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M T Tematický 

celok 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezová 

téma 

Poznámky 

IX. 1. O knihách a 

čítaní 

 

Ako vzniká kniha  

 

 

 

Čo som čítal/a cez 

prázdniny 

Poznať postupnosť pri vzniku knihy, 

vedieť pomenovať profesie, ktoré sa 

na podieľajú na vzniku knihy, 

identifikovať kľúčové slová. 

 

 

Beseda o prečítanej knihe 

Žiak rozpráva podľa obrázkov ako 

vzniká kniha, pozná pojmy výtvarník, 

technický redaktor, grafik, tlačiar, 

knihár, kníhkupec, čitateľ, vymenuje 

známych spisovateľov a ilustrátorov 

literatúry pre deti. 

Žiak vie reprodukovať obsah knihy, 

ktorú prečítal cez prázdniny, 

charakterizovať hlavné postavy, hlavnú 

myšlienku.... 

OSR 

 

 

 

OSR 

ČIG 

U str. 3 - 5 

PZ str. 2 - 3 

 2. O knihách a 

čítaní 

 

Prečo je knižka 

hranatá  

 

 

 

 

Čo teraz čítam 

Poznať materiály, na ktoré sa 

v minulosti písalo, vedieť ako 

vznikali  knihy v minulosti, pojem 

kníhtlač a jej vznik, budúcnosť kníh, 

chápať knihu ako zdroj nového 

poznania. 

 

 

Beseda o práve čítanej knihe 

Žiak číta text s porozumením, pomenuje 

materiály, na ktoré sa písali knihy 

v minulosti , opíše knihu  súčasnosti  

vyrobenú z papiera, elektronickú knihu, 

poukáže na ich výhody a nevýhody, 

v praktických činnostiach ovláda pojmy 

obálka knihy, obsah, ilustrácia, autor. 

 

 

Žiak vie povedať o čom teraz číta, 

vymenovať a charakterizovať hlavné 

a vedľajšie postavy, čo očakáva.... 

OSR  

MEV 

 

 

 

ČIG 

U str. 6 - 7 

PZ str. 4 

 3. O knihách a 

čítaní 

 

Matej Knižka 

 

 

 

Čo čítajú štvrtáci 

 

Nacvičiť čítanie priamej reči, 

orientovať sa v texte, poznať postavu 

Mateja Hrebendu, vyhľadať 

informácie o M.H. na internete, 

vyjadriť svoje vnútorné pocity 

z prečítaného. 

 

 

Diagramy a grafy 

Porovnávať údaje v texte s údajmi 

v grafoch, identifikovať v texte 

diagramy a grafy,  prečítať diagramy 

a grafy v náučnom texte, určovať 

Žiak číta text s porozumením,  

výrazne číta priamu reč, pozná význam 

čítania kníh, zakladania knižníc, 

vymenuje knihy pre deti a mládež, ktoré 

má doma alebo si požičal z knižnice, 

získava kladný vzťah ku knihám a 

k čítaniu. 

 

Žiak vie identifikovať v texte diagramy a 

grafy,  prečítať diagramy a grafy v 

náučnom texte, určovať podľa diagramu 

alebo grafu pomerné zastúpenie 

jednotlivých položiek 

OSR 

MEV 

 

 

OSR 

ČIG 

U str. 8 - 10 

PZ str. 5 

PZ str.6 - 7 

 

 

 

 

U s. 11 



podľa diagramu alebo grafu pomerné 

zastúpenie jednotlivých položiek 

 4. O hre so 

slovami 

a písmenami 

Pozvanie do hry 

Balón  

Zariaďovanie 

bytu  

Stratený zverinec  

Poznať základné literárne žánre a ich 

hlavné črty, poznať hry so slovami,  

hľadať a tvoriť rýmy,  zrozumiteľne 

prečítať básne, pojmy verš a rým. 

Žiak rozvíja vlastnú predstavivosť 

a fantáziu pri fabulovaní príbehu, 

samostatne tvorí rýmy, uvedomuje si 

význam hry v živote človeka. 

OSR 

ENV 

U str. 11 - 17 

PZ str. 8 - 10 

X. 1. O hre so 

slovami a 

písmenami 

Štefan Moravčík  

Čarovanie so 

slovami  

Zariekanie 

smiechom  

 

Čítanie časopisu 

Slniečko 

Poznať čo je umelecká literatúra, 

poznať spisovateľa Štefana 

Moravčíka a jeho tvorbu, poznať 

rozdiel medzi vecným a umeleckým 

textom, v texte navzájom odlíšiť 

umeleckú a náučnú literatúru, 

čítať umelecký text samostatne, s 

dôrazom na správnu výslovnosť, 

dikciu, artikuláciu. 

 

Čítanie časopisu Slniečko. 

