
Predmet: SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

1 Charakteristika vyučovacieho predmetu 

Predmet slovenský jazyk a literatúra je zaradený do vzdelávacej oblasti jazyk a komunikácia. Jazyk sa vníma ako potenciálny zdroj osobného 

a kultúrneho obohatenia človeka, ktorý je predpokladom pre ďalšie vzdelávanie. Jazyk je znakom národnej a individuálnej identity, prostriedkom 

komunikácie a profesionálnej realizácie, ako aj prostriedkom na vyjadrovanie citov a pocitov. Vysoká úroveň jazykovej kultúry je základným 

znakom všeobecnej vyspelosti absolventov základných a stredných škôl. V predmete slovenský jazyk a literatúra sa kladú do popredia kladie 

rozvoj komunikačných schopností žiakov. Zdôrazňuje sa chápanie jazyka ako nástroja myslenia a komunikácie medzi ľuďmi, čoho výrazom je 

preferovanie rozvoja komunikačných kompetencií v rámci komunikačno-zážitkového modelu  vyučovania slovenského jazyka a literatúry. Obsah 

predmetu sa zredukoval v prospech aktivít žiakov, ktorí majú v čo najväčšom rozsahu interpretačno -hodnotiacim spôsobom pracovať 

s jazykovými komunikátmi. Najväčší akcent sa kladie na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť, 

schopnosť argumentovať.  

     Jazyková časť predmetu sa zaoberá problematikou jazyka ako nástroja myslenia a komunikácie medzi ľuďmi. Jazyk vníma ako potenciálny 

zdroj osobného a kultúrneho obohatenia človeka. Dobré zvládnutie jazykového učiva a najmä komunikačných a kognitívnych kompetencií 

(spôsobilostí) považujeme za východisko kvalitnejších výsledkov celého školského systému a následnej schopnosti žiakov uplatniť sa na trhu 

práce a v súkromnom živote. Do popredia sa vo vyučovaní jazyka dostane analýza a interpretácia textov/prejavov a  tvorba vlastných 

textov/prejavov, ktoré budú adekvátne konkrétnej komunikačnej situácii. Analýza a interpretácia jazykových prejavov poskytne žiakom priestor 

na sebauvedomenie: dá šancu objaviť a následne prejaviť pozitívny vzťah k sebe a iným, nadobudnúť primeranú sebadôveru, schopnosť dokázať 

hodnotiť svoje prednosti i nedostatky, umožní dokázať vyjadrovať svoje pocity a hodnotiť svoj vlastný citový stav, dokázať hodnotiť svoje 

správanie a jeho dôsledky. 

     V  literárnej zložke predmetu slovenský jazyk a literatúra sa zmenilo tematické usporiadanie predmetu na stredných školách, v rámci ktorého 

sa opustila  literárnohistorická štruktúra. Namiesto faktografickej orientácie je obsah zameraný na analyticko-interpretačné činnosti. Obsah 

literárnej výchovy sa v najvšeobecnejšom zmysle orientuje na dve činnosti: recepciu a tvorbu.  

     Vo všetkých zložkách predmetu sa uplatňuje konštruktivistický prístup k učeniu, v ktorom sa žiak stáva učiacim sa subjektom. 

 

 



2  Cieľ 

 poznávať slovenský jazyk ako svojbytný historický jav, v ktorom sa odráža historický a kultúrny vývoj národa a zároveň ako 

významný zjednocujúci činiteľ národného spoločenstva  

 poznávať jazyk ako bohatý a mnohotvárny prostriedok, ktorý slúži k získavaniu a odovzdávaniu informácií, k vyjadrovaniu 

vlastných postojov a názorov 

 poznávať základné pravidlá medziľudskej komunikácie daného kultúrneho prostredia a nadobúdať pozitívny vzťahu k jazyku 

v rámci interkultúrnej komunikácie 

 rozvíjať vzťah k slovesným umeleckým dielam, k vlastným čitateľským zážitkom, formovať pozitívny vzťah k literatúre 

a k ďalším druhom umenia vychádzajúcich z umeleckých textov  

 rozvíjať vedomie jazykovej príslušnosti k istému etniku, pocitu jazykovej príbuznosti a spolupatričnosti s inými etnikami 

 poznať normy spisovného jazyka a viesť žiakov k zvyšovaniu jazykovej kultúry ich verbálnych ústnych i písomných jazykových 

prejavov 

 rozvíjať vedomosti a nadobudnuté kompetencie, ktoré žiakom umožnia vzdelávať sa po celý ich život a zaujať aktívne miesto v 

ekonomickom, sociálnom a kultúrnom živote. 

3 Časová dotácia predmetu 

1. ročník 9 hodín (8+1) dotované jednou hodinou 

2. ročník 8 hodín (6+2) dotované dvomi hodinami 

3. ročník 9 hodín (6+3) dotované tromi hodinami 

4. ročník 9 hodín (6+3) dotované tromi hodinami 

4 Kompetencie, ktoré získa žiak  

-  vedieť sa vyjadrovať adekvátne komunikačnej situácii – ústne (vhodná forma a obsah) 

- vedieť sa vyjadrovať adekvátne komunikačnej situácii – ústne a písomne (vhodná forma   

  a obsah) 

-  čítať s porozumením súvislé aj nesúvislé texty 

-   vedieť aktívne počúvať  

      -  spôsobilosť používať kognitívne operácie 

      -  spôsobilosť učiť sa sám aj v skupine 



      -  spôsobilosť kritického myslenia 

      -  spôsobilosť formulovať a riešiť problémy 

      -  schopnosť tvorivého myslenia a spôsobilosť uplatniť jeho výsledky  

     -  spôsobilosť tvoriť, prijať a spracovať informácie. 

     -  zručnosť vyhľadávať a odosielať informácie. 

     -  spôsobilosť formulovať svoj názor a argumentovať. 

     -  schopnosť verbálne a neverbálne vyjadriť vôľu a city. 

      -  spôsobilosť akceptovať skupinové hodnoty. 

     -  schopnosť tolerovať odlišnosti jednotlivcov i skupín. 

     -  spôsobilosť kooperácie. 

     -  schopnosť empatie. 

     -  vytvárať a reflektovať vlastnú identitu. 

     -  vytvárať vlastný hodnotový systém. 

     -  schopnosť sebaregulácie a ochrany vlastného života. 

 

5 Hodnotenie žiaka 

Žiaci budú v predmete Slovenský jazyk a literatúra hodnotení podľa Metodických pokynov č. 7/2009-R na hodnotenie žiakov základnej školy. 

Hodnotenie známkou podľa jednotlivých stupňov 1 - výborný,2 - chválitebný,3 - dobrý,4 - dostatočný ,5 - nedostatočný. Podklady na hodnotenie 

výchovno-vzdelávacích výsledkov získava učiteľ: 

 sústavným diagnostikovaním a pozorovaním, 

 sústavným pozorovaním výkonu žiaka a jeho pripravenosť na vyučovanie, 

 rôznymi druhmi skúšok (písomné, ústne, grafické, praktické), 

 analýzou výsledkov činností žiaka, 

 konzultáciou s ostatnými pedagógmi, 

 rozhovorom so žiakom a so zástupcom žiaka, 

 

 

 



6 Hodinová dotácia predmetu 

Predmet Slovenský jazyk a literatúra je potrebné dotovať v každom ročníku vzhľadom k rozsahu učiva. Považujeme za veľmi dôležité 

zdokonaliť u žiakov čitateľské kompetencie, ako aj samotný jazykový prejav žiakov, príprava žiakov na recitačné súťaže.  Dôraz kladieme aj na 

písomnú formu jazyka, v ktorej vidíme u žiakov nedostatky. Navýšením hodinovej dotácie daného predmetu môžeme zlepšiť úroveň jazykových 

schopností žiakov formou cvičení, jazykových hlavolamov, čitateľským maratónom, diktátmi, kde žiaci budú mať možnosť svoje nadobudnuté 

vedomosti prakticky vyskúšať. Z tohto dôvodu navyšujeme hodiny v jednotlivých ročníkoch v predmet slovenský jazyk a literatúra. 

 

 

 

1. ročník 

Tematický – výchovno vzdelávací plán 

Časový  
rozvrh 

Cieľ a kľúčové  
kompetencie 

Tematický  
celok 

Téma 
Obsahový 
štandard 
písania 

Medzipredmetové 
vzťahy 
Prierezové témy 

Metódy, formy, 
Stratégie 
vyučovania 

Výstup na 
hodnotenie 
Výkonnostný 
štandard 

Metódy 
hodnotenia 

Počet 
hodín 

Poznámky 

Se
p

te
m

b
er

 

Práca s vetou 
v praktických 
činnostiach. Rozvoj 
rečových schopností. 
Zistenie stavu 
komunikačných, 
vyjadrovacích 
schopností detí. 

Prípravné 
obdobie 
Rozvoj 
komunikačnýc
h 
a vyjadrovacíc
h schopností. 
 

Čarovné 
písmenká 
Do školy 
Šašovinky 1 
(Šlabikár 1, str. 
1-3) 
 
Zvládnuť 
uvoľňovacie  
kresbové cviky. 
(Písanie 1, str. 2-
3) 

VMR 
ENV 
OSR 
FIG 
MDV 
MKV 
DV 

Motivačný 
riadený rozhovor 
Voľné 
rozprávanie 

Vedieť 
porozprávať 
zážitky 
z prázdnin. 
 
 
Precvičovať 
cviky na 
uvoľnenie rúk. 
Správne 
držanie pera, 
ceruzky. 

Metóda kontroly 
a hodnotenia. 
Metóda 
klasifikácie. 
Metóda 
didaktických 
textov 
Metóda 
dramatizácie. 
 

4  

Rozvoj pozorovacích 
schopností. Cvičenie 
zrakového 
rozlišovania. Sluchové 

Rozvoj 
komunikačnýc
h 
a vyjadrovacíc

Medovníkový 
domček – 
rozprávka 
Rodina – 

VMR 
ENV 
OSR 
FIG 

Zážitkové 
pozorovanie 
názorného 
príkladu 

Vedieť priradiť 
k slovu hlásku 
na začiatku 
daného slova. 

Metóda kontroly 
a hodnotenia. 
Metóda 
klasifikácie. 
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rozlišovanie hlások na 
začiatku slova. 
Osvojenie si krátkych 
básní. 

h schopností. 
Písanie veľkých 
tlačených 
písmen ako 
podpora 
pochopenia 
princípu 
čítania. 

priraďovanie 
obrázkov 
V detskej izbe 
Str. 4-8 
 
Písanie 
prípravných 
cvikov: sklonová 
čiara, pravý 
oblúk.  
Písanie veľkých 
tlačených 
10písmen 
A,I,E,L,J 
Str. 4-5 

MDV 
MKV 
DV 

Rozprávať 
podľa 
nápovedných 
obrázkov 
plynulé 
a súvislé vety. 
 
Na základe 
prípravných 
cvičení písať 
oblúky a čiary 
podľa 
predlohy. 

Metóda 
didaktických 
textov 
Metóda 
dramatizácie. 

Cvičenie zrakového 
a sluchového 
rozlišovania. 
Určovanie prvej hlásky 
slova. 

Zoznamovanie 
sa s písmenami 
veľkej tlačenej 
abecedy. 

Na nákupe 
Šašovinky 2 
„Maľujeme“ – 
práca 
s nápovednými 
obrázkami 
Str. 9-17 
 
Písanie 
prípravných 
cvikov: dolný 
zátrh, horný 
zátrh. 
Písanie veľkých 
tlačených 
písmen 
M,N,T,O,U,S 
Str. 6-7 

VMR 
ENV 
OSR 
FIG 
MDV 
MKV 
DV 

Motivačný 
rozhovor 
Práca 
s nápovednými 
obrázkami 

Poznať 
písmená veľkej 
tlačenej 
abecedy. 
Vedieť 
rozprávať 
podľa 
nápovedných 
obrázkov. 
 
 
 
Vedieť 
v písmenách 
správne písať 
dolný, horný 
zátrh. Vedieť 
písať veľké 
písmená 
abecedy. 

Metóda kontroly 
a hodnotenia. 
Metóda 
klasifikácie. 
Metóda 
didaktických 
textov 
Metóda 
dramatizácie. 
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Sluchové rozlišovanie Využívanie Práca VMR Praktické Vedieť čítať Metóda kontroly 9  



hlások na začiatku 
slova. Poznávanie 
písmen 
z nápovedných 
obrázkov. 

veľkých 
tlačených 
písmen pri 
čítaní pre 
uľahčenie 
a urýchlenie 
princípu 
čítania. 
Sluchové 
a zrakové 
rozlišovanie. 

s nápovednými 
obrázkami. 
Úlohy na 
nezáväzné 
poznávanie 
veľkých 
tlačených 
písmen. 
Sluchové 
spájanie dvoch 
hlások do 
otvorenej 
slabiky. 
Robot Robko. 
Str. 18-22 
 
Písanie vratného 
ťahu – 
kombinácia 
šikmej čiary so 
sklonovou 
čiarou. 
Písanie dolnej 
slučky. Písanie 
veľkých 
tlačených 
písmen 
D,P,B,H,V,K 
Str. 8-9 

ENV 
OSR 
FIG 
MDV 
MKV 
DV 

využitie práce 
s nápovednými 
obrázkami 
Tichá hra 
Úvod do čítania 
bez písmen 
Hra na robota 

krátky text 
podľa veľkých 
písmen 
abecedy. 
 
Vedieť spájať 
hlásky do 
otvorených 
slabík. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedieť písať 
a kombinovať 
šikmé 
a sklonové 
čiary. Vedieť  
písať dolnú 
slučku 

a hodnotenia. 
Metóda 
klasifikácie. 
Metóda 
didaktických 
textov 
Metóda 
dramatizácie. 

O
kt

ó
b

e
r 

Sluchová syntéza 
hlások do slabiky. 
Práca so slabikou 
v praktických 
činnostiach. Pokusné 
čítanie prvých slabík. 

Analytické 
činnosti, 
detailná 
analýza slov 
a určovanie 
pozície hlások 
v slove. 
Sluchová 

Práca so 
slabikou 
v praktických 
činnostiach. 
V ZOO 
Str. 23-27 
 
Písanie hornej 

VMR 
ENV 
OSR 
FIG 
MDV 
MKV 
DV 

Aktivita čítanie 
bez písmen 
Hra 
s písmenkami 
Precvičovanie 
slabík na 
rečňovankách, 
riekankách 

Vedieť čítať 
slabiky. Vedieť 
určiť a zapísať 
prvé písmená 
slova. 
 
 
 

Metóda kontroly 
a hodnotenia. 
Metóda 
klasifikácie. 
Metóda 
didaktických 
textov 
Metóda 

9  



syntéza hlások 
do slabiky. 

slučky 
a zloženého 
záhybu, písanie 
veľkých 
tlačených 
písmen 
K,F,Y,G,X,Č 
Str. 10-11 

 
Vedieť písať 
hornú slučku 
a zložený 
záhyb. Vedieť 
písať veľké 
tlačené 
písmená. 

dramatizácie. 

Precvičovanie 
sluchovej syntézy, 
hlások do slabiky. 
Pokusne čítať prvé 
otvorené slabiky 
slova. 

Pokusné 
čítanie slabík 
a jednoduchýc
h slov.  

Hry detí na jeseň 
Pokusné čítanie 
a písanie slabík 
Záver 
prípravného 
obdobia – 
pokusné čítanie 
prvých slov 
Str. 28-33 
 
Príprava na 
písanie písmen, 
ktorých 
základom je 
ovál, alebo časť 
oválu. 
Písanie veľkých 
tlačených 
písmen: Š, Ť, Ž 
Str. 12-13 

VMR 
ENV 
OSR 
FIG 
MDV 
MKV 
DV 

Manipulácia so 
súborom 
kartičiek, 
obrázkov a 
písmen 

Rozvíjať 
vyjadrovacie 
schopnosti. 
Pokusne čítať 
a písať slabiky. 
Pokusne čítať 
prvé slová. 
 
 
 
 
 
Písať oválne 
písmená 
a osvojovať si 
ich základné 
tvary. 

Metóda kontroly 
a hodnotenia. 
Metóda 
klasifikácie. 
Metóda 
didaktických 
textov 
Metóda 
dramatizácie. 
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Poznávať 
a precvičovať čítanie 
aj malých tlačených 
tvarov a, á, m. Čítať 
rozširujúci text 
z veľkých tlačených 
písmen. 

Šlabikárové 
obdobie  
Osvojovanie – 
čítanie písmen 
slovenskej 
abecedy. 

Písmená A, a, 
Á,á 
Písmená M, m 
Slabiky a slová 
Str. 34-37 
 
Príprava na 
písanie písmen, 

VMR 
ENV 
OSR 
FIG 
MDV 
MKV 
DV 

Riadený 
rozhovor 
o obrázku 
Riešenie úloh 
v šlabikári 
Hra na detektíva 
Motivačná 
demonštrácia 

Poznať 
písmená A, Á, 
a, á. 
Poznať 
písmená M, m. 
Vedieť spájať 
písmená do 
slabiky. 

Metóda kontroly 
a hodnotenia. 
Metóda 
klasifikácie. 
Metóda 
didaktických 
textov 
Metóda 

9  



ktorých 
základom je 
ovál, alebo časť 
oválu. 
Príprava na 
písanie písmena 
A,a. 
Písanie veľkých 
tlačených 
písmen Ď, Č, Ň 
Str.14-15 

 
 
Vedieť písať 
všetky tvary 
písmena A,a, 
Á, á 

dramatizácie. 

Čítať slabiky a slová 
s E, e, é, L, l. Čítať 
slová a vety, sluchová 
syntéza zatvorenej 
slabiky. Sluchová 
syntéza hlások do 
slabiky. 

Osvojovanie 
a čítanie 
písmen. 

