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Školský vzdelávací program Slovenský jazyk a literatúra 

 

Charakteristika vzdelávacieho predmetu:   

Vyučovací predmet Slovenský jazyk a literatúra má v systéme školského vzdelávania centrálne postavenie, pretože vytvára predpoklady na 

zvládnutie ostatných vyučovacích predmetov. 

Jazyk sprevádza človeka po celý život (v písomnej alebo ústnej podobe). Je prostriedkom poznávania, vyjadrovania myšlienok, komunikácie. 

Kultivované ovládanie slovenčiny zabezpečuje nielen úspešné zvládnutie školského vzdelávania, ale aj ich plnohodnotné uplatnenie v 

pracovnom zaradení. Žiaci nadobúdajú také schopnosti a zručnosti, aby sa vedeli vhodne vyjadrovať a svoje poznatky uplatňovali v praktickom 

živote. Tieto schopnosti sú potrebné a dôležité aj pre úspešné osvojovanie si poznatkov v ďalších oblastiach vzdelávania. 

Vzdelávací obsah slovenského jazyka a literatúry tvoria tri oblasti: jazyková komunikácia, komunikácia a sloh, čítanie a literatúra. Jazyková 

komunikácia vedie žiakov k presnému a logickému mysleniu, ktoré je základným predpokladom jasného a zrozumiteľného vyjadrovania. Žiaci 

vhodnou motiváciou dokážu informácie získavať, poznávať a porovnávať. 

V oblasti Komunikácia a sloh sa žiaci učia vnímať a chápať rozličné jazykové informácie, čítať s porozumením, kultivovane písať, rozprávať a 

na základe prečítaného alebo počutého textu samostatne sa rozhodovať. 

V literárnom vzdelávaní sa žiak zoznamuje s literatúrou všeobecne, s konkrétnymi literárnymi druhmi a žánrami, získava základné informácie o 

autoroch. Žiak sa učí samostatne formulovať vlastné názory o prečítanom diele. Žiak by mal v literatúre nájsť zábavu a poučenie a získať také 

intelektuálne zručnosti, ktoré z neho robia vzdelaného čitateľa. 

Ciele vyučovacieho predmetu:   



Cieľom vzdelávania v oblasti slovenského jazyka a literatúry je dosiahnuť takú úroveň rečových zručností, aby žiaci zvládali každú 

komunikatívnu situáciu, primerane a vhodne z hľadiska jazykového štýlu, s príslušnou gramatickou a pravopisnou normou v ústnom a písomnom 

prejave. 

 

Spoločenské ciele: 

- rozvíjať u žiakov estetické cítenie založené  na empatii a asertivite, viesť ich k prosociálnemu správaniu, aby si dokázali uvedomiť podstatu a 

význam ľudských hodnôt 

- prostredníctvom jazyka viesť žiakov k spoznávaniu histórie vlastného národa a vážiť si ľudí, ktorí sa zaslúžili o rozvoj slovenského jazyka 

Vzdelávacie ciele: 

-rozvíjať komunikačné schopnosti žiakov, aby získali kvalitnú jazykovú kompetenciu t.j. schopnosť reagovať v rôznych jazykových situáciách 

-viesť žiakov k poznaniu bohatosti jazykových prostriedkov na jednotlivých rovinách jazykového systému 

-zamerať sa na funkčné využitie jazykových i mimojazykových prostriedkov v ústnom i písomnom prejave 

-zoznámiť žiakov so súborom diel slovenskej i svetovej literatúry, ktorá zodpovedá dosiahnutému stupňu psychického i fyzického vývinu žiakov 

-cvičiť žiakov v pravopisnej norme, správne vyslovovať a ústne realizovať text 

-vnímať a prijímať literárny text, prostredníctvom ktorého nadobúdajú čitateľské zručnosti, učia sa pochopiť text a porozumieť mu 

Výchovné ciele: 

- pestovať u žiakov lásku k materinskému jazyku a vedomie jazykovej príslušnosti k istému etniku, pocit jazykovej príbuznosti a spolupatričnosti 

s inými etnikami 

- viesť žiakov od základnej gramotnosti k získavaniu čitateľských návykov, orientovať sa na knihu, vzbudiť záujem o čítanie a pozitívne prijímať 

literatúru a kultúru 

- viesť žiakov k nadobúdaniu sebavedomia pri vystupovaní na verejnosti 



Výchovno-vzdelávacie stratégie:  

Jazykové znalosti, štylistické a komunikatívne zručnosti, čitateľské a literárne zručnosti ako súčasť jazykovej kultúry predstavujú základné znaky 

vyspelosti absolventa základného vzdelania. Žiak by mal vedieť: 

- tlmočiť svoje myšlienky, pocity i názory ústnou i písomnou formou 

- rozlišovať spisovné i nespisovné výrazy 

- správne používať rôzne jazykové štýly 

- vyhľadávať, zhromažďovať a spracovávať informácie 

- viesť kritický, konštruktívny dialóg, dokázať hodnotiť literárne texty 

- uvedomiť si kultúrne rozmanitosti so zameraním na multikultúrnu komunikáciu 

- používať jazykové príručky a slovníky 

- orientovať sa v školskej i obecnej knižnici 

Stratégia vyučovania:   

V našej škole sú vytvorené vynikajúce podmienky na to, aby učiteľ mohol podporovať vyučovanie s využitím IKT- na hodinách slovenského 

jazyka a literatúry budeme využívať internetovú počítačovú učebňu i interaktívnu tabuľu pri tvorbe projektov a testovaní žiakov.  V rámci 

zvyšovania čitateľskej gramotnosti v plnej miere využijeme školskú i mestskú knižnicu. 

Podľa aktuálnej ponuky sa zapojíme do literárnych súťaží: Hviezdoslavov Kubín, Timravina studnička, Šaliansky Maťko, Rozprávkové 

vretienko, Literárny Lučenec, Európa v škole. 

Pokúsime sa zrealizovať návštevu Novohradskej knižnice v Lučenci.  

 

8. Hodnotenie predmetu 



Na hodnotenie predmetu  vychádzame s Metodického pokynu č. 7/2009-R z 28. apríla 2009 na hodnotenie žiakov základnej školy.   Hodnotíme 

žiaka a následne  ho  klasifikujeme komplexne, na princípe individuálneho prístupu k osobnosti a hľadáme u žiaka silné stránky,  ktoré postupne 

rozvíjame. Pri klasifikácii sledujeme a zisťujeme prírastok vedomostí. Klasifikáciu obohacujeme aj o slovné hodnotenie. Predmet slovenský 

jazyk a literatúra  je  hodnotený ústnou aj písomnou formou. Pri ústnej forme kontroly úrovne osvojenia poznatkov uprednostňujeme 

prezentovanie poznatkov žiakmi na základe dobrovoľnej odpovede žiaka, alebo určenia konkrétneho žiaka učiteľom. Zisťujeme a hodnotíme 

najmä osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu. Písomnou formou je kontrolované a hodnotené 

osvojenie si základných poznatkov prostredníctvom písomky alebo didaktického testu na konci tematického celku. Zručnosti pri praktických 

aktivitách  sú hodnotené slovne so stručným komentárom k výkonu žiaka. Samostatná práca žiakov a schopnosti práce s textom  sú hodnotené 

priebežne verbálnou formou. Úroveň kombinovaných verbálnych, písomných, grafických prejavov a komunikatívnych zručností  je kontrolovaná 

a hodnotená prostredníctvom prezentácie projektov podľa kritérií na základe dohody učiteľa so žiakmi. Po ukončení tematického celku učiteľ 

môže pripraviť súborný didaktický test na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. Didaktické testy, písomné cvičenia, frontálne 

skúšanie, kontrolné diktáty a tému školskej písomnej práce pripravuje vyučujúci.  

Povinné práce: 

Kontrolné diktáty  

Klasifikácia kontrolných diktátov: 

                                                 výborný (1) 0 - 1 chyba 

                                                chválitebný (2) 2 - 3 chyby 

                                                 dobrý (3) 4 - 7 chýb 

                                                dostatočný (4) 7 - 10 chýb 

                                                nedostatočný (5) 11 a viac chýb 

Školské slohové  práce:  

Školské písomné práce budú klasifikované tromi známkami, pričom známky budú vyjadrené slovne (výborný, chválitebný, dobrý, dostatočný, 

nedostatočný). Prvá známka vyjadruje  



hodnotenie dodržania slohového útvaru, slohového postupu, štylizácie druhá známka vyjadruje hodnotenie pravopisu a tretia známka estetickú 

úpravu textu (sloh; úprava a pravopis).  

Pri hodnotení  rozvíjame u žiakov správne sebahodnotenie i hodnotenie navzájom. Pri hodnotení a klasifikácii žiaka posudzujeme získané 

kompetencie v súlade so školským vzdelávacím programom.  

Hodnotíme a klasifikujeme: 

- komunikačné zručnosti v jazyku (v potrebnej miere) 

- jazykové schopnosti 

- manuálne zručnosti a ich využitie 

- umelecké schopnosti 

- analýzy problémov a schopnosti ich riešenia 

 

Ďalšie možnosti  hodnotenia písomných prác: 

- previerky na konci tematických celkov, 

- pravopisné cvičenia, päťminútovky podľa potreby na precvičovanie gramatických javov, 

- všestranný jazykový rozbor (fonetika, morfológia, syntax, štylistika) podľa potreby. 

 

Hodnotenie písomných prác a testov  

 

a/ stupnica na základné písomné práce  

percentuálna úspešnosť                   známka 



100 % - 91%                                  výborný 

90 % - 76 %                                   chválitebný 

75 % - 56 %                                   dobrý 

55 % - 26 %                                  dostatočný 

25 % a menej                                nedostatočný 

 

 

Ďalšie hodnotené aktivity: 

- ústne skúšanie pri tabuli  

- aktivita 

- skupinová práca na hodine  

- plnenie domácich úloh  

- zapojenie do súťaží a projektov 

 

 

2) literatúra 

 

V literárnej výchove budú hodnotené nasledovné aktivity a činnosti žiakov: 

 



- referát o prečítanej knihe, o spisovateľovi ( prezentácia, príprava nástenky,  

rozhlasového okienka, príspevku do školského časopisu…), 

- recitácia 2 básní alebo textov ( využitie v školskom kole Hviezdoslavov Kubín), 

- kvalita čítania s porozumením, 

- ústne skúšanie pri tabuli, 

- aktivita, 

- práca s textom, rozbor prečítaného textu, 

- písomný test v okruhu určitej kapitoly (autor, dielo, literárne pojmy), 

- spolupráca s knižnicou, 

- vedenie čitateľského  denníka, 

- dramatická tvorba ( scénka). 

 

3) sloh 

 

V slohovej zložke budú žiaci hodnotení: 

- podľa školskej slohovej písomnej práce,  

 

Ďalšie hodnotené aktivity v slohu: 

- ústne cvičenia, 



- plnenie domácich úloh, 

- vlastná tvorba v rámci vyučovania i domácej prípravy, 

- zapojenie sa do súťaží: Európa v škole, Prečo mám rád slovenčinu…, a ďalšie literárne súťaže. 

 

Celkové hodnotenie bude pozostávať  z: 

- vzťahu k predmetu, účasti v súťažiach, 

- aktivity, snahy a záujme o učenie, 

- odbornej činnosti žiakov, 

- celkových výsledkov dosiahnutých v rôznych aktivitách, projektoch, 

- z výsledkov spracovania tematických úloh a cvičení. 

 

Dôležitou súčasťou vyučovacieho procesu je hodnotenie a klasifikácia vedomostí a zručností žiakov. Klasifikácia má byť objektívna podľa 

platných pokynov a zásad. V predmete sa bude hodnotiť nielen známkou, ale aj rôznymi formami hodnotenia ( pochvaly, slovné hodnotenie).Na 

2. stupni základnej školy sa hodnotí ovládanie ortoepickej, ortografickej, pravopisnej, lexikálnej, morfologickej a čiastočne aj syntaktickej 

normy, ďalej úroveň poznatkov z jednotlivých jazykových rovín a pohotovosť pri práci s jazykovými príručkami, praktické využívanie získaných 

poznatkov o jazyku pri tvorbe vlastných textov a celková jazyková úroveň a kultivovanosť jazykového prejavu žiaka v jeho písomnej i ústnej 

podobe.  

Pri žiakoch s poruchami písania (dysgrafia), čítania (dyslexia), výslovnosti (dyslália) a s telesným postihnutím sa dodržiava špecifický prístup pri 

zadávaní domácich úloh, pri písaní diktátov a slohových prác, pri hodnotení a klasifikácii.  Slovenský jazyk je úzko spätý s literatúrou, pretože 

využíva aj texty používané ako ukážky na hodinách literatúry, kde je vyjadrený vzťah autora k jazyku. A naopak, pri vyučovaní literatúry sa pri 

analýze literárneho diela môžu aplikovať poznatky z náuky o jazyku a štylistiky.  Vyučovanie slovenského jazyka je úzko späté s ostatnými 

vyučovacími predmetmi. 

 



 

                        Školský vzdelávací program Slovenský jazyk a literatúra 5.ročník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov predmetu Slovenský jazyk a literatúra 

Časový rozsah výučby 

5 hodín týždenne – Slovenský jazyk a sloh 3hodiny týždenne ( 99 hod ročne) 

Literatúra 2hod týždenne ( 66 hod ročne) 

Spolu 165 hodín ročne 

Ročník Piaty 

Škola ZŠ M.R.Štefánika 

Kód a názov ŠVP ISCED 2 

Stupeň vzdelania nižšie sekundárne 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk slovenský 



 

1.Časť - Jazyk a sloh 

 

Počet a zameranie kontrolných diktátov:  4 

1. Opakovanie zo 4. ročníka 

2. Podstatné mená 

3. Prídavné mená 

4. Slovesá 

 

Počet a zameranie školských písomných prác: 1 

1. Rozprávanie s prvkami opisu 

Tematické celky: 

I. Opakovanie učiva zo 4.  

II. Zhovárame sa a diskutujeme 

III. Píšeme si so známymi 

IV. Chceme byť informovaní 

V. Informujeme včas a správne 

VI. Opisujeme svet vôkol nás 

VII. Tvoríme jednoduché príbehy 

VIII. Príbeh a opis patria k sebe 

IX. Zhotovujeme podľa návodu 

X. Opakovanie učiva z 5. ročníka 

 

 



Tematický celok 
Téma 

 

Ciele a kľúčové 

kompetencie 

 

Obsahový 

štandard 
Výkonový štandard 

Prierezová 

téma 

Metódy práce a 

hodnotenia 

I. Opakovanie 

učiva zo 4.ročníka 

Spoznajme sa 

Spôsobilosť učiť sa sám aj 

v skupine. 

Spôsobilosť kritického 

myslenia. 

Spôsobilosť formulovať a 

riešiť problémy. 

Vytvárať vlastný 

hodnotový systém. 

 

 Opakovanie učiva 

zo 4.roč. 

 

 Zopakovanie vedomostí o jednoduchej 

vete. 

 Zopakovanie delenia viet podľa 

obsahu. 

 Žiak vie vytvoriť prezentáciu o sebe 

a dokáže sa pomocou nej  predstaviť. 

