
           Tematický výchovno-vzdelávací plán Slovenský jazyk a literatúra, časť ČÍTANIE – 2. ročník 
 
Stupeň vzdelania:   ISCED 1 – primárne vzdelávanie  Školský rok: 2019/2020                               

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia   
Počet hodín:           5 hodín týždenne                                         Ročník: druhý 

 

M T Tematický celok Téma, učivo Obsahový štandard 
Výkonový štandard – očakávané 

výstupy 
Prierezové 

témy 
Poznámky 

 

IX. 1. Škola volá Škola 

Slovenčina 
Materinská reč 
 
Mimočítankové čítanie 

Predniesť básne. 

Čítať nahlas, správne, plynule 
a s porozumením. 

Pojem: text, báseň, nadpis 

Žiak  

- vie výrazne predniesť báseň 
- číta s porozumením a vie odpovedať  
na otázky týkajúce sa čítaného textu 
- vie vysvetliť pojmy text, báseň, nadpis  

OSR 

RLK 

 

2. September 
Dobrá škola 
Upratovačka a rozhadzovači 
Vtáčiky 

Využívať hlasné čítanie  
na lepšie pochopenie textu. 

Pojem: spisovateľ/ka 

Žiak  
- využíva hlasné čítanie 
- vie vysvetliť pojem spisovateľ 

OSR 
OZO 

 

3. Vladko, kde si? 
Kde bolo, tam nebolo, bolo to 

tak, že na svete nebolo  
písmeno „a“ 
 
Mimočítankové čítanie 

Čítať s porozumením. 
Prerozprávať krátky text. 

Orientovať sa v texte. 

Pojem: čitateľ 

Žiak 
- vie vlastnými slovami prerozprávať 

krátky text 
- sa vie orientovať v texte podľa pokynov 
- rozumie pojmu čitateľ 

DOV 
TBZ 

 

4. Prichádza jeseň Žltá jeseň 
Bubák 
Byť dráčikom je úžasné 
Hádanky z neba, aj také treba 

Predniesť báseň. 
Správne čítať predložkové 
spojenia. 
Dokončiť príbeh. 

Pojem: hádanka 

Žiak 
- vie predniesť báseň 
- číta plynule a s porozumením 
- dokáže sformulovať svoju predstavu 
o pokračovaní príbehu 
- vie rozlíšiť v texte hádanku 

OSR 
ENV 

 

X. 1.  Lastovičie rozprávky 
Kvapôčky 
Kto vyplazuje oči 

Ako sa mrkva dožila najväčšej 
zimnej krásy 

Čítať nahlas s porozumením. 
Definovať pojem ilustrácia. 
Nakresliť ilustráciu k textu. 

Vymenovať aspoň troch 
slovenských ilustrátorov. 

Pojem: ilustrácia, ilustrátor/ka 

Žiak 
- číta texty nahlas, plynule  
a s porozumením 

- vníma súvislosť medzi textom 
a ilustráciou  

OSR 
TBZ 

 

2. Ľudové hádanky 
Hruška 
Ga-ga-ga-ga-gaštany 
 
Mimočítankové čítanie 

Dramatizovať text.  
Hodnotiť postavy, určiť ich 
vzájomný vzťah. 

Žiak 
- dokáže vymenovať postavy z literárnej 
ukážky a s pomocou učiteľa dokáže 
hodnotiť ich správanie 
- vie uhádnuť hádanku pomocou 
ilustrácie  

OZO 
RLK 

 



3. Ľudia a ich zvieratá Budkáčik a Dubkáčik 
Tuláčik a Klára – Domov 
Tuláčik a Klára – Kosť 

Vyhľadávať a identifikovať 
vybrané pojmy a výrazy.  
Rozširovať skúsenosti 
s jazykom o menej 
frekventované slová. 

Žiak 
- vie vymenovať hlavné postavy 
a charakterizovať ich 
- identifikuje v texte menej známe slová 
- sa učí vyhľadávať informácie o jazyku  
v slovníkoch 

ENV 
MEV 

 

4. Martuška a somárik 
Starý Bodrík a vlk 
Rozprávka o básniacom 
koníkovi 

 
Mimočítankové čítanie 

Nácvik tichého čítania textov 
po príprave.  
Reprodukovať dej prečítaného 
textu. 

Pojem: rozprávka 

Žiak 
- vie vnímať obsah literárneho textu  
pri tichom čítaní 
- prerozpráva dej prečítaného textu 

s pomocou učiteľa 
- pozná hlavné znaky rozprávky 

OSR 
TBZ 

 

XI. 1. Ide zima Ide zima 
Pod tým naším okienečkom 
Húsky 
Najsladšia mandarínka 

Vedieť potichu čítať 
s porozumením, aktívne 
počúvať určitý čas. 
 