Písmená E,e,É,é 
Písmená L,l 
Slabiky, slová zo 
známych písmen 
Na výlete 
Str. 38-41 
 
Písanie písmen 
M,m 
Slabiky  MA, ma 
Slová mama, má 
Písanie e,é, E 
Opakovanie a, á, 
A, m, M, e, é, E 
Str. 16-21 

VMR 
ENV 
OSR 
FIG 
MDV 
MKV 
DV 

Motivačný 
rozhovor 
Práca s 
obrázkom 

Poznať 
písmená E, e, 
É, é, písmená 
L, l. vedieť 
spájať 
písmená do 
slabík. 
 
 
 
Vedieť písať 
písmená M,m. 
sspájať 
a vedieť 
zapísať 
písmená 
v slabike MA, 
ma. Vedieť 
písať písmená 
e, é, E, É. 

Metóda kontroly 
a hodnotenia. 
Metóda 
klasifikácie. 
Metóda 
didaktických 
textov 
Metóda 
dramatizácie. 
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N
o

ve
m

b
e

r 

Precvičovanie čítania 
slabík a slov so 
samohláskami I, i, í. 
Sluchová syntéza 
zatvorenej slabiky, 

Osvojovanie 
a čítanie 
písmen. 

Písmená I,i,í,  
Slabiky, slová 
a vety zo 
známych písmen  
V pôrodnici – 

VMR 
ENV 
OSR 
FIG 
MDV 

Rozhovor 
Didaktické hry 
Práca s písaným 
textom 

Poznať 
písmená I, i, Í, 
í. Vedieť čítať 
slová a vety zo 
známych 

Metóda kontroly 
a hodnotenia. 
Metóda 
klasifikácie. 
Metóda 

6  



vedieť čítať písaný 
text. 

súvislý text 
Písaný text 
Str. 42-45 
 
Písanie slabík, 
slov a viet 
s M,m,  
Písanie L,l, 
Str. 22-25 

MKV 
DV 

písmen.  
 
 
 
Vedieť písať 
slabiky 
a krátke vety 
zo známych 
písmen. Vedieť 
písať písmená 
M, m, L, l. 

didaktických 
textov 
Metóda 
dramatizácie. 

Čítanie súvislého textu 
s písmenom J, j. 
Pokúsiť sa o čítanie 
slov so zatvorenou 
slabikou. Čítanie slov 
so zatvorenou 
slabikou. 

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

Písmená J,j 
Slabiky a slová 
zo známych 
písmen. 
Písmená O,o,ó 
Moja bába a ja 
Str. 46-49 
 
Písanie L,l – 
slabiky, slová, 
vety 
Písanie I, i, í 
Str. 26-29 

VMR 
ENV 
OSR 
FIG 
MDV 
MKV 
DV 

Rozhovor 
Práca 
s názornými 
pomôckami 

Poznať 
písmená J, j.  
Spájať 
písmená do 
slabík a do 
slov. 
Poznať 
písmená O, o, 
Ó,ó. 
 
Vedieť písať 
písmená L, l. 
Vedieť písať 
písmená I, i, Í, í 
Spájať 
písmená do 
slabík a slov. 

Metóda kontroly 
a hodnotenia. 
Metóda 
klasifikácie. 
Metóda 
didaktických 
textov 
Metóda 
dramatizácie. 

9  

Pokusné čítanie 
zatvorenej slabiky 
v dvojslabičných 
slovách. Čítanie 
súvislého textu. 
Sluchová syntéza 
slabiky so 
spoluhláskovou 

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

Písmená S,s 
Samo a cukríky – 
súvislý text 
Písmená U,u,ú 
Malá Jula – 
súvislý text 
Str. 50-53 
 

VMR 
ENV 
OSR 
FIG 
MDV 
MKV 
DV 

Rozhovor podľa 
obrázka 
 

Poznať 
písmená S, s. 
Poznať 
písmená U, u, 
ú. 
Vedieť čítať 
súvislý text. 
 

Metóda kontroly 
a hodnotenia. 
Metóda 
klasifikácie. 
Metóda 
didaktických 
textov 
Metóda 

9  



slabikou. Písanie slabík, 
slov a viet s I,i,í 
Opakovanie 
známych tvarov 
písmen 
Str. 30-32 
Písanie J,j  
 
Písanie 2 
 Str. 2 

 
Vedieť písať 
písmená I, i, í.  
Vedieť písať 
písmená J, j. 
Jednotlivé 
písmená 
vedieť spájať 
do slabík 
a slov. písať 
krátke 
jednoduché 
vety. 

dramatizácie. 

Čítať súvislý text. 
Sluchová syntéza 
slabiky so 
spoluhláskovou 
slabikou. Pracovať 
s písaným textom. 

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

Mama- písaný 
text 
Písmená V,v 
Sova – súvislý 
text 
Str. 54-57 
 
Slabiky, slová, 
vety s J,j písanie 
O, o, ó 
Str. 3-7 

VMR 
ENV 
OSR 
FIG 
MDV 
MKV 
DV 

Rozhovor, práca 
s tvorivými 
pracovnými 
listami 
Hravé činnosti 
Metóda 
nastolenia 
problému 

Vedieť 
a poznať 
slabiky. 
Prečítať krátke 
a jednoduché 
texty 
s otvorenými 
a zatvorenými 
slabikami.  
 
Vedieť písať 
písmená J, j 
a ich spoje. 
Vedieť písať 
písmená O, o, 
ó a ich spoje. 

Metóda kontroly 
a hodnotenia. 
Metóda 
klasifikácie. 
Metóda 
didaktických 
textov 
Metóda 
dramatizácie. 

9  

D
e

ce
m

b
e

r 

Čítať slabiky, slová so 
spoluhláskovou 
skupinou. 

Čítanie slabík, 
slov, viet 
a krátkych 
textov, ktoré 
obsahujú 
slabiky so 
spoluhláskovo

Písmená N,n 
Ujo Milan – 
súvislý text 
Opakovanie 
Písmená Y,y 
Str. 58-62 
 

VMR 
ENV 
OSR 
FIG 
MDV 
MKV 
DV 

Rozhovor 
Hravé činnosti 
Práca 
s obrázkovým 
materiálom 

Vedieť 
a poznať 
písmená N, n. 
Vedieť 
a poznať 
písmená Y, y. 
Čítať krátke 

Metóda kontroly 
a hodnotenia. 
Metóda 
klasifikácie. 
Metóda 
didaktických 
textov 

9  



u skupinou. Spoje písmena 
O s písmenami 
J,L 
Písmená S,s 
Slabiky 
s písmenami S,s 
Str. 8-12 

súvislé texty. 
Pamäťové 
osvojenie 
krátkych 
textov. 
 
Vedieť písať 
písmená O, J, L 
a ich spoje 
v jednoduchýc
h slovách. 
Vedieť písať 
písmená S, 
s a ich spoje 
v slabikách 
a slovách. 

Metóda 
dramatizácie. 

Čítať slabiky, slová, 
vety a krátke súvislé 
texty. Pokusne čítať 
slová so 
spoluhláskovou 
skupinou 
v didaktických hrách. 

Čítanie slabík, 
slov, viet 
a krátkych 
textov, ktoré 
obsahujú 
slabiky so 
spoluhláskovo
u skupinou. 

Syn – súvislý 
text 
Písmená P,p 
Mama, Pavlína 

a pes – súvislý 

text 

Milá Maja! – 

písaný text/list 

Str. 63-67 

 

Slová a vety 

s písmenami S,s, 

Písmená U,u,ú, 

slabiky a slová 

s u, ú. 

VMR 
ENV 
OSR 
FIG 
MDV 
MKV 
DV 

Didaktické hry 
Rozhovor 
Metóda riešenia 
problémov, 
písanie listu 

Vedieť čítať 
súvislé texty 
ktoré 
obsahujú 
slabiky so 
spoluhláskovo
u skupinou. 
 
Vedieť 
sformulovať 
krátky list. 
 
 
 
Vedieť písať 
slová a vety 
s písmenami S, 
s.  Vedieť písať 
spoje písmen 
U, u, ú 
v slabikách 

Metóda kontroly 
a hodnotenia. 
Metóda 
klasifikácie. 
Metóda 
didaktických 
textov 
Metóda 
dramatizácie. 

9  



Str. 13-17  a slovách. 
 

Čítať slová 
s viacnásobnými 
spoluhláskovými 
skupinami 
v didaktických 
aktivitách a hrách ( 
STRE, VR, VL). 

Čítanie slabík, 
slov, viet 
a krátkych 
textov, ktoré 
obsahujú 
slabiky so 
spoluhláskovo
u skupinou. 
Pokusné 
čítanie 
zložitejších 
slov. 

Písmená T,t 
Mama, tato 
a my – súvislý 
text 
Písmená K,k  
Nákupy – súvislý 
text 
Str. 68-72 
 
Písmená V,v 
Spoje písmen 
v,V s ostatnými 
písmenami. 
Slová s v. 
Str. 18-21 

VMR 
ENV 
OSR 
FIG 
MDV 
MKV 
DV 

Rozhovor 
Práca 
s názornými 
pomôckami 
Hra na detektíva 

Vedieť čítať 
krátke texty. 
Poznať 
písmená T, t. 
Poznať 
písmená K, k. 
 
 
 
Poznať 
písmená V, v. 
 
 
Vedieť písať 
a poznať spoje 
písmen V, 
v s ostatnými 
písmenami. 
 

Metóda kontroly 
a hodnotenia. 
Metóda 
klasifikácie. 
Metóda 
didaktických 
textov 
Metóda 
dramatizácie. 

9  

Čítať súvislý text, 
zložitejšie slová 
v didaktických 
aktivitách a hrách. 
Zisťovanie aktuálneho 
stavu čitateľských 
schopností. 

Čítanie slabík, 
slov, viet 
a krátkych 
textov, ktoré 
obsahujú 
slabiky so 
spoluhláskovo
u skupinou. 
Pokusné 
čítanie 
zložitejších 
slov. 

Čo už viem? 
Opakovanie 
Písmená Z,z,  
Zima – súvislý 
text 
Str. 73-75 
 
Písmená N,n, 
slová s N, n, 
písmená x, X 
Písanie 3. Str. 2-
7 

VMR 
ENV 
OSR 
FIG 
MDV 
MKV 
DV 

Rozhovor 
Didaktické hry 
a aktivity (Urob 
to) 
Práca 
s tvorivými 
pracovnými 
listami  

Poznať väčšinu 
písmen 
abecedy.  
Poznať 
písmená Z, z. 
Vedieť čítať 
súvislý text. 
 
Vedieť písať 
písmená N, n. 
vedieť písať 
písmená X, x 
a ich spoje 
v slovách. 
 

Metóda kontroly 
a hodnotenia. 
Metóda 
klasifikácie. 
Metóda 
didaktických 
textov 
Metóda 
dramatizácie. 

9  



Ja
n

u
ár

 
Sluchová syntéza slov 
so spoluhláskovými 
skupinami HR, BR, ZR, 
TR, STRA, STRE, SPR.... 
Pracovať s písaným 
textom. 

Čítanie slabík, 
slov, viet 
a krátkych 
textov, ktoré 
obsahujú slová 
so 
spoluhláskovo
u skupinou. 

Písmená R, r 
Výlet – súvislý 
text 
Zima – písaný 
text. 
Str. 76-79 
 
 
Písmená P, p 
Slabiky, slová, 
vety 
s písmenami P, 
p. 
Písmená T, t. 
Slabiky, slová 
a vety 
s písmenami T, t. 
Písmená K, k 
Str. 8-12 

VMR 
ENV 
OSR 
FIG 
MDV 
MKV 
DV 

Rozhovor 
Diskusia 
Práca so 
Šlabikárom 
Pozorovanie 
názorného 
príkladu 

Vedieť čítať 
a poznať 
písmená R, r.  
Vedieť čítať 
súvislý text. 
Vedieť 
zreprodukovať 
krátky text. 
 
Vedieť písať 
písmená P, p 
a ich spoje 
v slabikách 
a slovách. 
Vedieť písať 
písmená T, t 
v slovách, 
slabikách 
a vetách. 
Vedieť písať 
písmená K, k. 

Metóda kontroly 
a hodnotenia. 
Metóda 
klasifikácie. 
Metóda 
didaktických 
textov 
Metóda 
dramatizácie. 

9  

Čítať slová rôznej 
náročnosti. Čítať 
súvislý text so 
zameraním na 
porozumenie obsahu. 

Čítanie slov 
rôznej 
náročnosti. 

Šlabikár, 2. Časť 
Písmená Š, š. 
Škola – súvislý 
text 
Písmená B, b. 
Str. 2-6. 
 
 
Písmená Z, z. 
Slová 
s písmenami Z, 
z. 
Písmená, R, r. 
Slová a vety 
s písmenami R, 
r. 

VMR 
ENV 
OSR 
FIG 
MDV 
MKV 
DV 

Didaktické hry 
Hra na detektíva 
Tajná 
matematika 
Riešenie úloh zo 
Šlabikára 

Poznať 
písmená Š, š. 
Poznať 
písmená B, b. 
 
 
 
 
Vedieť písať 
písmená Z, 
z v slovách 
a vetách. 
Vedieť písať 
písmená R, r  
a ich spoje 
s inými 

Metóda kontroly 
a hodnotenia. 
Metóda 
klasifikácie. 
Metóda 
didaktických 
textov 
Metóda 
dramatizácie. 

9  



Str. 13-17 písmenami 
v slabikách, 
slovách 
a vetách. 

Čítať slová rôznej 
náročnosti súvislé 
texty čítať 
s porozumením. 

Čítanie slabík, 
slov, viet 
a krátkych 
textov, ktoré 
obsahujú slová 
so 
spoluhláskovo
u skupinou. 

Oslava – súvislý 
text. 
Písmená C, c. 
Komora – súvislý 
text. 
Písmená D, d. 
Str. 8-10 
 
 
Písmená Š, š. 
Slová a vety 
s písmenami Š, 
š. 
Písmená B, b. 
Slová a vety s B, 
b. 
Písmená C, c, 
slová a vety. 
Str. 18-23 

VMR 
ENV 
OSR 
FIG 
MDV 
MKV 
DV 

Rozhovor 
Motivačná 
demonštrácia 
Vysvetľovanie 

Poznať 
písmená C, c.  
Poznať 
písmená D, d 
a ich spoje 
v slovách 
a krátkych 
textoch. 
Vedieť čítať 
krátke texty. 
 
Vedieť písať 
písmená Š, š, 
B, b, C, c a ich 
spoje 
v slabikách, 
slovách 
a krátkych 
vetách. 

Metóda kontroly 
a hodnotenia. 
Metóda 
klasifikácie. 
Metóda 
didaktických 
textov 
Metóda 
dramatizácie. 

9  

Čítať súvislý text so 
zameraním na obsah 
textu, vedieť pracovať 
s písaným textom. 

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

Moja starká, 
starký – súvislý 
text 
Bicykel – písaný 
text 
Písmená Č, č 
Čo doma čítame 
– súvislý text. 
Str. 11-15 
 
 
Písmená D, d – 
slová a vety 

VMR 
ENV 
OSR 
FIG 
MDV 
MKV 
DV 

Didaktické hry 
(urob to) 
Motivačný 
rozhovor 
Vysvetľovanie 
 

Poznať 
písmená Č,č 
a ich spoje 
v slabikách, 
slovách 
a krátkych 
vetách. 
Poznať 
písmená D,d 
a ich spoje 
v slabikách, 
slovách 
a krátkych 

Metóda kontroly 
a hodnotenia. 
Metóda 
klasifikácie. 
Metóda 
didaktických 
textov 
Metóda 
dramatizácie. 

9  



s písmenami D, 
d. 
Opakovanie 
Písmená Č, č 
Slová a vety 
s písmenami Č, 
č. 
Písanie 4. Str. 2-
4 

vetách. 
Vedieť čítať 
súvislý text, 
vedieť ho 
zreprodukovať
. 
 
 
Vedieť písať 
písmená D, d, 
Č, č, a ich 
spoje 
v slabikách, 
slovách 
a krátkych 
vetách.  
Vedieť 
pracovať 
s písaným 
textom. 

Fe
b

ru
ár

 

Čítať súvislý text so 
zameraním na 
porozumenie 
a správnu intonáciu.  

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

Písmená Ž, ž. 
Čokoláda – 
súvislý text. 
Písmená H, h. 
Horská služba – 
súvislý text. 
Šašovinky 
Str. 16-19. 
 
Písmená Ž, ž 
slová a vety. 
Písmená H, h, 
slová a vety. 
Str. 5-7 

VMR 
ENV 
OSR 
FIG 
MDV 
MKV 
DV 

Práca 
s názornými 
pomôckami 
a pracovnými 
listami 
Metóda 
nastolenia 
problému 
 

Poznať 
písmená Ž,ž . 
Poznať 
písmená H, h. 
vedieť čítať 
súvislé texty 
s danými 
písmenami. 
 
 
Vedieť písať 
písmená Ž, ž, 
v slovách 
a vetách. 
Vedieť písať 
písmená H, h 
v slovách 

Metóda kontroly 
a hodnotenia. 
Metóda 
klasifikácie. 
Metóda 
didaktických 
textov 
Metóda 
dramatizácie. 

9  



a vetách. 

Čítať slová rôznej 
náročnosti 
v didaktických hrách. 
Čítať súvislý text 
s porozumením, 
pracovať s písaným 
textom. 

Čítanie slov 
rôznej 
náročnosti. 

Písmená Ľ, ľ  
Motýľ – súvislý 
text. 
Doktori – písaný 
text 
Str. 20-23 
 
Písmená Ľ, ľ 
Slová a vety. 
Str.8 
 
Doplnkové texty 
z detských kníh 
a časopisov 

VMR 
ENV 
OSR 
FIG 
MDV 
MKV 
DV 

Rozprávanie 
Práca 
s tvorivými 
pracovnými 
listami 
Metóda 
nastolenia 
problému 
 

Vedieť 
a poznať 
písmená Ľ, ľ. 
Vedieť čítať 
súvislý text. 
Poznať spoje 
týchto písmen 
s inými 
písmenami 
v texte. 
 