Vyhľadávanie textov a jednoduchých 

informácii, ktoré sú pre žiaka 

zaujímavé 

Žiak pozná spisovateľa a jeho tvorbu, 

pracuje s textom básne , samostatne tvorí 

rýmy , rozlišuje vecný a umelecký text, 

vie navzájom odlíšiť umeleckú a náučnú 

literatúru, čítať umelecký text 

samostatne, s dôrazom na správnu 

výslovnosť, 

dikciu, artikuláciu, číta plynulo 

a s porozumením. 

 

Žiak vie povedať obsah prečítaného 

z časopisu, charakterizovať postavy, 

vyjadriť hlavnú myšlienku, reprodukovať 

informácie, ktoré sú pre neho zaujímavé 

ENV 

OSR 

 

 

 

 

MEV 

ČIG 

U str. 18 - 20 

PZ str. 11 

 2. O hre so 

slovami a 

písmenami 

Pochabené zhuby   

Z našej prírody 

 

Rozprávka 

o Betke, ktorej 

bolo všetko 

smiešne 

Čo som čítal/a v 

septembri 

Ovládať hlavné znaky prirovnania, 

vymyslieť prirovnanie, vedieť využiť 

informácie získané z vecného textu 

pre praktické činnosti, plynulo 

a s porozumením čítať, náučný text.  

 

Reprodukcia rozprávky, hlavné 

postavy, vyjadrenie hlavnej 

myšlienky 

 

Beseda o prečítanej knihe 

Žiak aplikuje  získané poznatky 

z vecného textu do života , plynulo číta 

a chápe vecný aj umelecký text. 

 

 

 

Žiak reprodukuje rozprávky, identifikuje 

hlavné postavy 

 

 

Žiak vie reprodukovať obsah knihy, 

ktorú prečítal cez prázdniny, 

ENV 

 

 

OSR 

 

OSR 

ČIG 

U str. 20 -  22 

PZ s. 12 

 

 

 

 

PZ str. 13-14 



charakterizovať hlavné postavy, hlavnú 

myšlienku.... 

 3. O prísloviach 

a porekadlách 

O troch princoch  

Popletené 

príslovia  

Čítanie časopisu 

Slniečko 

 

Poznať hlavné znaky príslovia,  

identifikovať príslovie v texte, 

vysvetliť význam prísloví , čítať 

plynulo a s porozumením. 

 

Čítanie časopisu Slniečko. 

Vyhľadávanie textov a jednoduchých 

informácii, ktoré sú pre žiaka 

zaujímavé 

Žiak pracuje samostatne s textom, 

vyhľadá a selektuje v texte príslovie, 

vysvetlí význam príslovia. 

 

 

Žiak vie povedať obsah prečítaného 

z časopisu, charakterizovať postavy, 

vyjadriť hlavnú myšlienku, reprodukovať 

informácie, ktoré sú pre neho zaujímavé 

OSR 

 

 

MEV 

ČIG 

U str. 23 - 26 

PZ str. 15-16 

 4. O prísloviach 

a porekadlách 

Papagájska  

Rozprávka 

o tatových 

básňach  

 

Čítanie časopisu 

Slniečko 

 

 

Čauko, Bengoši 

 

Poznať hlavné znaky porekadla, 

identifikovať porekadlo v texte, 

poznať niekoľko porekadiel spamäti , 

chápať a rozumieť podstate textu, 

identifikovať kľúčové slová, čítať 

plynulo a s porozumením. 

 

 

Čítanie časopisu Slniečko. 

Vyhľadávanie textov a jednoduchých 

informácii, ktoré sú pre žiaka 

zaujímavé 

 

 

Reprodukcia obsahu, hlavné postavy, 

vyjadrenie hlavnej myšlienky 

Žiak vyhľadá v básni verše, ktoré 

obsahujú porekadlá, vysvetlí význam  

porekadla, rozumie podstate textu, 

identifikuje kľúčové slová. 

 

 

 

 

Žiak vie povedať obsah prečítaného 

z časopisu, charakterizovať postavy, 

vyjadriť hlavnú myšlienku, reprodukovať 

informácie, ktoré sú pre neho zaujímavé 

 

 

Žiak reprodukuje text, identifikuje 

hlavné postavy, vie vyjadriť hlavnú 

myšlienku  

OSR 

 

 

 

MEV 

ČIG 

U str. 26 - 28 

PZ str. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PZ str. 18-19 

 

 

XI. 1. O bájkach 

 

Ako k nám prišla 

bájka 

Korytnačka a 

zajac  

 Kohút a líška 

Labuť šťuka a rak  

Vysvetliť pojem bájka, vyhľadať 

bájky z rôznych zdrojov (kníh, 

internetu), čítať bájku so zameraním 

na výrazný prednes priamej reči, 

pokúsiť sa o dramatizáciu bájky, 

vlastnými slovami hovoriť 

ponaučenie vyplývajúce z bájky, 

poznať mená autorov bájok 

slovenskej a svetovej literatúry, 

Žiak pozná charakteristické znaky bájky, 

selektuje bájku od iných textov, pozná 

najznámejších svetových aj slovenských 

autorov bájok, vyjadrí vlastnými slovami 

poučenie. 