Žiak 
- má osvojené princípy správneho 
a plynulého čítania 
- sa správne orientuje v texte 
- vie vymenovať hlavné postavy 

OZO 
ENV 

 

2. Sklár čarodej 
Príprava na zimný spánok 
Ako Jožko Pletko poobliekal 
všetko 
Ľudové hádanky 

Rozvíjanie a zdokonaľovanie 
čitateľských kompetencií. 
Recitovať báseň. 

Žiak 
- sa orientuje v prečítanom texte 
- dokáže vyhľadávať informácie podľa 
zadania 
- recituje báseň alebo jej úryvok 
- odlišuje umelecké a náučné texty 

RLK 
TBZ 

 

3. Keď je noc... Mesiačikove úbehy 
Hviezdy 
Uzimená nočná košeľa 

Správne, plynule,  
s porozumením čítať nahlas  
aj potichu.  
Rozširovať slovnú zásobu 
aktívnou prácou s menej 
známymi slovami. 

Žiak 
- číta správne, plynule s porozumením 
primerané texty 
- menej známe slová aktívne vyhľadáva 
v slovníkoch 

OSR 
MEV 

 

4. Ufák 
 
Mimočítankové čítanie 

Čítať s porozumením. 
Orientovať sa v texte. 
Reprodukovať text. 

Žiak 
- číta správne, plynule a s porozumením 
- sa správne orientuje v texte 
- vie vlastnými slovami prerozprávať dej 

OSR 
TBZ 

 

XII. 1. Koľko dní je do 
Vianoc? 

O vianočnej mame 
Čo sa kapry rozprávali 

 
Mimočítankové čítanie 

Rozvíjať a zdokonaľovať 
čitateľské kompetencie. 

Pochopiť potrebu domova 
a vlastnej rodiny. 

Žiak 
- číta plynule a s porozumením 

- pozná básne o Vianociach a vie ich 
predniesť 

OSR 
RLK 

 

2. Ako sme čakali Vianoce 
Hádanky 
O vianočnom stromčeku 

Vyjadrovať svoje pocity 
a zážitky z prečítaného textu. 
Výrazne recitovať básne, 
prípadne úryvky z prózy.  

Pojem: zdrobneniny 

Žiak 
- dokáže verbálne reprodukovať svoje 
zážitky z prečítaného textu 
- recituje prózu po príprave 
- vie, čo je zdrobnenina, vie vymyslieť 
k slovám ich zdrobnené výrazy 

OSR 
TBZ 

 

3. Mimočítankové čítanie Rozvíjať a zdokonaľovať 
čitateľské kompetencie. 

Žiak 
- má osvojené princípy správneho 
a plynulého čítania 

OSR  



I. 1. Fúka do komína... Meluzína 
Január 
Kominári – čierni chlapci 

Čítať s porozumením. 
Reprodukovať jednoduché 
texty. 
Orientovať sa v texte  
na základe otázok. 

Žiak 
- vie predniesť báseň 
- reprodukuje texty vlastnými slovami 
- sa orientuje v texte na základe otázok 

OZO 
ENV 

 

2. Studená návšteva 
Snehový Hektor 
 
Mimočítankové čítanie 

Zdokonaľovať techniku 
čítania a komunikačné 
zručnosti. 

Žiak 
- má osvojené princípy správneho 
a plynulého čítania 
 

OSR 
ENV 

 

3. Tak, tak, tak sejú mak 
Jarabina 
Hýle 

Zahrať sa pohybovú hru. 
Čítať s porozumením. 

Žiak 
- dodržiava pri čítaní správne dýchanie, 
artikuláciu, slovný prízvuk a spisovnú 

výslovnosť 

TBZ  

4. Fašiangové časy Zázračná muzika 
Saxofón, ktorý dostal nádchu 
Bláznivá metelica 
 
Mimočítankové čítanie 

Rozvíjať a zdokonaľovať 
čitateľské kompetencie. 
Vedieť predniesť báseň. 
Rozširovať slovnú zásobu. 
Poznať ľudové zvyky, tradície. 

Žiak 
- má osvojené princípy správneho 
a plynulého čítania 
- pozná ľudové zvyky a tradície v období 
Fašiangov 

OSR 
RLK 

 

II. 1.  Medveď a líška 
Spievajže si, spievaj 
Spievanky, spievanky 

Rozvíjať a zdokonaľovať 
čitateľské kompetencie. 
Rozlišovať hlavné postavy 
a ich vlastnosti. 