Vedieť písať 
písmená Ľ, ľ  
a ich spoje 
v slabikách, 
slovách 
a vetách. 

Metóda kontroly 
a hodnotenia. 
Metóda 
klasifikácie. 
Metóda 
didaktických 
textov 
Metóda 
dramatizácie. 

9  

Čítať súvislý text so 
zameraním na 
porozumenie obsahu 
a správnu intonáciu. 

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

Písmená Ť, ť 
Maťko Ťažký – 
súvislý text 
Písmená Ď, ď 
Ďakujem – 
súvislý text. 
Str. 24-27 
 
 
Písmená Ť, ť- 
slová a vety 
Písmená Ď, ď – 
slová a vety 
Str. 9-10 

VMR 
ENV 
OSR 
FIG 
MDV 
MKV 
DV 

Hravé činnosti 
Rozprávanie 
Riešenie úloh 
v Šlabikári 

Poznať 
a vedieť čítať 
písmená Ť, ť. 
Vedieť 
a poznať 
písmená Ď, ď. 
Vedieť čítať 
písmená 
v spojoch 
s inými 
písmenami 
v krátkych 
textoch. 
 
 
Vedieť písať 
písmená Ť, ť, 
Ď, ď a ich 

Metóda kontroly 
a hodnotenia. 
Metóda 
klasifikácie. 
Metóda 
didaktických 
textov 
Metóda 
dramatizácie. 

9  



spoje 
v slabikách, 
slovách s inými 
písmenami. 

Chápať význam 
prečítaného slova 
a obsahu prečítanej 
vety. Vypracovať 
samostatne úlohy 
v pracovnom liste. 

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

Koncovka - ou 
Komu patrí – 
súvislý text 
Písmená Ň, ň – 
Dvojčence – 
súvislý text 
Pracovné strany 
s písaným 
textom 
Str. 28-33 
 
 
Písmená Ň, ň – 
slová a vety 
Str. 11 
 
Doplnkové texty 

VMR 
ENV 
OSR 
FIG 
MDV 
MKV 
DV 

Rozhovor 
Hravé činnosti 
Práca 
s tvorivými 
pracovnými 
listami 
Projektová 
metóda 
 

Vedieť správne 
čítať  slová 
s koncovkou 
ou. Poznať  
písmená Ň, ň. 
Vedieť čítať 
súvislý text. 
Vedieť čítať 
písané texty. 
 
 
Vedieť písať 
písmená Ň, ň 
v slabikách , 
slovách 
a krátkych 
vetách. 

Metóda kontroly 
a hodnotenia. 
Metóda 
klasifikácie. 
Metóda 
didaktických 
textov 
Metóda 
dramatizácie. 

9  

M
ar

e
c 

Čítať slová s mäkkými 
slabikami, dbať na ich 
správnu výslovnosť. 

Čítanie slabík, 
slov, viet 
a textov, ktoré 
obsahujú 
mäkké slabiky 
de, te,ne, le, 
di, ti, ni, li. 

Slabiky de, te, 
ne, le, di, ti, ni, li 
O medovníkovo
m domčeku – 
súvislý text 
Str. 34-35 
 
 
Slová s mäkkými 
slabikami 
Str. 12 
 
Doplnkové texty 
zamerané na 
mäkké slabiky 

VMR 
ENV 
OSR 
FIG 
MDV 
MKV 
DV 

Rozhovor 
Rozprávanie 
žiakov 
Hravé činnosti 
Dramatizácia 
 

Vedieť správne 
čítať slabiky 
de, te, ne, le, 
di, ti, ni, li 
v krátkych 
textoch. 
Vedieť 
vyhľadať slová 
so slabikami 
v texte. 
 
 
Vedieť 
prepisovať 
a odpisovať 

Metóda kontroly 
a hodnotenia. 
Metóda 
klasifikácie. 
Metóda 
didaktických 
textov 
Metóda 
dramatizácie. 

9  



krátke texty. 
Vedieť napísať 
podľa diktátu 
jednoduché 
slová so 
slabikami. 

Čítať správne slová 
s dvojhláskami ia, ie, 
iu. Čítať a správne 
vyslovovať slová so 
spoluhláskou ch. 

Čítanie slabík, 
slov, viet 
a textov 
s dvojhláskami 
ia, ie, iu a so 
spoluhláskou 
ch. 

Dvojhlásky ia, ie, 
iu. 
Kvietok – súvislý 
text 
Písmená Ch, ch. 
Mladší brat – 
súvislý text 
Str. 36-39 
 
 
Slová a vety 
s dvojhláskami 
ia, ie, iu. 
Slová a vety so 
spoluhláskou Ch, 
ch. 
Str. 13-15 

VMR 
ENV 
OSR 
FIG 
MDV 
MKV 
DV 

Hravé činnosti 
Rozhovor 
Metóda 
nastolenia 
problému 
Ústna kontrola 

Vedieť čítať 
slová 
s dvojhláskami 
ia, ie, iu. 
Vedieť 
vyhľadať 
v texte slová 
s dvojhláskam.  
 
 
Vedieť písať 
slová 
s dvojhláskami 
ia, ie, iu. 
Vedieť písať 
písmeno Ch, 
ch a jeho spoje 
v slabikách 
a slovách. 

Metóda kontroly 
a hodnotenia. 
Metóda 
klasifikácie. 
Metóda 
didaktických 
textov 
Metóda 
dramatizácie. 

9  

Čítať slová náročné na 
vyslovovanie, 
pochopiť význam 
prečítaných slov 
a viet. 

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

Písmená G, g 
Gorila – súvislý 
text 
Pracovná strana 
s písaným 
textom 
Čo hovoria 
mamy? 
Písaný text 
Str. 40-43 
 

VMR 
ENV 
OSR 
FIG 
MDV 
MKV 
DV 

Riadený 
rozhovor 
Motivačný 
príbeh podľa 
obrázkov 
Dramatizácia 
 

Vedieť čítať 
hlásku G, g. 
Vedieť čítať 
dlhšie texty. 
Vedieť čítať 
písaný text. 
 
 
 
 
 

Metóda kontroly 
a hodnotenia. 
Metóda 
klasifikácie. 
Metóda 
didaktických 
textov 
Metóda 
dramatizácie. 

6  



 
Písmená G, g. 
Slová a vety 
s písmenami G, 
g. 
Str. 16-17 
 
Doplnkové texty 
zamerané na 
slová so 
spoluhláskami 
Ch, ch, G, g. 

 
Vedieť písať 
písmeno G, g 
a jeho spoje 
v slabikách, 
slovách 
a vetách. 

Pochopiť význam 
prečítaných slov, viet. 
Pochopiť obsah 
prečítanej vety, 
súvislého textu. 

Čítanie 
písmen, slabík, 
slov, viet 
a krátkych 
súvislých 
textov. Čítanie 
náročnejších 
slov zamerané 
na pochopenie 
ich významu. 

Písmená F, f. 
Futbalová 
sobota – súvislý 
text 
Str. 44-45 
 
 
Písmená F, f. 
Slabiky – spoje 
písmen F, f 
s ostatnými 
písmenami. 
Str. 18-19 

VMR 
ENV 
OSR 
FIG 
MDV 
MKV 
DV 

Motivačný 
rozhovor 
Metóda 
nastolenia 
problému 
Hra na detektíva 
 

Vedieť 
a poznať  
hlásky F, f. 
vedieť čítať 
súvislé texty. 
 
 
 
Poznať 
a vedieť písať 
písmená F, f 
a ich spoje  
v slabikách, 
slovách 
a vetách. 

Metóda kontroly 
a hodnotenia. 
Metóda 
klasifikácie. 
Metóda 
didaktických 
textov 
Metóda 
dramatizácie. 

6  

A
p

rí
l 

Čítať a správne 
vyslovovať slová 
s hláskami dz, dž. Čítať 
text s porozumením. 

Čítanie slabík, 
slov, viet 
a textov so 
spoluhláskami 
dz, dž. 

Písmená Dz, dz 
Písmenko Dz – 
súvislý text 
Písmená Dž, dž 
Bohatá úroda – 
súvislý text 
Str. 46-49 
 
Písmená Dz, dz,  

VMR 
ENV 
OSR 
FIG 
MDV 
MKV 
DV 

Didaktické hry 
a aktivity 
Rozhovor 
Riešenie 
problémových 
úloh 

Vedieť čítať 
hlásky Dz, dz, 
Dž, dž. 
Vedieť čítať 
súvislé texty. 
 
 
 
 

Metóda kontroly 
a hodnotenia. 
Metóda 
klasifikácie. 
Metóda 
didaktických 
textov 
Metóda 
dramatizácie. 

9  



Písmená Dž, dž. 
Slová a vety 
Str. 20-21 
 
Doplnkové texty 
na slová s Dz, dz, 
Dž, dž 

Vedieť písať 
písmená Dz, 
dz, Dž, dž a ich 
spoje 
v slabikách, 
slovách 
a vetách. 
Vedieť správne 
doplniť 
písmeno Dz, 
dz do slov. 

Správne čítať 
a vyslovovať slová 
s dvojhláskou ô a so 
samohláskou ä. 

Čítanie slabík, 
slov, viet 
a textov 
s dvojhláskou 
ô. Čítanie 
slabík, slov, 
viet a textov so 
samohláskou 
hláskou ä. 

Písmeno ô 
O tom, čo ešte 
nemôže môj 
brat – súvislý 
text 
Pracovné strany 
s písaným 
textom 
Písmeno ä  
Str. 50-55 
 
Písmeno ô, ä, 
slová a vety 
s písmenami ô, 
ä. 
Str. 22-23 

VMR 
ENV 
OSR 
FIG 
MDV 
MKV 
DV 

Rozhovor 
Práca 
s tvorivými 
pracovnými 
listami 
Dramatizácia 
Hravé činnosti 

Vedieť čítať 
a poznať 
dvojhlásku ô. 
Poznať 
správnu 
výslovnosť 
v slovách 
a textoch. 
Vedieť 
a poznať 
hlásku ä. 
Vedieť správne 
vyslovovať ä 
a dopĺňať do 
slov vhodnú 
hlásku. 
 
Vedieť písať 
písmeno ô, ä 
a doplniť 
správne 
písmeno do 
slov. 

Metóda kontroly 
a hodnotenia. 
Metóda 
klasifikácie. 
Metóda 
didaktických 
textov 
Metóda 
dramatizácie. 

9  

Čítať súvislý text 
s porozumením, 

Čítanie slov 
rôznej 

Bábätko – 
súvislý text 

VMR 
ENV 

Rozhovor 
Hravé činnosti 

Poznať hlásky 
ŕ, ĺ, X, x. vedieť 

Metóda kontroly 
a hodnotenia. 

9  



správnou 
výslovnosťou 
a intonáciou. 

náročnosti 
s hláskou ä. 
Čítanie slabík, 
slov, viet 
a krátkych 
textov, ktoré 
obsahujú 
slabičné r, ŕ, l, 
ĺ. 

Písmená ŕ, ĺ 
Búrka – súvislý 
text 
Písmená X, x 
Darček – súvislý 
text 
Pracovná strana 
s písaným 
textom 
Str. 56-61 
 
 
Písmená ŕ, ĺ, 
Písmená X, x 
Písanie 
náročnejších 
spojov písmen 
 
Písanie 5. Str 2-5 

OSR 
FIG 
MDV 
MKV 
DV 

Individuálne 
rozprávanie 
Dramatizácia 
 

správne 
vyslovovať 
dĺžku týchto 
hlások 
v slovách. 
Vedieť 
pomenovať 
obrázky 
s použitím 
hlásky ŕ, ĺ. 
 
 
Vedieť písať 
hlásky ŕ, ĺ, x, X 
a ich spoje 
v jednoduchýc
h slovách 
a vetách. 

Metóda 
klasifikácie. 
Metóda 
didaktických 
textov 
Metóda 
dramatizácie. 

Vedieť čítať písané 
a tlačené tvary 
písmen, slabík, slov, 
viet a krátke súvislé 
texty s porozumením 
a správnou 
intonáciou. Poznať 
a vedieť prečítať 
všetky písmená 
slovenskej abecedy. 

Zisťovanie 
čitateľských 
schopností detí 
na konci 
šlabikárového 
obdobia. 
 
Čítankové 
obdobie. 
Zdokonaľovani
e techniky 
čítania. 

Čo už viem? 
Doplňovačka 
s tajničkou 
Zábavné vety 
Str. 62-64 
Tri zvláštne 
písmená 
Futbal 
v abecede 
Alenka a svet 
Lipové kvety – 
písaný text  
Čítanka str. 2-5 
 
Písanie malých 
a veľkých 
písaných písmen 
Spoje vi, vu, vo 

VMR 
ENV 
OSR 
FIG 
MDV 
MKV 
DV 

Rozhovor 
Práca 
s tvorivými 
pracovnými 
listami 
Hravé činnosti 
Metóda 
nastolenia 
problému 
Individuálne 
rozprávanie 

Vedieť prečítať 
zadanie úlohy 
s porozumení
m.  Vedieť 
v skratke 
zhodnotiť 
v texte 
konanie 
postáv 
a opísať dej 
príbehu. 
 
 
 
 
Vedieť písať 
slabiky a ich 
spoje 

Metóda kontroly 
a hodnotenia. 
Metóda 
klasifikácie. 
Metóda 
didaktických 
textov 
Metóda 
dramatizácie. 
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Va, vy, ov, On, 
on, or, Or, Sa, as 
Veľké písané 
písmená 
Str. 6-8 

v slovách 
a vetách. 
Vedieť písať 
a správne 
použiť písanie 
veľkých 
začiatočných 
písmen. 

M
áj

 

Vedieť prečítať všetky 
typy slabík 
vyskytujúcich sa 
v slovách. 

Zdokonaľovani
e techniky 
čítania. 
Cvičenie 
správnej 
intonácie. 

Rozprávka 
z pekárne 
Lastovička na 
lepe 
Aby mravce 
nezablúdili 
Stratený 
mravček 
Mamička má 
sviatok 
Str. 6-13 
 
Prepisovanie 
tlačeného textu 
Tvorivé písanie 
Precvičenie T, F, 
j, f, 
Precvičenie Dz, 
dz, Dž, dž 
Str. 9-11 

VMR 
ENV 
OSR 
FIG 
MDV 
MKV 
DV 

Rozhovor 
Hravé činnosti 
Dramatizácia 
Ústna kontrola 
 

Vedieť prečítať 
správne text, 
vyhľadať 
hlavné postavy 
a opísať ich 
vlastnosti. 
Vedieť 
rozpoznať 
správne 
a nesprávne 
konanie 
postáv. 
 
 
Správne 
a bezchybne 
prepisovať 
tlačený text. 
Vedieť napísať 
niekoľko 
súvislých viet 
s náväznosťou 
na seba. 

Metóda kontroly 
a hodnotenia. 
Metóda 
klasifikácie. 
Metóda 
didaktických 
textov 
Metóda 
dramatizácie. 

9  

Vedieť si pomôcť 
prečítaním po 
slabikách, bez 
opakovania slova 
a bez tichého 

Čítanie 
s porozumení
m. 

Vrabce 
Farebné ceruzky 
Umelec 
Klamári – 
somárik 

VMR 
ENV 
OSR 
FIG 
MDV 

Rozhovor 
Práca 
s tvorivými 
pracovnými 
listami 

Vedieť 
zdramatizovať 
krátky text. 
Rozlíšiť 
konanie 

Metóda kontroly 
a hodnotenia. 
Metóda 
klasifikácie. 
Metóda 

9  



hláskovania.  Str. 14-19 
 
Prepis tlačených 
tvarov menej 
frekventovaných 
písmen – Dz, Dž, 
F, G, X, Ĺ, Ŕ 
Tvorivé písanie 

MKV 
DV 

Hravé činnosti 
 

postáv na 
dobro a zlo. 
Čítať 
správnym 
dôrazom 
a intonáciou 
slová 
zvýrazňujúce 
konanie 
postáv. 
Dodržiavať 
v čítanom 
texte správnu 
intonáciu 
s dôrazom na 
priamu reč. 
 
Písať krátke 
texty 
s použitím 
menej 
frekventovaný
ch písmen 
a ich spojov. 

didaktických 
textov 
Metóda 
dramatizácie. 

V praktických 
činnostiach poznať 
funkcie 
interpunkčných 
znamienok.?!,-  

Čítanie 
s porozumení
m a správnou 
intonáciou. 

Husí otec 
Červené 
vetrovky 
Slniečko 
Vyrušovák 
Chlapec a vtáčik 
Str. 20-27 
 
Prepis tlačených 
slov a viet 
Tvorivé písanie 
Str. 16-20 

VMR 
ENV 
OSR 
FIG 
MDV 
MKV 
DV 

Motivačný 
rozhovor 
 podľa ilustrácií 
k textom 
Metóda 
nastolenia 
problému 
Hravé činnosti 
 

Vedieť 
odpovedať na 
otázky k textu. 
Vedieť 
samostatne 
opísať dej 
a konanie 
postáv. 
 
Správne 
prepisovať 
krátke texty 
do písanej 

Metóda kontroly 
a hodnotenia. 
Metóda 
klasifikácie. 
Metóda 
didaktických 
textov 
Metóda 
dramatizácie. 

9  



podoby. 
Vedieť vytvoriť 
krátky, súvislý 
text o svojich 
zážitkoch. 

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

Vyjadrenie 
pocitov 
vyvolaných 
prečítaným 
textom 
(smutné, 
zábavné, 
poučné, ...) 
Vnímanie 
umeleckých 
textov rôznych 
žánrov. 