Vie analyzovať čítaný text , vedieť 

zhodnotiť text z hľadiska výrazových 

prostriedkov. 

MEV 

ENV 

 

 

 

U str. 29 - 33 

PZ str. 20-22 

 

 

 

 



 Bájka 

o elektrickom 

drôte 

zakladateľa bájky – Ezopa, 

analyzovať čítaný text , vedieť 

zhodnotiť text z hľadiska výrazových 

prostriedkov. 

 

 

 

 

 

 2.  Mimočítankové 

čítanie Bájky 

 

Čo som čítal/a 

v októbri 

 

Čítanie časopisu 

Slniečko 

Zhodnotiť text z hľadiska jazykových 

prostriedkov, oboznámiť sa s knihami 

a bájkarmi, vytvoriť výstavku knižiek 

s bájkami. 

 

Beseda o prečítanej knihe. 

 

 

 

 

Čítanie časopisu Slniečko. 

Vyhľadávanie textov a jednoduchých 

informácii, ktoré sú pre žiaka 

zaujímavé. 

Žiak odlíši novodobú bájku z hľadiska 

výrazových prostriedkov. 

 

 

 

Žiak vie reprodukovať obsah knihy, 

ktorú prečítal cez prázdniny, 

charakterizovať hlavné postavy, hlavnú 

myšlienku.... 

 

Žiak vie povedať obsah prečítaného 

z časopisu, charakterizovať postavy, 

vyjadriť hlavnú myšlienku, reprodukovať 

informácie, ktoré sú pre neho zaujímavé 

OSR 

MUV 

 

OSR 

ČIG 

 

MEV 

ČIG 

 

 3. O rozprávkach 

 

Rozprávka 

o malom „a“ 

Daniel Hevier 

o sebe  

Čítanie časopisu 

Slniečko 

Analyzovať text , vedieť vyjadriť 

hlavnú myšlienku, orientovať sa 

v prozaickom texte, spoznať dielo 

spisovateľa D. Heviera pre deti, 

správne intonovať opytovacie vety. 

 

Čítanie časopisu Slniečko. 

Vyhľadávanie textov a jednoduchých 

informácii, ktoré sú pre žiaka 

zaujímavé. 

Žiak pozná spisovateľa a dielo D. 

Heviera , plynulo číta a reprodukuje text, 

vymyslí vlastné ukončenie rozprávky, 

vie správne intonovať opytovacie vety. 

 

 

Žiak vie povedať obsah prečítaného 

z časopisu, charakterizovať postavy, 

vyjadriť hlavnú myšlienku, reprodukovať 

informácie, ktoré sú pre neho zaujímavé. 

OSR 

OŽZ 

 

MEV 

ČIG 

U str. 34 - 37 

PZ str. 23-24 

 4. O rozprávkach 

 

Ako sa stať 

rozprávkarom 

Jano Pipora 

Pojmová mapa 

 

Analyzovať a zhodnotiť text, osnova 

a dej rozprávky, charakteristika 

hlavných postáv. 

 

 

 

Pojmová mapa 

Žiak vie analyzovať a zhodnotiť text, 

vytvoriť osnovu a podľa nej 

reprodukovať dej rozprávky, 

charakterizovať a porovnávať postavy 

rozprávky. 

 

Charakterizovať vlastnými slovami 

pojmové mapy, samostatne porozprávať 

o danej téme prostredníctvom pojmovej 

mapy, tvoriť v skupine pojmové mapy 

výberom z ponuky slov, slovných 

OSR 

MEV 

DOV 

 

OSR 

U str. 38 - 41 



spojení. ČIG 

XII. 1. O rozprávkach 

 

Zákaz stavania 

snehuliakov 

Les 

 

Rozprávka 

maličkého 

Malíčku o malom 

chlapcovi a malej 

farbičke 

Knihožrút Muro 

Analyzovať a zhodnotiť text 

z hľadiska obsahu, vedieť v texte 

nájsť prirovnania.  Poznať v texte 

časti poézie a prózy,  vysvetliť slovné 

spojenia. 

 

Spoločné znaky rozprávok, 

reprodukcia rozprávky vlastnými 

slovami, charakteristika postáv. 

 

 

 

Portál zameraný na propagáciu 

detskej literatúry Murova čitáreň, 

práca so Slovníkom cudzích slov 

Žiak číta text s porozumením, voľne 

reprodukuje prečítaný text vlastnými 

slovami, vyhľadá v rozprávke prózu 

a poéziu, vysvetlí určené slovné spojenia. 

 

 

Žiak pozná spoločné znaky rozprávok, 

reprodukuje prečítaný text vlastnými 

slovami, charakterizuje postavy. 