Pojem: ľudová pieseň 

Žiak 
- odlišuje poéziu a prózu v praktických 
činnostiach 
- vie rozlíšiť hlavné postavy a ich 
charakteristické vlastnosti 

- vie zaspievať známe ľudové piesne 

TBZ 
RLK 

 

2. On nič, on muzikant 
Tancuj, tancuj 
Bodaj by vás 
 
Mimočítankové čítanie 

Rozvíjať a zdokonaľovať 
čitateľské kompetencie. 
Nacvičiť prirodzenú intonáciu 
hlasu vo vetách. 
Práca s ilustráciou. 

Žiak 
- sa vie orientovať v texte 
- má osvojené princípy správneho čítania 
- aktívne pracuje s ilustráciou  
- správne priraďuje vety k obrázkom 

OSR  

3. Stopy v snehu Sánkovačka 
Snežná tabuľa 
Nenápadný zdravotník 
Ako si zima našetrila snehu 

Hľadať súvislosti obsiahnuté 
v texte, porovnávať ich  
so životom.  
Dokončiť rozprávanie 
začatého príbehu podľa 
vlastnej predstavivosti. 

Žiak 
- na základe prečítaného vyvodzuje 
závery s pomocou učiteľa 
- používa vlastnú predstavivosť 
a fantáziu pri dokončovaní začatého 
príbehu  

OZO 
TBZ 

 

III. 1.  Pätnásť múdrych doktorov 

Mňau, mňau, mňau... 
Žart 
 
Mimočítankové čítanie 

Čítať s porozumením nahlas 

aj potichu primerané texty. 
Zapájať sa do dramatizácií 
literárnych textov.  

Žiak 

- má osvojené princípy správneho 
a plynulého čítania 
- aktívne sa zapája do dramatizácie 
literárnych predlôh 

OSR 

TBZ 

 

2. Psia búdka – môj hrad 
Bim-bom 
Škorec výletník 

Využívať hlasné čítanie  
na lepšie pochopenie textu. 
Nacvičiť prirodzenú intonáciu 
hlasu vo vetách. 

Žiak 
- číta nahlas, čo mu uľahčuje 
pochopenie textu 
- dokáže prečítať text rolovým čítaním 

TBZ 
MEV 

 



3. Z rozprávky  
do rozprávky 

Medovníková chalúpka 
O nepodarených kozliatkach 
Kto sa koho naľakal 

Rozvíjať a zdokonaľovať 
čitateľské kompetencie.  
Rozširovať slovnú zásobu 
aktívnou prácou s menej 
známymi slovami. 

Žiak 
- má osvojené princípy správneho 
a plynulého čítania 
- menej známe slová z rozprávok vníma 
ako súčasť bohatstva materinského 
jazyka 

RLK 
MEV 

 

4. Líštička a hlaváč 
Janko Hraško 
 
Mimočítankové čítanie 

Čítať s porozumením. 
Orientácia v texte. 
Vyhľadávať literárne postavy, 
určovať ich vzájomné vzťahy, 

hodnotiť postavy na základe 
ich správania v ukážke. 

Žiak 
- vyhľadáva v prečítanom texte potrebné 
informácie na základe správnej 
orientácie v ňom 

- vie vymenovať postavy prečítaného 
literárneho diela a vie ich jednoducho 

hodnotiť 

OSR 
RLK 

 

IV. 1. Keď slnce zasvieti... Keď slnce zasvieti 
Čin-Čin – Vstalo slnko, Ráno 
Marec 
 
Mimočítankové čítanie 

Čítať nahlas aj potichu 
s porozumením. 
Zdokonaľovať verejnú 
prezentáciu textu. 

Pojem: kniha, knižnica 

Žiak 
- číta daný text plynule a s porozumením 
- správne reaguje na otázky  
- dokáže verejne prezentovať text 
- správne číta slová, v ktorých nastáva 
spodobovanie 
- rozlišuje pojmy kniha a knižnica 

OSR 
TBZ 

 

2. Veľká noc 
Veľkonočný ježko z obilia 
Rozprávka o maľovanom 
vajíčku 

Rozvíjať a zdokonaľovať 
čitateľské kompetencie. 
Dramatizácia textu. 
Poznať veľkonočné zvyky 
a tradície. 

Pojem: bábkové divadlo, 
bábka 

Žiak 
- má osvojené princípy správneho 
a plynulého čítania 
- dramatizuje texty alebo úryvky z nich 
- pozná veľkonočné zvyky a tradície 
- rozumie, čo je bábka a bábkové divadlo 

OSR 
RLK 
TBZ 

 

3. Na smolu 
Vyčítanky 
 
Mimočítankové čítanie 

Čítať s porozumením. 
Zahrať sa ľudovú hru. 