O prváckom 
mačiatku 
O ceruzke čo... 
Prvé obrázky 
Stará mama... 
Ako deti kŕmili 
slona 
O rôznych 
rečiach 
Bambi 
Str. 28-37 
 
Tvorivé písanie 
doplnkových 
textov z čítanky 
(Prvé obrázky, 
Skrytý svet, 
Hádanky) 
a detských kníh  

VMR 
ENV 
OSR 
FIG 
MDV 
MKV 
DV 

Hravé činnosti 
Metóda 
nastolenia 
problému 
Riadený 
Rozhovor 
Diskusia 

Vedieť čítať 
súvislé texty. 
Odpovedať na 
otázky k textu. 
Vedieť 
vymyslieť 
ukončenie 
textu. Vedieť 
vyplniť 
tajničku 
k danému 
textu. Vedieť 
rozprávať 
o živote detí 
v iných 
krajinách 
 
 
 
Vedieť napísať 
a dokresliť 
obrázky 
k textu. Vedieť 
doplniť čo 
v texte bolo 
a čo v texte 
chýba. 

Metóda kontroly 
a hodnotenia. 
Metóda 
klasifikácie. 
Metóda 
didaktických 
textov 
Metóda 
dramatizácie. 

9  

Jú
n

 Chápať význam 
prečítaného slova, 
vety, krátkeho textu 
a vedieť ho 

Voľná 
reprodukcia 
prečítaného 
textu. 

Krajčírka 
Po čom túžila 
veverička 
Lentilky 

VMR 
ENV 
OSR 
FIG 

Rozhovor 
Práca 
s tvorivými 
pracovnými 

Vedieť prečítať 
text 
s porozumení
m. Poznať 

Metóda kontroly 
a hodnotenia. 
Metóda 
klasifikácie. 

9  



zreprodukovať 
vlastnými slovami. 

O psíkovi 
Blesk a hrom 
Str. 38-45 
 
Odpis tlačených 
textov a prepis 
písaného textu 
z čítanky ( 
Krajčírka, 
Hádanka z lesa, 
Čo brechal 
Dunčo, Búrka) 

MDV 
MKV 
DV 

listami 
Dramatizácia 
 

vybrané druhy 
povolania. 
Vedieť 
odpovedať na 
otázky k textu. 
Vedieť 
vlastnými 
slovami 
vyjadriť 
sympatie 
a antipatie 
v danom 
texte. 
 
Vedieť dopísať 
a priradiť 
k prečítanému 
textu konanie 
a vlastnosti 
postáv. Vedieť 
správne 
odpísať písaný 
text. 

Metóda 
didaktických 
textov 
Metóda 
dramatizácie. 

Čítať s porozumením 
a intonačne správne 
izolované krátke 
oznamovacie 
a opytovacie vety. 

V praktických 
a hrových 
činnostiach 
viesť žiakov 
k uvedomovani
u si významu 
a špecifických 
funkcií čítania 
a písania 
v každodennýc
h životných 
situáciách. 

Výhovorka býva 
horká 
Kde bolo, tam 
nebolo.... 
Snehulienka 
Z Vanilkova do 
Škoricova 
Najlepší obchod 
v ulici 
O zatúlanom 
liste 
Str. 46-57 
 
Odpis a prepis 

VMR 
ENV 
OSR 
FIG 
MDV 
MKV 
DV 

Motivačný 
rozhovor 
Dialóg a diskusia 
Ústna kontrola 
Metóda 
nastolenia 
problému 
 

Čítať text 
s porozumení
m, vedieť 
odpovedať na 
otázky k textu. 
Nájsť v texte 
ponaučenie.  
 
Vedieť nájsť 
v texte 
príbuzné 
a podobné 
slová 
a správne ich 

Metóda kontroly 
a hodnotenia. 
Metóda 
klasifikácie. 
Metóda 
didaktických 
textov 
Metóda 
dramatizácie. 
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textov z čítanky 
(Nite, Šálka) 
Písanie adresy 

napísať. 
Vedieť správne 
použiť 
zdrobneniny 
slov.  
 Vedieť doplniť 
tajničku na 
základe 
obrázkovej 
nápovedy.  
 
 
Vedieť odpísať 
texty z čítanky. 
Vedieť správne 
doplniť 
a vyhľadať 
správne vety 
k rozprávke. 
Vedieť napísať 
svoju adresu. 

Čítať s porozumením 
so správnou 
intonáciou vyhodnotiť 
čitateľskú techniku 
žiakov, získanú 
v prvom ročníku. 

Čítanie 
súvislého textu 
so zameraním 
sa na 
porozumenie 
obsahu 
a správnu 
intonáciu. 

Osme 
rozprávanie 
Topánky 
Lietajúca babka 
Čučoriedky 
Vysvedčenie 
O jahodovej 
princeznej 
Smieško na 
prázdninách 
Str. 58-68 
 
Odpis textov 
z čítanky 
(Topánočka, 
Čučoriedková, 

VMR 
ENV 
OSR 
FIG 
MDV 
MKV 
DV 

Rozhovor 
Dialóg a diskusia 
Ústna kontrola 
Dramatizácia 
 

Vedieť čítať 
texty bez 
väčších 
problémov. 
Správne 
v texte 
prečítať štvor 
a päť slabičné 
slová. 
Vedieť 
pracovať 
s textom 
a správne 
doplniť slová 
a lovné 
spojenia 

Metóda kontroly 
a hodnotenia. 
Metóda 
klasifikácie. 
Metóda 
didaktických 
textov 
Metóda 
dramatizácie. 

9  



Júnové vráta) 
Prepis textov 
z detských kníh 
a časopisov 

nachádzajúce 
sa v texte. 
Vedieť čítať 
dlhšie texty. 
Poznať názvy 
lesných 
plodov, rastlín, 
zvierat. 
Čítať text 
s porozumení
m. 
Vedieť čítať 
maľovaný text 
a správne 
dopĺňať slová 
miesto 
obrázkov. 
Vedieť napísať 
v akom poradí 
sa udiali 
a odohrali 
udalosti 
v príbehu. 
Vedieť 
prepísať 
náročnejší 
text. Vedieť 
prepísať 
tlačený text do 
písanej 
podoby. 

Časová rezerva         

 

 

 



 

2. ročník 

Tematický – výchovno vzdelávací plán 

Časový  
rozvrh 

Cieľ a kľúčové  
kompetencie 

Tematický  
celok 

Téma 
Obsahový 
štandard 

Medzipredmetové 
vzťahy 
Prierezové témy 

Metódy, formy, 
Stratégie 
vyučovania 

Výstup na 
hodnotenie 
Výkonnostný 
štandard 

Metódy 
hodnotenia 

Počet 
hodín 

Poznámky 

Se
p

te
m

b
er

 

 
Opakovať učivo 
z prvého ročníka. 
Oboznámiť žiakov so 
slovenčinou okolo nás. 
Poznať základné 
pravidlá slušnosti 
(pozdrav, 
predstavenie sa). 
Chápať a rozlišovať 
nápisy v bežnom 
živote. Správne vedieť 
prepísať tlačený text 
do písanej podoby. 

Opakovanie 
učiva z prvého 
ročníka. 
 

Slovenčina okolo 
nás. Vieme sa 
pozdraviť. 

Vlastiveda 
Prírodoveda 
 
ENV 
OSR 
MKV 

Rozhovor. 
Práca 
s názornými 
pomôckami. 
Práca 
s tvorivými  
pracovnými 
listami. 
Hra. 
Problémové 
úlohy. 
Dramatizácia. 

 

Žiaci poznajú 
tvary písmen,  
predovšetkým 
pri analýze 
a prepise 
jednotlivých 
pozdravov, 
viet. Žiaci sa 
vedia vhodne 
pozdraviť, 
rozlúčiť ako aj 
predstaviť pri 
rôznych 
situáciách. 
Žiak vie 
prepísať 
tlačený text do 
písanej 
podoby. 

Metóda kontroly 
a hodnotenia. 
Metóda 
klasifikácie. 
Metóda 
písomných prác 
a ústneho 
skúšania. 

5 
hodín 

 

Základy ústnej 
komunikácie. 
Tvary písmen. 

Vieme sa 
predstaviť. 
Poznávame 
písmená. 
 

Etická výchova 
Vlastiveda 
 
 
VMR 
ENV 

5 
hodín 

 

Základy ústnej 
komunikácie, 
predstavenie, 
privítanie, 
oslovenie.  

Dospelí sa 
predstavujú. 
Nápis. 
 

Vlastiveda 
Prírodoveda 
Etická výchova 
 
ENV 
VMR 

2 
hodiny 

 

Časová 
rezerva. 

    

O
kt

ó
b

e
r 

Vedieť správne zvoliť 
tykanie a vykanie 
účastníkom 
komunikácie. Osvojiť 
si základné pravidlá 
dodržiavané na 

Vzájomná 
komunikácia.  

Vieme, komu 
tykáme a komu 
vykáme. 

Etická výchova 
 
 
 
 
VMR 

Rozhovor. 
Dramatizácia. 
Hra. 
Problémové 
úlohy. 

Žiak vie 
správne zvoliť 
tykanie 
a vykanie s 
účastníkom 
komunikácie. 

Ústne skúšanie. 4 
hodiny 

 



začiatku a v závere 
vzájomnej 
komunikácie. 
Oboznámiť sa so 
všetkými tvarmi 
písmen a snažiť sa 
písať čitateľne. 
Precvičiť komunikačné 
a jazykové 
kompetencie. 
Oboznámiť sa 
s pojmami hláska 
a písmeno. 
 

Vzájomná 
komunikácia. 

Vieme sa 
rozlúčiť. 

Etická výchova 
 
 
 
VMR 

Žiak sa vie 
vhodne 
rozlúčiť 
v danej 
situácii. 

3 
hodiny 

 

 
 
Vzájomná 
komunikácia. 

Písmená 
O troch 
trpaslíkoch 
a princeznej 

Literárna výchova 
 
 
 
 
 
MDV 
MKV 

Žiak vie použiť 
získané 
komunikačné 
a jazykové 
kompetencie. 
Vie 
sformulovať 
základné 
informácie pri 
prvom 
stretnutí.  

3 
hodiny 

 

Hláskoslovie. Hláska a 
písmeno 

 Práca 
s tvorivými 
pracovnými 
listami. 
Heuristická 
metóda. 

Žiak vie aký je 
rozdiel medzi 
hláskou 
a písmenom. 

Ústne skúšanie. 2 
hodiny 

 

N
o

ve
m

b
er

 

Rozlišovať pojem 
hláska a písmeno 
a prakticky ich 
využívať pri práci. 
Nájsť v slovách 
písmená 
s rozlišovacími 
znamienkami, naučiť 
sa pomenovať 
rozlišovacie 
znamienka. Poznať, 
ktoré písmená môžu 
mať rozlišovacie 
znamienka a aké 

Rozlišovacie 
znamienka. 

Rozlišovacie 
znamienka. 

OSR Metóda 
vysvetľovania. 
Hra. 
Metóda 
samostatnej 
práce. 
Problémové 
úlohy. 
Heuristická 
metóda. 
Metóda 
breinstormingu. 

Žiak chápe 
a správne 
používa pojmy 
hláska 
a písmeno. 
Žiak pozná 
rozlišovacie 
znamienka, vie 
ich správne 
prezentovať 
v písanej 
i hovorenej 
podobe. 

Písomné 
skúšanie 
Ústne skúšanie 
Didaktické testy 

2 
hodiny 

 

Dĺžeň, mäkčeň. OSR 4 
hodiny 

 

Vokáň, dve 
bodky. 

OSR 2 
hodiny 

 



rozlišovacie 
znamienka.  

Zdvorilo poprosiť 
a poďakovať sa. 
V bežných situáciách 
sa vhodne 
ospravedlniť.  

Vzájomná 
komunikácia. 

Vieme poprosiť 
a poďakovať sa. 
Vieme sa 
ospravedlniť. 

 
 
 
 

Etická výchova 
 
 
 
 
 
 
VMR 
OSR 

Metóda 
rozhovoru. 
Dramatizácia. 
Metóda 
nácviku. 

Žiak 
rešpektuje 
pravidlá 
verbálnej 
komunikácie, 
vie poprosiť, 
vie sa 
poďakovať, 
ospravedlniť. 

Ústne skúšanie. 
Metóda 
dramatizácie. 
 
 
 

 
 

3 
hodiny 

 

D
e

ce
m

b
e

r 

Rozdelenie hlások na 
samohlásky, 
dvojhlásky, 
spoluhlásky. Správne 
vyslovovať a písať 
hlásky s jednotlivými 
rozlišovacími  
znamienkami. 
Precvičovať písanie 
vokáňa a dvoch 
bodiek, ich tvar, 
veľkosť a umiestnenie. 
Odlíšiť a vysvetliť 
význam slov zámenou 
krátkej samohlásky za 
dlhú samohlásku 

Hláskoslovie. Rozdelenie 
hlások. 
Samohlásky. 
Samohlásky a, á. 

OSR Metóda 
vysvetľovania. 
Demonštračné 
metódy.  
Práca 
s tvorivými 
pracovnými 
listami. 
Metóda 
precvičovania. 
Metóda riešenia 
problémových 
úloh. 

Vedieť 
vyhľadať 
a vymenovať 
v slovách 
samohlásky, 
rozdeliť ich na 
krátke a dlhé.  
Žiak vie 
bezchybne 
vyslovovať 
a písať 
samohlásky. 
Správne píše 
slová 
s jednotlivými 
samohláskami. 
Získané 
vedomosti 
využíva pri 
samostatnej 
práci. 

Ústne skúšanie.  
Písomné 
skúšanie. 
Klasifikácia. 

6 
hodín 

 

Samohláska ä. 
Samohlásky e, é. 

OSR 6 
hodiny 

 

Samohlásky i,í/ 
y,ý. 
Samohlásky o, ó. 
Samohlásky u, ú. 

OSR 3 
hodiny 

 

Ja
n

u
á

r 

Správne rozlišovať 
dvojhlásky od iných 
hlások. Správne 
vyslovovať a písať 

Hláskoslovie Opakovanie 
samohlások. 
Nadpis. 
Dvojhlásky. 

Literárna výchova 
 
OSR 
MDV 

Metóda 
vysvetľovania. 
Demonštračné 
metódy.  

Žiak má vedieť 
získané 
vedomosti 
využiť pri 

Ústne skúšanie.  
Písomné 
skúšanie. 
Klasifikácia. 

5 
hodín 

 



dvojhlásky ia, ie, iu, ô. 
Dbať na veľkosť 
veľkých a malých 
zátrhov a krytých 
obratov. Vedieť 
rozlíšiť spoluhlásky na 
tvrdé a mäkké. 
Správne písať tvrdé 
a mäkké spoluhlásky 
v slovách. Správne 
vyslovovať a písať 
tvrdé spoluhlásky. 
Správne vyslovovať 
a písať tvrdé y,ý po 
tvrdých 
spoluhláskach. 

Dvojhlásky. 
Tvrdé a mäkké 
spoluhlásky. 
Tvrdé 
spoluhlásky. 

OSR Práca 
s tvorivými 
pracovnými 
listami. 
Metóda 
precvičovania. 
Metóda riešenia 
problémových 
úloh. 
Metódy 
samostatnej 
práce. 

samostatnej 
práci. 
Žiak 
bezchybne 
rozlišuje 
dvojhlásky, 
správne ich 
vyslovuje i píše 
v slovných 
spojeniach.  
Žiak vie rozlíšiť 
spoluhlásky na 
tvrdé a mäkké. 
Vie správne 
vysloviť a písať 
tvrdé 
spoluhlásky. 
Vie správne 
vysloviť a písať 
y,ý po tvrdých 
spoluhláskach. 
Žiak pozná 
výnimky 
v pravopise, 
keď po tvrdej 
spoluhláske sa 
píše i,í. 

7 
hodín 

 

Tvrdé 
spoluhlásky h, 
ch, k, g, d, t, n, l. 

OSR 5 
hodín 

 

Fe
b

ru
ár

 

Rozlišovanie a písanie 
mäkkých spoluhlások. 
Správne vyslovovanie 
a písanie i,í po 
mäkkých 
spoluhláskach. 
Odlišovanie sluchovo 
i zrakovo podobných 
písmen. 

Hláskoslovie Mäkké 
spoluhlásky 
Mäkké 
spoluhlásky 
č,,dž,š,ž,c,dz,j. 

OSR Metódy 
vysvetľovania.  
Metóda 
skupinovej 
práce. 
Metóda 
demonštrácie. 
Metóda riešenia 
problémových 

Žiak rozlišuje 
tvrdé a mäkké 
spoluhlásky, 
vie ich vo 
vetách 
a slovách 
vyhľadať.. Vie 
ich 
vymenovať. 

Písomné a ústne 
skúšanie. 
Klasifikácia. 
Didaktické tesy. 

5 
hodín 

 

Mäkké 
spoluhlásky ď, 
ť,ň,ľ. 
Mäkké slabiky 

OSR 8 
hodín 

 



Dbanie na správne 
tvary písmen. 
Správne vyslovovanie 
a písanie hlások ď, ť, 
ň, ľ s mäkčeňom a bez 
mäkčeňa pred – e, i, 
ia, ie, iu. Precvičovanie 
správneho položenia 
mäkčeňa.  
Správne čítanie 
a písanie slov so 
slabikami de, te, ne, 
le, di, ti, ni, li.  

de, te, ne, le, di, 
ti ni,li. 

úloh. 
Metóda 
samostatnej 
práce. 
 
 
 

Správne 
vyslovuje 
a píše i,í, po 
mäkkých 
spoluhláskach. 
Žiak správne 
píše 
a vyslovuje 
hlásky ď, ť, ň, ľ 
s mäkčeňom 
a bez neho. 
Vie, že 
v niektorých 
slovách toto 
pravidlo 
neplatí. Vie 
správne písať 
mäkčeň pri 
daných 
hláskach. Žiak 
bezchybne číta 
a píše slová so 
slabikami de, 
te, ne, le, di, ti, 
ni, li. 
Žiak rozlišuje 
slová vo vete, 
vie ich správne 
rozdeliť na 
slabiky. 
Má osvojené 
spoje písania 
mäkkých 
slabík 
a zvukovo 
podobných 
slabík. Aktívne 

Mäkké slabiky 
de, te, ne, le, di, 
ti ni, li. 
Opakovanie - 
spoluhlásky 

OSR 4 
hodiny 

 



si rozvíja 
slovnú zásobu. 

