo 

ovplyvniť vývin svojho 

dieťaťa. 

Jednoduché súvetie Zopakovať vedomosti o 

podraďovacom súvetí a 

o písaní čiarky v 

jednoduchom 

podraďovacom súvetí. 

Poznávajme a chráňme 

prírodu a jej obyvateľov. 

Zložené súvetie  Oboznámiť sa s podstatou 

zloţeného súvetia, vedieť 

odlíšiť zloţené súvetie od 

jednoduchého súvetia. 

Zaujímajme sa o ţivot detí 

v detských domovoch. 

Zloţené súvetie Poznať stavbu zloţeného 

súvetia, 

vedieť graficky znázorniť 

rozličné typy zloţeného 

súvetia. Správne písať čiarky 

v zloţenom súvetí. 

Váţme si potraviny 

a neplytvajme nimi. 



 

 

Zápor v slovenčine 

Členský a vetný zápor 

Oboznámiť sa so spôsobom 
vyjadrenia záporu v 

slovenčine. 

Prečo je priateľstvo pre nás 
dôleţité? 

Zápor v slovenčine 

Členský a vetný zápor 

Vedieť rozlíšiť a pouţívať 

členský 

a vetný zápor. 

Čo rozumieme pod slovným 

spojením zneuţívanie moci? 

Vieme použiť informačný, 

opisný, rozprávací a 

výkladový 

slohový postup II. 

Zopakovať si výkladový 

slohový 

postup, slávnostný prejav a 

rečnícky štýl. Pokúsiť sa 

vytvoriť slávnostný 

prejav s prvkami úvahy. 

Etické zásady pomáhajú 

človeku rozhodovať sa a 

konať správne. 

Slovosled, vetosled Oboznámiť sa s hlavnými 

činiteľmi 

slovosledu v slovenčine. 

Poznáme významné 

archeologické  objavy na 

našom území? 

Slovosled, vetosled Porozumieť podstate 

významovej 

a gramatickej stavby vety a 

podstate rytmického činiteľa. 

Spoznať niektoré činitele 

ovplyvňujúce vetosled. 

Túţba objavovať posúva 

vpred ľudské poznanie. 

Vývin slovenského jazyka Oboznámiť sa s históriou 

Slovanov, slovanským 

prajazykom, 

s významnými udalosťami 

obdobia 

Veľkej Moravy. Poznať 

podstatu 

staroslovienčiny a prvého 

slovanského písma – 

hlaholiky. 

Kaţdý príslušník 

slovenského národa by mal 

dobre poznať dejiny svojho 

národa, územia, na ktorom 

ţije. 

Vývin slovenského jazyka 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 

Osobnosti jazykovedy 

(A. Bernolák, Ľ. Štúr, M. 

Hattala) môţu byť aj 

vzorom ľudských vlastností: 

obetavosti, pracovitosti, 

tvorivosti, činorodého 

vzťahu k svojmu národu. 

Slovenčina v rodine 

slovanských 

jazykov 

Poznať členenie slovanských 

jazykov. Poznať písmo 

pouţívané v slovanských 

krajinách. 

Ako sa dá uplatniť blízkosť 

slovanských jazykov vo 

vzájomnej spolupráci? 

Slovenčina v rodine 

slovanských 

jazykov 

Oboznámiť sa s ukáţkami 

textov z 

rozličných slovanských 

jazykov. 

Ktoré pozitívne a ktoré 

negatívne javy prinieslo 20. 

storočie? Čoho by sme sa 

mali vyvarovať v 21.storočí? 

Slovenčina ako národný 

jazyk 

a jeho podoby 

Oboznámiť sa s podstatou 

slovenčiny ako národného 

jazyka. Poznať členenie 

slovenských nárečí, poznať 

Slovenské nárečia – zdroj 

súčasného spisovného 

jazyka. 



 

 

rozdiely medzi hlavnými 
skupinami nárečí. 

Slovenčina ako národný 

jazyk 

a jeho podoby 

Oboznámiť sa s pojmom 

jazyková 

kultúra, poznať inštitúcie, 

ako je  

Jazykovedný ústav Ľ. Štúra, 

a jazykovedné časopisy 

Kultúra 

slova, Jazyk a reč. 

Kultivujme svoj jazykový 

prejav, nepouţívajme 

nesprávne slová a výrazy. 