 

 

 

Žiak pozná portál zameraný na 

propagáciu detskej literatúry Murova 

čitáreň, vie pracovať so Slovníkom 

cudzích slov 

OSR 

MEV 

 

ČIG 

U str. 42 - 46 

PZ str. 27-28 

 

 

 

 

PZ str. 29 

 

 

 

 

 

PZ str. 30-31 

 2. O divadle 

 

O rímskom 

divadle 

Režisér 

 

 

Čo som čítal/a 

v novembri 

Divadlo, divadelná hra, informačné 

zdroje, na základe ktorých bol text 

tvorený, pojem divadelná hra, 

scenár. Poznať spoločenské pravidlá 

správania sa v divadle. 

 

 

 

 

Beseda o prečítanej knihe. 

 

Žiak vyjadrí zážitky z divadelného 

predstavenia, pozná pojmy a profesie 

súvisiace s divadlom, orientuje sa 

v scenári, rozlišuje pojmy film a divadlo. 

 

 

 

 

Žiak vie reprodukovať obsah knihy, 

ktorú prečítal cez prázdniny, 

charakterizovať hlavné postavy, hlavnú 

myšlienku.... 

OSR 

MEV 

MUV 

 

OSR 

ČIG 

U str. 47 - 51 

PZ str. 32-34 

 3. O divadle 

 

 

Ján Uličiansky  

Kocúr na 

kolieskových 

korčuliach 

Čítanie časopisu 

Slniečko 

Poznať ako sa pripravuje rozprávka, 

prepojenie hudby a pohybu s textom, 

poznať rozdiel medzi prózou 

a zdramatizovaným textom. 

 

Čítanie časopisu Slniečko. 

Žiak aktívne pracuje s textom,  zapája sa 

do dramatizácie rozprávkovej hry 

 

 

Žiak vie povedať obsah prečítaného 

z časopisu, charakterizovať postavy, 

MEV 

OSR 

REV 

MEV 

ČIG 

U str. 51 - 55 

PZ str. 35-36 



 Vyhľadávanie textov a jednoduchých 

informácii, ktoré sú pre žiaka 

zaujímavé. 

vyjadriť hlavnú myšlienku, reprodukovať 

informácie, ktoré sú pre neho zaujímavé. 

I. 1. O rozhlase Kde sa vzal 

Osmijanko  

 

Čo som čítal/a 

v decembri 

a počas 

Vianočných 

prázdnin 

 

Čítanie časopisu 

Slniečko 

 

Čítať text s porozumením, oboznámiť 

sa s dielom spisovateľky K. 

Bendovej, reprodukovať text, pojem 

rozhlas. 

 

Beseda o prečítanej knihe. 

 

 

 

 

 

 

Čítanie časopisu Slniečko. 

Vyhľadávanie textov a jednoduchých 

informácii, ktoré sú pre žiaka 

zaujímavé. 

Žiak pozná rozhlas ako informačný 

prostriedok, chápe pojem rozhlas, pozná 

osobu a dielo Kristy Bendovej, 

reprodukuje dej rozprávky. 

 

Žiak vie reprodukovať obsah knihy, 

ktorú prečítal cez prázdniny, 

charakterizovať hlavné postavy, hlavnú 

myšlienku.... 

 

 

 

Žiak vie povedať obsah prečítaného 

z časopisu, charakterizovať postavy, 

vyjadriť hlavnú myšlienku, reprodukovať 

informácie, ktoré sú pre neho zaujímavé. 

 

 

 

ENV 

MEV   

OSR 

ČIG 

U str. 56 - 57 

PZ str. 37 

 2. O rozhlase 

 

O načisto hlúpej 

krajine  

Xaver s nohami 

do X  

Pojem dialóg, identifikovať dialóg 

v textoch,  čítať dialóg v dvojici, čítať 

plynulo neznámy text, zdokonaľovať 

techniku čítania.  

Mimojazykové prostriedky 

(gestikulácia, mimika) 

Žiak odlišuje pojmy dialóg a monológ, 

dokáže čítať v dvojici rôzne dialógy, 

vyhľadá dialógy v texte, číta 

s porozumením, štruktúrované čítanie 

ľubovoľného textu. Dokáže zrealizovať 

dialóg so spolužiakom, použiť primeranú 

gestikuláciu, mimiku 

OSR U str. 58 - 63 

PZ str. 38-39 

 3. O rozhlase 

 

Vranka Danka  

najcennejšie veci 

na svete  

 

Kniha v rozhlase-

rozhlas v knihe 

 

Čítať s porozumením umelecké a 

vecné texty, posúdiť hodnotový 

rebríček jednotlivca, orientovať sa 

v texte pomocou odsekov. 

 

 

Festival Zázračný oriešok, žiaci si  

samostatne vyskúšajú prácu pri 

príprave rozhlasovej hry, ako aj 

hodnotenie porotcov súťaže. 