OSR 

Vo všetkých 

tematických 

celkoch 

a témach: 

práca 

s učebnicou, 

práca so zbierkou 

úloh, práca so 

slovníkmi 

a jazykovými 

príručkami, 

diktát, slohová 

práca, 

individuálne 

čítanie, čítanie 

v skupine, 

spoločné čítanie, 

brainstorming, 

diskusia, 

rozhovor, 

rozprávanie, 

vysvetľovanie, 

písomné metódy, 

didaktické hry, 

tvorivé činnosti, 

dramatizácia, 

inscenačné hry, 

pracovný list, 

ústna skúška, 

písomná skúška, 

test 

 

Dôležité otázky 

 
Rozoznať všeobecné 

usporiadanie textu – 

odseky, nadpisy atď. 

Rozpoznať a pomenovať 

rozličné texty a určiť ich 

horizontálnu štruktúru. 

  

 Hláskoslovie 

a pravopis 

v koreni slova 

 Melódia 

opytovacích viet 

 Zopakovanie vedomostí o opytovacej 

vete. 

 Žiak vie samostatne tvoriť opytovacie 

vety, správne ich graficky zapísať 

a odlíšiť od oznamovacích 

a rozkazovacích viet. 

 Žiak dokáže vlastnými slovami 

sformulovať funkciu opytovacích viet 

v texte. 

 

Slnko a príroda 

Pochopiť podstatu 

umeleckého a vecného 

textu vzhľadom na funkciu 

slovných druhov 

 Vysvetliť funkciu 

slovných druhov a 

gramatických kategórií 

vzhľadom na význam 

umeleckého a vecného 

textu. 

 Slovné druhy 

 Zopakovanie vedomostí o slovných druhoch. 

 Žiak  vie vyhľadať v texte  slovesá,  podstatné a 

prídavné  mená. 

 Žiak dokáže vlastnými slovami  vysvetliť pojem 

slabika a vie zadané slovo rozdeliť sa slabiky. 

 

Jozef Murgaš 

 Rozlišovanie 

odborných slov 

a prebratých cudzích  

slov 

 Podstatné a prídavné  

mená 

 Oboznámenie sa s osobnosťou Jozefa Murgaša. 

 Žiak vie pracovať s textom podľa pokynov 

učiteľa,  dokáže vyhľadať v texte informácie a vie  

na ich základe sformulovať odpovede na zadané 

otázky. 

 

Rozprávajme zážitky 
Pochopiť podstatu 

umeleckého a vecného 

 Slovesá 

 Osoba-číslo-čas 

 Skupinové čítanie textu plynule a nahlas tak,  že 

žiaci  čítajú jednotlivé postavy. 
 



textu vzhľadom na funkciu 

slovných druhov 

 Vysvetliť funkciu 

slovných druhov a 

gramatických kategórií 

vzhľadom na význam 

umeleckého a vecného 

textu. 

 Žiak vie vyhľadať v texte explicitne vyjadrené 

informácie: miesto a čas. . Zopakovanie slovies 

a vyvodenie ich funkcie v texte. 

 Precvičovanie časovania slovies. 

Podľa potreby 

Ako sa učiť. Vieme 

počúvať? 

Vyjadriť myšlienky a 

informácie s rôznym 

cieľom pre rôzne druhy 

publika 

Sformulovať tému 

adekvátnu cieľu 

komunikácie alebo stanoviť 

cieľ komunikácie 

vzhľadom na jej tému. 

Vybrať vhodný slohový 

útvar/žáner v súlade s 

cieľmi písania. 

Vytvoriť slohový útvar/ 

žáner v súlade s cieľmi 

písania. 

 Pravidlá 

aktívneho 

počúvania 

 

 Oboznámenie sa, precvičovanie a 

ovládanie pravidiel aktívneho 

počúvania. 

OSR 

Opakovanie 

Vytvárať vlastný 

hodnotový systém. 
  

 Zopakovanie 

vedomostí 

z 1.stupňa 

 Zopakovanie a utvrdenie vedomostí 

z 1. stupňa ZŠ. 
 

Kontrolný diktát č. 

1 

(Opakovanie 

pravopisu 1.- 

4.ročníka) 

Rešpektovať jazykové 

pravidlá 

Vo vlastných jazykových 

prejavoch dodržiavať 

pravidlá a požiadavky 

ortografie, morfológie a 

syntaxe. 

  

 Písanie i a y 

v koreni slova- 

vybrané slová 

 Žiak vie správne rozdeliť slová na 

konci riadka. 

 Žiak vie aplikovať nadobudnuté 

vedomosti z ortografie. 

 Žiak vie posúdiť text z hľadiska 

jazykovej správnosti. 

OSR 

Oprava kontrolného 

diktátu č. 1 

 

Spôsobilosť učiť sa sám aj 

v skupine. 

Spôsobilosť kritického 

 Analýza chýb 

 Žiak vie posúdiť text z hľadiska 

jazykovej správnosti. 

 Žiak vie napísať čistopis s opravenými 

OSR 



myslenia. 

Spôsobilosť formulovať a 

riešiť problémy. 

Vytvárať vlastný 

hodnotový systém. 

  

chybami. 

II. Zhovárame sa a 

diskutujeme 

Interview 

Kto sa veľa pýta, 

veľa sa dozvie. 

Zamerať svoje čítanie 

podľa potreby 

Vybrať text podľa 

komunikačného zámeru a 

podľa danej situácie. 

Nahlas, ticho a opakovane 

prečítať 

 

 Definícia 

cieleného 

rozhovoru – 

interview 

 Otvorené 

a zatvorené otázky 

 Žiak dokáže na základe analýzy 

identifikovať poznatky o interview. 

 Žiak vie stanoviť tému interview, 

stanoviť otázky, zoradiť ich podľa 

logickej postupnosti. 

 Žiak vie uskutočniť interview na 

zadanú alebo voľnú tému a vie vytvoriť 

písomnú verziu interview. Dokáže 

aplikovať teoretické vedomosti 

o formálnej úprave. 

 Žiak vie v interview zvoliť vhodný 

spoločenský tón. Dokáže  začať 

a ukončiť komunikáciu so známymi 

ľuďmi. Vie dodržiavať vhodnú 

vzdialenosť s komunikujúcim – 

proxemiku a haptiku. 

MUTV 

 Interview -projekt 
Schopnosť tvorivého 

myslenia 

 interview 

s významnou 

osobnosťou 

 

 

Vety podľa zámeru 

hovoriaceho 

 

 

 
Rozoznať všeobecné 

usporiadanie textu – 

odseky, nadpisy atď.  

Rozpoznať a pomenovať 

rozličné texty a určiť ich 

horizontálnu štruktúru. 

 
Vyhľadať prvky 

nadväznosti medzi slovami 

a skupinami slov, ktoré 

slúţia na plynulý prechod 

medzi vetami, odsekmi, 

časťami výpovedí. 

Určiť časovú a logickú 

 Druhy viet podľa 

obsahu 

  

 Žiak vie rozlíšiť základné typy viet 

podľa obsahu 
 

Želacie vety 

 Charakteristika 

a rozlišovanie 

želacích viet 
 Žiak vie posúdiť správnosť 

interpunkcie v jednoduchej vete; v 

želacej a zvolacej vete. 

OSR 

Zvolacie vety 
 Charakteristika 

zvolacích viet 
 

Melódia viet 

 Druhy melódie 

v jednotlivých 

typoch viet 

 Stúpavá a klesavá 

melódia 

 

 Žiak vie správne intonovať všetky 

druhy viet. 
MEDV 



postupnosť pri rozvíjaní 

témy. 

  

Slovosled 

Pochopiť podstatu 

umeleckého a vecného 

textu vzhľadom na funkciu 

slovných druhov 

 Vysvetliť funkciu 

slovných druhov a 

gramatických kategórií 

vzhľadom na význam 

umeleckého a vecného 

textu. 

 Význam 

správneho 

slovosledu vo vete 

 Žiak vie samostatne tvoriť jednoduché 

holé a rozvité vety, pričom dodržiava 

správny slovosled a správne používa 

interpunkčné znamienka. 

MEDV 

Spoznávajme 

spoluhlásky 

Spodobovanie 

spoluhlások na 

konci slova pred 

prestávkou 
 Schopnosť rozlišovať 

zmeny vo výslovnosti 

 Spodobovanie 

 Rozdelenie 

spoluhlások podľa 

znelosti 

 Žiak vie správne dodržiavať pravidlá 

spodobovania na základe osvojeného 

učiva o znelosti spoluhlások. 

MEDV 

Spodobovanie 

spoluhlások vnútri 

slova a na hranici 

slov 

 Miesta 

spodobovania 

spoluhlások v 

slove 

 Žiak vie správne vyslovovať slová, 

v ktorých nastáva spodobovanie. 
EV 

Diskusia 
Zdôvodnite svoj 

názor 

 

 

Vyjadriť myšlienky a 

informácie s rôznym 

cieľom pre špecifické 

publikum 

Sformulovať tému 

adekvátnu komunikačnej 

situácii. 

Zosúladiť jazykové prvky s 

cieľom komunikácie. 

Zvoliť vhodný spoločenský 

tón komunikácie v súlade s 

jej cieľom a prostredím. 

Začať a ukončiť 

komunikáciu na určitú 

 Charakteristika 

pojmov 

debata,diskusia 

a časti argumentu 

 Žiak vie vecne argumentovať – 

zdôvodniť úsudok s odkazom na text. 

Na obhajobu svojho stanoviska dokáže 

žiak použiť argumenty, ktoré získa 

analýzou textu. 

 Žiak vie vytvoriť z textu na základe 

čiastkových informácií hypotézu o jeho 

závere a svoju hypotézu overiť v 

diskusii. 

 Žiak dokáže zhodnotiť obsahovú 

stránku prijatého prehovoru a vysloviť 

protiargumenty. V prípade 

nepochopenia vie opraviť slovné 

hodnotenie alebo preformulovať svoju 

MULTM 



tému. 

Analyzovať kvalitu ústneho 

prejavu. 

Organizovať a rozvíjať 

svoje myšlienky v súlade s 

komunikačnou situáciou 

  

výpoveď. 

Prestávka, sila 

hlasu, dôraz 

Vyhľadať prvky 

nadväznosti medzi slovami 

a skupinami slov, ktoré 

slúžia na plynulý prechod 

medzi vetami, odsekmi, 

časťami výpovedí. 

Určiť časovú a logickú 

postupnosť pri rozvíjaní 

témy. 

  

 Charakteristika 

pojmu prestávka 

v reči 

 Druhy prestávok 

 Charakteristika 

pojmu sila hlasu  

dôraz vo vete 

 

 Žiak chápe formálnu stránku textu a 

dokáže ju vyjadriť hlasovými 

prostriedkami: prestávkou, silou  hlasu 

a dôrazom. 

OSR 

 

Pracujte s hlasom 

Hlavný slovný 

prízvuk 

 Charakteristika 

pojmu prízvuk 

 Hlavný prízvuk, 

vedľajší prízvuk 

 Žiak vie správne intonovať všetky 

druhy viet a uplatňovať správny slovný 

a vetný prízvuk. 

MEDV 

Ako sa učiť. Čítate 

radi? 

Pochopiť podstatu 

umeleckého a vecného 

textu vzhľadom na funkciu 

slovných druhov 

 Vysvetliť funkciu 

slovných druhov a 

gramatických kategórií 

vzhľadom na význam 

umeleckého a vecného 

textu. 

 Pravidlá dobrého 

čitateľa 

 Pravidlá 

zlepšovania 

pamäti 

 Žiak ovláda pravidlá dobrého čitateľa 

a pravidlá na zlepšovanie pamäti. 
OSR 

Opakovanie učiva 

Spôsobilosť učiť sa sám aj 

v skupine. 

Spôsobilosť kritického 

myslenia. 

Spôsobilosť formulovať a 

riešiť problémy. 

Vytvárať vlastný 

hodnotový systém. 

 Utvrdzovanie 

pojmov- 

prozodické 

vlastnosti reči 

 Žiak vie identifikovať pojmy, dokáže 

ich prakticky odlíšiť. 
 



  

III. Píšeme si so 

známymi 

Pozdrav, 

pohľadnica, adresa 

Zamerať svoje čítanie 

podľa potreby 

Vybrať text podľa 

komunikačného zámeru a 

podľa danej situácie. 

Nahlas, ticho a opakovane 

prečítať 

 

 Písomná 

správnosť 

písomnej 

komunikácie 

 Správnosť písania 

adresy 

 Žiak vie rozlíšiť, porovnať a vysvetliť 

pojmy pohľadnica a súkromný list. 

 Žiak vie vytvoriť text pohľadnice v 

súlade s cieľom komunikácie. 

 Žiak aplikuje vedomosti o písaní 

osobných zámen v korešpondencii 

s veľkými písmenami. 

 Žiak vie napísať na pohľadnicu adresu 

adresáta i odosielateľa. 

OSR 

Osobné – základné 

zámená 

Vyhľadať prvky 

nadväznosti medzi slovami 

a skupinami slov, ktoré 

slúţia na plynulý prechod 

medzi vetami, odsekmi, 

časťami výpovedí. 

Určiť časovú a logickú 

postupnosť pri rozvíjaní 

témy. 

  

 Vysvetlenie 

pojmu osobné 

zámená 

 Druhy osobných 

zámen 

 Žiak vie vyhľadať a pomenovať 

zámená vo vlastnom texte. 
OSR 

Osobné 

privlastňovacie 

zámená 

 

 Charakteristika 

pojmu 

 Druhy 

privlastňovacích 

zámen 

 Žiak vie rozlíšiť osobné 

privlastňovacie zámeno od základného. 

 Žiak vie utvoriť osobné privlastňovacie 

zámeno od základného. 

OSR 

Číslovky – 

základné, radové 

Pochopiť podstatu 

umeleckého a vecného 

textu vzhľadom na funkciu 

slovných druhov 

 Vysvetliť funkciu 

slovných druhov a 

gramatických kategórií 

vzhľadom na význam 

umeleckého a vecného 

textu. 

 Charakteristika 

čísloviek 

 Rozlišovanie 

radových 

a základných 

čísloviek 

 Žiak vie rozoznať základné a radové 

číslovky vo svojom texte. 

 Žiak vie aplikovať vedomosti o ich 

skloňovaní a dodržiava ich pravopis. 

OSR 

FG 

Súkromný list, 

adresa 

List príbuzným 

Zamerať svoje čítanie 

podľa potreby 

Vybrať text podľa 

komunikačného zámeru a 

podľa danej situácie. 

Nahlas, ticho a opakovane 

prečítať 

 Písomná 

komunikácia 

v súkromí 

 Znaky 

súkromného listu 

 Žiak pozná štruktúru súkromného listu, 

ovláda úvodné a záverečné formulky. 

Žiak vie vytvoriť na zadanú alebo 

voľnú tému súkromný list. 

 Žiak aplikuje vedomosti o písaní 

osobných zámen v korešpondencii 

s veľkými písmenami. 

OSR  



  

Ako sa učiť. 

Vieme čítať 

piktogramy mapy, 

grafy? 

 Spôsobilosť učiť sa učiť 

 Vysvetlenie 

pojmov 

piktogram, mapa, 

graf 

 Žiak vie definovať pojmy: piktogram, 

mapa, graf. 

 Žiak na základe otázok dokáže z grafu 

získať informácie a vie sformulovať 

závery. 

 

Opakovanie učiva 

Spôsobilosť učiť sa sám aj 

v skupine. 

Spôsobilosť kritického 

myslenia. 

Spôsobilosť formulovať a 

riešiť problémy. 