Náuka o jazyku 

Členenie jazykovedy 

Poznať a vedieť vysvetliť 

pojem jazyk. 

Oboznámiť sa s členením 

jazykovedy. 

Vedieť charakterizovať 

jednotlivé 

jazykovedné odbory. 

Aplikovať 

vedomosti z jazykovedných 

disciplín v praktických 

úlohách. 

Rozvoj reči dieťaťa je 

dôleţitý pre jeho ďalší 

rozumový vývin. Poznáme 

slovenských jazykovedcov? 

O vývine jazyka a 

jazykovede 

Zhrnúť, zopakovať a preveriť 

vedomosti z dejín jazyka a 

jazykovedy. 

Poznávajme blízke slovanské 

jazyky. 

Opakovanie učiva z 5. – 9. 

ročníka 

Precvičiť a zopakovať 

vedomosti a zručnosti zo 

zvukovej stránky jazyka, 

lexikológie, tvaroslovia, 

skladby, náuky o jazyku a zo 

slohu. 

Vieme zostaviť noviny či 

video z posledných dní 

v školských laviciach? 

Opakovanie učiva z 5. – 9. 

ročníka 

Precvičiť a zopakovať 

vedomosti a zručnosti zo 

zvukovej stránky jazyka, 

lexikológie, tvaroslovia, 

skladby, náuky o jazyku a zo 

slohu. 

Prázdniny – čas hier, športu 

a zábavy – čas zvýšenej 

opatrnosti na cestách, pri 

športe a kúpaní. 

Kontrolný diktát č.4  

(Zhrnutie učiva 9.ročníka) 

Preveriť úroveň pravopisu na 

konci 

9. ročníka ZŠ. 

Ľudskosť je sila, ktorá robí 

svet lepším. 

Oprava kontrolného 

diktátu č.4 

Po analýze nedostatkov 

a chýb hodnotiť diktáty. 

Opraviť diktáty. 

Ľudskosť je sila, ktorá robí 

svet lepším. 

Hodnotenie práce v 9. 

ročníku 

Oboznámiť sa z hodnotením 

prospechu v 9. ročníku 

 

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 ţivotného 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, pouţíva internet,                                                                                                               
                                                                 sleduje tlač 
 
 
Medzipredmetové vzťahy 
 

     Na hodine slovenského jazyka moţno vyuţiť poznatky aj z iných predmetov najmä :  

Dejepisu – ţivot ľudí v minulosti 

občianskej náuky – etické kategórie, prelínajúca sa terminológia 

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

výstriţky, hodnota literatúry ako prameňa poznávacieho a estetického 

záţitku  

náboţenskej 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     ţiakov,     podporovať     ich     cieľavedomosť,     samostatnosť     a tvorivosť. 

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

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

povzbudzovať a viesť ţiaka 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: prevaţuje 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), 

vyuţitie IKT pri tvorbe projektov, brainstorming, exkurzie, vychádzky (návšteva kniţnice,). 

Ţiaci si kladú otázky: 

- pouţijú 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 populárnovedeckej literatúry a beletrie 
 

 

• pri vyuţívaní týchto informácií a verifikovaní ich hodnoty 

- vyberaní informácií 

- organizovaní informácií 

- porovnávaní informácií 

- rozlišovaní informácií 

- zaraďovaní informácií. 

- kritickom zhodnotení rôznych zdrojov informácií 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Učebné zdroje 
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    počítač a webové stránky 

    noviny, časopisy 

    knihy zo školskej kniţnice 

Slovníky, encyklopédie, pracovné zošity 

Demonštračné pomôcky a didaktická technika ( IKT ) budú vyuţívané podľa moţností školy. 

Hodnotenie predmetu 
 

Hodnotenie ţiaka sa vykonáva klasifikáciou podľa Metodického pokynu č.22/2011 na 

hodnotenie žiakov základnej školy. Výsledky klasifikácie sa vyjadria piatimi stupňami: 1 – 

výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný,   5 - nedostatočný.  

Vo výchovno-vzdelávacom procese sa bude uskutočňovať priebežné a celkové hodnotenie: 

priebežné hodnotenie v predmete sa bude uskutočňovať pri hodnotení čiastkových výsledkov 

a prejavov ţiaka na vyučovacích hodinách a bude mať hlavne motivačný charakter; učiteľ 

bude zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti ţiaka a prihliadať na jeho momentálnu 

psychickú i fyzickú disponovanosť, 

celkové hodnotenie ţiaka v predmete sa bude uskutočňovať na konci prvého polroka 
a druhého polroka v školskom roku a má čo najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň jeho 

vedomostí, zručností a návykov vo vyučovacom predmete. 