 

Žiak rozumie pojmu odsek a vyhľadá ho 

v texte, orientuje sa v texte pomocou 

odsekov, číta plynulo a s porozumením. 

 

 

 

Žiak dokáže spolupracovať v skupine pri 

príprave rozhlasovej hry a ako porotca 

súťaže. 

 

 

MEV 

 

 

MEV 

OSR 

U str. 64 - 66 

PZ str. 40 

 

 

 

 

PZ str. 41-42 



Čítanie časopisu 

Slniečko 

Čítanie časopisu Slniečko. 

Vyhľadávanie textov a jednoduchých 

informácii, ktoré sú pre žiaka 

zaujímavé. 

Žiak vie povedať obsah prečítaného 

z časopisu, charakterizovať postavy, 

vyjadriť hlavnú myšlienku, reprodukovať 

informácie, ktoré sú pre neho zaujímavé. 

MEV 

ČIG 

 4. O filmoch 

 

 

Film 

Filmársky  

rodokmeň  

 
Príhody 

v divočine 

 

Kapitola 

Profesie prítomné pri výrobe filmu, 

spolupráca jednotlivých profesií pri 

výrobe filmu, názvy detských 

literárnych diel (rozprávok), ktoré 

boli sfilmované, obsah detského 

filmu, ktorý žiakov najviac upútal, 

hlavné postavy z detského filmu a 

vzťahy medzi nimi, spoločenské 

pravidlá správania sa v kine. 

 

Pojem kapitola. Rozoznať v knihe 

kapitoly. 

 

Žiak vie  ústne vyjadriť svoje zážitky a 

pocity z filmu, ovláda názvy a náplň 

práce jednotlivých profesií účastných pri 

výrobe filmu, ovláda názvy detských 

literárnych diel (rozprávok), ktoré boli 

sfilmované, obsah detského filmu, 

hlavné postavy z detského filmu a 

vzťahy medzi nimi, spoločenské pravidlá 

správania sa v kine. 

 

V praktických činnostiach vyhľadá 

kapitolu v knihe, orientuje sa v knihe 

podľa kapitol. 

 

 

OSR 

MEV 

ENV 

U str. 67 - 71 

PZ str. 43-44 

II. 1. O filmoch 

 

BIB a BAB 

Plagát 

Stolček 

 

Filmové kúzla-

kúzla zbavené 

 

Pojem plagát, prvky, ktoré musí 

plagát obsahovať, prejavenie 

vlastného názoru k plagátu,  skratky 

BIB a BAB, pojmy bienále, festival 

a animácia, porovnávať konkrétny 

text s inými textami, vytvoriť plagát. 

 

 

Filmové triky, náučný text 

Žiak pozná pojem plagát, vie, čo plagát 

obsahuje a na čo slúži, vytvorí plagát 

k výstave obrazov, rozlišuje pojmy 

bienále, festival, animácia, v praktických 

činnostiach porovná a vyhodnotí dva 

formálne odlišné texty. 

 

 

Žiak vie čítať náučný text s 

porozumením, identifikovať informácie 

uvedené priamo v texte, tvoriť otázky k 

informáciám uvedeným priamo v texte, 

identifikovať informácie uvedené v texte 

nepriamo, tvoriť otázky k informáciám 

uvedeným v texte nepriamo 

OSR 

MEV 

TPP 

FIG 

 

MEV 

ČIG 

U str. 72 - 75 

PZ str. 45-46 

 

 

 

 

 

 

 

PZ str. 47 

 2. O televízii Prečo televízia? 

Televízia  

Žuvačka pre oči 

Chápať podstatu textu, identifikovať 

kľúčové slová, pojem televízia, 

zopakovať pojmy, ktoré súvisia s 

poéziou 

 

Žiak vysvetlí  pojem televízia, ovláda 

pojmy, súvisiace s poéziou,  číta 

s porozumením textu. 

 

 

MEV 

OSR 

ENV 

U str. 76 - 79 

PZ str. 48 

 

 



Zachráňte planétu 

Čítanie časopisu 

Slniečko 

 

Čítanie časopisu Slniečko. 

Vyhľadávanie textov a jednoduchých 

informácii, ktoré sú pre žiaka 

zaujímavé. 

Žiak vie povedať obsah prečítaného 

z časopisu, charakterizovať postavy, 

vyjadriť hlavnú myšlienku, reprodukovať 

informácie, ktoré sú pre neho zaujímavé. 

OŽZ 

MEV 

ČIG 

 

 3. O televízii O tom, prečo 

v televízii nebola 

rozprávka na 

dobrú noc 

Čo som čítal/a 

v januári 

 

Čítanie časopisu 

Slniečko 

Reprodukcia obsahu textu, hlavné 

postavy, vyjadrenie hlavnej 

myšlienky. 

 

 

Beseda o prečítanej knihe. 

 

 

 

Čítanie časopisu Slniečko. 

Vyhľadávanie textov a jednoduchých 

informácii, ktoré sú pre žiaka 

zaujímavé. 

