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UČEBNÉ  OSNOVY 
 

Názov predmetu SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

Časový rozsah výučby 

uvádzame podľa jednotlivých ročníkov 

v kapitole 4 

Ročník  druhý, tretí, štvrtý 

Škola 
Základná škola s materskou školou Samuela 

Timona, Trenčianska Turná 30 

Stupeň vzdelania ISCED 1 

Názov Školského vzdelávacieho programu Otvárame bránu do sveta poznania 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

1. CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU 
 

V jazykovej časti oblasti Jazyk a komunikácia sú určujúcimi ciele rozvíjania komunikačných schopností 

žiakov. Jazyk je nástroj myslenia a komunikácie medzi ľuďmi, čo  sa vo vyučovaní  jazyka premieta do 

preferovania rozvoja komunikačných kompetencií, ktoré budú teoretickým i praktickým východiskom ich 

ďalšieho rozvíjania v ostatných vyučovacích predmetoch s ohľadom na ich špecifické potreby. Dôraz sa 

kladie na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť, schopnosť 

argumentovať a pod.  

Primárnym v literárnej výchove je rozvoj schopností žiaka poznávať svet a zmocňovať sa ho esteticko-

umeleckými prostriedkami. Obsahové osnovanie predmetu smeruje k rozvíjaniu čitateľských kompetencií, 

resp. súboru vedomostí, zručností, hodnôt a postojov zameraných na príjem (recepciu) umeleckého textu 

(čítanie, deklamácia, počúvanie), jeho analýzu, interpretáciu a hodnotenie. Najdôležitejším prvkom 

v tejto koncepcii literárnej výchovy je sústredenie dôrazu na čítanie ako všestranné osvojovanie 

umeleckého textu. Cieľom sa stáva rozvoj čitateľských schopností, ktoré ďaleko presahujú aspekt 

technického zvládnutia čítaného textu a smerujú k prijatiu jeho obsahu. Je vhodné zahrnúť do literárnej 

výchovy ako integrujúci prvok tzv. tvorivé písanie (zdroj poznania v oblasti lexiky, syntaxe, štylistiky, 

noetiky, poetiky a čítania). 

Dobré zvládnutie jazykového učiva a najmä komunikatívnych kompetencií vytvára predpoklad na 

rozvinutie schopnosti úspešne sa uplatniť na trhu práce a v súkromnom živote. Jazyk sa chápe ako znak 

národnej a individuálnej identity, ako prostriedok komunikácie a profesionálnej realizácie a prostriedok 

na vyjadrovanie citov a pocitov. 

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

podobu materinského jazyka, osvojiť si správny pravopis a gramatiku v intenciách preberaného učiva 

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

Predmet slovenský jazyk a literatúra má komplexný charakter, pretože spája jazykovú, slohovú zložku, 

písanie, literárnu zložku a čítanie.  

Slovenský jazyk ako vyučovací jazyk má primárne a nezastupiteľné miesto vo vyučovacích predmetoch, 

pretože vytvára predpoklady na zvládnutie ďalších vyučovacích predmetov. Slovenčina je štátnym 

jazykom na území SR. Ovládanie štátneho jazyka na dobrej úrovni zabezpečuje žiakom možnosť nielen 

dobre zvládnuť školské vzdelávanie, ale i úspešné uplatnenie sa na trhu práce. 

Slovenský jazyk na primárnom vzdelávacom stupni má prioritné a  špecifické postavenie. Schopnosť čítať 

a písať je jedna zo základných životných kompetencií, ktorých základ žiaci získavajú práve od 1. ročníku 

ZŠ. Žiak si z predškolského obdobia prináša so sebou určité jazykové zručnosti a návyky, ktoré má 

následne rozvíjať z viacerých aspektov. K hlavným aspektom patrí rozvoj slovnej zásoby, získanie 
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základov pravopisu a znalostí z oblasti literatúry, ktoré by mal zvládať na elementárnej úrovni. V rámci 

zložky čítanie a literárna výchova je dôraz na čítaní s porozumením. Nezanedbateľnou je i emocionálna 

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

materinskému jazyku, ako  nositeľovi národných tradícií a formovania národného povedomia žiaka. 

Písanie je základným nástrojom gramotnosti a zároveň slúži aj ako prostriedok dorozumievací a 

komunikačný. Žiakov vedieme tak, aby dodržiavali predpísané tvary písmen a číslic (latinka) s ohľadom na 

dodržiavanie hygienických a estetických zásad. V oblasti slohovej výchovy poskytujeme žiakom tréning 

vyjadrovacích zručností v krátkych ústnych prejavoch. Vytvárame im príležitosti, aby si mohli vyskúšať 

simulované rozhovory na aktuálne témy. Takto vytvárame stimuly na formuláciu otázok a odpovedí, 

prosby a poďakovania, ospravedlnenia, blahoželania blízkym osobám pri rôznych príležitostiach. Dôraz 

kladieme v každom ročníku na rozvoj takých vyjadrovacích schopností, aby každé dieťa primerane veku 

a svojim schopnostiam dokázalo vysloviť vlastný názor a korektne si ho obhájiť, prípadne uznať svoju 

chybu, ak v rozhovore dospeje k tejto potrebe. 

 
2. CIELE UČEBNÉHO PREDMETU  
 
V rámci jazykového vyučovania učíme žiakov nielen základné pojmy a poučky, ale vytvárame im 
príležitosti najmä na uvažovanie v súvislostiach, na komunikáciu (ústnu a písomnú) na primeranej 
úrovni a na porozumenie obsahovej stránke jazykových prejavov. Nezanedbateľnou je i literárna 
zložka jazyka. Prostredníctvom nej sa žiaci zoznamujú s literárnymi dielami a ich tvorcami 
a vytvárajú si k nim kladný vzťah. 
Vzdelávanie v danej vzdelávacej oblasti smerujeme k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií 
tým, že vedieme žiakov k: 

- podpore sebadôvery každého žiaka; 
- osvojeniu si vedomostí a nadobudnutých kompetencií, ktoré im umožnia vzdelávať sa po 

celý ich život a zaujať aktívne miesto v socio-kultúrnom prostredí; 
- príprave všetkých žiakov tak, aby sa stali zodpovednými občanmi, schopnými podieľať sa na 

rozvoji demokratickej spoločnosti, pluralizmu a kultúrnej otvorenosti; 
- zaručeniu rovnakých šancí sociálnej emancipácie pre všetkých žiakov; 
 

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

 osvojiť si základy písanej reči (čítania a písania) 

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

 osvojiť si elementárne vedomosti v rovine lexikálnej, morfologickej, syntaktickej 
a štylistickej 

 osvojiť si základné pravidlá pravopisu a znalosť písma 

 získať základné poznatky o zvukovej stránke jazyka 

 osvojiť si návyky správnej výslovnosti  

 poznávať jazykové prostriedky  a vedieť ich využívať v jazykovom systéme 

 prehlbovať si zručnosť jednoduchého a súvislého vyjadrovania sa 

 jazykové prostriedky vedieť vzájomne prepájať v jazykovom systéme viesť žiakov 
k presnému mysleniu a jeho využitiu v oblasti komunikácie (ústnej aj písomnej). 