Vytvárať vlastný 

hodnotový systém. 

  

 Utvrdenie 

a precvičovanie 

nadobudnutých 

vedomostí 

 Žiak vie identifikovať pojmy, dokáže 

ich prakticky odlíšiť 
 

IV. Chceme byť 

informovaní 

SMS 

Zamerať svoje čítanie 

podľa potreby 

Vybrať text podľa 

komunikačného zámeru a 

podľa danej situácie. 

Nahlas, ticho a opakovane 

prečítať 

  

 Charakteristika 

a význam 

textových správ 

 Žiak vie vytvoriť na zadanú alebo 

voľnú tému SMS. 
MEDV 

E-mail 

 Charakteristika 

pojmov internet, 

email, emailová 

adresa 

 Žiak vie vytvoriť na zadanú alebo 

voľnú tému e-mail. 
MEDV 

Podstatné mená 

Skloňovanie 

podstatných mien Pochopiť zmysel 

umeleckého a vecného 

textu vzhľadom na využitie 

znamienok, 

(rod, číslo, pád, osoba, 

číslo, čas). 

  

 Zaradenie podstat. 

Mien do slovných 

druhov 

 Gramatické 

kategórie 

 Žiak vie pri komunikácii správne 

použiť ohybné slovné druhy – 

podstatné mená. 

EV 

Predložky 

 Význam 

predložiek pri 

určovaní pádov 

podst.mien 

 Žiak dodržiava správne predložkové 

väzby pri tvorbe slovných spojení, viet 

a celých textov. 

OSR 

DV 
Podstatné mená 

mužského rodu – 

životné/ neživotné 

 Delenie podst. 

Mien podľa 

životnosti 

 Žiak vie pri komunikácii správne 

použiť ohybné slovné druhy (podstatné 

mená a ich gramatické kategórie: rod, 

číslo, pád. 

 Žiak vie aplikovať svoje vedomosti 



o skloňovaní podstatných mien pri 

tvorbe vlastného textu. 

Vzor chlap 

 Pádové prípony 

podst. Mien pri 

vzore chlap 
 Žiak vie roztriediť podstatné mená 

podľa gramatického rodu. 

 Žiak vie aplikovať vedomosti 

o vzoroch vo vlastnom texte. 

OSR 

Vzor hrdina 

 Pádové prípony 

podst. Mien pri 

vzore hrdina 

Správa 

Zamerať svoje čítanie 

podľa potreby 

Vybrať text podľa 

komunikačného zámeru a 

podľa danej situácie. 

Nahlas, ticho a opakovane 

prečítať 

  

 Komunikácia, 

nformácie a 

správy 

 Žiak vie rozlíšiť, porovnať a vysvetliť 

pojem správa. 

 Žiak vie vytvoriť na zadanú alebo 

ľubovoľnú tému správu. 

MEDV 

Vzor dub 

Pochopiť zmysel 

umeleckého a vecného 

textu vzhľadom na využitie 

interpunkčných 

znamienok, 

(rod, číslo, pád, osoba, 

číslo, čas). 

  

 Skloňovanie 

pods.mien podľa 

vzoru dub –

pádové prípony 

 Žiak vie roztriediť podstatné mená 

podľa gramatického rodu. 

 Žiak vie aplikovať vedomosti 

o vzoroch a o skloňovaní podstatných 

mien vo vlastnom texte. 

DV 

 

Vzor stroj 

 Skloňovanie 

a pádové prípony 

podľa vzoru stroj 

Opakovanie 

podstatných mien 

mužského rodu 

Spôsobilosť učiť sa sám aj 

v skupine. 

Spôsobilosť kritického 

myslenia. 

Spôsobilosť formulovať a 

riešiť problémy. 

Vytvárať vlastný 

hodnotový systém. 

  

 Triedenie 

podst.mien do 

vzorov 

 Pravopis 

podst.mien- 

pádové prípony 

 Žiak vie argumentovať a aplikovať 

svoje znalosti o skloňovaní 

podstatných mien mužského rodu. 

 

Oznámenie 

Zamerať svoje čítanie 

podľa potreby 

Vybrať text podľa 

 Charakteristika 

pojmu oznámenie 

 Druhy oznámení 

 Žiak vie vytvoriť na zadanú alebo 

ľubovoľnú tému oznámenie. 
MEDV 



komunikačného zámeru a 

podľa danej situácie. 

Nahlas, ticho a opakovane 

prečítať 

  

Podstatné mená 

ženského rodu – 

vzor žena 

Pochopiť zmysel 

umeleckého a vecného 

textu vzhľadom na využitie 

znamienok, 

(rod, číslo, pád, osoba, 

číslo, čas). 

  

 Skloňovanie 

podst. Mien žr 

podľa vzoru žena-

pádové prípony 

 Žiak vie roztriediť podstatné mená 

podľa gramatického rodu. 

 Žiak vie aplikovať vedomosti 

o vzoroch a o skloňovaní podstatných 

mien vo vlastnom texte. 

OŽZ 

Vzor ulica 

 Skloňovanie 

podst. Mien žr 

podľa vzoru ulica-

pádové prípony 

Ako sa učiť. Vieme 

rozlíšiť vecný 

a umelecký text? 

Pochopiť podstatu 

umeleckého a vecného 

textu vzhľadom na funkciu 

slovných druhov 

 Vysvetliť funkciu 

slovných druhov a 

gramatických kategórií 

vzhľadom na význam 

umeleckého a vecného 

textu. 

 Rozlišovanie 

vecného 

a umeleckého 

textu 

 Žiak dokáže vybrať a posúdiť text z 

obsahového i formálneho hľadiska. 
MEDV 

V. Informujeme 

včas a správne 

Pozvánka 

Zamerať svoje čítanie 

podľa potreby 

Vybrať text podľa 

komunikačného zámeru a 

podľa danej situácie. 

Nahlas, ticho a opakovane 

prečítať 

  

 Význam 

pozvánky prí 

písomnej 

komunikácii 

 Žiak vie rozlíšiť, porovnať a vysvetliť 

pojem pozvánka. 

 Žiak vie vytvoriť na zadanú alebo 

ľubovoľnú tému pozvánku. 

OSR 

Vzor dlaň 

Pochopiť zmysel 

umeleckého a vecného 

textu vzhľadom na využitie 

znamienok, 

 Skloňovanie 

podst. Mien žr 

podľa vzoru dlaň-

pádové prípony 

 Žiak vie roztriediť podstatné mená 

podľa gramatického rodu. 

 Žiak vie aplikovať vedomosti 

o vzoroch a o skloňovaní podstatných 

mien vo vlastnom texte. 

EV 

Vzor kosť  Skloňovanie 



gramatických kategórií 

(rod, číslo, pád, osoba, 

číslo, čas). 

  

podst. Mien žr 

podľa vzoru  kosť 

-pádové prípony 

Vizitka 

Zamerať svoje čítanie 

podľa potreby 

Vybrať text podľa 

komunikačného zámeru a 

podľa danej situácie. 

Nahlas, ticho a opakovane 

prečítať 

  

 Charakteristika 

pojmu vizitka 

 Význam 

používania vizitky 

 Žiak vie definovať pojem vizitka. 

 Žiak vie vytvoriť vlastnú vizitku. 
OSR 

Opakovanie 

podstatných mien 

ženského rodu 

Spôsobilosť učiť sa sám aj 

v skupine. 

Spôsobilosť kritického 

myslenia. 

Spôsobilosť formulovať a 

riešiť problémy. 

Vytvárať vlastný 

hodnotový systém. 

  

 Utvrdzovanie 

a precvičovanie 

skloňovania podst. 

Mien žr 

 Nácvik pravopisu 

 Žiak vie argumentovať a aplikovať 

svoje znalosti o skloňovaní 

podstatných mien ženského rodu. 

 

Podstatné mená 

stredného rodu – 

vzor mesto 

Pochopiť zmysel 

umeleckého a vecného 

textu vzhľadom na využitie 

znamienok, 

(rod, číslo, pád, osoba, 

číslo, čas). 

  

 Skloňovanie 

podst. Mien sr 

podľa vzoru 

mesto-pádové 

prípony 

 

 Žiak vie roztriediť podstatné mená 

podľa gramatického rodu. 

 Žiak vie aplikovať vedomosti 

o vzoroch a o skloňovaní podstatných 

mien vo vlastnom texte. 

EV 

FG 

Vzor srdce 

 Skloňovanie 

podst. Mien sr 

podľa vzoru 

srdce-pádové 

prípony 

  

Plagát 

Informácie, ktoré 

neprehliadnete 

Zamerať svoje čítanie 

podľa potreby 

Vybrať text podľa 

komunikačného zámeru a 

 Charakteristika 

pojmu plagát 

 Význam 

používania 

 Žiak vie rozlíšiť, porovnať a vysvetliť 

pojem plagát. 

 Žiak vie vytvoriť na zadanú alebo 

ľubovoľnú tému  plagát. 

OSR  



podľa danej situácie. 

Nahlas, ticho a opakovane 

prečítať 

  

plagátov 

Vzor vysvedčenie 
Pochopiť zmysel 

umeleckého a vecného 

textu vzhľadom na využitie 

znamienok, 

(rod, číslo, pád, osoba, 

číslo, čas). 

  

 Skloňovanie 

podst. Mien sr 

podľa vzoru 

vysvedčenie-

pádové prípony 

  

 Žiak vie roztriediť podstatné mená 

podľa gramatického rodu. 

 Žiak vie aplikovať vedomosti 

o vzoroch a o skloňovaní podstatných 

mien vo vlastnom texte. 

OSR 

Vzor dievča 

 Skloňovanie 

podst. Mien sr 

podľa vzoru 

dievča-pádové 

prípony 

  

Inzerát 

Zamerať svoje čítanie 

podľa potreby 

Vybrať text podľa 

komunikačného zámeru a 

podľa danej situácie. 

Nahlas, ticho a opakovane 

prečítať 

  

 Charakteristika 

pojmov inzerát, 

ponuka, dopyt 

 Žiak vie definovať pojem inzerát. 

 Žiak vie vytvoriť na zadanú alebo 

voľnú tému inzerát. 

MEDV 

Opakovanie 

podstatných mien 

stredného rodu 

Spôsobilosť učiť sa sám aj 

v skupine. 

Spôsobilosť kritického 

myslenia. 

Spôsobilosť formulovať a 

riešiť problémy. 

Vytvárať vlastný 

hodnotový systém. 

  

 Utvrdzovanie 

a precvičovanie 

skloňovania podst. 

Mien SR 

 Nácvik pravopisu 

 Žiak vie argumentovať a aplikovať 

svoje znalosti o skloňovaní 

podstatných mien stredného rodu. 

 

 

Reklama 

Zamerať svoje čítanie 

podľa potreby 

Vybrať text podľa 

komunikačného zámeru a 

 Charakteristika 

pojmu reklamy 

 Využitie reklamy 

 Žiak vie rozlíšiť, porovnať a vysvetliť 

pojem reklama. 

 Žiak vie vytvoriť na zadanú alebo 

voľnú tému reklamu. 

MEDV 



podľa danej situácie. 

Nahlas, ticho a opakovane 

prečítať 

  

 Žiak vie analyzovať a zovšeobecniť 

druhy reklám - vizuálne a auditívne. 

Opakovanie 

skloňovania 

podstatných mien 

Spôsobilosť učiť sa sám aj 

v skupine. 

Spôsobilosť kritického 

myslenia. 

Spôsobilosť formulovať a 

riešiť problémy. 

Vytvárať vlastný 

hodnotový systém. 

  

 Utvrdzovanie 

a precvičovanie 

vedomostí o 

podst.menách 

 Nácvik pravopisu 

 Žiak vie aplikovať svoje znalosti 

o podstatných menách. 
 

Kontrolný diktát č. 

2 

(Podstatné mená) 

 

Rešpektovať jazykové 

pravidlá 

Vo vlastných jazykových 

prejavoch dodržiavať 

pravidlá a požiadavky 

ortografie, morfológie a 

syntaxe. 

  

 Preverovanie 

pravopisu 

pádových prípon 

podst.mien 

 

 Žiak vie aplikovať vedomosti 

o skloňovaní podstatných mien v 

písanom texte. Žiak vie správne 

rozdeliť slová na konci riadka. 

 Žiak vie aplikovať nadobudnuté 

vedomosti z ortografie. 

OSR 

Oprava kontrolného 

diktátu č. 2 

Spôsobilosť učiť sa sám aj 

v skupine. 

Spôsobilosť kritického 

myslenia. 

Spôsobilosť formulovať a 

riešiť problémy. 

Vytvárať vlastný 

hodnotový systém. 

  

 Analýza chýb 

 Žiak vie formou tichého čítania 

skontrolovať svoj text, identifikovať a 

opraviť chyby. 

OSR 

Ako sa učiť. 

Vieme, čo je v texte 

dôležité? 

Rozoznať všeobecné 

usporiadanie textu – 

odseky, nadpisy atď. 

Rozpoznať a pomenovať 

rozličné texty a určiť ich 

horizontálnu štruktúru. 

  

 Charakteristika 

pojmov konspekt, 

poznámky 

a rozdiely medzi 

nimi 

 Žiak vie v texte vyhľadať fakty a spojiť 

čiastkové informácie do komplexnej 

informácie. 

 Žiak si systematicky tvorí poznámky, 

zaznamenáva si kľúčové slová. 

 Žiak vie v rozličných informačných 

zdrojoch vyhľadať informácie. 

OSR 



 Žiak vie zdôvodniť výber a rozlíšiť 

význam získaných informácií. 

VI. Opisujeme svet 

vôkol nás 

Opisujeme 

živočíchy 

Zamerať svoje čítanie 

podľa potreby 

Vybrať text podľa 

komunikačného zámeru a 

podľa danej situácie. 

Nahlas, ticho a opakovane 

prečítať 

  

 Charakteristika 

pojmu opis, 

postup pri tvorbe 

opisu živočíchov 

 Žiak pozná štruktúru textu: úvod – 

jadro - záver. 

 Žiak vie členiť text na odseky. 

 Žiak vie vysvetliť pojmy opis, osnova, 

koncept a čistopis. 

 Žiak dokáže na základe osnovy vytvoriť 

opis zvieraťa. 

 Žiak chápe význam prídavných mien 

v opise. 

DV 

 

Akostné prídavné 

mená 

 

Vyhľadať prvky 

nadväznosti medzi slovami 

a skupinami slov, ktoré 

slúžia na plynulý prechod 

medzi vetami, odsekmi, 

časťami výpovedí. 

Určiť časovú a logickú 

postupnosť pri rozvíjaní 

témy. 

  

 Prídavné mená-

charakteristika 

 Rozdelenie 

 Akostne PM-

charakteristika 

 Žiak chápe prepojenie podstatných 

mien s prídavnými menami a zhodu 

gramatických kategórií. 

 Žiak vie správne použiť akostné 

prídavné mená vo svojom texte 

MEDV 

Stupňovanie 

prídavných mien 

 

 Vysvetlenie 

pojmu 

stupňovanie PM – 

akostné a 

vzťahové 

 Žiak vie správne vystupňovať akostné 

prídavné mená. 

 Žiak vie vysvetliť funkciu stupňovania 

prídavných mien v umeleckom texte. 

MEDV 

Opisujeme 

ilustráciu/obrázok 

 

Zamerať svoje čítanie 

podľa potreby 

Vybrať text podľa 

komunikačného zámeru a 

podľa danej situácie. 