V procese hodnotenia bude učiteľ uplatňovať primeranú náročnosť, pedagogický takt voči ţiakovi, 

rešpektovať práva dieťaťa a humánne sa správať voči ţiakovi. Predmetom hodnotenia budú najmä 

učebné výsledky ţiaka, ktoré dosiahol v predmete v súlade s poţiadavkami vymedzenými 

v učebných osnovách, osvojené kľúčové kompetencie, ako aj usilovnosť, osobnostný rast, 

rešpektovanie práv iných osôb, ochota spolupracovať a správanie ţiaka podľa školského poriadku.  

Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a správania žiaka získa učiteľ 

najmä týmito metódami, formami a prostriedkami: 

sústavné diagnostické pozorovanie ţiaka, sústavné sledovanie výkonu ţiaka a jeho 

pripravenosti na vyučovanie, rôzne druhy skúšok (písomné, ústne), didaktické testy, analýza 

výsledkov rôznych činností ţiaka, konzultácie s ostatnými pedagogickými zamestnancami 

a podľa potreby s odbornými zamestnancami zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. 

Podkladom pre celkové hodnotenie vyučovacieho predmetu budú: 

známka za ústnu odpoveď, známky za rôzne písomné druhy skúšok, didaktické testy 

posúdenie prejavov ţiaka. 

 

Hodnotenie testov: 100 – 90 % - 1 

                                89 – 75 %  -  2 

                                 74 – 60 % - 3 

                                 59 – 30 % - 4 

                                 29 – 0  % - 5 



 

 

 
 

 

 

Učebné osnovy z literatúry 
 

pre 9.ročník      

ZŠ 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Literatúra 

2hodiny (týždenne),66 hodín ročne 
 

Názov predmetu SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

Časový rozsah výučby 5 hodín týţdenne, 3 h jazyk, 2 h literatúra 

Ročník 9. ročník  

Škola Základná škola, Zlaté Klasy, Hlavná 787/25 

Názov  ŠkVP Učíme sa pre ţivot, múdrosť robí človeka slobodným 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v SR 

Stupeň vzdelania ISCED 2                                                                                    

Dĺžka štúdia                          5 rokov 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Školský rok 2013/2014 
 
 

Charakteristika predmetu: 
 

 Umelecká literatúra je jedným z viacerých spôsobov tematizovania sveta i jedným 

z viacerých typov ľudskej tvorivosti. 
 

Literatúra umoţňuje transformovať literárne dielo do iných spôsobov umeleckého 

zobrazovania – do filmu, televíznej či rozhlasovej inscenácie, divadelnej hry, muzikálu, 

videopríbehu... Takto koncipovaná literatúra vedie k poznaniu prepojenosti a dopĺňaniu sa 

jednotlivých umeleckých druhov, umoţňuje porovnávať, vedie k úsiliu spoznať jednotlivé 

varianty toho istého a stimuluje záujem o kultúru. 
 

Súčasne umoţňuje spoznať aj proces vzniku literárneho diela, zoznamovať ţiaka s 

tým, ţe básne, rozprávky, divadelné hry písali a píšu spisovatelia, ţe rozprávky dávno 

vymýšľali ľudia, ktorých nepoznáme a ţe ich pre nás sprístupnili zberatelia... 
 

Literárna výchova je humanitný predmet, ktorého poslaním je vytvoriť u ţiaka pozitívny 

vzťah k literatúre a ku knihám. Vychádza predovšetkým zo záţitku a vlastnej práce ţiaka s 

textom na hodine. 
 
 
 
 

Ciele  učebného  predmetu:  
 

Hlavným cieľom je, aby mal absolvent 9. ročníka ISCED 2: 
 

-    primerane veku rozvinuté kľúčové spôsobilosti, 

-    zmysluplné základné vedomosti a znalosti, 

-    vypestovaný základ záujmu o celoţivotné vzdelávanie sa, 

-    jasné a veku primerané povedomie národného a svetového kultúrneho dedičstva, 

-    záujem a potrebu zmysluplnej aktivity a tvorivosti. 
 