 

3. KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE, KTORÉ PREDMET ROZVÍJA 

V oblasti  Poznávacie a rečové kompetencie žiak: 

 samostatne píše jednoduché texty s dôrazom na dodržiavanie základných parametrov písma 

(písané alebo tlačené písmo) 

 prečíta a podľa predlohy prepíše a odpíše, alebo podľa diktovania napíše a prečíta arabské 

číslice v súvislosti s učivom v matematike 

 pri ústnom prejave dodržiava správne dýchanie, artikuláciu a spisovnú výslovnosť. 

 osvojí si výslovnostnú normu s uplatnením suprasegmentálnych javov 

 zapamätá si potrebné fakty a definície a vie demonštrovať ich znalosť 

 reprodukuje umelecký aj vecný text (doslovne, podrobne, stručne) 

 vysvetlí podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi 
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 pri písomnom prejave aplikuje pravopisnú normu 

 urobí jazykovú analýzu textu, vyhľadá jazykové javy, vyhodnocuje ich a postupne  zatrieďuje 

 koncipuje vlastný text 

 ústne prezentuje vlastný text 

 napíše krátky príbeh (vlastný zážitok alebo vymyslený príbeh) 

 porozpráva krátky príbeh na danú tému s použitím priamej reči 

 dokončí rozprávanie alebo neukončené prozaické dielo 

 zdramatizuje kratší prozaický alebo básnický text 

 používa jazykové príručky a slovníky, koriguje podľa nich vlastné texty 

 adekvátne komunikuje s prihliadnutím na komunikačnú situáciu 

 vyjadruje sa neverbálne a chápe neverbálnu komunikáciu 

 verejne prezentuje a obháji vlastný názor 

 zdramatizuje kratší prozaický alebo básnický text. 

 

V oblasti Poznávacie a čitateľské kompetencie žiak: 

 na základe predchádzajúcej prípravy správne, plynule a s porozumením číta nahlas aj potichu 

po príprave texty, ktorých obsah, štýl a jazyk sú primerané skúsenostiam žiaka 

 pri hlasnom čítaní dodržiava správne dýchanie, artikuláciu a spisovnú výslovnosť 

 po príprave výrazne číta kratšie úryvky z literatúry pre deti a mládež 

 pri čítaní dramatických textov výrazne reprodukuje priamu reč 

 zapamätá si potrebné fakty a definície a vie demonštrovať ich znalosť 

 vysvetlí podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi 

 zostaví osnovu prečítaného textu 

 určí hlavnú myšlienku prečítaného textu 

 prerozpráva obsah prečítaného textu 

 vyjadrí svoje pocity a zážitky z prečítaného textu 

 vyhľadáva, identifikuje v literárnych textoch hlavné a vedľajšie postavy, literárne a jazykové 

prostriedky, vybrané pojmy a výrazy 

 pri jednoduchom rozbore literárnych textov používa literárne pojmy 

 hodnotí postavy literárneho diela, určí ich vzájomný vzťah 

 odlišuje prozaické a básnické texty 

 odlišuje umelecké a náučné texty 

 zreprodukuje a zdramatizuje časť rozprávky, poviedky alebo povesti 

 na základe vlastnej fantázie dokončí začatý príbeh vo forme rozprávania, dramatizácie 

a ilustrácie 

 napíše krátky prozaický útvar 

 tvorí jednoduché rýmy 

 inscenuje kratší dramatický text 

 orientuje sa v školskej a verejnej knižnici 

 buduje si vlastnú knižnicu. 
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4. OBSAHOVÉ, ORGANIZAČNÉ A ČASOVÉ VYMEDZENIE PREDMETU 
 

2. ROČNÍK 
Časová dotácia 264 hodín ročne, 8 hodín týždenne. 
 

Uvádzame časovú dotáciu a prehľad tematických celkov podľa jednotlivých zložiek, ktorým sa venujeme: 

JAZYKOVÁ ZLOŽKA  (132 hodín ročne, 4 hodiny týždenne) 

 

Gramatika 

1. Hláska a písmeno (64)     

2. Slabika, slovo (12)         

3. Veta  (16) 

 
Písanie (ako organická zložka gramatiky, slohu a čítania) 
1. Písmená a číslice 

2. Vety 

3. Vlastné mená 

 
Sloh 
1. Formy spoločenského kontaktu (16) 

2. Formy písomného kontaktu (12) 

3. Formy rozhovoru (6) 

4. Práca s textom (slohovým útvarom) (6) 

 

 
ČÍTANIE  (132 h ročne, 4 hodiny týždenne) 
 
Nácvik čitateľských zručností a rozvoj čitateľskej gramotnosti je integrálnou súčasťou všetkých hodín 

čítania a zahŕňa: 

- Nácvik správneho a plynulého čítania viacslabičných a ťažko vysloviteľných slov 

- Nácvik čítania slov s predložkami 

- Nácvik čítania s porozumením 

- Nácvik orientácie v prečítanom texte a prerozprávanie prečítaného textu 

- Rozširovanie slovnej zásoby žiakov 

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

predlohy 

 
Literárna výchova  
1. Práca s textom - kniha, časopis, noviny (7) 

2. Všeobecné pojmy (15) 

3. Literárne žánre 

 Vyčítanka  (5) 

 Hádanka  (12) 

 Báseň  (25) 

 Ľudová pieseň  (8) 

 Ľudová rozprávka  (20) 

 Autorská rozprávka  (25) 

4. Štylizácia textu (5) 

5. Štruktúra diela  (10) 
 

 

 

 

 



  ŠkVP  -  ISCED 1   SJL 

 

5 
 

3. ROČNÍK  
Časová dotácia  231 hodín ročne, 7 hodín týždenne  (z toho 6 hodín povinných a 1 voliteľná) 

 

Uvádzame časovú dotáciu a prehľad tematických celkov podľa jednotlivých zložiek, ktorým sa venujeme: 

JAZYKOVÁ ZLOŽKA  (132 hodín ročne, 4 hodiny týždenne) 

 

Gramatika 
1. Opakovanie z 2. ročníka (7) 

2. Abeceda (5)      

3. Delenie slov na slabiky  (4) 

4. Obojaké spoluhlásky (3) 

5. Vybrané slová (3) 

6. Vybrané slová po B, Vybrané slová po M, Vybrané slová po P, Vybrané slová po R, Vybrané slová po 

S, Vybrané slová po V, Vybrané slová po Z (52) 

7. Ohybné slovné druhy (31) 

 
Sloh 

1. List (4) 

2. Rozprávanie ústne, písomné (7) 

3. Oznam, SMS, E-mail (3) 

4. Inzerát (2) 

5. Reklama (2) 

6. Pozvánka (2)  

7. Opis  (4) 

8. Vizitka (3) 

 

ČÍTANIE  (99 h ročne, 3 hodiny týždenne) 

 

Nácvik čitateľských zručností a rozvoj čitateľskej gramotnosti je integrálnou súčasťou všetkých hodín 

čítania a zahŕňa: 

- Nácvik správneho a plynulého čítania viacslabičných a ťažko vysloviteľných slov 

- Nácvik čítania slov s predložkami 

- Nácvik čítania s porozumením 

- Nácvik orientácie v prečítanom texte a prerozprávanie prečítaného textu 

- Rozširovanie slovnej zásoby žiakov 

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

predlohy 

-  

Literárna výchova 

1. Literatúra pre deti (20) 

2. Všeobecné pojmy (10) 

3. Ľudová slovesnosť (12) 

4. Autorská rozprávka - výber z domácej i svetovej tvorby (31) 

5.   Príslovia a porekadlá (3) 

6. Povesť  (7) 

7. Mimočítankové čítanie (16)  
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4. ROČNÍK   
Časová dotácia 264 hodín ročne, 8 hodín týždenne 
 

Uvádzame časovú dotáciu a prehľad tematických celkov podľa jednotlivých zložiek, ktorým sa venujeme: 

JAZYKOVÁ ZLOŽKA  (132 hodín ročne, 4 hodiny týždenne) 

 

Gramatika 

1. Aktivizácia poznatkov z 3. ročníka  (15) 

2. Tvorenie slov (12) 

3. Vybrané slová (15) 

4. Spodobovanie (15) 

5. Priama reč (6) 

6. Slovné druhy (36) 

 
Sloh  

1. Umelecký a vecný text (5) 

2. Diskusia (5) 

3. Opis osoby (5) 

4. Interview (4) 

5. Reprodukcia (6) 

6. Koncept (5) 

7. Plagát (3) 

 
LITERÁRNA VÝCHOVA (132 hodín ročne, 4 hodiny týždenne) 
 