Nahlas, ticho a opakovane 

prečítať 

  

 Postup pri opise 

obrázka 

 Žiak dokáže na základe osnovy vytvoriť 

opis ilustrácie/obrázka. 

 Žiak aplikuje poznatky o štruktúre 

a členení textu na odseky na vlastnom 

texte. 

DV 

Skloňovanie 

prídavných mien - 

vzor pekný 

Vyhľadať prvky 

nadväznosti medzi slovami 

a skupinami slov, ktoré 

slúžia na plynulý prechod 

medzi vetami, odsekmi, 

časťami výpovedí. 

Určiť časovú a logickú 

postupnosť pri rozvíjaní 

 Skloňovanie 

akostných a 

vzťahových PM 

podľa vzoru 

pekný 

 Nácvik pravopisu 

 Žiak vie roztriediť prídavné mená 

podľa gramatického rodu. 

 Žiak vie aplikovať vedomosti 

o vzoroch a skloňovaní prídavných 

mien pri tvorbe vlastného textu. 

OŽZ 

Vzor cudzí 
 Skloňovanie 

akostných a 
EV 



témy. 

  

vzťahových PM 

podľa vzoru 

pekný 

 Nácvik pravopisu 

Opisujeme osobu 

Zamerať svoje čítanie 

podľa potreby 

Vybrať text podľa 

komunikačného zámeru a 

podľa danej situácie. 

Nahlas, ticho a opakovane 

prečítať 

  

 Postup pri opise 

osoby 

 Žiak dokáže na základe osnovy vytvoriť 

opis osoby. 

 Žiak aplikuje poznatky o štruktúre 

a členení textu na odseky na vlastnom 

texte. 

MEDV 

Opakovanie 

prídavných mien 

 

Spôsobilosť učiť sa sám aj 

v skupine. 

Spôsobilosť kritického 

myslenia. 

Spôsobilosť formulovať a 

riešiť problémy. 

Vytvárať vlastný 

hodnotový systém. 

  

 Utvrdzovanie 

vedomostí 

o akostných 

a vzťahových PM 

 Pravopisné 

rozdiely 

 Žiak chápe dôležitosť zhody medzi 

podstatnými a prídavnými menami pre 

porozumenie textu. 

 Žiak vie vyvodiť záver na základe 

zistených súvislostí medzi 

informáciami v texte. 

 

Kontrolný diktát č. 

3 

(Prídavné mená) 

Rešpektovať jazykové 

pravidlá 

Vo vlastných jazykových 

prejavoch dodržiavať 

pravidlá a požiadavky 

ortografie, morfológie a 

syntaxe. 

  

 Preverovanie 

vedomostí – 

pravopis PM 

podľa vzorov 

 Žiak vie aplikovať vedomosti 

o skloňovaní prídavných mien v 

písanom texte. Žiak vie správne 

rozdeliť slová na konci riadka. 

 Žiak vie aplikovať nadobudnuté 

vedomosti z ortografie. 

OSR 

Oprava kontrolného 

diktátu č. 3 

 

Spôsobilosť učiť sa sám aj 

v skupine. 

Spôsobilosť kritického 

myslenia. 

Spôsobilosť formulovať a 

riešiť problémy. 

Vytvárať vlastný 

hodnotový systém. 

 Analýza chýb 

 Žiak vie bez podnetu učiteľa formou 

tichého čítania skontrolovať svoj text, 

identifikovať a opraviť chyby. 

OSR 



  

Synonymá – slová 

s podobným 

významom 

 

 

Pochopiť umelecký a vecný 

text s využitím explicitných 

informácií. 

Pochopiť text podľa 

implicitných informácií. 

Tvoriť a overiť navrhnuté 

hypotézy. 

Reprodukovať umelecký a 

vecný text na základe 

chronologickej alebo 

logickej postupnosti 

Používať slovnú zásobu 

primeranú určitému cieľu 

komunikácie a publiku 

  

 Charakteristika 

pojmu 

 Tvorba synoným 

   Žiak vie vysvetliť pojem synonymum a 

antonymum. 

 Žiak vie vysvetliť lexikálny význam 

synoným a antoným v danom texte. 

 Žiak dokáže aplikovať vedomosti pri 

tvorbe vlastného textu. 

 Žiak vie vysvetliť funkciu synoným 

a antoným vo vlastnom texte. 

 Žiak si dokáže overiť významy 

neznámych slov v jazykovedných 

príručkách. 

 Žiak vie pracovať so slovníkmi – MSS, 

KSSJ. 

MEDV 

Antonymá – slová 

s opačným 

významom 

Pochopiť umelecký a vecný 

text s využitím explicitných 

informácií. 

Pochopiť text podľa 

implicitných informácií. 

Tvoriť a overiť navrhnuté 

hypotézy. 

Reprodukovať umelecký a 

vecný text na základe 

chronologickej alebo 

logickej postupnosti 

Používať slovnú zásobu 

primeranú určitému cieľu 

komunikácie a publiku 

  

 Charakteristika 

pojmu 

 Tvorba antoným 

OŽZ 

Ako sa učiť. Vieme 

rozlíšiť tému 

a hlavnú myšlienku? 

 

Vyjadriť myšlienky a 

informácie s rôznym 

cieľom pre rôzne druhy 

publika 

Sformulovať tému 

adekvátnu cieľu 

 Charakteristika 

pojmov téma, 

hl.myšlienka, 

obsah 

 Žiak vie vyhľadať zaujímavú 

myšlienku, vie vyjadriť autorský zámer 

– pointu. Žiak dokáže zvoliť a 

formulovať tému adekvátnu 

komunikačnej situácii. 

 Žiak vie samostatne a pohotovo 

EV 



komunikácie alebo stanoviť 

cieľ komunikácie 

vzhľadom na jej tému. 

Vybrať vhodný slohový 

útvar/žáner v súlade s 

cieľmi písania. 

Vytvoriť slohový útvar/ 

žáner v súlade s cieľmi 

písania. 

sformulovať základné myšlienky na 

tému a vysloviť ich výstižne, 

zrozumiteľne, plynulo a jasne. 

 Žiak vie podľa logickej postupnosti 

usporiadať svoju výpoveď. 

VII. Tvoríme 

jednoduché príbehy 

Jednoduché 

rozprávanie - 

osnova 
 

Zamerať svoje čítanie 

podľa potreby 

Vybrať text podľa 

komunikačného zámeru a 

podľa danej situácie. 

Nahlas, ticho a opakovane 

prečítať 

Pochopiť umelecký a vecný 

text s využitím explicitných 

informácií. 

Pochopiť text podľa 

implicitných informácií. 

Tvoriť a overiť navrhnuté 

hypotézy. 

Reprodukovať umelecký a 

vecný text na základe 

chronologickej alebo 

logickej postupnosti 

 

 Charakteristika 

pojmu 

 Rozdelenie 

rozprávania 

 osnova 

 Žiak vie navrhnúť tému, ktorá je v 

súlade s komunikačnou situáciou a 

vybrať vhodný slohový útvar, ktorý 

zosúladí s témou písania. 

 Žiak vie vysvetliť pojem osnova. 

 Žiak vie nahlas, plynulo prečítať svoj 

text, pričom správne artikuluje, 

intonuje, prispôsobuje tempo reči. 

 Žiak dokáže prijať hodnotenie od 

ostatných spolužiakov. 

 Žiak vie odôvodniť, prečo niektoré 

pripomienky nezapracoval do textu. 

 Žiak vie napísať čistopis so 

zapracovanými a opravenými chybami. 

OŽZ 

 

Slovesá 

 

Pochopiť podstatu 

umeleckého a vecného 

textu vzhľadom na funkciu 

slovných druhov 

 Vysvetliť funkciu 

slovných druhov a 

gramatických kategórií 

vzhľadom na význam 

umeleckého a vecného 

textu. 

 Charakteristika 

slovného druhu 

 Gramatické 

kategórie osoba, 

číslo, čas 

 Žiak vie aplikovať vedomosti o 

časovaní vo vlastnom texte. 

 Žiak vie použiť správne tvar tykania 

a vykania. 

DV 

Činnostné a stavové 

slovesá 

 Rozdelenie 

slovies 

 Žiak vie vyhľadať a pomenovať 

slovesá v texte. 
MEDV 

 
Gramatické 

kategórie slovies: 
 Časovanie slovies 

 Žiak vie posúdiť správnosť použitia 

slovesných časov vzhľadom na časovú 
MEDV 



slovesný čas postupnosť. 

Opakovanie slovies 

Spôsobilosť učiť sa sám aj 

v skupine. 

Spôsobilosť kritického 

myslenia. 

Spôsobilosť formulovať a 

riešiť problémy. 

Vytvárať vlastný 

hodnotový systém. 

  

 Precvičovanie 

a utvrdzovanie 

vedomostí o 

slovesách 

 Žiak vie aplikovať nadobudnuté 

vedomosti o slovesách. 
 

Kontrolný diktát č. 

4 

(Slovesá) 

Rešpektovať jazykové 

pravidlá 

Vo vlastných jazykových 

prejavoch dodržiavať 

pravidlá a požiadavky 

ortografie, morfológie a 

syntaxe. 

  

 Previerka 

pravopisu slovies 

 Žiak vie použiť ortografické pravidlá 

pravopisu slovies vo vlastnom texte. 

Žiak vie správne rozdeliť slová na 

konci riadka. 

 Žiak vie aplikovať nadobudnuté 

vedomosti z ortografie slovies. 

OSR 

Oprava kontrolného 

diktátu č. 4 

Spôsobilosť učiť sa sám aj 

v skupine. 

Spôsobilosť kritického 

myslenia. 

Spôsobilosť formulovať a 

riešiť problémy. 

Vytvárať vlastný 

hodnotový systém. 

  

 Analýza chýb 

 Žiak vie bez podnetu učiteľa formou 

tichého čítania skontrolovať svoj text, 

identifikovať a opraviť chyby. 

OSR 

Slabičné 

a neslabičné 

predpony, odvodené 

slová 

 Schopnosť učiť sa učiť 

 Tvorivá komunikácia 

 Význam predpôn 

pri tvorení 

odvodených slov 

 Žiak vie vyhľadať odvodené slová. OSR 

Jednovýznamové 

slová 

a viacvýznamové 

slová 

Pochopiť umelecký a vecný 

text s využitím explicitných 

informácií. 

Pochopiť text podľa 

implicitných informácií. 

Tvoriť a overiť navrhnuté 

 Charakteristika 

pojmov 

 Rozdiely 

 Žiak vie vysvetliť lexikálne významy  

jednovýznamových 

a viacvýznamových slov. 

 Žiak dokáže na základe kontextu 

odhadnúť význam slov a overiť si ich v 

jazykovedných príručkách. 

OSR 

 



hypotézy. 

Reprodukovať umelecký a 

vecný text na základe 

chronologickej alebo 

logickej postupnosti 

  

 Žiak vie pracovať so slovníkmi – MSS, 

KSSJ. 

Jednoduché 

rozprávanie – 

časová postupnosť 

 

Zamerať svoje čítanie 

podľa potreby 

Vybrať text podľa 

komunikačného zámeru a 

podľa danej situácie. 

Nahlas, ticho a opakovane 

prečítať 

 

Pochopiť umelecký a vecný 

text s využitím explicitných 

informácií. 

Pochopiť text podľa 

implicitných informácií. 

Tvoriť a overiť navrhnuté 

hypotézy. 

Reprodukovať umelecký a 

vecný text na základe 

chronologickej alebo 

logickej postupnosti 

 

 Význam časovej 

postupnosti 

v rozprávaní 

 Žiak vie vytvoriť jednoduché 

rozprávanie s dodržaním časovej 

postupnosti. 

 Žiak vie posúdiť slovesný čas vzhľadom 

na časovú postupnosť. 

 Žiak chápe význam slovies v 

rozprávaní. 

MEDV 

VIII. Príbeh a opis 

patria k sebe 

Jozef a Hrdzavka 

Pochopiť podstatu 

umeleckého a vecného 

textu vzhľadom na funkciu 

slovných druhov 

Vysvetliť funkciu 

slovných druhov a 

gramatických kategórií 

vzhľadom na význam 

umeleckého a vecného 

textu. 

 Spájanie opisu 

a rozprávania v 

príbehu 

 Žiak chápe funkciu opisných častí textu 

v rozprávaní. 

 Žiak vie vytvoriť na zadanú alebo 

voľnú tému ucelené rozprávanie 

s prvkami opisu s dodržaním časovej 

postupnosti. 

 

Rozširujeme si 

slovnú zásobu – 

Pochopiť umelecký a vecný 

text s využitím explicitných 

 Charakteristika 

význam 

 Žiak dokáže v texte identifikovať 

ustálené slovné spojenia. 
OSR  



prirovnania, 

porekadlá 

informácií. 

Pochopiť text podľa 

implicitných informácií. 

Tvoriť a overiť navrhnuté 

hypotézy. 

Reprodukovať umelecký a 

vecný text na základe 

chronologickej alebo 

logickej postupnosti 

  

prirovnaní, 

porekadiel 

 Žiak vie zdôvodniť výber a použitie 

jednotlivých ustálených slovných 

spojení. Žiak vie v súlade s cieľom 

komunikácie využívať prirovnania, 

príslovia, porekadlá, pranostiky, vie 

odôvodniť svoj výber. 

 Žiak vie porovnať všetky ustálené 

slovné spojenia a určiť ich špecifiká. 

Rozširujeme si 

slovnú zásobu – 

príslovia, pranostiky 

 Charakteristika 

a význam prísloví 

a pranostík 

Príprava na 1. 

školskú písomnú 

prácu (rozprávanie 

s prvkami opisu) 

Opakované čítanie a oprava 

konceptu textu so 

zameraním na gramatiku, 

interpunkciu a pravopis 

Revidovať a editovať 

koncept textu s cieľom 

zlepšiť štýl a opraviť 

gramatické chyby, pravopis 

a interpunkciu. 

 

 Tvorba konspektu 

rozprávania 

s prvkami opisu 

 Žiak vie vytvoriť na zadanú tému 

koncept. 

 Žiak dokáže napísať primerane zložité, 

spisovné, myšlienkovo ucelené 

rozprávanie s prvkami opisu. 

OSR 

1. písomná slohová 

 

 Rozprávanie -

čistopis 

 Žiak vykoná korektúry s využitím PSP, 

KSSJ a text upraví na čistopis s 

prihliadnutím na formálnu stránku 

práce. 

OSR 

Oprava 1.písomnej 

slohovej práce 

 

Spôsobilosť učiť sa sám aj 

v skupine. 

Spôsobilosť kritického 

myslenia. 

Spôsobilosť formulovať a 

riešiť problémy. 

Vytvárať vlastný 

hodnotový systém. 

  

 Analýza chýb 

 Žiak vie opraviť texty vytvorené niekým 

iným. 

 Žiak na základe analýzy textov dokáže 

identifikovať, systematizovať a 

zovšeobecniť poznatky o slohových 

útvaroch. 

 Žiak pozná korektorské značky a vie 

pracovať so slovníkmi – MSS, PSP, 

KSSJ. 

 

IX. Zhotovujeme 

podľa návodu 

Opis pracovnej 

činnosti – 

vysádzanie 

ihličnanov 

Zamerať svoje čítanie 

podľa potreby 

Vybrať text podľa 

komunikačného zámeru a 

podľa danej situácie. 