 

 



 

 

 

Hlavné myšlienky ŠVP a ŠkVP rozpracované pre rámec vyučovania slovenského jazyka 

a literatúry ako materinského jazyka vyjadrujú potrebu orientovať obsah vyučovania, metódy 

a formy vyučovania učebné texty a učebné pomôcky na dosiahnutie týchto všeobecných cieľov. 

 

 I.  VŠEOBECNÉ  

CIELE  
 

1. Kognitivizácia  a  kreativizácia  
 

1.1      Rozvíjať inteligenciu, myslenie ţiaka, učiť ho riešiť problém, vytvárať potrebu učiť sa. 
 
1.2      Prijímať hovorenú alebo písanú informáciu, rozumieť jej a vyuţívať ju. 

 
1.3      S porozumením čítať veku primeranú literatúru, interpretovať posolstvo textu, vyjadriť 

svoje pocity z prečítaného. 
 
1.4 Začať pracovať s odbornými príručkami, slovníkovou literatúrou, pod vedením učiteľa 

pouţívať na získavanie informácií internet, kniţnicu a iné zdroje. 
 

1.5      Rozvíjať poznávacie schopnosti (pozornosť, pamäť, myslenie, predstavivosť, fantáziu). 
 
1.6      Tvoriť veku primerané texty a prejavy s uplatnením jednotlivých fáz písania textu. 

 

 
 
 

2. Emocionalita 
 

2.1      Prostredníctvom čítania, sledovania filmov, médií a umenia rozvíjať emocionalitu ţiaka 
 
2.2      Textami, motivačnými článkami, motivačným vstupom učiteľa vytvárať priestor 

a moţnosti prejavovať emocionalitu ţiaka. 
 
2.3      Pestovať a trénovať všímavosť, aktívnu pozornosť, vypestovať presvedčenie o hodnote 

človeka a jeho diele. 
 

 
 
 

 3.  Motivácia  a  autoregulácia  
 

3.1 Rozvíjať schopnosť ţiakov učiť sa, byť tvorivý, spoluvytvárať sebavedomie a schopnosť 

ohodnotiť svoj výkon. 
 

3.2 Formovať osobnosť ţiaka, pomôcť rodine vytvárať hodnotový systém dieťaťa. Viesť 

ţiaka k tolerancii a oceňovaniu mieru a pokoja. 
 

 
 
 

 4.  Socializácia  
 

4.1 Cvičiť efektívnu komunikáciu s ľuďmi, naučiť ţiaka rozlíšiť neformálnu a formálnu 

komunikáciu. 
 



 

 

4.2      Zverejňovať práce ţiaka podľa moţností školy, regiónu. 
 
4.3  Učivom slovenského jazyka a literatúry pomáhať prekonávať bariéry medzi ľuďmi iných 

národov a národností. 
 

4.4      Pestovať európsku dimenziu aj výberom textov, aktivít, účasťou na projektoch, atď. 

 II:  HO DNOT OVÉ  

CIEL E 
 

 
 
 

1. Formovať vzťah k materinskému jazyku alebo štátnemu jazyku. 
 
2. Vybudovať úctu k jazykom iných národov a národností, mať najzákladnejšie informácia 

o národnostiach ţijúcich na Slovensku 
 
3. Byť otvorený voči inému názoru, rešpektovať aj opačný názor v intenciách humanizmu 

a demokracie. 
 
4. V textoch prichádzať do styku s témami environmentálnej výchovy, výchovy k manţelstvu 

a rodičovstvu, ochrany zdravia, ţivotného štýlu, výchovy budúceho občana a spotrebiteľa, 

s témami o ţivote detí v európskych krajinách a vo svete. 
 
5. Pracovať s textami s problematikou ľudských práv, základných slobôd a zásad zakotvených 

v Charte Spojených národov. 
 

 

Kompetencie poznávacie a čitateľské 
 
 
 

Uţ predchádzajúca koncepcia vyučovania literatúry na základných školách vychádzala 

predovšetkým zo záţitku, vytvorenia si pozitívneho vzťahu k literatúre. 
 

Súčasná koncepcia túto tézu ešte posilňuje. Učivo je koncipované tak, aby sa sústavne 

rozvíjali čitateľské a interpretačné schopnosti ţiakov. Učiteľ nepredkladá ţiakom hotové 

poznatky, ale vytvára im podmienky a pripravuje podnety, aby sa vedomostí zmocňovali sami. 
 