Nácvik čitateľských zručností a rozvoj čitateľskej gramotnosti je integrálnou súčasťou všetkých hodín 

čítania a zahŕňa: 

- Nácvik správneho a plynulého čítania viacslabičných a ťažko vysloviteľných slov 

- Nácvik čítania slov s predložkami 

- Nácvik čítania s porozumením 

- Nácvik orientácie v prečítanom texte a prerozprávanie prečítaného textu 

- Rozširovanie slovnej zásoby žiakov 

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

predlohy 

 

1. Umelecká literatúra (36) 

2. Divadelná hra (18) 

3. Médiá (rozhlas, televízia, film) (9) 

4. Dialóg (12) 

5. Bájka (12) 

6. Komiks (12) 

7. Mimočítankové čítanie (33) 

 

 
5. VZDELÁVACÍ ŠTANDARD  

2. ročník 

 

 

OBSAHOVÁ ČASŤ 

 

VÝKONOVÁ ČASŤ 

 

GRAMATIKA 

 

Hláska a písmeno 

 Rozlišovanie hlásky a písmena. 

 Rozlišovacie znamienka  

- Žiak: 

- Vie rozlíšiť hlásku a písmeno. 
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dĺžeň, mäkčeň, vokáň, dvojbodka. 

 Delenie hlások na samohlásky 

(krátke, dlhé), spoluhlásky (tvrdé, 

mäkké), dvojhlásky. 

 Slabikotvorné r, ŕ, l, ĺ. 

 Samohláska ä. 

 Písanie i, í po mäkkých 

spoluhláskach (koreň slov). 

 Písanie y, ý po tvrdých 

spoluhláskach (koreň slov). 

 Písanie ď, ť, ň, ľ s mäkčeňom 

a bez neho pred e, i, ia, ie, iu. 

 Písanie veľkých písmen v menách 

osôb, zvierat a v zemepisných 

názvoch. 

- Vie používať rozlišovacie znamienka (dĺžeň, 

mäkčeň, vokáň, dve bodky). 

- Vie rozdeliť hlásky  a vymenovať krátke a dlhé 

samohlásky, mäkké a tvrdé spoluhlásky 

a dvojhlásky. 

- Vie správne rozdeľovať slová s r, ŕ, l, ĺ na slabiky. 

- Pozná súvislosť medzi výslovnosťou a písaním ä. 

- Vie písať i, í po mäkkých spoluhláskach v koreni 

slov. 

- Vie písať y, ý po tvrdých spoluhláskach v koreni 

slov. 

- Vie písať ď, ť, ň, ľ s mäkčeňom a bez mäkčeňa 

pred e, i, ia, ie, iu v domácich slovách. 

- Vie správne písať vlastné mená osôb, zvierat 

a zemepisných názvov (v súlade s učivom 

vlastivedy) 

Pozn.: 4 kontrolné diktáty  

 krátke a dlhé samohlásky 

  y/ý po tvrdých spoluhláskach 

  i/í po mäkkých spoluhláskach 

  Ď, Ť, Ň, Ľ pred E, É, I, Í, IA, IE, IU) 

 

Slabika, slovo 

 

 Analýza a syntéza slabík, slov 

a viet. 

 Spájanie samohlások a dvojhlások 

so spoluhláskami do slabiky. 

 Jedno- a viacslabičné slová 

 

Žiak: 

- Vie deliť slová na slabiky a využiť to pri 

rozdeľovaní slov na konci riadka (len otvorené 

slabiky). 

 

Veta 

 

 Spájanie slov do viet. 

 

 Písanie veľkých písmen na začiatku 

vety a interpunkčných znamienok 

na konci vety. 

 Vety podľa obsahu. 

 

Žiak: 

- vie spájať slová do viet, formou hry rozširovať 

a zmenšovať počet slov vo vete, obmieňať tvary 

slov vo vete, dokončiť začatú vetu. 

- vie písať na začiatku vety veľké písmená 

- pozná  znamienka na konci vety 

- vie správne vysloviť, zapísať, rozlíšiť vety 

(oznamovacia, opytovacia, rozkazovacia, želacia, 

zvolacia).  

Pozn.: 1 kontrolný diktát  

 vety, znamienka za vetou 

 

PÍSANIE 

Písmená a číslice 

 Písmená  

- veľké/malé 

- tlačené/písané 

 Arabské číslice 

 

Žiak: 

- pozná tvary písmen a číslic 

- vie správne písať veľké a malé písané písmená, 

veľké tlačené písmená a arabské číslice. 

Vety 
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 Jednoduché vety 

 

Žiak: 

- vie odpisovať, prepisovať, písať podľa diktovania 

jednoduché vety 

- vie správne napísať začiatok vety a použiť vhodné 

interpunkčné znamienko na jej konci 

Vlastné mená 

  

 Vlastné mená osôb, zvierat 

a zemepisných názvov. 

Žiak:  

- vie odpisovať, prepisovať, písať podľa diktovania 

jednoduché vety 

- vie správne napísať začiatok vety a použiť vhodné 

interpunkčné znamienko na jej konci 

SLOH 

Formy spoločenského kontaktu 

 

 Základy spoločenského kontaktu, 

komunikácia 

 Pozdrav 

 Oslovenie 

 Tykanie, vykanie 

 Predstavenie sa 

 Privítanie 

 Rozlúčenie 

 Prosba, želanie 

 Poďakovanie 

 Ospravedlnenie 

 Blahoželanie ústne aj písomné 

 Vyjadrenie súhlasu, nesúhlasu 

 

Žiak: 

- vie správne pozdraviť,  

- osloviť,  

- privítať iných,  

- predstaviť sa,  

- vie vhodne tykať a vykať,  

- vie sa ospravedlniť,  

- rozlúčiť,  

- zablahoželať,  

- poprosiť, poďakovať,  

- vyjadriť veku primerane svoje stanovisko, súhlas, 

nesúhlas. 

- osvojuje si základy spoločenského kontaktu, 

komunikácie 

Formy písomného kontaktu 

 Adresa – adresát, odosielateľ. 

 Pohľadnica 

 List 

 SMS 

 e-mail. 

 

Žiak: 

- Vie správne napísať adresu. 

- Vie sformulovať a napísať krátku správu, 

blahoželanie. 

Formy rozhovoru 

 

 Tvorba otázok. 

 Žiadosť o informáciu. 

 Rozhovor. 

 Telefonický rozhovor. 

 

Žiak: 

- vie správne formulovať a klásť otázky 

- vie odpovedať na otázky, požiadať o informáciu 

- osvojuje si pravidlá rozhovoru a správneho 

telefonovania 

Práca s textom (slohovým útvarom) 

 

 Ústne rozprávanie podľa osnovy. 

 Tvorenie nadpisu. 

 Ústny opis predmetu, ilustrácie, 

obrázka. 

 Rozlíšenie nápisu a nadpisu. 

 

Žiak: 

- osvojuje si rozprávanie deja podľa osnovy 

- vie tvoriť výstižné nadpisy. 

- vie jednoducho opísať ústne predmety, ilustrácie, 

obrázky. 

- vie rozlíšiť nadpis a nápis 

LITERÁRNA VÝCHOVA 

Práca s textom (kniha, časopis, noviny) 
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 Pojmy – autor, spisovateľ, ilustrácia, 

ilustrátor, čitateľ, kniha, časopis, 

noviny, knižnica, text, zdrobnenina, 

nadpis, dej, časopis, noviny 

 Čítanie s porozumením, dokončenie 

príbehu, tvorenie nadpisu, hlavné 

postavy, obsah textu, dej 

Žiak: 

- pozná pojmy. 