Nahlas, ticho a opakovane 

prečítať 

 

 Charakteristika 

pojmu a postup 

pri tvorbe opisu 

 Význam PM 

a slovies 

 Žiak pozná štruktúru textu: úvod – 

jadro - záver. 

 Žiak vie členiť text na odseky. 

 Žiak vie vysvetliť pojem opis pracovnej 

činnosti. 

 Žiak chápe význam prídavných mien 

a slovies v dynamickom opise. 

 Žiak chápe a aplikuje poznatky o 

osnove, o chronologicko-logickej 

EV 



 

 

 

 

 

 

 

štruktúre opisu, o koncepte a čistopise. 

 Žiak dokáže vytvoriť opis pracovnej 

činnosti. 

Spisovný jazyk 

a nárečie 

Spisovné 

a nespisovné slová 

Používať slovnú zásobu 

primeranú určitému cieľu 

komunikácie a publiku 

  

 Slovná zásoba 

 Rozdelenie slov 

podľa spisovnosti 

 Žiak rozlišuje spisovnú slovnú zásobu 

od nárečia. 

 Žiak vie vysvetliť pojmy spisovný 

jazyk a nárečie, vie uviesť konkrétne 

príklady. 

 Žiak vie odôvodniť správnosť 

vybraného textu v konkrétnej situácii. 

MEDV 

OSR 

X. Opakovanie 

učiva z 5.ročníka 

Opakovanie učiva 

Spôsobilosť učiť sa sám aj 

v skupine. 

Spôsobilosť kritického 

myslenia. 

Spôsobilosť formulovať a 

riešiť problémy. 

Vytvárať vlastný 

hodnotový systém. 

  

 Utvrdzovanie 

a precvičovanie 

vedomostí 5.roč 

 Zopakovanie a utvrdenie vedomostí 

z 5. ročníka. 
 

 Výstupný test 
 Previerka 

vedomostí 

 Žiak vie aplikovať nadobudnuté 

vedomosti a spôsobilosti. 
 

Hodnotenie 

a klasifikácia práce 

žiakov v 5.ročníku 

    



2.Časť-  Literatúra 

Projekty: 

1. Autori literatúry pre deti 

2. Regionálna povesť 

3. Komiks 

Doplnkové čítanie: 

1. Kniha slovenských rozprávok podľa vlastného výberu 

2. Kniha slovenských povestí podľa vlastného výberu 

Tematické celky: 

I. Úvod do literatúry 

II. V ríši rozprávok 

III. Pozrime si rozprávku 

IV. Čo opriadli povesti 

V. Príbehy spred tisícročí 

VI. Príbehy na rýchle čítanie 

VII. Vedomosti z každej oblasti 

VIII. Opakovanie učiva 5. ročníka           

 



Tematický celok Téma 

Obsahový štandard 

 

Ciele a kľúčové 

kompetencie 

 

Výkonový štandard 
Prierezové 

témy 

 

Metódy 

práce a 

hodnotenia 

I. Úvod do 

literatúry 

Ako sa robia zázraky 
Charakteristika umeleckej 

literatúry 
Vzbudenie záujmu 

o štúdium a čítanie 

Zabezpečiť zdroje 

informácií 

 

Vedieť sa vhodne 

vyjadrovať a svoje 

poznatky uplatňovať v 

praktickom živote. 

 

Žiak: 

 vie vysvetliť rozdiel medzi 

autorom (článku v novinách, 

v časopise) a spisovateľom 

(umeleckej literatúry), 

 vie vysvetliť rozdiel medzi 

umeleckým textom a textom 

v dennej tlači, 

 dokáže porovnať knihu 

a internet ako zdroj 

informácií; uvedomuje si ich 

pozitíva i negatíva, 

 pozná systém školskej 

knižnice, 

 vie v knižnici vybrať knihu 

podľa  tematického 

zatriedenia 

 vie vymenovať knižničné 

služby, 

 pozná typy knižníc, 

 chápe čítanie ako prostriedok 

sebarozvoja 

 dokáže reprodukovať  

prečítaný text, 

 pracuje s textom a dokáže ho 

zadeliť do poézie alebo 

prózy, 

 vie vysvetliť jednotlivé 

pojmy – rým, rytmus, verš, 

strofa – vyhľadať ich 

v básni, 

 vie vyhľadať prirovnanie, 

personifikáciu a vytvoriť 

vlastné. 

 

Pojmy: autor/spisovateľ, 

čitateľ/divák, text/ilustrácia, 

MEDV 

OSR 

REV 

Vo všetkých 

tematických 

celkoch 

a témach: 
práca 

s učebnicou, 

práca so 

zbierkou úloh, 

práca so 

slovníkmi 

a jazykovými 

príručkami, 

individuálne 

čítanie, 

čítanie 

v skupine, 

spoločné 

čítanie, 

brainstorming

, diskusia, 

rozhovor, 

rozprávanie, 

vysvetľovanie

, písomné 

metódy, 

didaktické 

hry, tvorivé 

činnosti, 

dramatizácia, 

inscenačné 

hry, pracovný 

list, ústna 

skúška, 

písomná 

skúška, test 

Pozvánka do knižnice Zdroje umeleckej literatúry 

Návšteva školskej 

knižnice 

Základné pojmy literatúra, kniha, 

knižnica 

Kto je dobrý čitateľ 
Charakteristika pojmu čitateľ 

Správna technika čítania 

Uspávanky a ľúbostné 

piesne 

Búvajže mi, búvaj... 

Povej, vetrík, povej 

Po doline tichý vetrík 

povieva 

Ľudové piesne 

Rozdelenie, zberatelia 

Rým 

Vážiť si národné 

tradície 

Vedieť prevziať 

zodpovednosť za 

výsledok skupiny 

 

Pamäťové a aplikačné 

zručnosti, aplikácia 

vedomostí. 

 

Kultúrne kompetencie. 

Uvedomenie si svojej 

národnej identity. 

Rozvíjať cítenie, 

vnímanie, intuíciu, 

fantáziu. 

Technika čítania. 

Verejná prezentácia 

textu. 

 



kniha/ knižnica, časopis, 

noviny 

II. V ríši 

rozprávok 

Dvere do trinástej 

komnaty – ľudové 

rozprávky 

Ľudové rozprávky 

Vytváranie pozitívneho 

vzťahu k národnej 

literatúre 

 

Pamäťové a 

klasifikačné zručnosti. 

 

Vytváranie pozitívneho 

vzťahu k vlastnému 

národu. 

 

Analytické a 

interpretačné zručnosti. 

 

Vzbudenie záujmu 

o čítanie rozprávok 

 

Žiak: 

 vie charakterizovať ľudovú 

rozprávku ako súčasť 

ľudovej slovesnosti, 

 vie rozlíšiť ľudovú 

rozprávku od autorskej, 

 vie vymenovať hlavné znaky 

rozprávky, 

 vie vyhľadať v texte hlavné 

znaky rozprávky, 

 pozná jednotlivé druhy 

rozprávok, 

 vie vysvetliť význam 

činnosti zberateľov 

ľudových rozprávok vo 

vytváraní ľudských 

a národných hodnôt, 

 vie  zdôvodniť úlohu 

fantázie a fantastických 

javov, magických čísel 

a predmetov v rozprávke, 

 vie rozlíšiť 

fantastické, realistické a 

zvieracie rozprávky, 

 vie určiť hlavné a vedľajšie 

postavy a charakterizovať 

ich, 

 vie vyhľadať odsek, 

 vie vyhľadať kľúčové slová, 

 vie sformulovať hlavnú 

myšlienku, 

 pozná a vie vysvetliť 

podstatu hádanky, vyčítanky, 

príslovia, porekadla 

OSR 

OŽZ 

REV 

MULTV 

TPPZ 

Veterný kráľ 

Druhy ľudových rozprávok 

Rozprávač, hlavná postava, 

vedľajšia postava 

Zberatelia ľudových 

rozprávok - slovenskí 

(Pavol Dobšinský, Samo 

Czambel) a  inonárodní 

(Božena Němcová 

a bratia Grimmovci). 

Zberatelia 

Zlatá páva 
Hlavné znaky ľudových rozprávok 

Dialóg 

Sitno 
Členenie prozaického diela 

Vonkajšia a vnútorná kompozícia 

Zemský poklad 
Realistická rozprávka 

Zveličovanie a humor 

Kubove príhody 

Žartovné rozprávky 



a pranostiky, 

 vie rozlíšiť hádanku, 

vyčítanku, príslovie, 

porekadlo a pranostiku; vie 

vysvetliť rozdiely medzi 

nimi a vie vysvetliť ich 

vznik a význam, 

 prijíma a vážiť si odkaz 

našich predkov. 

 

Pojmy: ľudová a autorská 

rozprávka, hlavné znaky 

rozprávky, hlavná 

myšlienka, téma, odsek, 

kľúčové slová, príslovia, 

porekadlá a pranostiky 

poučenie, vyčítanky 

Poézia nonsensu Čo je nonsens 

Rozvoj tvorivého 

myslenia a  fantázie 

Žiak: 

 pozná terminológiu humor, 

poučenie, nonsens, vie ich 

vyhľadať v texte rozprávky, 

 vie vysvetliť znaky nonsensu 

v texte (v poézii a v próze), 

 vie vysvetliť  nonsens  ako 

štylizáciu textu, 

 vie vysvetliť pôvod 

nonsensu v ľudovej 

slovesnosti (ľudová pieseň 

Červený kacheľ, biela pec), 

 vie na konkrétnej ukážke 

vysvetliť, ako vzniká 

nonsens, 

 vie vymenovať mená 

spisovateľov nonsensu, 

 vie vymenovať názvy 

OSR 

MULTV 

ENV 

 

Miroslav Válek: Ako sa 

Kubo stratil 

( naučiť sa časť 

básne spamäti) 

Dialogizované čítanie 

Štefan Moravčík: 

Starodávna povedačka 

Nácvik recitácie 

Ján Navrátil: Óda na 

kľúčovú dierku 

Umelecký prednes 

Zbojnícke, regrútske 

a vojenské piesne 

Druhy ľudových piesní 
Pamäťové a aplikačné 

zručnosti, aplikácia 



Hej, už sa na tej hore 

lístie červeneje 

Ej, musel by to chlap byť 

Ide furman dolinou 

Čie sú to kone, koníčky, 

kone 

vedomostí. 

Kultúrne kompetencie. 

Uvedomenie si svojej 

národnej identity. 

Rozvíjať cítenie, 

vnímanie, intuíciu, 

fantáziu. 

Technika čítania. 

Verejná prezentácia 

textu. 

Vzbudenie záujmu 

o čítanie rozprávok 

 

Pamäťové, klasifikačné 

a aplikačné zručnosti. 

Informačné zručnosti. 

Získavanie informácií z 

integrovaného 

informačného systému a 

internetu. 

Rozvíjanie čitateľských 

zručností a návykov, 

zdokonaľovanie 

techniky čítania. 

 

rozprávok iných národov. 

 

Pojmy: nonsens, humor, hra 

 

Deväťdesiatdeväť 

bratov a stý Ruža 
(Rozprávka zo 

Zakarpatskej Ukrajiny) 

Rozprávky iných národov 

 O červenej sliepočke 

(Írska rozprávka) 

Zvieracie rozprávky 

Vták Hrom (Indiánska 

rozprávka) 

Indiánske rozprávky 

Na návšteve 

u rozprávkarov – 

autorské rozprávky 

Autorské rozprávky Žiak: 

 vie vysvetliť funkciu 

nadpisu; nájsť a vysvetliť 

súvislosti medzi textom 

a nadpisom, 

 vie vysvetliť členenie textu 

na odseky, 

 vie vyhľadať kľúčové slová 

v odseku, 

 vie zdôvodniť, prečo sa 

literárne dielo člení na 

kapitoly, 

 pozná charakter 

Andersenovej rozprávky, vie 

vymenovať najznámejšie 

Andersenove rozprávky, 

OSR 

MEDV 

MULTV 

 

 

 

H. CH. Andersen: 

Slimák a ružový ker 

Autorské rozprávky 

M. Rúfus: Pamodaj 

šťastia 

Básnické rozprávky 

K. Čapek: Rozprávka 

psia 

Moderné rozprávky 

Ľ. Feldek: Nepodpísaná 

rozprávka 

Moderné rozprávky 

Roald Dahl: 

Čarodejnice 

Moderné rozprávky svetových 

spisovateľov 



Autori literatúry pre 

deti - projektová práca 

 Spôsobilosť používať 

kognitívne operácie. 

Spôsobilosť učiť sa sám 

aj v skupine 

Spôsobilosť prijať, 

vyhľadávať, spracovať 

a tvoriť informácie. 

 

 

ovláda ich reprodukciu, 

 vie vymenovať 

najvýznamnejšie diela 

Feldeka, 

 pozná a vie na konkrétnom 

texte vysvetliť pojem 

moderná rozprávka. Pozná 

význam diela K. Čapka, 

 dokáže posúdiť rozdiel 

medzi fantastickou 

a modernou rozprávkou, 

čarodejnica a škriatok 

v obidvoch typoch 

rozprávky. 

 

Pojmy: moderná rozprávka, 

monológ, dialóg, kapitola 

Príprava projektu 

Opakovanie a 

upevňovanie vedomostí 

Utvrdzovanie nadobudnutých 

poznatkov 

Spôsobilosť učiť sa sám 

aj v skupine. 

Spôsobilosť kritického 

myslenia. 

Spôsobilosť formulovať 

a riešiť problémy. 

Vytvárať vlastný 

hodnotový systém. 

 

Obradové a pracovné 

piesne 

Fašiangy, Turíce 

Po valasky od zeme 

Ej, slniečko horúce 

Druhy ľudových piesní 

Pamäťové a aplikačné 

zručnosti, aplikácia 

vedomostí. 

Kultúrne kompetencie. 

Uvedomenie si svojej 

národnej identity. 

Rozvíjať cítenie, 

vnímanie, intuíciu, 

fantáziu. 

Technika čítania. 

Verejná prezentácia 

textu. 

 

Žiak: 

 získa vzťah k tradícii, 

zoznámi sa so slovesnými 

výtvormi predkov, 

 spozná, kedy si ľudia 

spievali a ako piesne 

vznikali, 

 zistí od rodičov a starých 

rodičov, pri akých 

príležitostiach si ľudia 

spievali, pozná niektoré 

piesne regiónu, z ktorého 

pochádza, 

 zapíše si text ľudovej piesne 

zo svojho regiónu, 

 pozná jednotlivé druhy 

ľudových piesní, 

OSR 

MULTV 

MEDV 

REV 

TPPZ 
Zberatelia ľudových 

piesní: Ján Kollár 

Zberatelia ľud. Piesni 

Bibliograf.údaje 

Piesne regiónu 

Novohrad 

Regionálne ľudové piesne 



 vie porozprávať 

o jednotlivých druhoch 

ľudových piesní 

a o okolnostiach ich vzniku, 

 vie vymenovať dôležité 

obrady v živote našich 

predkov, pozná niekoľko 

obradových piesní. 

 vie zaradiť ľudové piesne do 

skupín a odôvodniť svoj 

názor, 

 vie definovať rytmus 

i personifikáciu a vie uviesť 

alebo nájsť v piesni príklad, 

 dokáže vytlieskať rytmus 

aspoň jedného verša 

ľubovoľnej detskej 

vyčítanky. 

 

Pojmy: ľudová pieseň, verš, 

strofa, rým , rytmus, 

prirovnanie, personifikácia - 

zosobnenie. 