Súčasne sa v procese vzdelávania rozvíjajú aj ďalšie (kognitívne, komunikačné, 

interpersonálne, intrapersonálne) kompetencie. 
 

Učebné osnovy ŠkVP literárnej výchovy pre 9. ročník sú pedagogickým dokumentom 

vypracovaným na základe obsahového vzdelávacieho štandardu ŠVP. 
 

Učebné osnovy nepredpisujú povinných autorov (literárne diela). Zostáva na učiteľovi, 

ako bude usmerňovať proces vzdelávania, aký výber autorov a literárnych diel zaradí do 

vyučovania na realizáciu vzdelávacieho procesu. 
 
 

 Technika  čítania a verejná prezentáci a textu 

 

1) Plynulo čítať súvislý umelecký text, pri hlasnom čítaní správne dýchať, artikulovať a 



 

 

dodrţiavať spisovnú výslovnosť. 



 

 

2) Recitovať prozaické a básnické diela. Rešpektovať rytmickú usporiadanosť básnického 

textu, frázovať básnický aj prozaický text v zhode s vlastným chápaním jeho významu. 

3) Čítať text postavy dramatického diela pri spoločnom dramatizovanom čítaní. Modulovať 

hlas podľa zmyslu textu. 

 
 
 
 Pamäťové,  klasifikačné  a  aplikačné  zručnosti  

 

1) Zapamätať si potrebné fakty a definície a vedieť demonštrovať ich znalosť. 
 
 
2) Vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi. 

 
 
3) Usporiadať známe javy do tried a systémov. 

 
 
4) Aplikovať literárnovedné vedomosti na literárne texty s analogickou štruktúrou 

 
 
(jednoduchý transfer). 

 
 
 
 
 
 Analytické  a  interpretačné  zručnosti  

 

1) Prerozprávať obsah prečítaného diela. 
 
 
2) Odlíšiť epické, lyrické a dramatické texty. 

 
 
3) Vytvoriť dejovú osnovu prečítaného diela, vyhľadať kľúčové slová. 

 
 
4) Určiť hlavné a vedľajšie postavy diela. 

 
 
5) Abstrahovať a sformulovať hlavnú myšlienku prečítaného diela, vrátane lyrickej básne. 

 
 
6) Analyzovať umelecký text po štylisticko-lexikálnej a kompozičnej stránke a určiť 

funkciu jednotlivých prvkov pre celkové vyznenie diela, interpretovať význam diela. 

7) Sformulovať vlastné hodnotenie diela a podloţiť svoje stanovisko argumentmi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Tvorivé  zručnosti  
 
 

1) Zdramatizovať básnický alebo prozaický text (rozprávka, bájka, povesť). 
 
 
2) Ilustrovať umelecký text. 

 
 
3) Napísať kratší prozaický útvar), básnický text, scenár



 

4) Inscenovať kratší dramatický text. 
 
 

 Informačné zručnosti 
 
 

1) Orientovať sa v školskej a verejnej kniţnici. 
 
 

2) Pracovať s kniţným fondom vo forme kartotéky a v elektronickej podobe. 
 
 

3) Vedieť získať informácie z integrovaného informačného systému a internetu. 
 
 

4) Budovať si vlastnú kniţnicu. 
 
 
 

Témy. Obsah: 
 
 
 
 

 

Prehľad tematických celkov a stanovený počet hodín 
 

(2 hodiny týţdenne, 66 hodín ročne) 
 
 
 
 
 
 
 
Tematický 
celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 
 
Poézia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Próza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aplikovať pojmy poézia a báseň,  
 
poézia ako súčasť umeleckej  
 
literatúry, definícia pojmu 
populárna  
 
pieseň, znalosti o vonkajšej  
 
kompozícii, refrén, viazaná 
umelecká 
 
 reč . rytmus, verš, strofa, rým, 
tlmenie 
 
 dejovosti, vonkajšia kompozícia  
 
poézie, delenie: spoločenská, 
prírodná,  
 
reflexívna, ľúbostná, metonymia,  
 
básnická otázka, ţánre lyrickej 
poézie:  
 
óda, sonet, príleţitostná báseň,  
 
sylabický veršový systém 
 
 
Definovať vecnú literatúru ako  
 
 
sprostredkovanie poznatkov  
 
a informácií definovať literatúru 
faktu,  

 
 