- pozná aspoň 5 spisovateľov detskej literatúry 

- vie rozlíšiť noviny a časopisy 

- vie čítať s porozumením primerané texty 

- vie dokončiť príbeh, vymenovať hlavné postavy 

- vie porozprávať stručný obsah 

- navštevuje knižnicu, vie sa v nej orientovať. 

Bábkové divadlo 

 Pojmy – divák, bábkové divadlo, 

bábka, bábkoherec 

 Postup ako vzniká bábka 

 Pokus o hranie s bábkou 

Žiak: 

- pozná pojmy 

- vie vyjadriť svoje dojmy z bábkového divadla 

- skúsi hrať s bábkou divadlo 

Literárne žánre 

 

 Vyčítanka 

 Hádanka 

 Báseň 

 Ľudová pieseň 

 Rozprávka 

Žiak: 

- pozná a rozlišuje žánre 

- vie pochopiť hlavnú myšlienku primeraného 

literárneho diela 

- vie spamäti aspoň tri vyčítanky, hádanky, básne, 

ľudové piesne 

- pozná a vie porozprávať rozprávku 

 

 

3. ročník 

 

 

OBSAHOVÁ ČASŤ 

 

VÝKONOVÁ ČASŤ 

 

GRAMATIKA 

Abeceda 

 Tlačené a písané písmená abecedy 

 Radenie slov podľa abecedy  

 Názvy písmen 

 Vyhľadávanie slov v slovníku podľa 

abecedy 

 pojmy: abeceda, slovník, druhy 

slovníkov, encyklopédia, 

telefónny zoznam 

 

 

Žiak: 

- pozná tlačenú a písanú podobu abecedy 

- vie zoradiť slová v abecednom poradí 

- vie správne pomenovať všetky písmená 

- - vie vyhľadať v slovníku, v  encyklopédii alebo v tel. 

zozname slovo podľa abecedy 

Delenie slov na slabiky 

 Slovo, slabika 

 Rozdeľovanie slov na slabiky 

 Vytváranie slov prostredníctvom 

slabikotvorných slabík 

 pojmy: slabikotvorné hlásky L, Ĺ, R, 

Ŕ, písanie a výslovnosť  

 

 

Žiak: 

- vie rozdeliť slová na slabiky,  

- vie zo slabík utvoriť slová 

- vie, že hlásky L, Ĺ a  R, Ŕ môžu nahradiť samohlásku 

a vytvoriť slabiku 

Obojaké spoluhlásky 

 Rozdelenie spoluhlások- tvrdé, 

mäkké, obojaké 

 Obojaké spoluhlásky (zoznam) 

 Pravopis po obojakých spoluhláskach 

 pojmy: obojaké spoluhlásky B, M, P, 

R, S, V, Z, F 

 

Žiak: 

- pozná obojaké spoluhlásky 

- vie ich vymenovať  

- vie po obojakých spoluhláskach (najmä vo vybraných 

slovách) písať v koreni slova správne I/Í alebo Y/Ý 
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Vybrané slová 

 Vybrané slová 

 Pravopis vybraných slov vo 

všeobecnom ponímaní 

 pojmy: vybrané slová, príbuzné 

slová 

Žiak: 

- vie zadefinovať vybrané slová  

- vie rozoznávať vybrané a príbuzné slová 

- vie vo vybraných slovách písať správne Y/Ý 

 

Vybrané slová po B, Vybrané slová po M, Vybrané slová po P, Vybrané slová po R, Vybrané slová po 

S, Vybrané slová po V, Vybrané slová po Z 

 

 Vybrané slová po jednotlivých 

obojakých spoluhláskach (okrem 

spoluhlásky f) 

 Odvodzovanie a tvorenie príbuzných 

slov 

 Pravopis vybraných a príbuzných slov 

 pojmy: vybrané slová po obojakých 

spoluhláskach B, M, P, R, S, V, Z, 

príbuzné slová 

Žiak: 

- pozná pravopis prebraných vybraných slov 

- dokáže správne uplatniť pravopis v príbuzných 

slovách 

- vybrané slová píše gramaticky správne nielen 

izolovane, ale i v slovných spojeniach a v textoch 

- vie vysvetliť význam vybraných slov 

- vie nahradiť slová a slovné spojenia vybraným 

slovom a naopak 

- vie triediť príbuzné slová 

  Pozn.: 6 kontrolných diktátov  

 vybrané slová po B 

 vybrané slová po M 

 vybrané slová po P 

 vybrané slová po R 

 vybrané slová po S 

 vybrané slová po V-Z 

 

Ohybné slovné druhy 

 

 Podstatné mená - konkréta 

 Rozdelenie podstatných slov na 

všeobecné a vlastné 

 Pravopis vlastných podstatných mien 

 

pojmy: podstatné mená, všeobecné 

a vlastné podstatné mená 

 

Žiak: 

- vie zadefinovať podstatné mená (PM) 

- vie sa pýtať na PM správnou otázkou (kto?/čo?) 

- vie vyhľadať PM v textoch a cvičeniach 

- dokáže rozlišovať všeobecné a vlastné PM 

- rozoznáva rod podstatných mien pomocou 

ukazovacích zámen TEN, TÁ, TO, TÍ, TIE 

- uplatňuje správny pravopis vo vlastných PM – osôb, 

zvierat, vecí, miest a obcí, vrchov, riek, potokov, 

štátov, svetadielov... 

Pozn.: 1 kontrolný diktát  

 vlastné podstatné mená 

  

 Slovesá 

Synonymá 

 Prídavné mená (akostné) 

 Antonymá 

 

pojmy: slovesá, prídavné mená, 

slová s podobným (synonymá) a 

opačným (antonymá) významom 

 

Žiak: 

- vie zadefinovať slovesá  

- pozná funkciu slovies v texte 

- pýta sa na slovesá správnou otázkou (čo robí?) 

- vie vyhľadať slovesá  v textoch a cvičeniach 

- vie tvoriť vhodné synonymá k daným slovesám 

- vie zadefinovať prídavné mená 

- pýta sa na prídavné mená správnou otázkou (aký/-

á/-é?) 

- vie vyhľadať akostné prídavné mená v textoch  

- dokáže tvoriť antonymá 

 

 Zámená 

 

Žiak: 
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 Vyhľadávanie zámen v cvičení alebo 

v texte 

 pojmy: zámená  

- ja, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, 

ony 

- ten, tá, to, tí, tie 

- moje, tvoje, naše, vaše 

- vie zadefinovať zámená 

- vie vymenovať bežne používané zámená 

- dokáže vyhľadať zámená v texte 

- vhodne používa zámená pri komunikácii s inými 

osobami 

 

 Číslovky 

 Vyhľadávanie základných a radových 

čísloviek v cvičení alebo v texte 

 

pojmy: základné a radové číslovky 

 

 

Žiak: 

- vie povedať jednoduchú definíciu čísloviek 

- vie v texte vyhľadať základné a radové číslovky  

- vie v bežnej komunikácii vhodne používať číslovky 

- vie správne napísať číslovky do 1 000 

- vie usporiadať/napísať číslovky (slovom) od 

najmenšej po najväčšiu a naopak 

SLOH 

List 

 

 List, písanie listu 

 Písomné členenie listu (úvod, jadro, 

záver) 

 Oslovenie, podpis 

 pojmy: list, oslovenie, úvod, jadro, 

záver,  podpis 

 

Žiak: 

- vie rozoznať časti listu 

- dokáže zoštylizovať jednoduchý list 

- pozná pravopis oslovenia 

- vie list vhodne podpísať svojím menom, prípadne 

priezviskom 

Rozprávanie ústne, písomné 

 

 Ústne a písomné rozprávanie 

 Rozprávanie vlastných prežitých 

zážitkov 

 Osnova -úvod, jadro, záver 

 Rozprávanie príbehu podľa osnovy 

 Časová postupnosť 

 pojmy: osnova, úvod, jadro, záver, 

časová postupnosť 

 