M
ar

e
c 

Rozlišovanie slov vo 
vete, správne delenie 
na slabiky. 
Precvičovanie písania 
mäkkých slabík 
a zvukovo podobných 
slov. 
Rozlišovanie a správne 
písanie 
jednoslabičných slov, 
odstránenie chýb 
z nedodržiavania 
kvalitatívnych znakov 
písma. Rozlišovanie 
a správne písanie 
viacslabičných slov. 
Písanie nadiktovaného 
textu. 
Uvedomenie si 
striedania krátkych 
a dlhých slabík 
v daných slovách. 
Správne vyslovovanie 
a písanie krátkych 
a dlhých slabík. 
Rozlišovanie slov na 
základe slabičného 
princípu. Poznanie 
významu spojovníka. 
Vedieť písať slová so 
spojovníkom. 

Veta, slovo, 
slabika, hláska. 

Veta, slovo, 
slabika, hláska. 
Jednoslabičné 
slová. 

Etická výchova 
Vlastiveda 
 
 
 
 
 
 
VMR 
ENV 
OSR 
MRV 

Metódy 
vysvetľovania.  
Metóda 
skupinovej 
práce. 
Metóda 
demonštrácie. 
Metóda riešenia 
problémových 
úloh. 
Metóda 
samostatnej 
práce. 
Metóda 
dramatizácie. 
Metóda 
rozhovoru. 
Metóda opisu. 
 
 

Žiak vie 
správne 
rozlíšiť 
jednoslabičné 
slová od 
viacslabičných 
slov.  
Bezchybne 
píše 
jednoslabičné 
slová. 
Žiak správne 
rozlišuje 
viacslabičné 
slová od 
jednoslabičnýc
h slov. 
Vie určiť počet 
slabík, písmen 
a hlások 
v danom slove. 
Bezchybne 
píše 
viacslabičné 
slová.  Žiak si 
uvedomuje 
striedanie 
dlhých 
a krátkych 
slabík 
v jednotlivých 

Písomné 
skúšanie 
Ústne skúšanie 
Klasifikácia 
Didaktické testy 
 
 

3 
hodiny 

 

Viacslabičné 
slová.. 
Blahoželanie. 

Etická výchova 
Vlastiveda 
 

5 
hodín 

 



Rozvíjanie 
komunikačných 
zručností.  
Rozprávanie postupu 
pri odosielaní 
a doručení listu. 
Rozoznávať, že listy sa 
začínajú oslovením 
a končia rozlúčením 
a podpisom. 
Vytvorenie 
primeraného 
oslovenia podľa 
adresáta. 
 
 

 
 
 
 
 
VMR 
ENV 
OSR 
MRV 

slovách, vie ich 
správne 
vysloviť 
a písať. 
Žiak rozdeľuje 
slová na 
základe 
slabičného 
princípu. 
Pozná pojem 
spojovník a vie 
ho správne 
používať. 
Žiak vie spájať 
slová do viet. 
Vie napísať 
jednoduché 
vety so 
správnym 
slovosledom.. 
Správne píše 
a intonuje 
vety.  
Žiak vie 
samostatne 
tvoriť vety 
a následne 
spájať do 
príbehu. Žiak 
má dostatočnú 
rozvinutú 
slovnú zásobu 
na 
dramatizáciu 
a rozprávanie 
deja. 
 

Opakovanie –
slovo, slabika, 
hláska. 
O troch 
trpaslíkoch 
a princeznej II. 
časť. 

Dramatická 
výchova 
Literárna výchova 
 
OSR 
MDV 

 2 
hodiny 

 

Dorozumievame 
sa. 
Píšeme listy. 

Vlastiveda 
Etická výchova 
 
 
 
FIG 
VMR 
ENV 
DV 
 

4 
hodiny 

 



A
p

rí
l 

Spájanie slov do viet. 
Písanie jednoduchých 
viet v správnom 
slovoslede. Odpis 
písaného textu.  
Správne písanie  a 
intonácia viet. 
Tvorba viet podľa 
motivačného 
rozprávania. 
Rozlišovanie viet 
podľa interpunkčného 
znamienka. 
Rozvíjanie slovnej 
zásoby.  

Veta, slovo, 
slabika, hláska. 

Vety. 
Oznamovacie 
vety. 

OSR Heuristická 
metóda. 
Metóda DITOR. 
Metóda 
vysvetľovania. 
Metóda riešenia 
problémových 
úloh. 
Metóda 
rozhovoru. 
Metóda 
opakovania 
a precvičovania. 
Metóda 
dramatizácie. 
 

Žiak vie 
vyjadriť 
myšlienku 
vetou. Vie, že 
na začiatku 
vety píšeme 
veľké písmeno 
a na konci vety 
bodku, otáznik 
alebo 
výkričník. Žiak 
vie spočítať 
koľko slov je 
vo vete. Žiak 
vie spájať 
slová vo vete 
so správnym 
slovosledom 
a následne 
vety napísať. 
Správne píše 
a intonuje 
vety. 
Vie rozlíšiť 
a pomenovať 
vety a napísať 
za nimi 
správne 
znamienko. 
Vie vnímať 
správnu 
melódiu pri 
hovorenej 
vete. 
 
 
 

Písomné 
skúšanie 
Ústne skúšanie 
Klasifikácia 
Didaktické testy 
 

5 
hodín 

 

Opytovacie vety. OSR 4 
hodiny 

 

Rozkazovacie , 
zvolacie 
a želacie vety. 

OSR 4 
hodiny 

 

Opakovanie- 
vety. 

OSR 2 
hodiny 

 



M
áj

 
Rozvíjanie 
komunikačných 
schopností. 
Vedieť reprodukovať 
písaný text. 
Vedieť samostatne 
prerozprávať svoj 
zážitok. 
Rozprávanie rozprávky 
podľa série obrázkov. 
Tvorba súvislých viet. 
Písanie nadiktovaného 
textu. 
 

Veta. 
 

Adresa. 
Píšeme listy. 

Vlastiveda 
Etická výchova 
 
MDV 
MKV 
VMR 
ENV 
FIG 

Metóda 
rozhovoru. 
Metóda 
dramatizácie 
deja. 
Manipulačné 
hry. 
Metóda 
demonštrácie. 
Metóda 
samostatnej 
práce. 
Metóda 
skupinovej 
práce. 
Metóda riešenia 
problémových 
úloh. 
Metóda nácviku 
a precvičovania 
zručností. 
 

Žiak vie 
napísať 
adresu. 
Vie, že mená 
osôb, názvy 
ulíc a obcí 
píšeme 
s veľkým 
začiatočným 
písmenom. 
Dieťa dokáže 
napísať 
jednoduchý 
súkromný list, 
tak aby bol 
zložený 
z oslovenia, 
podstatnej 
informácie 
a záverečného 
pozdravu. 
Žiak pri 
dramatizácii 
deja používa 
správnu 
melódiu reči 
pri 
oznamovacích, 
opytovacích, 
rozkazovacích, 
zvolacích 
a želacích 
vetách. 
 

Ústne skúšanie 
Hodnotenie 
žiakových 
výkonov 
Didaktické testy 
Písomné 
skúšanie 

4 
hodiny 

 

O troch 
trpaslíkoch 
a princeznej III. 
časť. 
Rozprávame 
rozprávku. 

Literárna výchova 
Dramatická 
výchova 
 
 
MDV 
OSR 

5 
hodín 

 

Rozprávame, 
ako vyzerá svet 
okolo nás. 

Prírodoveda 
Vlastiveda 
 
DV 
MKV 

5 
hodín 

 

Čo sme sa 
naučili 

Etická výchova 
Prírodoveda 
Vlastiveda 
Regionálna výchova 
Hudobná výchova 
Dopravná výchova 
Výtvarná výchova 
 
 
 
 
 
 
OSR 
VMR 
ENV 

1 
hodina 

 



MKV 
MDV 

Jú
n

 

Rozprávanie rozprávky 
podľa obrázkov  a jej 
následná 
dramatizácia. 
Docvičovanie písania 
písmen a ich spojení. 
Bezchybný odpis 
a prepis textov.  

Čo sme sa 
naučili. 

Čo sme zažili. 
Na záver. 

 Metóda 
rozhovoru. 
Metóda 
dramatizácie 
deja. 
Manipulačné 
hry. 
Metóda 
demonštrácie. 
Metóda 
samostatnej 
práce. 
Metóda 
skupinovej 
práce. 
Metóda riešenia 
problémových 
úloh. 
Metóda nácviku 
a precvičovania 
zručností. 
 

Žiak dokáže 
prerozprávať 
dej rozprávky 
podľa 
obrázkovej 
osnovy. 
Dokáže opísať 
hrdinov 
príbehu, znaky 
budovy 
a zvieraťa. žiak 
správne 
používa 
melódiu reči 
v rôznych 
typoch viet. 
Vie získať 
potrebné 
informácie 
prostredníctvo
m internetu. 
Vie na základe 
predlohy 
scenára 
zdramatizovať 
rozprávku. 
Ovláda 
jazykové javy, 
ktoré si osvojil 
v druhom 
ročníku 
a využíva tieto 
komunikačné 
kompetencie 
v reálnej 

Písomné 
skúšanie 
Ústne skúšanie 
Klasifikácia 
Didaktické testy 
Výstupný test 
 

4 
hodiny 

 

O troch 
trpaslíkoch 
a princeznej IV. 
časť.  
Zahrajme si 
divadlo 
o trpaslíkoch. 

Dramatická 
výchova 
Literárna výchova 
Výtvarná výchova 
 
MDV 
MKV 
 

2 
hodiny 

 

Časová rezerva    

Časová rezerva    



situácii. 
 
 

 

 

Použité skratky: 

VMR – výchova k manželstvu a rodičovstvu                        FIG – finančná gramotnosť                          DV -  dopravná výchova               ENV -  enviromentálna výchova 

OSR – osobnostný a sociálny rozvoj                                     MDV – mediálna výchova                             MKV – multikultúrna výchova 

 

 

3. ročník 

Tematický – výchovno vzdelávací plán 

Časový  
rozvrh 

Cieľ a kľúčové  
kompetencie 

Tematický  
celok 

Téma 
Obsahový 
štandard 

Medzipredmetové 
vzťahy 
Prierezové témy 

Metódy, formy, 
Stratégie 
vyučovania 

Výstup na 
hodnotenie 
Výkonnostný 
štandard 

Metódy 
hodnotenia 

Počet 
hodín 

Poznámky 

Se
p

te
m

b
er

 

Opakovať učivo 
z druhého  ročníka. 
Poznať tlačené 
a písané písmená ABC. 
Vedieť zaradiť slová 
podľa abecedy 
(slovník). Poznať názvy 
písmen. Vyhľadávať 
slová v slovníku podľa 
abecedy. 
 

Opakovanie 
učiva 
z druhého  
ročníka. 
 

Tlačené a písané 
písmená 
abecedy. 
Radenie slov 
podľa abecedy. 
Názvy písmen. 
Vyhľadávanie 
slov v slovníku 
podľa abecedy. 

Vlastiveda 
Prírodoveda 
VMR 
ENV 
OSR 
MKV 
REV 
TPPZ 
Etická výchova 
Vlastiveda 
 

Rozhovor. 
Práca 
s názornými 
pomôckami. 
Práca 
s tvorivými  
pracovnými 
listami. 
Hra. 
Problémové 
úlohy. 

  Metóda kontroly 
a hodnotenia. 
Metóda 
klasifikácie. 
Metóda 
písomných prác 
a ústneho 
skúšania. 

  

Tajomstvo 
značiek pani 

Značky, ktorými 
sa zjednodušuje 



 
 
 
 
 
Vedieť písať 
a vyslovovať 
spoluhlásky l/ĺ, r/ŕ. 
Vedieť tvoriť slová 
významovo príbuzné 
s daným slovom. 
 
 
 
 
 
Vedieť rozdeliť 
spoluhlásky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

učiteľky. 
Písanie 
a výskyt 
samohlásky ä. 

oprava chýb 
v textoch. 
Správne písať 
a vyslovovať 
samohlásku ä. 

 
 

Dramatizácia. 
 

Písanie 
a výslovnosť 
spoluhlások l/ĺ, 
r/ŕ. 
 
 
 
 
Obmieňanie 
slov. 

Odlíšiť hlásku l/ĺ, 
r/ŕ, správne 
napísať slová 
s týmito 
hláskami. l/ĺ, r/ŕ 
môžu v slabike 
nahradiť 
samohlásku. 
V príbuzných 
slovách nájsť ich 
spoločnú časť. 

Tvrdé, mäkké 
a obojaké 
spoluhlásky. 
Pravopis 
dvojhlások ia, 
ie, iu po 
obojakej 
spoluhláske. 
 
 
 

Vie vymenovať 
tvrdé, mäkké 
a obojaké 
spoluhlásky 
a ovláda 
pravopis 
dvojhlások aj 
v slovách 
s obojakou 
spoluhláskou. 
 

  



 
 
 
Sloh 

List, oslovenie, 
podpis. 

Žiak rozozná 
časti listu, vie 
písomne 
zoštylizovať 
jednoduchý list 
ovláda pravopis 
oslovenia, vie sa 
podpísať 
menom alebo 
priezviskom. 

O
kt

ó
b

e
r 

Poznať a zaradiť 
vybrané slová k danej 
obojakej spoluhláske. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vybrané slová. Žiak pozná 
termín vybrané 
a príbuzné 
slovo. 

VMR 
Etická výchova 
Literárna výchova 
MDV 
MKV 

Rozhovor. 
Dramatizácia. 
Hra. 
Problémové 
úlohy. 

 Ústne skúšanie.   

Vybrané slová 
po b. 

Žiak správne 
vyslovuje a píše 
uvedené 
vybrané slová. 

Vybrané slová 
po m. 

Žiak správne 
vyslovuje a píše 
uvedené 
vybrané slová. 

Vybrané slová 
po m. 
 
 
 

Žiak správne 
vyslovuje a píše 
uvedené 
vybrané slová. 
 

    Diktát č. 1 
zameraný 
na vybrané 
slová po b. 



 
Sloh 

 
Osnova, úvod, 
jadro, záver. 
Časová 
postupnosť. 

 
Žiak vie 
porozprávať 
udalosť, alebo 
zážitok podľa 
osnovy, pri 
rozprávaní 
dodržiava 
časovú 
postupnosť. 

N
o

ve
m

b
er

 

Poznať a zaradiť 
vybrané slová k danej 
obojakej spoluhláske. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sloh 

Vybrané slová 
po p. 
 
 

Žiak správne 
vyslovuje a píše 
uvedené 
vybrané slová. 
 
 
 
 

OSR 
Etická výchova 
VMR 

Metóda 
vysvetľovania. 
Hra. 
Metóda 
samostatnej 
práce. 
Problémové 
úlohy. 
Heuristická 
metóda. 
Metóda 
breinstormingu. 

 Písomné 
skúšanie 
Ústne skúšanie 
Didaktické testy 

 Diktát č. 2 
zameraný 
na vybrané 
slová po m. 
 
 
 
 
 
 
Diktát č. 3 
zameraný 
na vybrané 
slová po p. 

Vybrané slová 
po r. 
 
 

Vybrané slová 
po r. 

 
Žiak správne 
vyslovuje a píše 
uvedené 
vybrané slová. 
 
 

Vybrané slová 
po r. 
 
 

Metóda 
rozhovoru. 
Dramatizácia. 
Metóda 
nácviku. 

 Ústne skúšanie. 
Metóda 
dramatizácie. 
 
 
 

 
 

Oznam, sms,  
e-mail, 
korešpondenč
ný lístok. 

Žiak vie napísať 
jednoduchý 
oznam 
prostredníctvom 
sms, e-mailom, 
alebo 
prostredníctvom 
korešpondenčné
ho lístka. Vie 
správu 



sformulovať tak, 
aby obsahovala 
základné 
informácie. 

D
e

ce
m

b
e

r 

Poznať a zaradiť 
vybrané slová k danej 
obojakej spoluhláske. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sloh 
 

Vybrané slová 
po s. 
 
 

Žiak správne 
vyslovuje a píše 
uvedené 
vybrané slová. 

OSR 
 

Metóda 
vysvetľovania. 
Demonštračné 
metódy.  
Práca 
s tvorivými 
pracovnými 
listami. 
Metóda 
precvičovania. 
Metóda riešenia 
problémových 
úloh. 

 Ústne skúšanie.  
Písomné 
skúšanie. 
Klasifikácia. 

 Diktát č. 4 
zameraný 
na vybrané 
slová po r. 
 
 
Diktát č. 5 
zameraný 
na vybrané 
slová po s. 

Vybrané slová 
po s. 
 
 

Žiak správne 
vyslovuje a píše 
uvedené 
vybrané slová. 

 
Vybrané slová 
v. 
 
 

Žiak správne 
vyslovuje a píše 
uvedené 
vybrané slová. 

Inzeráty 
nachádzajúce 
sa v tlači. 
 
 
 
 

Žiak vie vyhľadať 
inzeráty 
v časopisoch, 
novinách alebo 
v reklamných 
tlačovinách. Vie 
písomne 
sformulovať 
krátky inzerát.  

Ja
n

u
ár

 

Poznať a zaradiť 
vybrané slová k danej 
obojakej spoluhláske. 
 
 
 
 
 
 

Vybrané slová 
po z. 
 
 

Žiak správne 
vyslovuje a píše 
uvedené 
vybrané slová. 

Literárna výchova 
OSR 
MDV 
 

Metóda 
vysvetľovania. 
Demonštračné 
metódy.  
Práca 
s tvorivými 
pracovnými 
listami. 
Metóda 

 Ústne skúšanie.  
Písomné 
skúšanie. 
Klasifikácia. 

 Diktát č. 6 
zameraný 
na vybrané 
slová po v, z 
.  

Vybrané slová 
po z. 
 
 

 
Žiak správne 
vyslovuje a píše 
uvedené 
vybrané slová. 