Hodnotenie 

a klasifikácia práce 

žiakov v I. polroku 

 

  OSR 

 

III. Pozrime si 

rozprávku 

V bábkovom divadle Bábková hra 

Členenie divadelnej hry 
 

Analytické a 

interpretačné zručnosti. 

Pamäťové, klasifikačné 

a aplikačné zručnosti. 

Verejná prezentácia 

textu. Tvorivé 

zručnosti. 

Žiak: 

 vie charakterizovať 

divadelnú hru ako prozaické 

dielo - literárny text určený 

na realizáciu na divadelnej 

scéne, 

 vie vysvetliť pojmy viažuce 

MEDV 

OSR 

J. Speranskij: Krása 

nevídaná 

Dialogizácia v div. hre 

Poznávame filmovú 

a televíznu rozprávku 

Film.rozprávka, animovaný film 

Scenár 



Námet 

Režisér 

 sa k bábkovej hre, 

 vie vysvetliť pojem 

animácia, 

 vie vysvetliť rozdiel medzi 

bábkami, 

 pozná úlohu osôb, ktoré sa 

podieľajú pri inscenácii, 

 vie vysvetliť úlohu 

bábkoherca, 

 vie vysvetliť rozdiel medzi 

prozaickým textom a jeho 

zdramatizovanou podobou, 

 vie prečítať prehovory 

jednotlivých postáv 

dramatizovaného textu, 

 pozná tvorbu Viktora 

Kubala, zakladateľa 

slovenského kresleného 

filmu. 

 

Pojmy: bábková hra, 

bábkoherec, divadelná hra, 

dialogizovaná reč, filmová 

a televízna rozprávka, 

animovaný film, zvukové 

efekty, scenár, scenárista, 

režisér,  dramaturg, autor 

hudby, herec 

Perinbaba 

Dialogizácia 

Obraz, reč, hudba, zvukové efekty 

Zbojník Jurko 

Animovaný film 

Viktor Kubal – bibliogr.údaje 

O medveďovi, čo vedel 

premýšľať 

Školská dramatizácia rozprávky 

IV. Čo opriadli 

povesti 

Zakopaný meč pod 

Zoborom 

(historická povesť) 

Povesť a rozdelenie povestí Sociálne kompetencie 

Vedieť spolupracovať 

 

Tvorivé a štylistické 

zručnosti. 

Žiak: 

 vie definovať povesť, 

 vie vysvetliť, aký je rozdiel 

medzi povesťou 

a rozprávkou, 

 vie rozlíšiť ľudovú a umelú 

OSR 

ENV 

REV 

MULTV 

 

Matej kráľ a bača 

(historická povesť) 

Historická povesť 



Jozef Horák: Detvan 

a Jánošíkov poklad 

(miestna povesť) 

Miestna povesť Tvorba prosociálneho 

hodnotového systému. 

Schopnosť 

medziľudského 

dorozumenia, 

Schopnosť empatie. 

 

povesť, 

 získa úctu k tradícii, 

k postavám a udalostiam 

našej histórie, k prírodným 

krásam, 

 spozná autorov, ktorí písali 

povesti, 

 sa naučí, že povesti sa viažu 

k historickým udalostiam, 

postavám z histórie alebo 

k zaujímavým miestam, 

 vie prerozprávať obsah 

povesti, 

 vie s pomocou učiteľa 

abstrahovať a sformulovať 

hlavnú myšlienku povesti, 

 vie zostaviť dejovú osnovu, 

 vie sa orientovať v školskej 

knižnici – nájsť knihy 

povestí, 

 napíše jednoduchú povesť 

viažucu sa k zaujímavému 

miestu vo svojom okolí. 

 

Pojmy: povesť – miestna, 

historická, heraldická, reálny 

základ 

TPPZ 

 

Alojz Medňanský: 

Čertova brázda 

(miestna povesť) 

Mária Ďuríčková: Kôň 

so zelenou hrivou 

(miestna povesť) 

Anton Habovštiak: Tri 

zlaté ruže 

(heraldická povesť) 

Heraldická povesť 

Regionálne povesti - 

projektová práca 

Príprava projektu 

V. Príbehy spred 

tisícročí 

Legendy Pojem legenda a ľudové legendy  

Utváranie etických 

hodnôt. 

Aplikácia vedomostí. 

Chápanie diela ako 

autorovho modelu 

vnímania sveta. 

Kritické myslenie. 

Žiak: 

 vie definovať legendu, 

 pozná knihu kníh – Bibliu 

a vie o nej povedať základné 

údaje, 

 vie v legende nájsť hodnoty, 

ktoré môže transformovať do 

ENV 

OSR 

MULTV 

 

Kliment: Život 

Konštantína 

Moravskopanónske legendy 

Jacopo de Voragine: 

Legenda o sv. Jurajovi 

Autorské legendy 



Mataj Ľudová rozprávková legenda Rozlišovať fiktívny 

príbeh od skutočného. 

Vytváranie pozitívneho 

vzťahu k našim 

predkom, váţiť si 

kresťanské, historické a 

vzdelanostné posolstvo. 

 

 

 

 

 

Čítanie s porozumením. 

Rozvíjanie čitateľských 

zručností a návykov, 

zdokonaľovanie 

techniky čítania. 

 

svojho života, 

 vie odlíšiť legendu od 

rozprávky, 

 roztriedi reálne a fantastické 

deje v legende, 

 vie vysvetliť súvislosti 

konkrétnej legendy 

s históriou, 

 vie s pomocou učiteľa 

sformulovať hlavnú 

myšlienku prečítaného, 

 pozná pojem zľudovená 

pieseň; vie vysvetliť rozdiel 

medzi ľudovou 

a zľudovenou piesňou. 

 

Pojmy: legenda,  Biblia,  

zľudovená pieseň 

Zľudovené  piesne 

Keby som bol vtáčkom 

Keď mi srdce choré 

Charakteristika pojmu zľudovelej 

piesne 

Opakovanie a 

upevňovanie vedomostí 

Utvrdzovanie nadobudnutých 

vedomostí 
 

VI. Príbehy na 

rýchle čítanie 

Komiks Pojem komiks a história komiksu 
 

Vysvetliť podstatu 

osvojených javov, 

demonštrovať ich 

znalosť. 

Tvorivé zručnosti. 

Pamäťové, klasifikačné 

a aplikačné zručnosti. 

Čítanie s porozumením, 

technika čítania, 

modulovať hlas podľa 

zmyslu textu. 

 

Žiak: 

 sa naučí čítať komiks, 

 vie vysvetliť pôvod komiksu, 

 vie vysvetliť komiks ako 

žáner s epickým dejom 

(prózu) sprostredkovaným 

bez rozprávača cez priamu 

reč a obrázky, 

 vie s pomocou učiteľa 

sformulovať hlavnú 

myšlienku, 

 pozná autorov komiksov, 

 vie určiť hlavné a vedľajšie 

MEDV 

MULTV 

OSR 

TPPZ 

 

J. Schek: Jožinko, dieťa 

svojich rodičov 

Zvukové bubliny 

O. Sliacky, M. 

Kellenberger: 

O tatranskom zlatom 

kamzíkovi 

Reprodukcia povesti podľa 

komiksu 

W. Disney: Tom a Jerry História komiksu 



Komiks - projektová 

práca 

Priprava projektu Schopnosť spolupráce, 

schopnosť prijímať 

kritiku, argumentovať. 

Viesť diskusiu. 

Akceptovanie iného, 

odlišného názoru. 

 

postavy, 

 vie vysvetliť funkciu bubliny 

a úlohu obrázku, 

 vytvorí komiks na danú 

tému. 

 

Pojmy: komiks, kreslený 

seriál, bublina, obrázok,  

text, časopis, dialóg, 

zvukomalebné výrazy 

VII. Vedomosti 

z každej oblasti 

Encyklopédie – 

charakteristika 

Pojem encyklopédia a druhy 

encyklopédií 

 

Funkčné využitie 

jazykových 

prostriedkov písaných 

prejavov. 

Vnímanie a chápanie 

rozličných jazykových 

informácií. 

Práca s knihou, 

vyhľadávanie 

informácií v 

encyklopédii, práca s 

IKT. 

Funkčné využitie 

jazykových 

prostriedkov písaných 

prejavov. 

Vnímanie a chápanie 

rozličných jazykových 

informácií. 

Práca s knihou, 

vyhľadávanie 

informácií v 

encyklopédii, práca s 

IKT. 

Žiak: 

 vie vysvetliť, aký je rozdiel 

medzi umeleckou literatúrou 

a náučným textom, 

 vie definovať náučnú 

literatúru, 

 vie definovať encyklopédiu, 

 vie pracovať 

s encyklopédiou, 

 vie vysvetliť význam 

informácií získaných 

z encyklopédie, 

 vie sa orientovať v školskej 

knižnici – vie vyhľadať 

encyklopédiu, 

 s pomocou vie vyhľadať 

informácie v encyklopédii 

podľa hesla, 

 využíva encyklopédie pri 

samoštúdiu. 

 

Pojmy: encyklopédia, heslo, 

odborná (náučná) literatúra, 

OSR 

ENV 

MULTV 

MEDV 

Ukážky z rôznych 

encyklopédií (vhodných 

obsahom a témou, 

primerané veku žiakov 

daného ročníka) 

Encyklopédia prírody, umenia, 

detská... 

Encyklopédia na 

internete 

Pohyblivé obrázky, wikipédia 



 

 

Učebné zdroje: 

Učebnice- Slovenský jazyk pre 5. ročník základných škôl 

                  PaedDr. Jarmila Krajčovičová- PhDr. Milada Caltíková 

               -  Literárna výchova pre 5. ročník základných škôl 

                  Mgr. Daniela Petríková- PaedDr. Rudolf Trutz- Mgr. Eva Greifová- 

                  Mgr. Mária Morávková 

Ďalšie učebné zdroje - Pomocník z literatúry pre 5. ročník 

                                    Zbierka úloh a cvičení pre 5. ročník 

                                    Jazykové príručky, slovníky, encyklopédie, časopisy a i. 

 odborné slová 

VIII. 

Opakovanie 

učiva 5. ročníka 

Zhrnutie a opakovanie 

učiva 5. ročníka 

Utvrdzovanie nadobudnutých 

poznatkov 

Spôsobilosť učiť sa sám 

aj v skupine. 

Spôsobilosť kritického 

myslenia. 

Spôsobilosť formulovať 

a riešiť problémy. 

Vytvárať vlastný 

hodnotový systém. 

 

Žiak vie aplikovať 

nadobudnuté vedomosti a 

spôsobilosti. 

OSR 

 

Hodnotenie a klasifikácia práce žiakov 

v 5.ročníku 

 
  OSR 



Školský vzdelávací program Slovenský jazyk a literatúra 6.ročník 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov predmetu Slovenský jazyk a literatúra 

Časový rozsah 

výučby 

5 hodín týždenne – Slovenský jazyk a sloh 3hodiny 

týždenne ( 99 hod ročne) 

Literatúra 2hod týždenne ( 66 hod ročne) 

Spolu 165 hodín ročne 

Ročník Šiesty 

Škola ZŠ M.R.Štefánika 

Kód a názov ŠVP ISCED 2 

Stupeň vzdelania nižšie sekundárne 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk slovenský 



1.Časť – Jazyk a sloh 

 

Počet a zameranie kontrolných diktátov: 5 

- vstupný diktát – opakovanie z V. ročníka 

- podstatné mená  

- prídavné mená  

- slovesá 

- výstupný diktát – opakovanie zo VI. Ročníka 

-  

Počet a zameranie kontrolných slohových prác: 2   

     -    zameranie: statický opis, rozprávanie s použitím priamej reči 

Tematické celky: 

I. Opakovanie vedomostí a zručností z 5.ročníka 

II. Zhovárame sa a diskutujeme 

III. Ako tvoríme slová (pomenovania) 

IV. Svet je plný zaujímavých ľudí, vecí, javov 

V. Svet v pohybe 

VI. Nielen ľudia, aj vety tvoria príbehy 

VII. Opakovanie učiva z 5.ročníka 

VIII. Informujeme presne a pútavo 

 



Tematický 

celok 

Téma 

 

Obsahový štandard Ciele a kľúčové 

kompetencie 

 

Výkonový štandard 

P
ri

er
ez

o
v

á
 

té
m

a
 

M
et

ó
d

y
  

p
rá

ce
 a

 

h
o

d
n

o
te

n
ia

 

 

I. Opakovanie 

vedomostí 

a zručností 

z 5.ročníka 

Leto ako med 

 

opis ilustrácie/obrázka - 

ústne 

Zamerať svoje 

čítanie podľa 

potreby 

 

1. Vybrať text 

podľa 

komunikačného 

zámeru a podľa 

danej situácie. 

 

2. Nahlas, ticho a 

opakovane  prečítať 

text 

 

Žiak vie definovať pojem opis 

ilustrácie/obrázka. Vie vytvoriť 

na zadanú tému opis 

ilustrácie/obrázka. Chápe význam 

prídavných mien v opise 

ilustrácie/obrázka. 

 

OSR 

ENV 

OŽZ 

Vo všetkých tematických 

celkoch a témach: 

práca s učebnicou, práca so 

zbierkou úloh, práca so 

slovníkmi a jazykovými 

príručkami, diktát, slohová 

práca, individuálne čítanie, 

čítanie v skupine, spoločné 

čítanie, brainstorming, diskusia, 

rozhovor, rozprávanie, 

vysvetľovanie, písomné 

metódy, didaktické hry, tvorivé 

činnosti, dramatizácia, 

inscenačné hry, pracovný list, 

ústna skúška, písomná skúška, 

test 

Pozdrav 

z dovolenky 

 

pohľadnica, adresa Žiak vie napísať adresu na 

pohľadnicu. Vie vytvoriť text 

pohľadnice v súlade s cieľom 

komunikácie. 

Nedokončený 

príbeh 

 

rozprávanie – ústne; 

úvod, jadro, záver; časová 

postupnosť v rozprávaní; 

odsek 

Žiak dokáže rozlíšiť hlavné a 

vedľajšie postavy, 

charakterizovať správanie postáv, 

vie stručne opísať prostredie, v 

ktorom sa príbeh odohráva, vie s 

pomocou učiteľa jednoducho 

pomenovať tému prečítaného 

textu, vie vyjadriť na základe 

subjektívnych pocitov svoje 

estetické zážitky z prečítaného 

textu, vie dokončiť začatý príbeh. 

 

OSR 

OŽZ 

Obojaký plán predložky, väzba 

s pádom; synonymá, 

Rešpektovať 

jazykové pravidlá 

1. ortoepické 

Žiak dodržiava správne 

predložkové väzby pri tvorbe 

slovných spojení, viet a celých 

OSR 



 antonymá 2. lexikologické 

3. morfologické 

4. syntaktické 

textov. Vie vysvetliť pojmy: 

synonymum, antonymum. 

Ťažkosti s letom 

do vesmíru 

 

oznámenie; interview; 

reklama 

Vyjadriť myšlienky 

a informácie s 

rôznym cieľom pre 

špecifické publikum 

1. Sformulovať 

tému adekvátnu 

cieľu komunikácie. 

2. Vybrať vhodný 

slohový 

útvaru/žáner v 

súlade s cieľmi 

písania. 