Žiak: 

- dokáže porozprávať udalosť alebo zážitok podľa 

osnovy 

- vie dodržiavať pri rozprávaní a písaní časový 

sled/postupnosť 

 

Oznam, SMS, e-mail 

 

 Odovzdávanie informácií 

prostredníctvom krátkej textovej 

správy (SMS),  

 odovzdávanie stručných informácií 

písomne (oznam, korešpondenčný 

lístok) a elektronicky (e-mail) 

 pojmy: oznam, SMS, e-mail, 

korešpondenčný lístok 

 

Žiak: 

- vie napísať jednoduchý oznam prostredníctvom SMS 

správy, e-mailu alebo klasicky prostredníctvom 

korešpondenčného lístka 

- vie zrozumiteľne sformulovať správu tak, aby 

obsahovala základné informácie 

Inzerát 

 Inzeráty v tlači 

 Vyhľadávanie inzerátov v tlači 

 Písanie inzerátov 

 pojmy: inzeráty v tlači 

Žiak: 

- vie vyhľadať inzerát v časopise, v novinách alebo v 

reklamných tlačovinách 

- dokáže písomne sformulovať jednoduchý inzerát 

Reklama 

 Reklama 

druhy reklamy 

 Analýza reklamných textov 

Žiak: 

- vlastnými slovami charakterizovať pojem reklama 

- rozlíšiť druhy reklamy 

- posúdiť hodnovernosť reklamy 
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 Tvorba reklamných textov 

 Reklamný plagát 

 pojmy: reklama, druhy reklamy 

- sformulovať krátky reklamný text 

Pozvánka, Písomné odovzdávanie informácií 

 

 Pozvánka a jej písomná formulácia 

 Obsah pozvánky 

 pojmy: pozvánka 

 

Žiak: 

- písomne sformuluje text pozvánky na podujatie 

- ovláda prvky, ktoré v pozvánke nesmú absentovať 

(miesto, čas, program, kto pozýva) 

- dokáže pozvánku primerane graficky ozvláštniť 

Opis predmetu, Opis obrazu, Opis ilustrácie 

 

 Opis konkrétneho predmetu – 

základné prvky, funkcie, využitie... 

 Členenie opisu na odseky – úvod, 

jadro, záver 

 pojmy: opis, odsek 

 

Žiak: 

- dokáže zrozumiteľne opísať predmet (jeho využitie, 

funkciu) 

- dokáže zrozumiteľne opísať detskú príp. umeleckú 

ilustráciu (z čítanky, knihy) 

Vizitka, druhy vizitiek 

 

 Vizitka, druhy vizitiek 

 Tvorba vizitky 

 Predstavovanie sa pomocou vizitky 

 pojmy: vizitka, druhy vizitiek 

 

Žiak: 

- sa vie predstaviť prostredníctvom vizitky 

- dokáže vyrobiť vlastnú vizitku 

- dokáže uplatniť základné pravidlá etikety pri 

odovzdávaní a prijímaní vizitky 

LITERÁRNA VÝCHOVA 

Literatúra pre deti 

 

 Práca s textom - literárne texty 

zamerané na zvládnutie techniky 

čítania, na porozumenie 

prečítaného textu (témy 

obsahujúce prírodné motívy 

spojené s jeseňou a tematikou 

školy 

pojmy: literatúra pre deti 

 

Žiak: 

- dokáže vymenovať knihy pre deti a mládež, ktoré 

pozná z domu alebo knižnice 

- pozná niektorých významných detských autorov 

- vie porozprávať krátky dej z prečítanej knihy 

alebo vie povedať jej obsah 

Všeobecné pojmy 

 Rozdelenie literatúry na poéziu a 

prózu, v súvislosti s poéziou 

vyvodenie pojmu verš 

 Práca s textom – literárne texty s 

tematikou rodiny a rodinných 

vzťahov  

 pojmy: poézia, próza, verš, odsek 

Žiak: 

- vie rozoznať poéziu od prózy 

- v literárnom texte dokáže identifikovať verš 

- v prozaickom útvare vie rozoznať odseky 

- dokáže vyhľadať detskú literatúru v knižnici, 

- vie sa orientovať v žiackej a v miestnej knižnici 

Ľudová slovesnosť 

 

 Krátke ľudové útvary 

 Pranostika, oboznámenie sa so 

známymi pranostikami 

 Prirovnanie, vyhľadávanie prirovnaní 

v literárnych útvaroch 

 pojmy: ľudová slovesnosť, 

pranostika, ľudová rozprávka, 

prirovnanie 

Žiak: 

- vie, čo je ľudová slovesnosť a pozná jej literárne 

útvary  

- vlastnými slovami vie charakterizovať pranostiku  

- dokáže vyhľadať pranostiky, niektoré známejšie vie 

interpretovať a použiť vo vhodnej komunikačnej 

situácii 

- pozná pojem ľudová rozprávka, vie ju odlíšiť od 

autorskej  rozprávky 
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- pojem prirovnanie, vedia ho v texte vyhľadať 

Autorská rozprávka - výber z domácej i svetovej tvorby 

 Čítanie rozprávok v učebnici, v 

časopisoch, v knižnici, doma 

 Členenie rozprávok ako 

literárneho útvaru 

 Mená svetových rozprávkarov a ich 

tvorba 

pojmy: autorská rozprávka, 

hlavná postava, vedľajšia postava 

Žiak: 

- pozná pojem autorská rozprávka 

- vie určiť rozdiel medzi ľudovou a autorskou 

rozprávkou 

- vie vyhľadať príklady autorskej rozprávky 

- pozná členenie textu rozprávky a vie vystihnúť jej 

výchovný cieľ 

- vie určiť hlavné a vedľajšie postavy rozprávky 

- dokáže rozprávku zdramatizovať 

Príslovia a porekadlá  

 Nové literárne útvary ľudovej 

slovesnosti – príslovie, porekadlo 

 Výchovné využitie poučenia v 

porekadle 

pojmy: príslovie, porekadlo 

Žiak: 

- pozná pojem príslovie a porekadlo 

- vie vyhľadať príslovia a porekadlá v čítanke, 

knižnici a  v časopiseckej literatúre 

- - dokáže povedať výchovný cieľ príslovia 

Povesť   

 

 Jednoduchá povesť a jej druhy 

 Hlavná myšlienka povesti 

 

pojmy: povesť, hlavná myšlienka 

Žiak: 

- pozná pojem povesť 

- vie, že existuje viacero druhov povestí  

- vie určiť jej hlavnú myšlienku  

- dokáže odlíšiť reálne a vymyslené fakty v povesti 

- vie sformulovať krátke otázky k textu 

 

 

4. ročník 

 

OBSAHOVÁ ČASŤ VÝKONOVÁ ČASŤ 

Gramatika  

Aktivizácia poznatkov z 3. ročníka   

 Delenie hlások 

 Vybrané slová, písanie i/í  a y/ý                             

v ďalších  vybraných slovách a                                        

v odvodených slovách. 

 Ohybné slovné druhy  

- podstatné mená 

- prídavné mená 

- zámená 

- číslovky 

- slovesá, základné pojmy, 

definícia, identifikácia v 

cvičeniach, určovanie 

kategórií. 

Žiak: 

- pozná rozdelenie hlások, chápe jeho zmysel pre 

správne písanie    

- a výslovnosť slov 

- pravopisné návyky v už prebratých vybraných 

slovách a     

- nacvičuje nové vybrané a odvodené slová.  

- samostatne používať prebraté vybrané slová v 

cvičeniach, texte,    

- v diktátoch.  

- identifikovať v texte a bežne požívať ohybné slovné 

druhy   

- v súlade s učivom 3. ročníka.  