 
 
 
 
 
Sloh 

 
Opakovanie 
vybraných 
slov. 

 precvičovania. 
Metóda riešenia 
problémových 
úloh. 
Metódy 
samostatnej 
práce. 

Reklama 
a druhy 
reklamy. 

Žiak vie 
vlastnými 
slovami 
charakterizovať 
pojem reklama. 
Vie rozlíšiť druhy 
reklamy. Vie 
sformulovať 
krátky reklamný 
text, vie posúdiť 
hodnovernosť 
reklamy. 

Fe
b

ru
ár

 

Spisovná slovenčina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prehľad slovných 
druhov. Slovné druhy. 
 
 
 
 
Sloh 

Abeceda. 
 
 
 
 
 

Žiak správne 
vyslovuje 
slovenskú 
abecedu 
a hláskoslovie. 

OSR 
 

Metódy 
vysvetľovania.  
Metóda 
skupinovej 
práce. 
Metóda 
demonštrácie. 
Metóda riešenia 
problémových 
úloh. 
Metóda 
samostatnej 
práce. 
 
 
 

 Písomné a ústne 
skúšanie. 
Klasifikácia. 
Didaktické testy. 

  

Spisovná 
slovenčina. 

Žiak pozná 
význam slov 
jazyk,  spisovne, 
nárečové slová, 
jazykovedec. 

Rozdelenie 
slovných 
druhov do 
skupín. 

Žiak pozná a vie 
rozdeliť slovné 
druhy do skupín 

Pozvánka.  Žiak vie 
sformulovať 
písomný text 
pozvánky na 



nejaké 
podujatie. Žiak 
ovláda prvky, 
ktoré nesmú 
v pozvánke 
absentovať 
(miesto, čas, 
program, kto 
pozýva). Vie 
pozvánku 
primerane 
graficky 
ozvláštniť.  

M
ar

e
c 

Podstatné mená. 
Všeobecné a vlastné 
podstatné mená. 
Veľké písmená na 
začiatku vlastných 
podstatných mien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definícia 
podstatných 
mien. 
 
 
 

Žiak vie 
zadefinovať 
podstatné 
mená. Vie sa na 
ne opýtať 
správnou 
otázkou. Vie ich 
nájsť 
v cvičeniach 
a v jednoduchýc
h textoch. 

Etická výchova 
Vlastiveda 
VMR 
ENV 
OSR 
MRV 
Dramatická 
výchova 
Literárna výchova 
MDV 
Vlastiveda 
FIG 
 
 
 

Metódy 
vysvetľovania.  
Metóda 
skupinovej 
práce. 
Metóda 
demonštrácie. 
Metóda riešenia 
problémových 
úloh. 
Metóda 
samostatnej 
práce. 
Metóda 
dramatizácie. 
Metóda 
rozhovoru. 
Metóda opisu. 
 
 

 Písomné 
skúšanie 
Ústne skúšanie 
Klasifikácia 
Didaktické testy 
 
 

 Diktát č. 7 
zameraný 
na veľké 
začiatočné 
písmená. 

Všeobecné 
a vlastné 
podstatné 
mená.  
 
 
 

Žiak vie rozlíšiť 
všeobecné 
a vlastné 
podstatné 
mená.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sloh 
 

Pravopis 
vlastných 
podstatných 
mien.  
 
 

Žiak vie uplatniť 
správny 
pravopis vo 
vlastných 
podstatných 
menách – osôb, 
zvierat, miest 
a obcí, vrchov, 
riek, potokov, 
štátov, 
svetadielov.... 

Časová 
rezerva.  

Opakovanie 
podstatných 
mien. 

Opis.  
Odsek. 

Žiak vie opísať 
prvky z ktorých 
sa predmet 
skladá. Vie 
napísať funkciu 
predmetu, 
prípadne jeho 
praktické 
využitie. Opis vie 
zostaviť podľa 
odsekov.  

A
p

rí
l 

Číslovky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definícia 
čísloviek 
číslovky a ich 
delenie. 
Rozlišovanie 
čísloviek 
označujúcich 
množstvo 
a číslovky 
označujúce 
poradie. 

 
Žiak vie 
definovať 
číslovky. Žiak vie 
rozoznať v texte 
základné  
a radové 
číslovky.  

OSR 
Matematika 
Prírodoveda 
Geometria 
Vlastiveda 

Heuristická 
metóda. 
Metóda DITOR. 
Metóda 
vysvetľovania. 
Metóda riešenia 
problémových 
úloh. 
Metóda 
rozhovoru. 
Metóda 

 Písomné 
skúšanie 
Ústne skúšanie 
Klasifikácia 
Didaktické testy 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prídavné mená. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odborné  
názvy čísloviek. 
Pravopis 
čísloviek   
0-1000. 

Žiak vie v bežnej 
komunikácii 
používať slovný 
druh – číslovky. 
Vie správne 
napísať číslovky 
od 0-1000, 
s dôrazom na 
pravopis 
čísloviek 0-19.  

opakovania 
a precvičovania. 
Metóda 
dramatizácie. 
 

Definícia 
prídavných 
mien. Základné 
otázky podľa 
rodu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Synonymá 
Antonymá 

Žiak vie 
definovať 
prídavné mená. 
Pýta sa na 
otázkami. Žiak 
vie 
k podstatnému 
menu priradiť 
vhodné prídavné 
meno. Vie 
vyhľadať 
prídavné mená 
vo vete 
a v jednoducho
m texte.  
Žiak vie riešiť 
formou hry 
tvorbu slov 
s rovnakým 
a opačným 
významom. 
 



 
 
 
 
 
Sloh 

Opis. 
Odsek. 

Žiak vie opísať 
detskú 
ilustráciu, 
prípadne 
umeleckú 
ilustráciu 
namaľovanú 
k nejakému 
konkrétnemu 
literárnemu 
textu z čítanky 
alebo obľúbenej 
knihy. 

M
áj

 

Zámená. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definícia 
zámen. 
Pravopis 
zámen. 
Zámena zámen 
za iný slovný 
druh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žiak vie 
definovať 
zámená. Pozná 
ich pravopis, vie 
vymenovať 
bežne používané 
zámená. Vie 
využívať zámená 
pri komunikácii 
s inými osobami. 
Vie vyhľadať 
zámená v texte. 
Žiak vie 
podstatné mená 
alebo   prídavné 
mená nahradiť 
vo vete 
vhodným 
zámenom. 
 

MDV 
MKV 
VMR 
ENV 
FIG 
Literárna výchova 
Dramatická 
výchova 
OSR 
Prírodoveda 
Vlastiveda 
MKV 
Etická výchova 
Regionálna výchova 
Hudobná výchova 
Dopravná výchova 
Výtvarná výchova 
 

Metóda 
rozhovoru. 
Metóda 
dramatizácie 
deja. 
Manipulačné 
hry. 
Metóda 
demonštrácie. 
Metóda 
samostatnej 
práce. 
Metóda 
skupinovej 
práce. 
Metóda riešenia 
problémových 
úloh. 
Metóda nácviku 
a precvičovania 

 Ústne skúšanie 
Hodnotenie 
žiakových 
výkonov 
Didaktické testy 
Písomné 
skúšanie 

 Diktát č. 8 
zameraný 
na zhrnutie 
učiva 3. 
Ročníka 
(dôraz na ä, 
r/ŕ, l/ĺ).  



 
 
 
 
Slovesá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poradie slov vo vete. 
 
 

Definícia 
slovies. 
Pravopis 
slovies.  
Funkcia slovies 
vo vete. 
 
 
 
 
 
Synonymá 
Antonymá 
 
 
 
 
 

Žiak vie 
definovať 
slovesá. Pozná 
ich význam 
a funkciu 
v texte.  Vie ich 
vyhľadať 
v jednoduchom 
texte pomocou 
otázky Čo robí?.. 
 
Žiak vie riešiť 
formou hry  
tvorbu slov 
s rovnakým 
a opačným 
významom. 
 

zručností. 
 

Správny 
slovosled.  

Žiak má vedieť 
nájsť nesprávne 
zoradené slová 
vo vete, 
uvedomiť si 
dôležitosť 
správneho slova 
vo vete. Vie 
upraviť 
nesprávny 
slovosled vo 
vete.  
 

Vizitka. Žiak sa vie 
predstaviť 
prostredníctvom 
vizitky. Vie si 
sám vizitku 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sloh 
 

vyrobiť podľa 
predlohy alebo 
vlastnej 
fantázie.  

Jú
n

 

Opakovanie. 
 
Časová rezerva 
 
 
 
 
Sloh 

Praktické 
používanie 
slovných 
druhov 
v bežnej 
komunikácii. 
 
Precvičenie si 
nadobudnutýc
h zručností zo 
slohu. 
Napísanie listu, 
vizitky pre 
kamarátov. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dramatická 
výchova 
Literárna výchova 
Výtvarná výchova 
 
MDV 
MKV 
TPPZ 
 
 

Metóda 
rozhovoru. 
Metóda 
dramatizácie 
deja. 
Manipulačné 
hry. 
Metóda 
demonštrácie. 
Metóda 
samostatnej 
práce. 
Metóda 
skupinovej 
práce. 
Metóda riešenia 
problémových 
úloh. 
Metóda nácviku 
a precvičovania 
zručností. 
 

 Písomné 
skúšanie 
Ústne skúšanie 
Klasifikácia 
Didaktické testy 
Výstupný test 
 

  

 

Použité skratky: 



VMR – výchova k manželstvu a rodičovstvu                   FIG – finančná gramotnosť                        DV -  dopravná výchova                              ENV -  enviromentálna výchova 

OSR – osobnostný a sociálny rozvoj                                MDV – mediálna výchova                       MKV – multikultúrna výchova                       TPPZ – Tvorba projektu  

a prezentačné zručnosti                                                     REV – Regionálna výchova  a tradičná ľudová kultúra  

 

 

4. ročník 

Tematický – výchovno vzdelávací plán 

 

Časový 
rozvrh 

 
Cieľ a kľúčové 
kompetencie 

Tematický 
celok 

Téma 
Obsahový 
štandard 

Medzipredmetové 
vzťahy 

Prierezové témy 

Metódy, formy, 
stratégie 

vyučovania 

Výstup na 
hodnotenie 

Výkonnostný 
štandard 

Metódy 
hodnotenia 

Počet 
hodín 

Poznámky 

 

Se
p

te
m

b
er

 

SJ Zopakovať 
poznatky 
o vybraných 
slovách a ich 
použití v písanom 
prejave. Používať 
správne slovné 
druhy a vetné 
konštrukcie 
v písanom jazyku. 

Opakovanie 
učiva z 3. 
ročníka 

Opakovanie učiva 
z 3. ročníka 

 
VMR 
ENV 
OSR 
MKV 
FIG 
MDV 
DV 
Etická výchova 
Vlastiveda 
Prírodoveda 
Hudobná výchova 
Výtvarná výchova 
 
 
 

Rozhovor. 
Práca 
s názornými 
pomôckami. 
Práca 
s tvorivými  
pracovnými 
listami. 
Hra. 
Problémové 
úlohy. 
Dramatizácia. 
Metóda opisu 
zážitku. 
 

Žiak vie správne 
napísať a vysloviť 
ä, použiť ä 
v slovách. Vedieť 
rozlíšiť a napísať 
hlásky r/ŕ, l/ĺ. 
Vedieť rozdeliť 
a vymenovať 
všetky druhy 
hlások. Žiak vie 
písať i/í, y/ý po  
spoluhláskach. Žiak 
vie rozlišovať 
slovné druhy. 
Vnímať znamienko 
na konci vety, 
vedieť vymenovať 
druhy viet. 

Metóda 
kontroly 
a hodnotenia. 
Metóda 
klasifikácie. 
Metóda 
didaktických 
textov 
Metóda 
dramatizácie. 
 

3 h   

Opakovanie 
učiva z 3. 
ročníka 

Opakovanie učiva 
z 3. ročníka 

3 h   



Správne vysloviť 
a napísať y/ý 
vnútri domácich 
slov. Vybrané 
slová používať vo 
vetách. 

Vybrané slová Vybrané slová – 
písanie i/í, y/ý 
v ďalších 
vybraných slovách 
a odvodených 
slovách. 

Žiak uplatňuje 
pravopisné návyky 
v už prebratých 
vybraných slovách 
a nacvičuje nové 
vybrané 
a odvodené slová. 
Vie ich samostatne 
používať 
v cvičeniach, 
textoch, diktátoch 
a kontrolných 
cvičeniach. V rámci 
témy vie rozlíšiť 
zvukovo rovnaké 
a zvukovo 
podobné slová. 

5 h   

Na základe 
porovnávania 
s vybranými 
slovami správne 
písať  a vysvetliť 
význam zvukovo 
rovnakých slov, 
zvukovo 
podobných slov 
a slov, ktoré by 
mohli zvádzať na 
falošnú 
slovotvornú 
motiváciu, 
v ktorých sa píše 
i/í. 

Vybrané slová 
– výnimky 

Vybrané slová – 
výnimky. 
Oboznámiť žiakov 
s výnimkami vo 
vybraných slovách 
a ich pravopisom.  
Rozširovanie si 
vedomostí 
o vybraných 
slovách by-bý, bi-
bí, my-mý, mi-mí, 
py-pý, pi-pí, ry-rý, 
ri-rí, sy-sý, si-sí, vy-
vý, vi-ví. 

5 h Kontrolný 
diktát č. 1 

 

LIT Učivo 
zdokumentovať 
na konkrétnych 
ukážkach 
slovenskej 
a zahraničnej 
detskej umeleckej 
literatúry. 

Umelecká 
literatúra 

Oboznámiť žiakov 
s pojmom 
umelecká 
literatúra. Spojiť 
ho s už prebranými 
pojmami v 3. 
ročníku  poézia, 
próza a doplniť 
o pojem  dráma. 

Žiak vie, že 
k umeleckej 
literatúre patrí 
poézia, próza 
a dráma. Vie 
recitovať básne 
z tvorby 
najznámejších 
slovenských alebo 
zahraničných 
básnikov. Dokáže 
predniesť kratšie 
prozaické dielo. 

10 h   

SLOH Opis detskej 
ilustrácie, 
prípadne 
umeleckej 
ilustrácie 

Opis 
a rozprávanie  
(opakovanie 
učiva tretieho 
ročníka) 

Vedieť opísať 
predmet, osobu na 
základe 
charakteristických 
znakov. 

Žiak vie opísať 
ilustráciu v určitej 
postupnosti 
a dôležitosti 
jednotlivých 
znakov. 

4 h   



namaľovanej 
k nejakému 
konkrétnemu 
literárnemu 
textu z čítanky 
alebo obľúbenej 
knihy. 
 
 

O
kt

ó
b

er
 

SJ Správna 
výslovnosť 
a písanie predpôn 
ob-, od-, nad-, 
pod-, pred- ,bez-, 
cez-, roz-, vz-, v-, . 
Tvorba slov 
odvodzovaním 
predponami ob-, 
od-, nad-, pod-, 
pred- ,bez-, cez-, 
roz-, vz-, nado-, 
podo-, odo-, 
predo-, obo-, 
bezo-, rozo-, vo-, 
vzo-,. 

Slovotvorba Tvoriť slová. 
Odvodiť slová 
pomocou predpôn. 
Pravopis 
a výslovnosť 
predponových 
odvodenín, 
slabičné 
a neslabičné 
predpony. 

VMR 
ENV 
OSR 
MKV 
FIG 
MDV 
DV 
Etická výchova 
Vlastiveda 
Prírodoveda 
Hudobná výchova 
Výtvarná výchova 
 

Rozhovor. 
Dramatizácia. 
Hra. 
Problémové 
úlohy. 
Vysvetľovanie. 
Metóda 
breinstormingu. 
Metóda 
pojmových máp. 

Žiak vie rozdeliť 
slová na predponu 
a slovotvorný 
základ. Vie tvoriť 
nové slová 
prostredníctvom 
nových predpôn. 
Vie identifikovať 
slabičné 
a neslabičné 
predpony, pozná 
význam nových 
slov a vie ich 
používať vo 
vetách, textoch. 

Metóda 
kontroly 
a hodnotenia. 
Metóda 
klasifikácie. 
Metóda 
didaktických 
textov 
Metóda 
dramatizácie. 
Metóda 
ústneho 
skúšania  
a preverovania 
vedomostí. 

5 h   

Pravopis 
a správna 
výslovnosť 
spoluhlások na 
začiatku slova. 
Ovládanie znelých 
a neznelých 
spoluhlások. 
Ovládanie 
pravidiel 
o spodobovaní 
teoreticky aj 
prakticky. 

Spodobovanie 
na začiatku 
slova 

Oboznámiť žiakov 
s princípmi 
spodobovania. 
Delenie 
spoluhlások podľa 
znelosti. 
Oboznámiť žiakov 
s pravopisom 
a správnou 
výslovnosťou 
spoluhlások na 
začiatku slova. 
Vysvetliť pravidlo 
písania spoluhlásky 
f . 

Žiak vie vymenovať 
znelé a neznelé 
spoluhlásky. 
Ovláda ich správnu 
výslovnosť na 
konci, v strede slov 
a na hranici dvoch 
slov. Vie, že 
pravidlo 
o spodobovaní 
platí len pre 
výslovnosť, 
v pravopise sa  
spoluhlásky 
zapisujú bez 

5 h   



Pravopis 
a správna 
výslovnosť 
spoluhlások 
v strede slova. 
Ovládanie znelých 
a neznelých 
spoluhlások. 
Ovládanie 
pravidiel 
o spodobovaní 
teoreticky aj 
prakticky. 

Spodobovanie 
v strede slova 

Oboznámiť žiakov 
s pravopisom 
a správnou 
výslovnosťou 
spoluhlások 
v strede slova. 

spodobenia. 
Pravidlo 
o spodobovaní žiak 
ovláda nielen 
teoreticky ale 
dokáže ho využívať 
najmä prakticky. 