 

Žiak vie vhodne vo vlastnom 

prejave využiť prvky 

komunikácie z literárnych textov, 

médií, internetu. Vie vytvoriť 

slohový útvar/žáner a zosúladiť 

ho s témou písania a svoje 

rozhodnutie vie zdôvodniť. Vie 

zdôvodniť výber a použitie 

rozličných informácií z grafu. 

 

ENV 

MEDV 

Keď upratuje 

mama 

 

opis pracovného postupu Pochopiť význam 

textu 

1. Pochopiť 

umelecký a vecný 

text s využitím 

explicitných 

informácií. 

2. Pochopiť text 

podľa implicitných 

informácií. 

3. Tvoriť a overiť 

navrhnuté hypotézy. 

4. Reprodukovať 

umelecký a vecný 

text na základe 

chronologickej 

alebo logickej 

postupnosti. 

 

Žiak dokáže na základe analýzy 

textu identifikovať, 

systematizovať a zovšeobecniť 

poznatky o dynamickom opise. 

Vie vytvoriť na zadanú tému 

dynamický opis. Chápe význam 

prídavných mien a slovies v 

dynamickom opise. 

Vie vysvetliť lexikálny význam 

ustálených slovných spojení. 

Žiak ovláda a vie aplikovať 

nadobudnuté vedomosti 

a spôsobilosti osvojené v 5.roč. 

OSR ENV 

OŽZ 



Testy   

 

Spôsobilosť učiť sa 

sám aj v skupine. 

 

Spôsobilosť 

kritického myslenia. 

 

Spôsobilosť 

formulovať a riešiť 

problémy. 

 

Vytvárať vlastný 

hodnotový systém. 

 

Žiak vie identifikovať pojmy, 

dokáže ich prakticky odlíšiť. 

 

 

Opakovanie 

 

 Žiak ovláda a  vie aplikovať 

nadobudnuté vedomosti a 

spôsobilosti osvojené v 5.ročníku. 

 

OSR 

Príprava na 

kontrolný diktát 

Nácvik pravopisu Žiak vie posúdiť text z hľadiska 

jazykovej správnosti. 

 

1.kontrolný 

diktát 

(Opakovanie 

pravopisu 

5.ročníka) 

 

 Žiak vie aplikovať v texte 

nadobudnuté vedomosti 

z ortografie, lexikológie, 

morfológie, syntaxe. Vie správne 

rozdeliť slová na konci riadka. 

 Oprava 

1.kontrolného 

diktátu 

 

 Žiak vie posúdiť text z hľadiska 

jazykovej správnosti. 

OSR 

 

 

 

II. 

Zhovárame sa 

a diskutujeme 

 

Rozhovor nie sú 

iba slová 

 

rozhovor, dialóg  

Vyjadriť myšlienky 

a informácie s 

rôznym cieľom pre 

špecifické publikum 

Sformulovať tému 

adekvátnu 

Žiak vie vysvetliť pojem dialóg a 

zapojiť sa doň. Vie v dialógu: 

primerane gestikulovať, používať 

vhodnú mimiku, zaujať 

spoločensky vhodný postoj a 

dodržiavať vhodnú vzdialenosť s 

komunikujúcim, používať vhodnú 

vzdialenosť s komunikujúcim, 



komunikačnej 

situácii. 

Zosúladiť jazykové 

prvky s cieľom 

komunikácie. 

Zvoliť vhodný 

spoločenský tón 

komunikácie v 

súlade s jej cieľom 

a prostredím. 

Začať a ukončiť 

komunikáciu na 

určitú tému. 

Analyzovať kvalitu 

ústneho prejavu. 

Organizovať a 

rozvíjať svoje 

myšlienky v súlade 

s komunikačnou 

situáciou 

 

 

 

 

 

 

Rešpektovať 

jazykové pravidlá 

1. ortoepické 

2. lexikologické 

3. morfologické 

dodržiavať pravidlá haptiky. 

 

Osobné – 

základné zámená 

zámená, delenie zámen: 

osobné – základné, 

privlastňovacie 

 

 

Žiak vie vyhľadať a pomenovať 

zámená vo vlastnom texte. Vie 

rozlíšiť osobné privlastňovacie 

zámeno od základného. Vie 

utvoriť osobné privlastňovacie 

zámeno od základného. Vie v 

komunikačnej situácii používať 

osobné základné a privlastňovacie 

zámená. Vie správne používať 

tykanie a vykanie. 

Osobné 

privlastňovacie 

zámená 

 

osobné privlastňovacie 

zámená 

 

Argument, 

protiargument 

 

diskusia, argument, 

protiargument 

Žiak vie použiť správne výrazové 

prostriedky na vyjadrenie 

vlastného názoru. Na obhajobu 

vlastného názoru vie sformulovať 

objektívne aj subjektívne 

argumenty primerané 

komunikácii (vie presvedčivo 

argumentovať). Vie svoj názor 

kultivovaným spôsobom 

obhajovať. 

 

OSR 

ENV 

MEDV 

OŽZ 

Väzba s pádom Predložky Žiak vie identifikovať predložky 

v texte. Žiak dodržiava správne 

predložkové väzby pri tvorbe 

slovných spojení, viet a celých 

textov. 

 



Vokalizácia Vokalizácia 4. 

syntaktické 

Žiak vie vysvetliť pojem 

vokalizácia predložiek a určiť ju v 

texte. 

Opakovanie 

 

 Spôsobilosť učiť sa 

sám aj v skupine. 

Spôsobilosť 

kritického myslenia. 

Spôsobilosť 

formulovať a riešiť 

problémy. 

Vytvárať vlastný 

hodnotový systém. 

 

Žiak vie identifikovať pojmy, 

dokáže ich prakticky odlíšiť. 

 

 

Práca so 

slovníkom – 

pravopisný, 

synonymický, 

frazeologický, 

slovník cudzích 

slov 

 

slovník – pravopisný, 

synonymický, 

výkladový,  cudzích 

slov, frazeologický 

 

Žiak pozná funkciu jednotlivých 

jazykovedných príručiek. Vie si 

správne vybrať jazykovednú 

príručku na overenie významu 

slov. Žiak vie, čo znamenajú 

skratky a vysvetlenia 

v pravopisnom slovníku. Vie 

vyhľadať synonymá, ustálené 

slovné spojenia a vysvetliť 

význam cudzích slov. 

OSR 

MEDV 

Elektronické 

slovníky 

 

slovník – pravopisný, 

synonymický, 

výkladový,  cudzích 

slov, frazeologický 

 

Kompetencia riešiť 

problémy 

 

Kompetencie 

sociálne 

komunikačné 

 

Kompetencie 

k celoživotnému 

učeniu sa 

 

Kompetencie 

sociálne 

Žiak pozná funkciu jednotlivých 

jazykovedných príručiek. Vie si 

správne vybrať jazykovednú 

príručku na overenie významu 

slov. Žiak vie, čo znamenajú 

skratky a vysvetlenia 

v pravopisnom slovníku. Vie 

vyhľadať synonymá, ustálené 

slovné spojenia a vysvetliť 

význam cudzích slov. 

 

OSR 

MEDV 

Neutrálne a citovo 

zafarbené 

(expresívne) slová 

 

neutrálne a citovo 

zafarbené (expresívne) 

slová 

 

Žiak vie vysvetliť pojmy: 

neutrálne slová - citovo zafarbené 

(expresívne) slová a uviesť 

konkrétne príklady. Vie vyhľadať 

a rozlíšiť neutrálne a citovo 

zafarbené (expresívne) slová v 

OSR 

MEDV 

 



a personálne 

 

Kompetencie 

občianske 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetencie 

vnímať a chápať 

kultúru 

a vyjadrovať sa 

nástrojmi kultúry 

 

 

 

Rešpektovať 

jazykové pravidlá 

1. ortoepické 

2. lexikologické 

3. morfologické 

4. syntaktické 

texte. Vie vysvetliť štylistickú 

funkciu neutrálnych, citovo 

zafarbených (expresívnych) slov 

v texte. 

 

Tvorenie slov 

odvodzovaním – 

predponami 

 

tvorenie slov 

odvodzovaním, 

predpona, slovotvorný 

základ, základové slovo, 

odvodené slovo 

 

 

Žiak vie vysvetliť pojmy: 

tvorenie slov odvodzovaním, 

prípona,  slovotvorný základ, 

základové slovo, odvodené slovo, 

tvorenie slov 

skladaním a uviesť príklady. Vie 

identifikovať slovotvorný základ, 

predponu a príponu a určiť ich 

funkciu pri zmene lexikálneho 

významu. Vie v texte priradiť 

základové slovo k odvodenému 

a naopak. Vie v texte 

identifikovať slová, ktoré vznikli 

skladaním a určiť slová, z ktorých 

vznikli. 

ENV 

OŽZ 

Tvorenie slov 

odvodzovaním – 

príponami 

 

tvorenie slov 

odvodzovaním, 

prípona, slovotvorný 

základ, základové slovo, 

odvodené 

slovo 

  

Tvorenie slov 

skladaním 
tvorenie slov skladaním   



 

 

Opakovanie 

 

 Spôsobilosť učiť sa 

sám aj v skupine. 

Spôsobilosť 

kritického myslenia. 

Spôsobilosť 

formulovať a riešiť 

problémy. 

Vytvárať vlastný 

hodnotový systém. 

 

Žiak sa vie spisovne vyjadrovať a 

správne tvorí slová 

odvodzovaním a skladaním. 

 

2.kontrolný diktát 

(Tvorenie slov) 

 

  

Žiak vie aplikovať vedomosti 

o tvorení slov v písanom texte. 

Vie aplikovať nadobudnuté 

vedomosti z ortografie, 

lexikológie, morfológie, syntaxe. 

Vie posúdiť text z hľadiska 

jazykovej správnosti. 

OSR 

 

Oprava 

2.kontrolného 

diktátu 

 

   

 

IV. Svet je 

plný 

zaujímavých 

ľudí, vecí, 

javov 

 

Podstatné mená – 

aktivizácia 

poznatkov 

z nižších ročníkov 

 

podstatné mená Kompetencia riešiť 

problémy 

 

Kompetencie 

sociálne 

komunikačné 

 

Žiak vie pri komunikácii správne 

použiť ohybné slovné druhy – 

podstatné mená. 

OSR 

MEDV 

Gramatické 

kategórie 

podstatných mien 

 

gramatické kategórie 

podstatných mien: rod, 

číslo, pád – pádové 

otázky; 

životnosť/neživotnosť 

 

Žiak vie pri komunikácii správne 

použiť ohybné slovné druhy - 

podstatné mená a ich gramatické 

kategórie (rod, číslo, pád). 

 



 Všeobecné/vlastné 

podstatné mená 

všeobecné/vlastné 

podstatné mená 

 

Kompetencie 

k celoživotnému učeniu 

sa 

 

Kompetencie sociálne 

a personálne 

 

Kompetencie občianske 

 

Kompetencie vnímať 

a chápať kultúru 

a vyjadrovať sa nástrojmi 

kultúry 

Žiak vie aplikovať nadobudnuté 

vedomosti  v praxi. 

  

Konkrétne 

a abstraktné 

podstatné mená 

 

konkrétne a abstraktné 

podstatné mená 

 

Žiak vie identifikovať 

a vysvetliť význam konkrétnych 

a abstraktných podstatných 

mien v texte. 

Skloňovanie 

konkrétnych 

a abstraktných 

podstatných mien 

 

skloňovanie, vzor Žiak vie roztriediť podstatné 

mená podľa gramatického rodu. 

Ovláda ohýbacie prípony 

konkrétnych a abstraktných 

podstatných mien a vie ich 

aplikovať pri skloňovaní. Vie 

aplikovať svoje vedomosti 

o skloňovaní podstatných mien 

pri tvorbe vlastného textu. 

Piaty pád – 

vokatív 

 

pád piaty – zastarané 

oslovenie 

Žiak vie identifikovať význam 

tvaru slova v piatom páde ako 

oslovenia. 

Opakovanie 

 

 Spôsobilosť učiť sa sám 

aj v skupine. 

Spôsobilosť kritického 

myslenia. 

Spôsobilosť formulovať 

a riešiť problémy. 

Vytvárať vlastný 

hodnotový systém. 

 

Žiak vie aplikovať v texte 

nadobudnuté vedomosti z 

ortografie, lexikológie, 

morfológie, syntaxe: dodržiava 

správne tvary podstatných mien 

vo vetách. 

 

 

Statický opis statický opis Schopnosť tvorivého 

myslenia a spôsobilosť 

Žiak vie vysvetliť pojem statický 

opis a je schopný využiť 

OSR 



 uplatniť jeho výsledky. 

 

Kompetencie sociálne 

komunikačné 

 

Kompetencie sociálne 

a personálne 

 

Spôsobilosť tvoriť, prijať 

a spracovať informácie. 

 

 

 

 

 

 

 

Vyjadriť myšlienky a 

informácie s rôznym 

cieľom pre rôzne druhy 

publika 

Sformulovať tému 

adekvátnu cieľu 

komunikácie alebo 

stanoviť cieľ 

komunikácie vzhľadom 

na jej tému. 

Vybrať vhodný slohový 

poznatky pri tvorbe vlastného 

textu s opisným slohovým 

postupom. 

 

ENV 

OŽZ 

Statický opis 

 

statický opis 

 

Žiak vie vytvoriť osnovu, 

koncept pre pripravovaný text. 

Vie po krátkej príprave vytvoriť  

na voľnú tému statický opis. Vie 

nahlas a plynulo prečítať svoj 

text, pričom správne artikuluje, 

intonuje. Vie prijať hodnotenie 

druhých (spolužiakov a učiteľa) 

a následne zapracovať 

identifikované chyby s cieľom 

zlepšiť organizáciu a 

nadväznosť myšlienok, opraviť 

jednotlivé chyby a formálnu 

úpravu textu. Vie napísať 

čistopis so zapracovanými a 

opravenými chybami. 

 

Príprava na 

1.písomnú  

slohovú prácu 

 

statický opis 

 

Žiak vie vytvoriť osnovu, 

koncept pre pripravovaný text. 

Vie vytvoriť na zadanú tému 

statický opis. Vie samostatne, 

formou tichého čítania 

skontrolovať svoj text s cieľom 

identifikovať jednotlivé chyby a 

následne ich opraviť, pričom pri 

oprave svojho textu aplikuje 

nadobudnuté znalosti z 

pravopisu, lexikológie, 

morfológie, syntaxe a slohu. 

OSR 



 

útvar/žáner v súlade s 

cieľmi písania. 

Vytvoriť slohový útvar/ 

žáner v súlade s cieľmi 

písania. 

 

1. písomná 

slohová práca 

(Statický opis) 

 

statický opis 

 

Žiak zostaví kompozične 

a štylisticky ucelený písomný 

jazykový prejav s dodržaním 

znakov opisného slohového 

postupu. 

 

 Oprava 

1.písomnej 

slohovej práce 

 

statický opis 

 

Spôsobilosť učiť sa 

sám aj v skupine. 

Spôsobilosť kritického 

myslenia. 

Spôsobilosť 

formulovať a riešiť 

problémy. 

Vytvárať vlastný 

hodnotový systém. 

 

Žiak vie posúdiť text z hľadiska 

jazykovej správnosti. Vie 

zhodnotiť texty vytvorené niekým 

iným a svoje hodnotenie vie 

zdôvodniť. 