Tvorenie slov  

 Pojem predpona  

 Delenie predponových slov 

 Slabičné a neslabičné predpony 

 Tvorenie slov 

Odvodzovanie slov  pomocou 

predpôn  

 Pravopis a výslovnosť odvodenín 

 

Žiak: 

- vie rozdeliť slová na predponu a slovotvorný základ 

- dokáže tvoriť nové slová prostredníctvom rôznych 

predpôn a použiť ich vhodne v kontexte 

- vie identifikovať slabičné a neslabičné predpony 
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tvorených predponami 

pojmy: predpona, predponové slovo, 

slabičná a neslabičná predpona 

        

                                                                                          

kontrolný diktát - 1 

Vybrané slová  

 Pravopis ďalších vybraných slov 

a slov s podobným pravopisom 

(my/mi, výr/vír, byť/biť ...) 

 Príbuzné slová (ich význam) 

 Geografické názvy s I/Í a Y/Ý po 

obojakej spoluhláske 

 

Žiak:  

- správne uplatňuje pravopis v písaní ďalších 

vybraných slov a významovo príbuzných slov 

- využíva získané pravopisné zručnosti pri  písaní 

vybraných geografických názvov  

- vie využiť pravopis pri samostatnej tvorbe textov 

kontrolný diktát - 1                      

Spodobovanie  

 Delenie hlások podľa znelosti 

 Znelé a neznelé hlásky 

Rozdelenie hlások na znelé a 

neznelé.  

Identifikácia spodobovania. 

 Spodobovanie  

- na konci slova 

- uprostred slova 

- na hranici slov  

 Pravopis a správna výslovnosť  

spoluhlások  

- na konci slov 

- na morfematickom  švíku 

- na hranici slov 

 Výslovnosť a pravopis hlásky F 

 

Žiak: 

- pozná kategórie párových a nepárových znelých 

a neznelých spoluhlások 

- vie zaradiť príslušné spoluhlásky do kategórií 

- uplatňuje  v jazykovom prejave prebrané 

ortografické a ortoepické normy týkajúce sa 

spodobovania  

 

kontrolný diktát - 1                      

 

Priama reč  

 Priama reč 

 Uvádzacia veta 

 Písanie uvádzacej vety  

Na začiatku 

v strede  

na konci priamej reči 

 Interpunkcia v priamej reči 

(úvodzovky bodkočiarka, čiarka, 

otáznik, výkričník).  

pojmy: priama reč, uvádzacia veta, 

bodkočiarka, úvodzovky 

 

Žiak: 

- identifikovať priamu reč v texte 

- rozlíšiť uvádzaciu vetu od priamej reči  

- prakticky používať priamu reč v písomnom prejave 

- správne používa interpunkčné znamienka v priamej 

reči  

- rozozná priamu reč v hovorenom slove 

- využíva priamu reč v rôznych komunikačných 

situáciách 

 

Slovné druhy  

 

 

 

 Podstatné mená  

- všeobecné a vlastné  

- gramatické kategórie  

           rod, číslo a pád  

 

 

 

 

 

 Slovesá 

Neurčitok  

Žiak: 

- vie rozlíšiť všeobecné a vlastné podstatné mená 

- uplatňuje správny pravopis v známych vlastných 

podstatných menách  

- pozná jednotlivé pády (otázky aj ich latinské názvy) 

- vie vyskloňovať podstatné mená 

- pozná viaceré tvary podstatného mena a vie ich 

vhodne používať v texte 

- vie určovať gramatické kategórie rod, číslo, pád 

kontrolný diktát – 1 

 

- vie vyhľadať slovesá v texte a pozná ich funkciu 

- pozná gramatické kategórie (osoba, číslo a čas) 

- vie časovať slovesá 
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Časovanie slovies 

 

 

 Prídavné mená - akostné 

rod, číslo a pád  

zhoda s podstatným menom 

 Zámená - osobné a privlastňovacie 

 

 

 

 Číslovky - základné a radové 

pravopis čísloviek v obore do 100  

  

 

 

 

NEOHYBNÉ SLOVNÉ DRUHY 

 

 

 

 Príslovky – identifikácia v texte 

 

 Predložky 

Pravopis  správna výslovnosť 

na, do, v/vo, s/so, z/zo, k/ku   

 Spojky  

a, ale, keď, aby, že, ...  

 Častice ako výrazy súhlasu, 

nesúhlasu, pochybnosti  

(áno/nie, hádam, asi, možno,   

naozaj, určite ...) 

 Citoslovcia – vyvodiť z textu, zo 

zvukomalebných slov. 

 

- vie určiť slovesný čas a vytvoriť neurčitok 

- ovláda písanie koncovky –LI v min. čase 

- vie identifikovať prídavné mená v texte 

- vie určiť gram. kategórie prídavných mien na 

základe ich zhody s podstatným menom 

 

- rozozná zámená v texte 

- vie, že nahrádzajú podstatné a  prídavné mená 

- vie určiť základné druhy zámen 

 

- dokáže identifikovať číslovky 

- vie ich rozdeliť na základné a radové 

- pozná a v praxi vie použiť pravopis základných 

čísloviek                                                                     

kontrolný diktát - 1 

 

- pozná ich funkciu 

- žiak vie triediť slovné druhy na ohybné a neohybné 

- pozná funkciu neohybných slovných druhov a 

následne ich vie vymenovať 

- vie ich identifikovať v texte 

- ovláda výslovnosť a pravopis predložiek 

 

 

 

- vie používať spojky 

- pozná často používané spojky  

- vie ich prakticky aplikovať vo vete 

- menej známe neohybné slovné druhy - častice a 

citoslovcia vie identifikovať v texte 

- pozná ich funkciu 

- vie vymenovať aspoň niektoré a vie ich primerane 

použiť v hovorenom aj písomnom prejave 

  kontrolný diktát - 1 

SLOH 

Umelecký a vecný text  

 Umelecký a vecný text 

základné rozdiely medzi umeleckým 

a vecným textom 

 

 Kľúčové slová 

Najviac používané kľúčové slová v 

umeleckom a vecnom texte.  

 Reprodukcia podľa osnovy 

  

pojmy: umelecký a vecný text, 

kľúčové slová  

Žiak: 

- po prezentácii jednotlivých druhov textu vie každý 

pomenovať správnym pojmom 

- vie vybrať z textu kľúčové slová a následne ich vie 

použiť v umeleckom alebo vo vecnom texte spätne 

ich vie v texte vyhľadať 

- vie k textu vytvoriť osnovu 

- pozná pojem reprodukcia a vie ju prakticky 

zrealizovať 

- vie postrehnúť vecné chyby v počúvanom texte a vie 

ich nahradiť 

Diskusia  

 

 Pojem diskusia a názor 

 Prejavenie vlastného názoru k danej 

situácii 

 

 

pojmy: diskusia, názor 

 

Žiak: 

- vie diskutovať na rôzne témy z blízkeho okolia detí 

- pozná pojem diskusia 

- dôraz kladie na riešenie konfliktnej situácie 

- vie vyriešiť primeranú konfliktnú situáciu 

- pozná niektoré stratégie riešenia primeraným 
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spôsobom a vhodnými jazykovými prostriedkami   

Opis osoby  

 

 Opis osoby, ústne, písomne 

 Charakteristické vlastnosti osoby 

 pojmy: opis osoby 

Žiak: 

- dokáže opisom charakterizovať osoby 

- ústne opísať vonkajšie črty osoby napr. spolužiaka, 

rodiča, súrodenca, kamaráta 

- pozná výrazové prostriedky na pomenovanie 

základných charakterových vlastností 

- vie pomenovať povahové črty osôb 

- opisovanej osoby 

- vie danú osobu veľmi stručne opísať aj písomne 

Interview  

 

 Cielený rozhovor - Interview  

 Tvorba otázok a odpovedí 

 Cvičenie vzájomnej komunikácie 

pojmy: cielený rozhovor, interview  

Žiak: 