Žiak reprodukuje text, identifikuje 

hlavné postavy, vie vyjadriť hlavnú 

myšlienku  

 

 

Žiak vie reprodukovať obsah knihy, 

ktorú prečítal cez prázdniny, 

charakterizovať hlavné postavy, hlavnú 

myšlienku.... 

Žiak vie povedať obsah prečítaného 

z časopisu, charakterizovať postavy, 

vyjadriť hlavnú myšlienku, reprodukovať 

informácie, ktoré sú pre neho zaujímavé. 

MEV 

ČIG 

 

OSR 

ČIG 

PZ str. 50-51 

III. 1. O televízii Svet sĺz je taký 

záhadný 

 

 

Čítanie časopisu 

Slniečko 

Čítať plynulo a s porozumením 

umelecké a vecné texty, poznať 

následky nadmerného pozerania 

televízie, selekcia TV programov, 

vyzvať k diskusii ako TV ovplyvňuje 

myslenie a konanie ľudí. 

 

Čítanie časopisu Slniečko. 

Vyhľadávanie textov a jednoduchých 

informácii, ktoré sú pre žiaka 

zaujímavé. 

Žiak pozná základné druhy médií, 

rozhlas, televízia, film,  ich 

charakteristické znaky, pozná aspoň päť 

sfilmovaných diel, v reálnych situáciách 

ovláda pravidlá správania sa na  

kultúrnych a spoločenských podujatiach.  

 

Žiak vie povedať obsah prečítaného 

z časopisu, charakterizovať postavy, 

vyjadriť hlavnú myšlienku, reprodukovať 

informácie, ktoré sú pre neho zaujímavé. 

MEV 

OSR 

 

 

OSR 

ČIG 

U str. 80 - 81 

PZ str. 49 

 2. 

 

O hudbe, 

zvukoch a 

tichu 

 

O hudbe  

Spevokol  

Zlatá muzika 

Strofa  

Oboznámiť sa s knihou V. Šikulu – 

Prázdniny so strýcom Rafaelom, 

rozvíjať slovnú zásobu, pojem strofa, 

vyhľadať v básni básnické 

prostriedky, rýmy, verše, strofy. 

 

 

Žiak ovláda techniku čítania, dodržiava 

interpunkčné znamienka, rozvíja si 

slovnú zásobu, pozná pojem strofa, 

samostatne pracuje s textom podľa 

pokynov. 

 

 

 

 

MEV 

ENV 

 

 

U str. 82 - 85 

PZ str. 52-53 



Čo som čítal/a vo 

februári 

Beseda o prečítanej knihe. 

 

Žiak vie reprodukovať obsah knihy, 

ktorú prečítal cez prázdniny, 

charakterizovať hlavné postavy, hlavnú 

myšlienku.... 

OSR 

ČIG 

 3. O hudbe, 

zvukoch a 

tichu 

 

Ozvena  

Zvuky 

v prísloviach 

a porekadlách 

Čo si vtáčky 

štebocú  

Stehlík a slávik 

Chápať podstatu textu, identifikovať 

kľúčové slová, výrazne čítať text, 

aktívne sa podieľať na dramatizácii, 

využiť nadobudnuté kompetencie 

o divadle, vyselektovať poučenie, 

reprodukovať voľne prečítaný text. 

Žiak identifikuje z textu  kľúčové slová, 

využíva v praktických činnostiach 

nadobudnuté kompetencie , tvorí nové 

slová podľa pokynov, voľne reprodukuje 

text. 

OSR 

ENV 

U str. 86 - 89 

PZ str. 54 

 4. O hudbe, 

zvukoch a 

tichu 

 

Mama, urob iné 

ticho 

 

 

 

Čítanie časopisu 

Slniečko 

Vyhľadať v texte priamu reč, 

oddeľovať hlas, dodržiavať zásady 

pri čítaní priamej reči, vnímať  

okolitý svet inými zmyslami, 

spoznávať svet nevidiacich cez 

vlastnú skúsenosť aj sprostredkovane, 

správať sa k ľuďom s postihnutím 

s empatiou. 

 

Čítanie časopisu Slniečko. 

Vyhľadávanie textov a jednoduchých 

informácii, ktoré sú pre žiaka 

zaujímavé. 

Žiak identifikuje v texte priamu reč, 

dodržiava zásady  čítania  priamej  reči, 

vníma svet inými zmyslami než zrakom, 

pozná pojem slepecké písmo. 

 

 

 

 

Žiak vie povedať obsah prečítaného 

z časopisu, charakterizovať postavy, 

vyjadriť hlavnú myšlienku, reprodukovať 

informácie, ktoré sú pre neho zaujímavé. 