5 h   

Pravopis 
a správna 
výslovnosť 
spoluhlások na 
konci slova. 
Ovládanie znelých 
a neznelých 
spoluhlások. 
Ovládanie 
pravidiel 
o spodobovaní 
teoreticky aj 
prakticky. 

Spodobovanie 
na konci slova 

Oboznámiť žiakov 
s pravopisom 
a správnou 
výslovnosťou 
spoluhlások na 
konci slova. 

4 h Kontrolný 
diktát č. 2 
 
 
 
Písomná 
previerka 

 

LIT Spoznávanie 
najznámejších 
autorov 
divadelných hier 
a ich diel, ktoré sú  
určené pre deti 
a mládež.  

Divadelná hra Oboznámiť žiakov 
s pojmom 
divadelná hra, 
dramatické 
umenie, dráma. 
Oboznámiť žiakov 
s najznámejšími 
autormi 
divadelných hier 
a ich dielami pre 
deti a mládež. 
Naučiť žiakov 
interpretovať 
divadelnú hru.  

Žiak ovláda pojem 
divadelná hra, vie 
svojimi slovami 
opísať čo je 
divadelná hra, vie 
to povedať na 
základe osobnej 
skúsenosti, pozná 
významných 
slovenských alebo 
zahraničných 
autorov 
divadelných hier. 
Vie divadelnú hru 
interpretovať 

10 h   



v kolektíve žiakov. 

SLOH Spoznávanie 
základných 
rozdielov medzi 
umeleckým 
a vecným textom. 
Používanie 
a vyhľadávanie 
kľúčových slov 
v umeleckom 
a vecnom texte. 
Reprodukcia 
podľa osnovy. 

Umelecký 
a vecný text  
Kľúčové slová 

Poukázať na 
základné rozdiely 
medzi umeleckým 
a vecným textom. 
Najviac používané 
kľúčové slová 
v umeleckom 
a vecnom texte, 
ich vyhľadávanie 
a reprodukcia 
podľa osnovy.  

Žiak po prezentácii 
jednotlivých 
druhov textu vie 
každý pomenovať 
správnym 
pojmom. Pozná 
kľúčové slová a 
následne ich vie 
použiť v 
umeleckom alebo 
vo vecnom texte. 
Spätne ich vie v 
texte vyhľadať. Vie 
k textu vytvoriť 
osnovu. Ovláda 
pojem reprodukcia 
a vie ju prakticky 
zrealizovať. Žiak 
vie postrehnúť 
vecné chyby v 
počúvanom texte a 
vie ich opraviť.  
 

4 h   
N

o
ve

m
b

er
 

SJ Používanie 
interpunkčných 
znamienok 
v priamej reči. 

Interpunkčné 
znamienka 

Naučiť žiakov 
poznať, ovládať 
a používať 
interpunkčné 
znamienka .  ,  „“  :  
- ?  !   

VMR 
ENV 
OSR 
MKV 
FIG 
MDV 
DV 
Etická výchova 
Vlastiveda 
Prírodoveda 
Hudobná výchova 
Výtvarná výchova 
 

Metóda 
vysvetľovania. 
Hra. 
Metóda 
samostatnej 
práce. 
Problémové 
úlohy. 
Heuristická 
metóda. 
Metóda 
breinstormingu. 
Metóda 
rozhovoru. 
Dramatizácia. 

Žiak vie intonačne 
správne prečítať 
priamu reč 
a uvádzacie vety. 
Vie ako sa priama 
reč označuje 
v texte. Žiak vie 
identifikovať 
priamu reč v texte. 
Pozná 
interpunkčné 
znamienka. 

Metóda 
kontroly 
a hodnotenia. 
Metóda 
klasifikácie. 
Metóda 
didaktických 
textov 
Metóda 
dramatizácie. 
Metóda 
ústneho 
skúšania  
a preverovania 
vedomostí. 

4 h   

Spoznávanie 
rôznych druhov 
priamej reči. 
Správne čítanie 
a výslovnosť  
priamej reči.  

Priama reč Naučiť žiakov 
definíciu priamej 
reči, správne písať 
a používať 
úvodzovky 
v priamej reči. 

4 h   

Správne písanie 
priamej reči, 
požívanie 
úvodzoviek 
a uvádzajúca 

Priama reč Písanie 
uvádzajúcej vety 
vpred, v strede 
alebo na konci 
priamej reči. 

4 h   



veta. Metóda 
nácviku. Rozlišovanie 

spisovných 
a nespisovných 
slov. Triedenie 
slov, slovnej 
zásoby na 
spisovné 
a nespisovné 
slová. Nahradenie 
nespisovných slov 
spisovnými. 
Rozlišovanie 
slangových 
a nárečových 
slov. 

Spisovná 
slovenčina 

Naučiť žiakov 
rozlišovať spisovné 
a nespisovné slová. 
Vedieť nahradiť 
nespisovné slová 
spisovnými. Poznať 
nárečové slová. 
Vážiť si spisovný 
jazyk a bojovať za 
jeho čistotu.  

3 h   

LIT Spoznávanie 
základných 
druhov médií. 

Rozhlas, 
televízia 

Oboznámiť žiakov 
so základnými 
druhmi médií. 
Zavedenie pojmov 
rozhlas, televízia. 
Vyzdvihnúť funkciu 
pre spoločnosť a aj 
pre jednotlivca. 
Poznať znaky 
odlišnosti.  

Žiak pozná pojem 
rozhlas a televízia. 
Vie ich pomenovať 
a vie ich navzájom 
od seba odlíšiť. 
Pozná 
charakteristické 
znaky rozhlasu a 
televízie.  
 

10 h   

SLOH Diskutovanie na 
vopred určenú 
alebo vymyslenú  
tému. Riešenie 
konfliktných 
situácií. 
Prejavenie 
vlastného názoru. 

Diskusia, 
názor 

Oboznámiť žiakov 
s pojmami diskusia 
a názor. Diskutovať 
so žiakmi na rôzne 
témy, ktoré môžu 
byť reálne alebo 
vymyslené. 

Žiak vie diskutovať 
na určitú tému 
vybratú učiteľom 
alebo žiakom. 
Ovláda pojem 
diskusia. Vie 
vyriešiť primeranú 
konfliktnú situáciu 
a pri tom používa 
primeraný spôsob 
a primerané 
jazykové 
prostriedky. 

4 h   

D ec e m b er
 SJ Spoznávanie 

gramatických 
Podstatné 
mená – 

Rozoznať 
podstatné mená 

 VMR Metóda Žiak vie rozlíšiť 
všeobecné 

Metóda 2 h   



kategórií 
podstatných 
mien. 
Oboznámenie sa 
s rodom, číslom 
a pádom 
u podstatných 
mien. Triedenie 
a zoskupovanie 
podstatných mien 
podľa rodu 
a zakončenia. 
Spoznávanie 
pádov 
podstatných mien 
s ich pádovými  
príponami. 

vlastné 
podstatné 
mená 

vo vete. Vedieť 
zdôvodniť 
a prakticky 
využívať písanie 
veľkých písmen na 
začiatku vlastných 
podstatných mien. 

ENV 
OSR 
MKV 
FIG 
MDV 
DV 
Etická výchova 
Vlastiveda 
Prírodoveda 
Hudobná výchova 
Výtvarná výchova 
 

vysvetľovania. 
Hra. 
Metóda 
samostatnej 
práce. 
Problémové 
úlohy. 
Heuristická 
metóda. 
Metóda 
breinstormingu. 
Metóda 
rozhovoru. 
Dramatizácia. 
Metóda 
nácviku. 
Metóda opisu 
vlastného 
zážitku. 
Zážitková 
metóda. 

a vlastné 
podstatné mená. 
Vie uplatniť 
správny pravopis 
vo vlastných 
podstatných 
menách. Ovláda 
jednotlivé pády ( 
otázky aj ich 
latinské názvy). 
Podľa nich vie 
vyskloňovať 
podstatné mená. 
Ovláda tvary 
podstatného mena 
a vie ich používať 
v texte. Vie 
určovať gramatické 
kategórie rod, 
číslo, pád.  

kontroly 
a hodnotenia. 
Metóda 
klasifikácie. 
Metóda 
didaktických 
textov 
Metóda 
dramatizácie. 
Metóda 
ústneho 
skúšania  
a preverovania 
vedomostí. 

Rod 
podstatných 
mien 

Naučiť žiakov 
gramatickú 
kategóriu rod 
podstatných mien. 
Vedieť triediť 
a zoskupovať 
podstatné mená 
podľa rodu. 

4 h   

Číslo 
podstatných 
mien 

Naučiť žiakov 
gramatickú 
kategóriu číslo 
naučiť žiakov 
latinské 
pomenovanie čísel 
singulár, plurál.  

4 h   

Pád 
podstatných 
mien 

Naučiť žiakov 
gramatickú 
kategóriu pád. 
Nominatív, genitív, 
datív, akuzatív, 
lokál, 
inštrumentál. 
Naučiť žiakov 
pádové otázky 
k jednotlivým 
pádom. Poznať 
pravopis pádových 
prípon. 

4 h   

LIT Vyvodenie 
pojmov film, kino 
z reálneho 
prostredia žiaka. 
Ich výchovné 
využitie 

Film, 
Kino 

Zavedenie pojmov 
film, kino.  
Vyzdvihnúť funkciu 
pre spoločnosť 
a poznať znaky 
odlišnosti.  Ich 

Žiak pozná pojem 
film, kino. Vie, že 
v minulosti sa film 
premietal v kinách. 
Žiak sa vie 
primerane správať 

7 h   



v každodennom 
živote. 
Porovnávanie 
filmov  
v minulosti 
a dnes. 
Možnosti 
filmového 
prevedenia 
v súčasnosti – 
DVD, video, 
internet, TV, kino. 

využitie 
v každodennom 
živote. Vedieť 
rozlíšiť vhodnosť 
a nevhodnosť  
filmov pre deti 
a dospelých, ich 
vplyv na duševné 
zdravie detí.  

v kine. Žiak vie 
rozlíšiť vhodnosť 
a nevhodnosť 
filmov pre deti 
a mládež. Vie 
samostatne 
zreprodukovať 
obsah filmu 
a vymenovať 
hlavné postavy. 

SLOH Správne opísať 
vonkajšie črty 
osoby. Využívanie 
metódy tvorivého 
písania.  

Opis osoby, 
ústne, 
písomne 

Vychádzať 
z vedomostí 
o opise z tretieho 
ročníka. Zamerať 
sa na opis osoby 
ústne aj písomne. 
Všímať si 
charakteristické 
črty a vlastnosti 
osoby.  

Žiak vie 
charakterizovať 
opis osoby. Vie 
ústne opísať 
vonkajšie črty 
osoby. Pozná 
základné 
charakterové 
vlastnosti, 
povahové črty 
opisovanej osoby. 
Veľmi stručne vie 
danú osobu opísať 
aj písomne.  

3 h   

Ja
n

u
ár

 

SJ Ovládanie 
ohýbania 
podstatných mien 
skloňovaním. 
Zaraďovanie 
podstatných mien 
k jednotlivým 
vzorom. 

Skloňovanie 
podstatných 
mien – vzory 

Zavedenie pojmu 
vzor. Naučiť sa 
vymenovať vzory. 
Zaviesť pojem 
základ slova 
a pádová prípona. 

VMR 
ENV 
OSR 
MKV 
FIG 
MDV 
DV 
Etická výchova 
Vlastiveda 
Prírodoveda 
Hudobná výchova 
Výtvarná výchova 
 

Metóda 
vysvetľovania. 
Hra. 
Metóda 
samostatnej 
práce. 
Problémové 
úlohy. 
Heuristická 
metóda. 
Metóda 
breinstormingu. 
Metóda 

Žiak vie rozlíšiť 
všeobecné 
a vlastné 
podstatné mená. 
Vie uplatniť 
správny pravopis 
vo vlastných 
podstatných 
menách. Ovláda 
jednotlivé pády ( 
otázky aj ich 
latinské názvy). 
Podľa nich vie 
vyskloňovať 
podstatné mená. 

Metóda 
kontroly 
a hodnotenia. 
Metóda 
klasifikácie. 
Metóda 
didaktických 
textov 
Metóda 
dramatizácie. 
Metóda 
ústneho 
skúšania  

5 h   

Ovládanie 
základov 
ohýbania 
podstatných mien 
stredného rodu 
skloňovaním. 
Poznanie 

Vzory 
stredného 
rodu – mesto, 
srdce 

Oboznámiť žiakov 
so zakončením  
podstatných mien 
stredného rodu. 
Triedenie 
podstatných mien 
stredného rodu 

5 h   



skloňovacích 
vzorov  - mesto, 
srdce. 
Zaraďovanie 
podstatných mien 
k týmto vzorom. 

podľa zakončenia. 
Oboznámiť žiakov 
s pravopisom 
pádových prípon 
vzoru mesto 
a pravidlom 
o rytmickom 
krátení.  
Oboznámiť žiakov 
s pravopisom 
pádových prípon 
vzoru srdce.  

rozhovoru. 
Dramatizácia. 
Metóda 
nácviku. 

Ovláda tvary 
podstatného mena 
a vie ich používať 
v texte. Vie 
určovať gramatické 
kategórie rod, 
číslo, pád. 

a preverovania 
vedomostí. 

Ovládanie 
základov 
ohýbania 
podstatných mien 
stredného rodu 
skloňovaním. 
Poznanie 
skloňovacích 
vzorov  - 
vysvedčenie, 
dievča. 
Zaraďovanie 
podstatných mien 
k týmto vzorom. 

Vzory 
stredného 
rodu – 
vysvedčenie, 
dievča 

Oboznámiť žiakov 
s pravopisom 
pádových prípon 
vzoru vysvedčenie. 
Zistiť, že neplatí 
pravidlo 
o rytmickom 
krátení. 
Oboznámiť žiakov 
s pravopisom 
pádových prípon 
vzoru dievča. 
Spoznať dvojaké 
tvary množného 
čísla. Sledovať 
zakončenie 
podstatných mien 
stredného rodu 
v základnom tvare 
– a,  – ä. 

5 h Kontrolný 
diktát č. 3 
 
 
 
 

 

LIT Používanie 
správnych 
vyjadrovacích 
prostriedkov pri 
dialógu. 

Dialóg Zavedenie pojmu 
dialóg. Využívanie 
mimojazykových 
prostriedkov – 
gestikulácia, 
mimika.  

Žiak vie pojem 
dialóg, vie kedy 
vzniká a koľko 
osôb sa na ňom 
zúčastňuje. Vie ho 
identifikovať 
v texte a dokáže ho 
aj prakticky 
zrealizovať. Pri 

8 h   



dialógu vie 
využívať 
gestikuláciu, 
mimiku. 

SLOH Tvorenie otázok 
a odpovedí 
v rozhovore. 
Cvičenie 
vzájomnej 
komunikácie. 

Cielený 
rozhovor – 
Interview 

Zavedenie pojmu 
cielený rozhovor, 
interview. Tvorba 
otázok a odpovedí. 
Cvičenie vzájomnej 
komunikácie. 

Žiak pozná 
definíciu cieleného 
rozhovoru. Pozná 
jeho cudzí názov. 
Vie skoncipovať 
jednoduché otázky 
a odpovede. Vie 
zrealizovať krátke 
interview 
o aktuálnej 
udalosti. 

3 h   

Fe
b

ru
ár

 

SJ Ovládanie 
základov 
ohýbania 
podstatných mien 
ženského  rodu 
skloňovaním. 
Poznanie 
skloňovacích 
vzorov  - žena, 
ulica. 
Zaraďovanie 
podstatných mien 
k týmto vzorom. 

Vzory 
ženského 
rodu – žena, 
ulica 

Oboznámiť žiakov 
s pravopisom 
pádových prípon 
vzoru žena, ulica. 
Samohláskové 
zakončenie. 
Pravidlo 
o rytmickom 
krátení. 

VMR 
ENV 
OSR 
MKV 
FIG 
MDV 
DV 
Etická výchova 
Vlastiveda 
Prírodoveda 
Hudobná výchova 
Výtvarná výchova 
 

Metóda 
vysvetľovania. 
Hra. 
Metóda 
samostatnej 
práce. 
Problémové 
úlohy. 
Heuristická 
metóda. 
Metóda 
breinstormingu. 
Metóda 
rozhovoru. 
Dramatizácia. 
Metóda 
nácviku. 
Praktické 
cvičenia 
a úlohy. 

Žiak vie rozlíšiť 
všeobecné 
a vlastné 
podstatné mená. 
Vie uplatniť 
správny pravopis 
vo vlastných 
podstatných 
menách. Ovláda 
jednotlivé pády ( 
otázky aj ich 
latinské názvy). 
Podľa nich vie 
vyskloňovať 
podstatné mená. 
Ovláda tvary 
podstatného mena 
a vie ich používať 
v texte. Vie 
určovať gramatické 
kategórie rod, 
číslo, pád. 

Metóda 
kontroly 
a hodnotenia. 
Metóda 
klasifikácie. 
Metóda 
didaktických 
textov 
Metóda 
dramatizácie. 
Metóda 
ústneho 
skúšania  
a preverovania 
vedomostí. 

5 h   

Ovládanie 
základov 
ohýbania 
podstatných mien 
ženského  rodu 
skloňovaním. 
Poznanie 
skloňovacích 
vzorov  - dlaň, 
kosť. Zaraďovanie 
podstatných mien 
k týmto vzorom. 

Vzory 
ženského 
rodu – dlaň, 
kosť 

Oboznámiť žiakov 
s pravopisom 
pádových prípon 
vzoru dlaň, kosť. 
Spoluhláskové 
zakončenie. 
Pravidlo 
o rytmickom 
krátení. Oboznámiť 
žiakov s tvarmi 
slov a ich zmenou 
pri skloňovaní. 

5 h   



Zopakovanie, 
precvičovanie, 
upevňovanie 
a utvrdzovanie 
učiva. 