Ţiak vie vysvetliť a vytvoriť 
definíciu  
 
pojmu lyrika, 
 
 
Ţiak vie vysvetliť a vytvoriť 
definíciu  
 
vonkajšej kompozície, vyhľadať  
 
štylisticky príznakové slová 
a slovné  
 
spojenia, pomenovať ich  
 
literárnovedným pojmom a určiť 
ich  
 
funkciu, vyjadriť vlastný názor na  
 
prečítané, argumentovať, priradí 
texty  
 
k príslušnému literárnemu ţánru 
 
 
 
Vytvorí definíciu vecnej literatúry,  
 
identifikuje v texte znaky literatúry  
 
faktu, rozlišuje fakty a umelecké  
 
prostriedky, vie vyhľadať kľúčové  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dráma 

 
encyklopédia, populárno-vedecká  
 
literatúra,  
 
 
 román a druhy románu: 
dobrodruţný,  
 
detektívny , historický, 
dievčenský,  
 
biografický, členenie románu na 
diely,  
 
kapitoly 
 
 
Vyvodenie a definovanie pojmov  
 
tragédia, komédia, činohra, opera,  
 
opereta, muzikál, identifikovať  
 
základné znaky drámy – 
neprítomný  
 
rozprávač, dialógy, monológy,  
 
analyzovať drámy po kompozičnej  
 
stránke – vonkajšej – dejstvo, 
scény,  
 
výstupy, vnútornej: úvod, 
zápletka,  
 
vyvrcholenie, obrat, rozuzlenie  
 
Vyvodiť a definovať: inscenácia,  
 
tvorcovia: herci, reţisér, scenárista 

slová a pripraviť osnovu 
 
V románe pozná prostriedky 
v rámci  
 
estetickej funkcie a sformuluje  
 
subjektívne hodnotenie prečítaného  
 
 
 
 
 
 
 
Vytvorí definíciu pojmov tragédia,  
 
komédia, činohra, opera, opereta, 
muzikál 
 
Vysvetlí kompozíciu, abstrahuje  
 
a sformuluje hlavnú myšlienku,  
 
zdramatizuje literárny text  
 
 
 

 
 
 

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 ţivotného 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, pouţíva 

internet,                                                                                                               
                                                                 sleduje tlač 
 

 
Medzipredmetové vzťahy 
 

     Na hodine literatúry moţno vyuţiť poznatky aj z iných predmetov najmä :  

Dejepisu – ţivot ľudí v minulosti 

občianskej náuky – etické kategórie, prelínajúca sa 

terminológia 

slovenského jazyka– čítanie s porozumením, spracovanie 

textu, koncept, výťah, výstriţky, hodnota literatúry ako 

prameňa poznávacieho a estetického záţitku  

náboţenskej výchovy – kresťanské kategórie vo vedomí 

Európana, dejiny cirkvi 

informatiky – práca s internetom,  

výtvarnej výchovy – ilustrácia  prečítaného  

 

Požadovaný výstup z 9. ročníka: 
 

 - Ţiak vie vysvetliť a vytvoriť definíciu pojmu lyrika, 
 
- Ţiak vie vysvetliť a vytvoriť definíciu vonkajšej kompozície, vyhľadať štylisticky 
príznakové slová a slovné spojenia, pomenovať ich literárnovedným pojmom a určiť ich 
funkciu, vyjadriť vlastný názor na prečítané, argumentovať, priradí texty k príslušnému 
literárnemu ţánru 
 
- Vytvorí definíciu vecnej literatúry, identifikuje v texte znaky literatúry faktu, rozlišuje 
fakty a umelecké prostriedky, vie vyhľadať kľúčové slová a pripraviť osnovu 
 
 - V románe pozná prostriedky v rámci estetickej funkcie a sformuluje subjektívne 
hodnotenie prečítaného  
 
 - Vytvorí definíciu pojmov tragédia, komédia, činohra, opera, opereta, muzikál 
 
 - Vysvetlí kompozíciu, abstrahuje a sformuluje hlavnú myšlienku, zdramatizuje 
literárny text  
 
 
 

 

Stratégia 

vyučovania 
 

 

Metódy,  formy  a prostriedky  vyučovania  literatúry majú  stimulovať  rozvoj  

poznávacích schopností     ţiakov,     podporovať     ich     cieľavedomosť,     

samostatnosť     a tvorivosť. Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých 

ţiak ako aktívny subjekt v procese výučby má moţnosť spolurozhodovať a 

spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať povzbudzovať a viesť ţiaka 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: prevaţuje 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), vyuţitie IKT pri tvorbe projektov, brainstorming, exkurzie, 

vychádzky (návšteva kniţnice,). 