Pojem: vyčítanka 

Žiak 
- číta plynule a s porozumením 
- vie vysvetliť pravidlá hry 
- dokáže predniesť vyčítanku 

OSR 
TBZ 

 

V. 1. Kopem, kopem 
v záhradke... 

Ako Jožko Pletko zasadiť chcel 
všetko 
O troch grošoch 
Rozprávka o repe 

Jarný podvečer v lese 

Správne, plynule  
a s porozumením čítať nahlas 
aj potichu.  
Cvičiť čítanie priamej reči. 

Rozširovať slovnú zásobu 

aktívnou prácou s menej 
známymi slovami. 

Žiak 
- číta plynule a s porozumením 
- vie reprodukovať rozprávky podľa 
osnovy 

- správne číta priamu reč 

- si rozširuje svoju slovnú zásobu prácou 
so slovami v slovníkoch 

RLK 
MEV 

 

2. Moja mama, mamička O uspávanke 
Dobrú chuť 
Mamičkino poď 
 
Mimočítankové čítanie 

Plynule čítať a orienovať sa 
v texte. 
Správne recitovať báseň. 

Žiak 
- číta plynule a s porozumením 
- sa orientuje v texte 
- vie s citom recitovať báseň 

OSR  



 

 3. Svet je hore nohami Reklama 
O načisto obrátenej krajine 
Ako si mačky kúpili televízor 
Lenivé žabky 

Orientovať sa v prečítanom 
texte.  
Výrazne reprodukovať priamu 
reč. 
Prerozprávať text podľa 

oporných bodov. 

Žiak 
- sa pohotovo orientuje v texte 
- primerane využíva farbu a silu svojho 
hlasu pri reprodukovaní priamej reči 
- dokáže prerozprávať text podľa oporných 

bodov 

TBZ 
MEV 

 

 

4. Kde je moje miesto? Papier znesie všetko 
O červenom smreku 
Ako sa do hory volá, tak sa 
z hory ozýva 
Lesík 

Rozvíjať a zdokonaľovať 
čitateľské kompetencie.  
Správne, plynule 
a s porozumením čítať. 
Orientovať sa v texte. 

Pojem: noviny, časopis 

Žiak 
- má osvojené princípy správneho 
a plynulého čítania 
- sa pohotovo orientuje v texte 

ENV 
MEV 

 

VI. 1. Svet je pestrý ako dúha Niekde v Austrálii 
Všetky deti sveta 
Farebný svet 
Neposedná Li 

Čítať s porozumením nahlas  
aj potichu primerané texty. 
Vyhľadávať informácie 
uvedené v texte. 

Žiak 
- číta nahlas aj potichu primerané texty 
- vie písomne spracovať vyhľadané 
informácie 

OSR 
MUV 

 

2. Fumiko 
Jedna malá pásikavá 
Ako čert maľoval 

Ako sa Guľko Bombuľko 
narodil a ako sa stratil 

Rozvíjať a zdokonaľovať 
čitateľské kompetencie. 
Prirodzene intonovať vety. 

Reprodukovať jednoduché 
texty. 

Žiak 
- vníma obsah literárneho textu a vie ho 
samostatne reprodukovať 

- dokáže prirodzene intonovať vety 

OSR 
MUV 

 

3. Ako čerešne oklamali chlapca 
Najväčšie zrkadlo 
Všade dobre, doma najlepšie 
Najvzácnejší dar 

Upevňovať návyky hlasného 
a tichého čítania 
s porozumením. 
Vyjadrovať svoje pocity  
a zážitky z prečítaného textu. 

Žiak 
- má osvojené princípy správneho 
a plynulého čítania 
- dokáže jednoducho zhodnotiť svoje pocity 
a zážitky z literárneho textu 

OSR 
ENV 

 

4. Opakovanie Ako sa mi darilo 
Cesta k Anke Čítanke – hra 
Júnové vráta 
 
Mimočítankové čítanie 

Upevňovať návyky hlasného 
a tichého čítania 
s porozumením. 
Demonštrovať získané 
čitateľské zručnosti 
v neznámych textoch. 

Žiak 
- číta prirodzene, jeho čítanie je plynulé, 
uvedomelé, s dodržiavaním požiadaviek  
na spisovnú výslovnosť 
- demonštruje získané čitateľské zručnosti 
v neznámych textoch 

OSR 
RLK 
TBZ 

 

 
 
 

 

 

 

 