OSR 

MUV 

 

 

OSR 

ČIG 

U str. 89 - 91 

PZ str. 55 

 

IV. 1. O maliaroch, 

obrazoch a 

komikse 

Dve sestry 

Ako sa maľuje na 

stenu 

Múroobrazy – 

obrazy na múroch 

 

 

Zdokonaľovať sa v technike čítania, 

čítať s porozumením, chápať čítanie 

ako zdroj získavania nových 

informácií, vyjadriť emocionálny 

vzťah k maliarskemu umeniu, 

popísať vlastnými slovami obraz  

a vnútorné pocity, ktoré obraz 

vyvoláva, charakterizovať postavy 

literárneho diela, vyhľadať 

prirovnania, reprodukovať text, 

pomenovať časti textu. 

Žiak číta s porozumením, vlastnými 

slovami vyjadrí svoj vzťah 

k maliarskemu umeniu, opíše obraz 

a pocity z neho, zostaví (ústne) krátku 

charakteristiku postáv, pracuje s textom 

podľa pokynov, pomenuje časti textu. 

OSR 

MUV 

U str. 92 - 96 

PZ str. 56-57 



 2. O maliaroch, 

obrazoch a 

komikse 

Čitateľ komiksov 

Komiks 

Malý princ 

Čo sú hviezdy 

Čo som čítal/a v 

marci 

Komiks, dejová postupnosť v 

komikse (text umiestnený v 

bublinách, uprostred 

textu, na okrajovej časti obrázku) 

Poznať charakteristické znaky 

komiksu, vytvoriť vlastný komiks. 

 

 

Beseda o prečítanej knihe. 

 

Žiak vie vysvetliť pojem komiks, čítať 

komiks so zameraním na dejovú 

postupnosť, zoradiť obrázky podľa 

dejovej postupnosti, nakresliť samostatne 

alebo za pomoci spolužiakov krátky 

komiks a napísať k nemu výstižný text. 

 

 

Žiak vie reprodukovať obsah knihy, 

ktorú prečítal cez prázdniny, 

charakterizovať hlavné postavy, hlavnú 

myšlienku.... 

MEV 

TPP 

 

 

OSR 

ČIG 

U str. 97 - 103 

PZ str. 59-60 

 3. Z každého 

rožku trošku 

Kôň a osol 

O korytnickej 

liečivej vode 

Z ľudovej 

slovesnosti 

Čítanie časopisu 

Slniečko 

Vyjadriť svoj zážitok a pocity 

z prečítaného, identifikovať a triediť 

literárne žánre, reprodukovať 

prečítaný text, plynulo 

a s porozumením čítať neznámy text. 

 

 

 

Čítanie časopisu Slniečko. 

Vyhľadávanie textov a jednoduchých 

informácii, ktoré sú pre žiaka 

zaujímavé. 

Žiak pozná rozdiely medzi bájkou, 

komiksom, povesťou,  správne zaradí 

výroky do ľudovej slovesnosti, zvláda 

techniku čítania, rozumie prečítanému 

textu. 

 

 

 

Žiak vie povedať obsah prečítaného 

z časopisu, charakterizovať postavy, 

vyjadriť hlavnú myšlienku, reprodukovať 

informácie, ktoré sú pre neho zaujímavé. 

OSR 

 

 

 

OSR 

ČIG 

U str. 104 - 107 

PZ s. 61 

V. 1. Z každého 

rožku trošku 

Povedal mi jeden 

chlapec 

 

 

Čo som čítal/a v 

apríli 

 

Vyhľadať v texte prirovnania, 

vytvoriť z textu komiks, dialógy 

vložiť do slovných bublín, 

porovnávať konkrétny text s inými 

textami. 

 

 

Beseda o prečítanej knihe. 

 

Žiak číta plynulo a s porozumením, 

vysvetlí pojem prirovnanie, identifikuje 

v texte   prirovnania, utvorí vlastné 

prirovnanie, prepíše a prekreslí text do 

komiksu, prezentuje vlastnú prácu. 

 

 

Žiak vie reprodukovať obsah knihy, 

ktorú prečítal cez prázdniny, 

charakterizovať hlavné postavy, hlavnú 

myšlienku.... 

OSR 

RĽK 

TPP 

 

OSR 

ČIG 

U str. 108 - 110 

 2. Z každého 

rožku trošku 

Ženích zo studne 

 

Poznať základné črty ľudovej 

rozprávky, identifikovať  črty 

Žiak selektuje v texte znaky a črty 

ľudovej rozprávky, číta plynulo 

a s porozumením neznáme texty. 

OSR 

 

U str. 110 - 112 



Čítanie časopisu 

Slniečko 

 

rozprávky v konkrétnom texte, 

poznať detské časopisy. 

Čítanie časopisu Slniečko. 

Vyhľadávanie textov a jednoduchých 

informácii, ktoré sú pre žiaka 

zaujímavé. 

 

Žiak vie povedať obsah prečítaného 

z časopisu, charakterizovať postavy, 

vyjadriť hlavnú myšlienku, reprodukovať 

informácie, ktoré sú pre neho zaujímavé. 