- pozná slovo interview ako ekvivalent slova rozhovor 

- vie skoncipovať zrozumiteľné otázky a odpovede 

(napr. so spolužiakom) 

- dokáže viesť rozhovor o aktuálnej udalosti  

- dodržiava pritom zásady empatického správania 

- dokáže počúvať s porozumením 

Reprodukcia  

 

 Reprodukcia  

pojem reprodukcia textu, udalosti 

zo života, alebo života iných ľudí 

 časová postupnosť deja 

pojmy: reprodukcia, časová 

postupnosť  

Žiak: 

- pozná pojem reprodukcia rozprávania 

- reprodukciu rozprávania konkrétne zrealizuje                        

v ústnom podaní 

- vie dodržať časovú postupnosť deja pri reprodukcii  

- rozlišuje, čo sa udialo na začiatku, neskôr 

a na záver 

Koncept  

 

 Náčrt alebo koncept 

 Realizácia konceptu v praxi 

pojmy: náčrt, koncept 

Žiak: 

- ovláda definíciu konceptu/náčrtu 

- vie vytvoriť náčrt slohového útvaru i bez presnej 

predstavy o jeho konečnej podobe 

Plagát  

 

 Plagát  

 Náležitosti, ktoré musí plagát 

obsahovať 

 pojmy: plagát 

Žiak: 

- vie zadefinovať pojem plagát 

- vie na aké účely sa používa 

- vytvoriť jednoduchý plagát k aktuálnej udalosti 

spoločenského alebo kultúrneho diania 

- dokáže zhotoviť plagát v skupine i samostatne 

LITERÁRNA VÝCHOVA 

Umelecká literatúra 

 

 Umelecká literatúra – pojem 

 Poézia, próza, dráma 

ukážky našej aj zahraničnej detskej 

umeleckej literatúry 

 rozdiely medzi umeleckou a  vecnou  

literatúrou 

 Členenie diela  

kapitola - charakteristická najmä 

v knižných dielach 

strofa –  skupina veršov oddelená od 

ďalšej strofy 

 rým - zvuková zhoda slabík na konci 

- Žiak: 

- rozumie pojmu umelecká literatúra 

- vie odlíšiť umeleckú literatúru od vecnej literatúry 

- vie, že k umeleckej literatúre patrí poézia, próza 

a dráma (pojem dráma nemusí ovládať, neskôr ho 

rozvinieme pri pojme  divadelná hra) 

- vie zarecitovať jednu - dve básne z tvorby 

najznámejších  slovenských alebo zahraničných 

básnikov 

- vie predniesť kratšie prozaické dielo  

- vhodne používa výrazové prostriedky v prednese 

- prostredníctvom čítania doplnkovej literatúry 

nadobúda  lepšie čitateľské zručnosti 

- chápe, že čítaním umeleckej literatúry si upevňuje 
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veršov 

 druhy rýmov 

združený (aabb) 

striedavý (abab) 

obkročmý (abba) 

 

pojmy: umelecká literatúra, dráma, 

kapitola, strofa, rým 

svoje čitateľské kompetencie, zamerané najmä na 

čítanie s porozumením 

- vie vyjadriť pocity, zážitky z prečítanej literatúry 

- vie vyhľadávať detskú literatúru podľa žánrov 

- vie sa orientovať v knižnici 

- ovláda pojmy súvisiace s textom 

- dokáže identifikovať pojmy  strofa a kapitola  

- vie rozlišovať v textoch strofy a kapitoly  

 

- v básni vie identifikovať rým 

- ovláda nielen pojem, ale aj definíciu 

- podľa zakončenia rozozná a v básni vie vyhľadať  

druhy rýmov 

Divadelná hra 

 Divadelná hra - pojem  

 Dramatické umenie  

literárny žáner realizovaný v 

divadle 

 bábková hra, bábkové divadlo 

(maňuškové, marionetové, 

javajkové)  

 Najznámejší autori divadelných 

hier a ich diela pre deti a mládež 

 Dramatizácia divadelnej hry  

 

pojmy: dráma, divadelná hra  

Žiak: 

- rozumie pojmu divadelná hra 

- vie svojimi slovami opísať, čo je divadelná hra 

- má osobnú skúsenosť s návštevou divadelného 

predstavenia pre deti  

- vie uviesť názvy divadelných hier a postavy, ktoré 

v nich účinkujú, príp. aj mená hercov, ktorých 

pozná 

- pozná významných našich alebo zahraničných  

autorov divadelných hier 

- skúsi nacvičiť divadelnú hru v kolektíve žiakov 

- talentovaní žiaci môžu vytvoriť samy kratšiu 

divadelnú hru so života detí 

Médiá - rozhlas, televízia, film  

 

 Rozhlas 

 Televízia 

 Divadlo 

 Film - kino - pojmy 

 Základné druhy médií 

Ich funkcia pre spoločnosť aj pre 

jednotlivca 

 Znaky, ktorými sa navzájom 

odlišujú 

 Vhodnosť a nevhodnosť programov 

pre deti a mládež 

 Umelecká literatúra ako zdroj 

námetov pre ďalšie médiá 

 

pojmy: rozhlas, televízia, divadlo, film 

Žiak: 

- pozná pojem rozhlas, televízia, divadlo, film 

(médiá) 

- pozná charakteristické znaky rozhlasu, televízie, 

a filmu 

- vie ich pomenovať a navzájom od seba odlíšiť 

- vie kde sídlia, pozná budovu Slovenského 

rozhlasu, Slovenskej televízie, (prípadne iných 

televízií) a niektoré kiná a divadlá v okolí 

- vie, že film sa v minulosti  premietal v kinách 

- v súčasnosti na premietanie filmu slúži aj 

televízia, prípadne DVD-prehrávače a iné nosiče 

- pozná niektoré literárne diela, rozprávky alebo 

iné literárne žánre, ktoré boli sfilmované  

- uvedomuje si ich vplyv na duševné zdravie detí 

- vie sa primerane správať v kine 

Dialóg 

 Dialóg - pojem 

 Dialóg ako jednotka literárneho 

alebo dramatického diela 

 Pohybové prvky ako obohacujúca 

súčasť jazykového prejavu  

 gestikulácia, mimika, pantomíma 

pojmy: dialóg, neverbálne 

vyjadrovanie 

Žiak: 

- pozná pojem dialóg 

- vie identifikovať dialóg  v texte 

- dokáže dialóg prakticky zrealizovať  

- pri dialógu vie využívať gestikuláciu, mimiku 

- pozná umenie pantomímy 
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Bájka  

 Bájka  - pojem 

 Výchovný príbeh s ponaučením 

 Postavy v bájke 

 Najznámejší bájkari - Ezop, v 

našej literatúre J. Záborský 

 

pojmy: bájka, ponaučenie 

Žiak: 

- pozná pojem bájka 

- pozná text, ktorý je bájkou a vie ho odlíšiť od 

iných textov umeleckej literatúry 

- vie vystihnúť ponaučenie, ktoré bájka obsahuje 

- pozná Ezopa ako najznámejšieho autora bájok a 

Jonáša Záborského – nášho významného bájkara 

Komiks  

 Komiks 

sekvenčne usporiadaná postupnosť 

obrázkov alebo graficky 

spracovaný (kreslený) príbeh 

 Umiestnenie textu v bublinách  

alebo alebo na okrajovej časti 

obrázka.  

 Zvukomalebné  výrazy ako súčasť 

komiksových textov  

 

pojmy: komiks  

Žiak: 

- pozná pojem komiks 

- vie odlíšiť komiks od iného druhu detskej 

literatúry 

- dokáže prečítať a pochopiť dej komiksu  

- vie určiť postupnosť deja 

- rozpozná obrázky zobrazujúce predchádzajúce a 

nasledujúce udalosti 

- vie usporiadať obrázky podľa časového sledu  

- sám alebo za pomoci spolužiakov nakreslí krátky 

komiks a  napíše k nemu text 

 

 
6. UČEBNÉ ZDROJE  
 

Autor Názov učebnice Schvaľovacia doložka Vydavateľstvo 

Zuzana 
Hirschnerová,  
 
Rút Adame 

Slovenský jazyk        
pre 2. ročník 
základných škôl 
ISBN 
978 808 9375 776 

Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej 
republiky rozhodnutím pod č.                                               
ako učebnicu slovenského jazyka pre 4. 
ročník základných škôl. 