Opakovanie 
vzorov 
stredného 
a ženského 
rodu 

Zopakovanie 
vzorov stredného 
a ženského rodu. 
Vedieť aktívne 
využiť gramatické 
pravidlá týchto 
vzorov v praxi. 

5 h Kontrolný 
diktát č. 4 

 

Ovládanie 
základov 
ohýbania 
podstatných mien 
mužského  rodu 
skloňovaním. 
Poznanie 
skloňovacích 
vzorov.. 
Zaraďovanie 
podstatných mien 
k týmto vzorom 
podľa životnosti.. 

Vzory 
mužského 
rodu – 
životnosť 

Oboznámiť žiakov 
so zmenou rodu. 
Rozlišovať životné 
a neživotné 
podstatné mená. 

5 h   

LIT Členenie textu na 
menšie jednotky. 

Kapitola Zavedenie pojmu.  Žiak pozná 
a ovláda pojem 
kapitola. Vie ju 
prakticky rozlišovať 
v textoch. 

10 h   

SLOH Reprodukcia 
udalostí zo svojho 
života alebo 
života iných ľudí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reprodukcia 
Reprodukcia 
rozprávania, 
Časová 
postupnosť 

Naučiť žiakov 
pojem reprodukcia 
textu. Naučiť 
žiakov 
reprodukovať 
nejakú udalosť zo 
svojho života, 
alebo života iných 
ľudí. Naučiť žiakov 
reprodukovať 
rozprávanie. 
Dodržať časovú 
postupnosť deja.  

Žiak ovláda pojem 
reprodukcia 
rozprávania. Vie ju 
konkrétne 
zrealizovať 
v ústnom podaní, 
dodržiava časovú 
postupnosť vecí, 
ktoré sa udiali na 
začiatku, stručný 
popis udalostí, 
ukončenie-záver. 

4 h   

M ar ec
 SJ Ovládanie 

základov 
Vzory 
mužského 

Oboznámiť žiakov 
s pravopisom 

VMR Metóda Žiak vie rozlíšiť 
všeobecné 

Metóda 5 h   



ohýbania 
podstatných mien 
mužského  rodu 
skloňovaním. 
Poznanie 
skloňovacích 
vzorov chlap, 
hrdina. 
Zaraďovanie 
podstatných mien 
k týmto vzorom 
podľa životnosti.. 

rodu – chlap, 
hrdina 

pádových prípon 
vzoru chlap, 
hrdina. Naučiť 
žiakov, ktoré 
životné podstatné 
mená sa skloňujú 
podľa vzoru chlap, 
hrdina. Životné 
podstatné mená 
zakončené na –o. 

ENV 
OSR 
MKV 
FIG 
MDV 
DV 
Etická výchova 
Vlastiveda 
Prírodoveda 
Hudobná výchova 
Výtvarná výchova 
 

vysvetľovania. 
Hra. 
Metóda 
samostatnej 
práce. 
Problémové 
úlohy. 
Heuristická 
metóda. 
Metóda 
breinstormingu. 
Metóda 
rozhovoru. 
Dramatizácia. 
Metóda 
nácviku. 

a vlastné 
podstatné mená. 
Vie uplatniť 
správny pravopis 
vo vlastných 
podstatných 
menách. Ovláda 
jednotlivé pády ( 
otázky aj ich 
latinské názvy). 
Podľa nich vie 
vyskloňovať 
podstatné mená. 
Ovláda tvary 
podstatného mena 
a vie ich používať 
v texte. Vie 
určovať gramatické 
kategórie rod, 
číslo, pád. 

kontroly 
a hodnotenia. 
Metóda 
klasifikácie. 
Metóda 
didaktických 
textov 
Metóda 
dramatizácie. 
Metóda 
ústneho 
skúšania  
a preverovania 
vedomostí. 

Ovládanie 
základov 
ohýbania 
podstatných mien 
mužského  rodu 
skloňovaním. 
Poznanie 
skloňovacích 
vzorov dub, stroj. 
Zaraďovanie 
podstatných mien 
k týmto vzorom 
podľa životnosti.. 

Vzory 
mužského 
rodu – dub, 
stroj 

Oboznámiť žiakov 
s pravopisom 
pádových prípon 
vzoru dub, stroj. 
Naučiť žiakov, 
ktoré neživotné 
podstatné mená sa 
skloňujú podľa 
vzoru dub, stroj. 

5 h   

Zopakovanie, 
precvičovanie, 
upevňovanie 
a utvrdzovanie 
učiva. 

Opakovanie 
vzorov 
mužského 
rodu 

Zopakovanie 
vzorov  mužského 
rodu. Vedieť 
aktívne využiť 
gramatické 
pravidlá týchto 
vzorov v praxi. 

5 h Kontrolný 
diktát č. 5 
 
 
Písomná 
previerka 

 

LIT Členenie textu na 
menšie jednotky. 
Praktické 
rozlišovanie 
v poézii. 

Strofa, rým Zavedenie pojmov. 
Podľa zakončenia 
rozoznávať 3 druhy 
rýmov – združený 
aabb, striedavý 
abab, prerývaný 
abba. 

Žiak vie v poézie 
identifikovať rým. 
Ovláda nielen 
pojem, ale aj 
definíciu. To isté 
platí aj o strofe. 

8 h   

SLOH Vytvorenie 
náčrtu, alebo 

Koncept Zavedenie pojmu 
koncept. Vysvetliť 

Žiak ovláda 
definíciu 

3 h   



konceptu 
slohového útvaru. 

na príklade. 
Realizácie 
konceptu v praxi.  

konceptu/náčrtu. 
Vie ju konkrétne 
zrealizovať 
v ústnom podaní, 
dodržiava časovú 
postupnosť vecí, 
ktoré sa udiali na 
začiatku, stručný 
popis udalostí, 
ukončenie – záver. 

A
p

rí
l 

SJ Určovanie rodu, 
čísla a pádu 
prídavných mien. 

Prídavné 
mená – gram. 
kateg. rod, 
číslo, pád  

Vymedziť pojem 
prídavné mená, 
vyhľadať v texte 
prídavné mená. 
Oboznámiť sa 
s gramatickými 
kategóriami rod, 
číslo, pád. 

 

VMR 
ENV 
OSR 
MKV 
FIG 
MDV 
DV 
Etická výchova 
Vlastiveda 
Prírodoveda 
Hudobná výchova 
Výtvarná výchova 
 

Metóda 
vysvetľovania. 
Hra. 
Metóda 
samostatnej 
práce. 
Problémové 
úlohy. 
Heuristická 
metóda. 
Metóda 
breinstormingu. 
Metóda 
rozhovoru. 
Dramatizácia. 
Metóda 
nácviku. 
Metóda 
uplatnenia 
kreativity. 

Žiak vie určovať 
gramatické 
kategórie rod, 
číslo, pád 
prídavných mien.  
Žiak vie určovať 
gramatické 
kategórie 
prídavných mien 
na základe zhody 
s podstatným 
menom. 

Metóda 
kontroly 
a hodnotenia. 
Metóda 
klasifikácie. 
Metóda 
didaktických 
textov 
Metóda 
dramatizácie. 
Metóda 
ústneho 
skúšania  
a preverovania 
vedomostí. 

5 h   

Určovanie rodu, 
čísla a pádu 
prídavných mien 
na základe zhody 
s podstatným 
menom. 

Zhoda 
podstatného 
mena 
s prídavným 
menom 

Oboznámiť žiakov 
so zhodou v rode, 
čísle a páde 
s podstatným 
menom. 

5 h Písomná 
previerka 

 

Určovanie 
gramatických 
kategórií slovies 
osoba, čas, číslo. 

Slovesá – 
gram. kateg. 
osoba, číslo, 
čas 

Vymedziť pojem 
sloveso. Vyhľadať 
v texte sloveso. 
Oboznámenie 
žiakov 
s gramatickými 
kategóriami osoba, 
číslo, čas. 

Žiak vie nielen 
vyhľadať slovesá 
v texte a pozná ich 
funkciu, ale pozná 
aj gramatické 
kategórie slovies 
osoba, číslo, čas. 
Vie časovať 
slovesá. Vie určiť 
u slovies neurčitok. 

5 h   

LIT Spoznávanie 
ponaučenia 
vyplývajúceho 
z bájky.  

Bájka Zavedenie pojmu. 
Poznať meno 
najznámejšieho 
bájkara – Ezopa. 

Žiak ovláda pojem 
bájka. Pozná text, 
ktorý je bájkou 
a vie ho odlíšiť od 
iných textov 
umeleckej 
literatúry.  Po 

8 h   



prečítaná bájky vie 
povedať 
ponaučenie, ktoré 
obsahuje. Pozná 
meno Ezopa, ako 
najznámejšieho 
autora bájok a tiež 
pozná meno J. 
Záborského- nášho 
významného 
bájkara. 

SLOH Vytvorenie 
plagátu k rôznym 
aktuálnym 
udalostiam. 

Plagát Zavedenie pojmu 
plagát. Všímať si 
udalosti 
spoločenského 
alebo kultúrneho 
diania. Vytvoriť 
o nej plagát. 
Sústrediť sa na 
text. 

Žiak vie 
zadefinovať pojem 
plagát, vie na aké 
účely sa používa, 
vie vytvoriť 
jednoduchý plagát 
k nejakej aktuálnej 
udalosti. Žiak 
realizuje plagát 
najprv v skupine, 
potom sám. 

3 h   

M
áj

 

SJ Základný tvar 
slovies. 
Slovníkový tvar 
slovies. Poznanie 
a tvorenie 
slovníkových 
tvarov slovies 
(neurčitkov). 

Slovesá – 
neurčitok, 
časy 

Poznať neurčitok, 
ako slovníkový tvar 
slovies – základný 
tvar. 
Časovanie slovies. 
Spoznávať prípony 
slovies v prít., 
min., bud. čase. 
Časovať slovesá 
v prítomnom, 
minulom, 
budúcom čase. 
Časovanie slovesa 
byť.  

VMR 
ENV 
OSR 
MKV 
FIG 
MDV 
DV 
Etická výchova 
Vlastiveda 
Prírodoveda 
Hudobná výchova 
Výtvarná výchova 
 

Metóda 
vysvetľovania. 
Hra. 
Metóda 
samostatnej 
práce. 
Problémové 
úlohy. 
Heuristická 
metóda. 
Metóda 
breinstormingu. 
Metóda 
rozhovoru. 
Dramatizácia. 
Metóda 
nácviku. 

Žiak vie nielen 
vyhľadať slovesá 
v texte a pozná ich 
funkciu, ale pozná 
aj gramatické 
kategórie slovies 
osoba, číslo, čas. 
Vie časovať 
slovesá. Vie určiť 
u slovies neurčitok. 

Metóda 
kontroly 
a hodnotenia. 
Metóda 
klasifikácie. 
Metóda 
didaktických 
textov 
Metóda 
dramatizácie. 
Metóda 
ústneho 
skúšania  
a preverovania 
vedomostí. 

3 h   

Časovanie slovies  
v prítomnom, 
budúcom, 
minulom čase. 
Prípony slovies 

Slovesné časy Oboznámenie 
žiakov so 
slovesnými časmi – 
prítomný, minulý, 
budúci čas. 

4 h Kontrolný 
diktát č. 6 
 
 
 

 



v prítomnom, 
minulom, 
budúcom čase. 
 

Oboznámiť žiakov, 
že niektoré 
slovesné tvary sú 
tvorené viacerými 
slovami. Dvojaké 
tvorenie budúceho 
času.  Pracovať so 
slovesami v texte. 

Metóda 
uplatnenia 
kreativity. 

 
 
 
 
Písomná 
previerka 

Rozoznávanie 
čísloviek v texte. 
Pravopis čísloviek. 
Rozlišovanie 
čísloviek na 
základné a radové 
číslovky.  
Rozoznávanie 
zámen v texte.  

Číslovky, 
zámená  

Oboznámiť žiakov 
s definíciou, 
delením 
a pravopisom 
čísloviek.  
Oboznámiť žiakov 
s funkciou zámen 
vo vete a druhmi 
zámen.  

Žiak pozná 
definíciu a delenie 
čísloviek na 
základné a radové. 
Ovláda pravopis 
čísloviek v obore 
do sto. 
Rozozná zámená 
v texte, vie že 
nahrádzajú 
podstatné 
a prídavné mená. 
Vie určiť základné 
druhy zámen. 

5 h   

Vyhľadávanie 
prísloviek v texte. 
Vyhľadávanie 
predložiek 
v texte. Ich 
správne písanie 
a čítanie. 

Príslovky, 
predložky 

Oboznámiť žiakov 
s neohybnými 
slovnými druhmi. 
Triedenie 
neohybných 
slovných druhov. 
Vyhľadávať 
príslovky 
a predložky 
v texte. Oboznámiť 
žiakov 
s pravopisom 
predložiek a ich 
správnou 
výslovnosťou. 
Naučiť sa 
vyslovovať 
a pravopisne 
správne písať 

Žiak pozná 
príslovky, s ktorými 
sa už stretol 
v minulých 
ročníkoch. 
Žiak ovláda 
výslovnosť 
a pravopis 
predložiek. 
Žiak vie používať 
spojky, pozná 
spojky, ktoré sa 
vyskytujú v textoch 
najčastejšie. Vie 
ich prakticky 
používať vo vete.  
Žiak vie 
identifikovať 
v texte častice, 

5 h   



predložky s, so, z, 
zo, k, ku.  

pozná ich funkciu, 
vie vymenovať 
aspoň niektoré 
a vie ich použiť 
v hovorenom aj 
písomnom 
prejave.. 

Vyhľadávanie 
spojok v texte, 
ako slov  
spájajúcich slová 
a vety. 
Vyhľadávanie 
častíc vo vete. 

Spojky, 
častice 

Oboznámiť žiakov 
so spojkami 
a časticami 
v slovenskom 
jazyku. Vyhľadávať 
v texte 
a primerane ich 
požívať. 

4 h   

LIT Rozlišovanie 
komiksu od iného 
druhu detskej 
literatúry. Tvorba 
vlastných 
komiksov podľa 
dejovej 
postupnosti. 

Komiks Vedieť a poznať 
význam slova 
komiks. Vedieť 
rozlíšiť sekvenčne 
alebo graficky 
spracovaný príbeh. 

Žiak ovláda pojem 
komiks. Vie ho 
odlíšiť od iného 
druhu detskej 
literatúry. Vie 
prečítať dej 
komiksu. Pozná 
postupnosť deja. 
Vie, ktoré otázky 
sú pred nejakou 
udalosťou a ktoré 
nasledujú za ňou. 
Vie usporiadať 
obrázky podľa 
sledu deja. Vie sám 
alebo za pomoci 
spolužiakov 
nakresliť krátky 
komiks a napísať 
k nemu text. 

12 h   

SLOH Zhrnutie 
a upevnenie učiva 
štvrtého ročníka. 

Upevňovanie 
učiva 

Upevniť učivo 
štvrtého ročníka. 

Žiak vie 
nadobudnuté 
vedomosti 
aplikovať 
v praktických 
cvičeniach. 

4 h   

Jú
n

 

SJ Triedenie slov, 
slovnej zásoby na 
slová bez 
citového 
zafarbenia a slová 

Citoslovcia Vyvodiť z textu 
zvukomalebné 
slová.  

VMR 
ENV 
OSR 
MKV 

Metóda 
rozhovoru. 
Metóda 
dramatizácie 

Žiak vie citoslovcia 
identifikovať 
v texte, pozná ich 
funkciu, vie 
vymenovať aspoň 

Metóda 
kontroly 
a hodnotenia. 
Metóda 

5 h Kontrolný 
diktát č. 7 

 



s citovým 
zafarbením 
Rozlišovanie slov 
a nahrádzanie 
expresívnych slov 
slovami citového 
zafarbenia 
a naopak.. 

FIG 
MDV 
DV 
Etická výchova 
Vlastiveda 
Prírodoveda 
Hudobná výchova 
Výtvarná výchova 
 

deja. 
Manipulačné 
hry. 
Metóda 
demonštrácie. 
Metóda 
samostatnej 
práce. 
Metóda 
skupinovej 
práce. 
Metóda 
riešenia 
problémových 
úloh. 
Metóda nácviku 
a precvičovania 
zručností. 
Metóda 
aplikácie 
vedomostí 
v praktických 
cvičeniach. 
 

niektoré a vie ich 
použiť 
v hovorenom aj 
písomnom prejave. 

klasifikácie. 
Metóda 
didaktických 
textov 
Metóda 
dramatizácie. 
Metóda 
ústneho 
skúšania  
a preverovania 
vedomostí. 

Aplikácia 
poznatkov 
v tvorivých 
a problémových 
cvičeniach. 
Aktívne 
využívanie 
gramatických 
pravidiel v praxi. 
Zhodnotenie 
zvládnutia učiva. 
Rozvoj 
sebahodnotenia.  

Opakovanie Opakovanie 
ohybných slovných 
druhov. 

Žiak vie teoretické 
poznatky 
a vedomosti 
aplikovať do 
praktických 
cvičení. 
V písomnom aj 
ústnom prejave 
uplatňuje pravopis 
a  vyjadrovacie 
prostriedky 
primerané jeho 
veku 
a nadobudnutým 
vedomostiam. 
 

5 h   

Opakovanie  Opakovanie 
neohybných 
slovných druhov 

5 h   

Opakovanie 
celoročného 
učiva 

Opakovanie učiva 
celého štvrtého 
ročníka. 

5 h   

LIT Opakovanie 
učiva 

Zopakovať učivo 4. 
ročníka. 

10 h Záverečná 
písomná 
práca 

 

SLOH Opakovanie 
učiva 

Zopakovať učivo 
štvrtého ročníka. 

4 h   

 

 

Použité skratky: 

VMR – výchova k manželstvu a rodičovstvu                   FIG – finančná gramotnosť                        DV -  dopravná výchova                              ENV -  enviromentálna výchova 

OSR – osobnostný a sociálny rozvoj                                MDV – mediálna výchova                       MKV – multikultúrna výchova 

 

 



 

 
 