Ţiaci si kladú otázky: 

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

 

 

• s interpretáciou umeleckého textu 

- pouţívajú správnu literárnoteoretickú terminológiu 

- ovládajú interpretáciu po formálnej i obsahovej stránke textu 

- formulujú: téma, hlavná myšlienka, postavy reálny a literárny čas 
 

 

• zaraďovanie autorov do literárnohistorického kontextu 

- poznať autorov tzv. zlatého fondu slovenskej a svetovej literatúry 

- základné zaradenia do literárnych smerov v súvislosti s poznatkami z dejepisu 

(štúrovci a pod.) 

- zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti priestorovo 

 
 

 

• 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 populárnovedeckej literatúry a beletrie 
 

 

• pri vyuţívaní týchto informácií a verifikovaní ich hodnoty 

- vyberaní informácií 

- organizovaní informácií 

- porovnávaní informácií 

- rozlišovaní informácií 

- zaraďovaní informácií. 

- kritickom zhodnotení rôznych zdrojov informácií 
 

 
 
Učebné zdroje 
   
Daniela Petríková: Literárna výchova pre 9. ročník základných  škôl.  VKÚ a.s. 
Harmanec 2011                                           
 
 

    počítač a webové stránky 

    noviny, časopisy 

    knihy zo školskej kniţnice 
 

 

Demonštračné pomôcky a didaktická technika ( IKT ) budú vyuţívané podľa 

moţností školy. 
 

 

 
Hodnotenie predmetu 
 



 

Hodnotenie ţiaka sa vykonáva klasifikáciou podľa Metodického pokynu č.22/2011 na 

hodnotenie žiakov základnej školy. Výsledky klasifikácie sa vyjadria piatimi 

stupňami: 1 – výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný,   5 - nedostatočný.  

Vo výchovno-vzdelávacom procese sa bude uskutočňovať priebežné a celkové 

hodnotenie: 

priebežné hodnotenie v predmete sa bude uskutočňovať pri hodnotení čiastkových 

výsledkov a prejavov ţiaka na vyučovacích hodinách a bude mať hlavne motivačný 

charakter; učiteľ bude zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti ţiaka 

a prihliadať na jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť, 

celkové hodnotenie ţiaka v predmete sa bude uskutočňovať na konci prvého 

polroka a druhého polroka v školskom roku a má čo najobjektívnejšie zhodnotiť 

úroveň jeho vedomostí, zručností a návykov vo vyučovacom predmete. 

V procese hodnotenia bude učiteľ uplatňovať primeranú náročnosť, pedagogický takt 

voči ţiakovi, rešpektovať práva dieťaťa a humánne sa správať voči ţiakovi. Predmetom 

hodnotenia budú najmä učebné výsledky ţiaka, ktoré dosiahol v predmete v súlade 

s poţiadavkami vymedzenými v učebných osnovách, osvojené kľúčové kompetencie, 

ako aj usilovnosť, osobnostný rast, rešpektovanie práv iných osôb, ochota spolupracovať 

a správanie ţiaka podľa školského poriadku.  

Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a správania žiaka získa 

učiteľ najmä týmito metódami, formami a prostriedkami: 

sústavné diagnostické pozorovanie ţiaka,sústavné sledovanie výkonu ţiaka a jeho 

pripravenosti na vyučovanie, rôzne druhy skúšok (písomné, ústne), didaktické testy, 

analýza výsledkov rôznych činností ţiaka, konzultácie s ostatnými pedagogickými 

zamestnancami a podľa potreby s odbornými zamestnancami zariadenia výchovného 

poradenstva a prevencie. 

Podkladom pre celkové hodnotenie vyučovacieho predmetu budú: 

známka za ústnu odpoveď, známky za rôzne písomné druhy skúšok, didaktické testy 

posúdenie prejavov ţiaka. 

Hodnotenie testov: 100 – 90 % - 1 

                                89 – 75 %  -  2 

                                 74 – 60 % - 3 

                                 59 – 30 % - 4 

                                 29 – 0  % - 5 

 

 
 
 
 