 

Aitec, s.r.o., 
Slovinská 12,  
821 04 
Bratislava 

Hirschnerová Z., 
Ondráš M., 
Filagová M 

Čítanka                       
pre 2. ročník 
základných škôl 

Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej 
republiky rozhodnutím pod č.                 
ako čítanku pre 4. ročník základných škôl. 
 

Aitec, s.r.o., 
Slovinská 12,  
821 04 
Bratislava 

Zuzana 
Hirschnerová,  
 
Rút Adame 

Slovenský jazyk        
pre 3. ročník 
základných škôl 

Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej 
republiky rozhodnutím pod č.                                               
ako učebnicu slovenského jazyka pre 4. 
ročník základných škôl. 
 

Aitec, s.r.o., 
Slovinská 12,  
821 04 
Bratislava 

Hirschnerová Z., 
Ondráš M., 
Filagová M 

Čítanka                       
pre 3. ročník 
základných škôl 

Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej 
republiky rozhodnutím pod č.                 
ako čítanku pre 4. ročník základných škôl. 
 

Aitec, s.r.o., 
Slovinská 12,  
821 04 
Bratislava 

Zuzana 
Hirschnerová,  
 
Rút Adame 

Slovenský jazyk        
pre 4. ročník 
základných škôl 

Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej 
republiky rozhodnutím pod č.                                               
ako učebnicu slovenského jazyka pre 4. 
ročník základných škôl. 
 

Aitec, s.r.o., 
Slovinská 12,  
821 04 
Bratislava 

Hirschnerová Z., 
Ondráš M., 
Filagová M 

Čítanka                       
pre 4. ročník 
základných škôl 

Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej 
republiky rozhodnutím pod č.                 
ako čítanku pre 4. ročník základných škôl. 
 

Aitec, s.r.o., 
Slovinská 12,  
821 04 
Bratislava 

 

 Ďalšie zdroje: 
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- Holováčová - Diktáty a pravopisné cvičenia pre 1. stupeň ZŠ 

- K. Štefeková, R. Culková - Pracovný zošit  k učebnici slovenského jazyka pre 2., 3. a 4. ročník ZŠ 

- K. Štefeková, Z. Takáčová - Pracovný zošit k čítanke pre 2., 3. a 4. ročník ZŠ 

- V. Betáková - Priateľ mäkčeň a kamarátka bodka 

- Slovníky a jazykové príručky v printovej  aj v elektronickej  podobe 

- Detské časopisy 

- Knihy a encyklopédie zo  školskej knižnice 

- Mimočítanková literatúra 

- Multimédiá a ďalšie učebné pomôcky 

- Vlastný metodický materiál 

 

 Internetové zdroje: 

 

- www.minedu.sk  

- www.statpedu.sk  

- www.infovek.sk  

- www.spgk.sk  

- www.juls.savba.sk  

- www.mctnb.sk  

- www.eduweb.sk 

 

 

 
7. PRIEREZOVÉ TÉMY 
 

Prierezová téma Vzdelávacie stratégie 

Osobnostný a sociálny rozvoj  

Texty a slohové útvary s tematikou medziľudských 

vzťahov, rodiny, osobnostného rozvoja, proti 

závislostiam ... 

Čítanie textov, tvorba slohových útvarov, 

skupinová práce, sebahodnotenie, hodnotenie 

práce spolužiakov, rozvíjanie kritického myslenia... 

Environmentálna výchova  

Texty a slohové útvary s tematikou prírody, živočíchy, 

rastliny, človek, vzťah človeka a prírody 

Čítanie textov, tvorba slohových útvarov, 

vytváranie citového vzťahu k prírode, rozvíjanie 

kritického myslenia 

Mediálna výchova  

Inzerát, reklama, SMS, e-mail 

Tvorba inzerátu, reklamy, sms, e-mailu, využívanie 

vyhľadaných informácií v médiách,... 

Tvorba projektov a prezentačné zručnosti 
Tvorba a prezentovanie projektov prevažne 

vytvorených v skupinách 

Multikultúrna výchova 

Texty a slohové útvary s tematikou života v 

multikultúrnej spoločnosti. 

Poznávanie vlastnej kultúry a pochopenie pre 

kultúru iných (od najbližšieho okolia - rodina, 

škola, obec, región, SR, ...), rozvíjanie kritického 

myslenia 

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 
Dramatizácia ľudových tradícií počas roka 

Prezentácia ľudových piesní a ľudovej slovesnosti 

 

8. METÓDY A FORMY PRÁCE  

 

Metódy a formy práce vyberáme podľa konkrétnych podmienok a s ohľadom na aktuálnu situáciu, 

pričom uprednostňujeme najmä na metódy aktívneho učenia: 

 heuristická metóda 
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 analyticko-syntetická metóda 

 didaktická hra 

 rozhovor, rozprávanie, motivačné rozprávanie a rozhovor 

 problémová metóda (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému) 

 hravé čitateľské činnosti 

 dramatizácia 

 výklad, prezentačná metóda 

 projektové a zážitkové vyučovanie 

 motivačné rozprávanie a rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov)  

 problémová metóda  

 rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie)  

 výklad  

 beseda  

 opis  

 pozorovanie  

 práca s informáciami  

 demonštračná metóda (demonštrácia predmetov, javov a činností)  

 prvky integrovaného tematického vyučovania, vyučovania v kmeňových skupinách a daltonského 
vyučovania 

 

 

9. HODNOTENIE   

 

Hodnotenie prospechu realizujeme podľa platných aktuálnych metodických pokynov na hodnotenie 

a klasifikáciu.  

Pri hodnotení uplatňujeme primeranú náročnosť, pedagogický takt, rešpektujeme práva dieťaťa 

a humanistický pristup k žiakovi. Zameriavame sa najmä na korektívnu podporu žiackych aktivít. 

Predmetom hodnotenia sú najmä učebné výsledky žiaka, ktoré dosiahol v predmete (v súlade s 

požiadavkami vymedzenými učebnými osnovami), osvojené kľúčové kompetencie, aktivita, 

osobnostný rast, rešpektovanie práv iných osôb, ochota spolupracovať.  

Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory rozvoja osobnosti žiaka. Žiakov postupne 

vedieme, aby sa vedeli ohodnotiť sami, ale aj ohodnotiť výkon svojho spolužiaka.       

Kontrolné diktáty sa známkujú podľa stupnice:  

2.-3. roč. 1 = 0 - 2 chyby, 2 = 3 - 4 chyby, 3 =  5 – 7 chýb, 4 = 8 - 10 chýb, 5 = 11 a viac chýb. 

4. roč. 1 = 0 - 1 chyby, 2 = 2 - 4 chyby, 3 =  5 – 7 chýb, 4 = 8 - 9 chýb, 5 = 10 a viac chýb. 

Ďalšie prípadné písomné práce sa hodnotia podľa stupníc:  

2.-4. ročník: 1 = 100-90%, 2 = 89-77%,   3 = 76-50%, 4 = 49-21%, 5 = 20-0% 

- projekty a aktivity zamerané na rozšírenie vedomostí a zručností, 

- aktivita a tvorivosť na vyučovacích hodinách 

- úprava zošita a ostatných písomností žiaka, 

- osvojené kľúčové kompetencie.  

 

V danom predmete sú žiaci formatívne i sumatívne klasifikovaní stupňami 1, 2, 3, 4, 5.  

 

 

 