OSR 

ČIG 

 3. Z každého 

rožku trošku 

 

Aby porozumenie 

medzi ľuďmi bolo 

čisté a krásne  

Čítanie časopisu 

Slniečko 

Analyzovať text, rozpoznať hlavné 

myšlienky   od vedľajších, vedieť 

vyjadriť hlavnú myšlienku textu, 

orientovať sa v texte podľa odsekov. 

Čítanie časopisu Slniečko. 

Vyhľadávanie textov a jednoduchých 

informácii, ktoré sú pre žiaka 

zaujímavé. 

Žiak charakterizuje postavy, prerozpráva 

rozprávku, ovláda charakteristické znaky 

rozprávky,  zaradí rozprávku a zdôvodní 

svoje tvrdenie. 

Žiak vie povedať obsah prečítaného 

z časopisu, charakterizovať postavy, 

vyjadriť hlavnú myšlienku, reprodukovať 

informácie, ktoré sú pre neho zaujímavé. 

OSR 

 

OSR 

ČIG 

U str. 113 - 115 

 4. Z každého 

rožku trošku 

 

Zo života zrkadiel 

Prázdninová 

pieseň 

Porovnať konkrétny text s inými 

textami, zaradiť text k správnemu 

literárnemu žánru, charakterizovať 

literárne postavy, reprodukovať text, 

vyhľadať básnické prostriedky. 

Žiak zaradí text k literárnemu žánru na 

základe hlavných znakov, selektuje 

básnické prostriedky, zostaví 

charakteristiku literárnej postavy. 

OSR U str. 115 - 117 

VI. 1.  

Opakovanie 

Autorské 

rozprávky 

 

 

 

Čo som čítal/a v 

máji 

Čítať s porozumením umelecké a 

vecné texty, vedieť čo je autorská 

rozprávka a zdôvodniť svoje 

tvrdenie, reprodukovať text, pracovať 

s knihou,  precvičovať techniku 

čítania, rozširovať slovnú zásobu, 

štruktúrované čítanie. 

 

 

Beseda o prečítanej knihe. 

 

Žiak číta texty s porozumením, odlíši 

autorskú rozprávku, obháji svoje 

tvrdenie, vytvára predpovede 

a predpoklady fabulovania čítaného 

textu. 

 

 

 

Žiak vie reprodukovať obsah knihy, 

ktorú prečítal cez prázdniny, 

charakterizovať hlavné postavy, hlavnú 

myšlienku.... 

OSR 

 

 

 

OSR 

ČIG 

 

 2.  

Opakovanie 

Ľudové rozprávky 

 

 

 

Čítať s porozumením umelecké a 

vecné texty, vedieť čo je ľudová 

rozprávka a zdôvodniť svoje 

tvrdenie, reprodukovať text, pracovať 

s knihou a orientovať sa v nej,  

precvičovať techniku čítania, 

rozširovať slovnú zásobu. 

Čítanie časopisu Slniečko. 

Žiak číta texty s porozumením, odlíši 

ľudovú rozprávku, obháji svoje tvrdenie, 

voľne reprodukuje text, vytvára 

predpovede a predpoklady fabulovania 

čítaného textu. 

 

 

OSR 

 

 

 

 



Čítanie časopisu 

Slniečko 

Vyhľadávanie textov a jednoduchých 

informácii, ktoré sú pre žiaka 

zaujímavé. 

Žiak vie povedať obsah prečítaného 

z časopisu, charakterizovať postavy, 

vyjadriť hlavnú myšlienku, reprodukovať 

informácie, ktoré sú pre neho zaujímavé. 

OSR 

ČIG 

 3. Opakovanie Čítanie detských 

časopisov 

Čítať s porozumením umelecké a 

vecné texty. 

Žiak pozná viac detských časopisov, 

pozná ich zameranie. 

OSR, ČIG  

 

Legenda: 

Prierezové témy a ich skratky: 

DOV - Dopravná výchova 

ENV - Environmentálna výchova 

MEV - Mediálna výchova 

MUV - Multikultúrna výchova 

OZŽ - Ochrana života a zdravia 

OSR - Osobnostný a sociálny rozvoj 

                             TPPZ - Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

   FIG - Finančná gramotnosť 

                        ČIG - Čitateľská gramotnosť 

Hodnotenie žiakov základnej školy sa riadi Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. Predmet je hodnotený 

známkou. 

Tematicky - výchovno vzdelávací plán / TVVP/  bol vypracovaný podľa Inovovaného Štátneho a Školského vzdelávacieho programu s 

prihliadnutím na výstupné štandardy a učebné osnovy. Tematický výchovno-vzdelávací plán je otvorený dokument, ktorý je možné počas roka 

dopĺňať a meniť podľa pokynov MŠVVaŠ SR, zriaďovateľa  alebo riaditeľa školy.  

Vypracovala: Mgr. Siposová Eva 

 