  

Prídavné mená – 

systematizácia 

 

prídavné mená – akostné, 

gramatické kategórie 

Kompetencia riešiť 

problémy 

 

Kompetencie sociálne 

komunikačné 

 

Kompetencie 

k celoživotnému 

učeniu sa 

 

Kompetencie sociálne 

Žiak chápe dôležitosť gramatickej 

zhody medzi prídavným menom 

a podstatným menom pre 

porozumenie textu. Vie 

identifikovať akostné prídavné 

mená a vysvetliť ich funkciu 

v texte. Vie správne použiť 

akostné prídavné mená vo svojom 

texte 

 

ENV 

MEDV 

OŽZ 

Stupňovanie 

prídavných mien 

 

stupňovanie Žiak vie správne použiť akostné 

prídavné mená vo svojom texte 

a vystupňovať ich Vie vysvetliť 

funkciu stupňovania prídavných 



a personálne 

 

Kompetencie 

občianske 

 

 

Kompetencie vnímať 

a chápať kultúru 

a vyjadrovať sa 

nástrojmi kultúry 

 

 

 

 

 

Rešpektovať jazykové 

pravidlá 

1. ortoepické 

2. lexikologické 

3. morfologické 

4. syntaktické 

mien vo svojom texte. 

 

Skloňovanie 

prídavných mien – 

vzor pekný/cudzí 

 

vzor pekný/cudzí Žiak vie roztriediť prídavné mená 

podľa gramatického rodu. Žiak 

ovláda morfologické pravopisné 

javy pri skloňovaní vzorov 

pekný/cudzí. Vie aplikovať 

vedomosti o vzoroch vo vlastnom 

texte. 

 

Vzťahové prídavné 

mená 

 

vzťahové prídavné mená 

 

Žiak vie vysvetliť a identifikovať 

vzťahové prídavné mená a 

vysvetliť ich funkciu. Žiak vie 

správne použiť vzťahové prídavné 

mená vo svojom texte 

 

Privlastňovacie 

prídavné mená – 

individuálne 

 

privlastňovacie prídavné 

mená 

 

 

 

 

Žiak vie vysvetliť a identifikovať 

privlastňovacie a zvieracie 

prídavné mená a určiť vzory 

otcov, matkin, páví. Vie vysvetliť 

ich funkciu v texte. Vie správne 

použiť privlastňovacie a zvieracie 

prídavné mená vo svojom texte. 

 

Vzor otcov/matkin 

 

 

 

vzor otcov/matkin 

 

Vzor otcov/matkin 

 

Privlastňovacie 

prídavné mená – 

druhové 

privlastňovacie prídavné 

mená 



 

 

Vzor páví 

 

vzor páví 

 

Opakovanie 

 

 Spôsobilosť učiť sa 

sám aj v skupine. 

Spôsobilosť kritického 

myslenia. 

Spôsobilosť 

formulovať a riešiť 

problémy. 

Vytvárať vlastný 

hodnotový systém. 

 

Žiak vie aplikovať v texte 

nadobudnuté vedomosti z 

ortografie, lexikológie, 

morfológie, syntaxe: žiak 

dodržiava správne tvary 

prídavných mien vo vetách. 

 

 

 

Charakteristika 

osoby - vonkajšia 

 

charakteristika osoby 

Schopnosť tvorivého 

myslenia a spôsobilosť 

uplatniť jeho výsledky. 

 

 

 

 

Vyjadriť myšlienky a 

informácie s rôznym 

cieľom pre špecifické 

publikum 

 

1. Sformulovať tému 

adekvátnu cieľu 

komunikácie. 

 

2. Vybrať vhodný 

slohový útvaru/žáner v 

súlade s cieľmi písania. 

Žiak vie porovnať a odlíšiť  

statický opis a charakteristiku 

osoby. Vie vysvetliť pojem 

charakteristika osoby. Vie po 

krátkej príprave vytvoriť na voľnú 

tému krátku charakteristiku 

osoby. Vie nahlas a plynulo 

prečítať svoj text, pričom správne 

artikuluje, intonuje, prispôsobuje 

tempo svojho prejavu 

poslucháčom. Vie prijať 

hodnotenie druhých (spolužiakov 

a učiteľa) a následne zapracovať 

identifikované chyby s cieľom 

zlepšiť organizáciu a nadväznosť 

myšlienok, opraviť jednotlivé 

chyby a formálnu úpravu textu. 

Vie napísať čistopis so 

zapracovanými a opravenými 

OSR  



 chybami. 

 

Charakteristika 

osoby - vnútorná 

 

charakteristika osoby 

Žiak vie vysvetliť pojem 

charakteristika osoby. Vie 

 porovnať a odlíšiť vonkajšiu 

a vnútornú, priamu a nepriamu 

charakteristiku osoby. Vie po 

krátkej príprave vytvoriť na voľnú 

tému  krátku charakteristiku 

osoby. Vie nahlas a plynulo 

prečítať svoj text, pričom správne 

artikuluje, intonuje, prispôsobuje 

tempo svojho prejavu 

poslucháčom. Vie prijať 

hodnotenie druhých (spolužiakov 

a učiteľa) a následne zapracovať 

identifikované chyby s cieľom 

zlepšiť organizáciu a nadväznosť 

myšlienok, opraviť jednotlivé 

chyby a formálnu úpravu textu. 

Vie napísať čistopis so 

zapracovanými a opravenými 

chybami. 

 

3.kontrolný diktát 

(Prídavné mená) 

  

Spôsobilosť učiť sa 

sám aj v skupine. 

Spôsobilosť kritického 

myslenia. 

Spôsobilosť 

formulovať a riešiť 

problémy. 

Vytvárať vlastný 

hodnotový systém. 

 

Žiak vie aplikovať v texte 

nadobudnuté vedomosti 

z ortografie, lexikológie, 

morfológie, syntaxe: žiak 

dodržiava správne tvary 

prídavných mien vo vetách. Vie 

posúdiť text z hľadiska jazykovej 

OSR 

Oprava 

3.kontrolnéhodikt

átu 



 

  správnosti. 

 

V. Svet v 

pohybe 

Opakovanie slovies 

 

 

slovesá, tykanie/vykanie, 

časovanie, neurčitok 

Kompetencia riešiť 

problémy 

 

Kompetencie sociálne 

komunikačné 

 

Kompetencie 

k celoživotnému 

učeniu sa 

 

Kompetencie sociálne 

a personálne 

 

Kompetencie 

občianske 

 

 

Kompetencie vnímať 

a chápať kultúru 

a vyjadrovať sa 

nástrojmi kultúry 

Žiak vie identifikovať pojmy, 

dokáže ich prakticky odlíšiť. 

 

OSR 

 

Sloveso byť 

 

sloveso byť 

 

Žiak vie aplikovať znalosti o 

časovaní slovesa byť vo vlastnom 

texte. 

Plnovýznamové 

a neplnovýznamové 

slovesá 

 

plnovýznamové 

a neplnovýznamové slovesá 

 

Žiak vie vysvetliť a identifikovať 

plnovýznamové a neplnovýznamové 

slovesá a vie vysvetliť ich funkciu v 

texte. 



 

Dynamický opis 

 
dynamický opis Schopnosť tvorivého 

myslenia a spôsobilosť 

uplatniť jeho výsledky. 

 

Kompetencie sociálne 

komunikačné 

 

Kompetencie sociálne 

a personálne 

 

Spôsobilosť tvoriť, 

prijať a spracovať 

informácie. 

Spôsobilosť akceptovať 

skupinové hodnoty. 

Vytvárať vlastný 

hodnotový systém. 

 

Žiak vie porovnať a odlíšiť 

statický opis a dynamický opis, 

pozná základné znaky opisu 

pracovnej činnosti, využíva 

slovesá. 

ENV 

OŽZ 

 

Dynamický opis 

 
dynamický opis 

Žiak vie vytvoriť osnovu, koncept 

pre pripravovaný text. Vie po 

krátkej príprave vytvoriť  na 

voľnú tému dynamický opis. Vie 

nahlas a plynulo prečítať svoj 

text, pričom správne artikuluje, 

intonuje, prispôsobuje tempo 

svojho prejavu poslucháčom. Vie 

prijať hodnotenie druhých 

(spolužiakov a učiteľa) a následne 

zapracovať identifikované chyby s 

cieľom zlepšiť organizáciu a 

nadväznosť myšlienok, opraviť 

jednotlivé chyby a formálnu 

úpravu textu. Vie napísať čistopis 

so zapracovanými a opravenými 

chybami. 

 

Zvratné a nezvratné 

slovesá 

 

zvratné a nezvratné 

slovesá 

 

. 

Vyjadriť myšlienky a 

informácie s rôznym 

cieľom pre špecifické 

publikum 

 

1. Sformulovať tému 

adekvátnu cieľu 

komunikácie. 

 

2. Vybrať vhodný 

slohový útvaru/ţáner v 

súlade s cieľmi písania. 

 

 

Žiak vie vysvetliť a identifikovať 

zvratné a nezvratné slovesá a vie 

vysvetliť ich funkciu v texte. 

 

OSR 

 

 

Ja – rozprávanie 

 

rozprávanie s využitím 

priamej reči (ja- forma) - 

ústne 

Žiak vie po krátkej príprave 

vytvoriť rozprávanie s využitím 

priamej reči (1. osoba) so 

zachovaním logickej aj časovej 

postupnosti a správne ho 

prezentovať. Vie vytvoriť dialóg. 

 

Gramatické 

kategórie slovies 

gramatické kategórie 

slovies: osoba, číslo, čas 

Žiak vie posúdiť správnosť 

použitia slovesných časov 

vzhľadom na časovú postupnosť. 



  

 

 

 

Rešpektovať jazykové 

pravidlá 

1. ortoepické 

2. lexikologické 

3. morfologické 

4. syntaktické 

Slovesný spôsob 

 

gramatické kategórie 

slovies: slovesný spôsob–

oznamovací, rozkazovací, 

podmieňovací 

 

Žiak vie identifikovať 

oznamovací, rozkazovací, 

podmieňovací spôsob slovesa a 

chápe jeho funkciu v texte. 

Jednoduchý 

a zložený slovesný 

tvar 

 

jednoduchý a zložený 

slovesný tvar 

 

Žiak vie vysvetliť a identifikovať 

jednoduchý a zložený slovesný 

tvar slovies v texte. 

 

On – rozprávanie 

 

rozprávanie s využitím 

priamej reči (on – forma -

) ústne 

Schopnosť tvorivého 

myslenia a spôsobilosť 

uplatniť jeho výsledky. 

 

Kompetencie sociálne 

komunikačné 

 

Kompetencie sociálne 

a personálne 

 

Spôsobilosť tvoriť, 

prijať a spracovať 

informácie. 

Spôsobilosť akceptovať 

skupinové hodnoty. 

Vytvárať vlastný 

hodnotový systém. 

 

Žiak vie po krátkej príprave 

vytvoriť rozprávanie s využitím 

priamej reči (3. osoba) so 

zachovaním logickej aj časovej 

postupnosti a správne ho 

prezentovať. Žiak vie vytvoriť 

dialóg. 

 

Opakovanie  Spôsobilosť učiť sa 

sám aj v skupine. 

Žiak vie aplikovať v texte 

nadobudnuté vedomosti z 
 



 Spôsobilosť kritického 

myslenia. 

Spôsobilosť 

formulovať a riešiť 

problémy. 

Vytvárať vlastný 

hodnotový systém. 

 

ortografie, lexikológie, 

morfológie, syntaxe: žiak 

dodržiava správne tvary slovies 

vo vetách. Žiak správne tvorí 

jednotlivé spôsoby slovies. 

 

 Príprava na 

2.písomnú  slohovú 

prácu 

 

rozprávanie s využitím 

priamej reči (on - forma, 

ja -forma) písomne 

Organizovať text z 

hľadiska kompozície 

 

1. Zostaviť osnovu, 

koncept. 

 

2. Zoradiť motívy a 

myšlienky podľa 

časovej a logickej 

postupnosti. 

 

3. Prispôsobiť 

formálnu úpravu textu 

 

Žiak vie vytvoriť osnovu, koncept 

pre pripravovaný text. Žiak vie 

samostatne, formou tichého 

čítania skontrolovať svoj text s 

cieľom identifikovať jednotlivé 

chyby a následne ich opraviť, 

pričom pri oprave svojho textu 

aplikuje nadobudnuté znalosti z 

pravopisu, lexikológie, 

morfológie, syntaxe a slohu. Žiak 

vie napísať čistopis s opravenými 

chybami. 

 

OSR  

2. písomná slohová 

práca 

(Rozprávanie 

s využitím priamej 

reči) 

 

rozprávanie s využitím 

priamej reči (on - forma, 

ja -forma) písomne 

Žiak vie vytvoriť na zadanú tému 

rozprávanie s využitím priamej 

reči(1. osoba, 3. osoba). 

 

Oprava 2.písomnej 

slohovej práce 

 

rozprávanie s využitím 

priamej reči (on - forma, 

ja -forma) písomne 

Spôsobilosť učiť sa 

sám aj v skupine. 

Spôsobilosť kritického 

myslenia. 

Spôsobilosť 

formulovať a riešiť 

Žiak vie posúdiť text z hľadiska 

jazykovej správnosti. Vie 

zhodnotiť texty vytvorené niekým 

iným a svoje hodnotenie vie 

zdôvodniť. 



problémy. 

Vytvárať vlastný 

hodnotový systém. 

 

Slovesný prísudok 

 

 

prísudok: slovesný, 

neslovesný 

Odlíšiť vetu a text 

 

1. Vyhľadať prvky 

nadväznosti medzi 

slovami a skupinami 

slov, ktoré slúžia na 

plynulý prechod medzi 

vetami, odsekmi, 

časťami výpovedí. 

 

2. Určiť syntagmatické 

zloženie viet. 

Žiak definuje a identifikuje 

prísudok, pozná slovesný 

prísudok. 

OSR 

Slovesno – menný 

prísudok 

 

Žiak identifikuje prísudok, dokáže 

použiť vyjadrenie prísudku 

dvoma spôsobmi. 

Prisudzovací sklad 

 

vetné sklady: 

prisudzovací 

Žiak dokáže určiť prisudzovací 

sklad v dvojčlennej vete a vetné 

členy, ktoré ho tvoria. Chápe 

využitie dvojčlennej vety 

v umeleckom i vecnom texte. 

OSR 

ENV 

OŽZ 

Zhoda zhoda Žiak chápe dôležitosť gramatickej 

zhody medzi podmetom 

a prísudkom pre porozumenie 

textu. 

 

Dvojčlenná veta 

 

dvojčlenná veta: úplná, 

neúplná 

Žiak vie samostatne tvoriť 

dvojčlenné vety s rôznou 

modalitou, pričom dodržiava 

správny slovosled a správne 

používa interpunkčné znamienka. 

Žiak vie pri tvorbe dvojčlenných 

viet správne používať základné 

vetné členy, určiť ich a zdôvodniť 

ich gramatickú funkciu. 

 



Opakovanie 

 

 Spôsobilosť učiť sa 

sám aj v skupine. 

Spôsobilosť kritického 

myslenia. 

Spôsobilosť 

formulovať a riešiť 

problémy. 

Vytvárať vlastný 

hodnotový systém. 

 

Žiak vie v jednoduchých holých a 

rozvitých vetách správne 

používať základné vetné členy, 

určiť ich a zdôvodniť ich 

gramatickú funkciu. 

 

 

VIII. 

Opakovanie 

učiva zo 

6.ročníka 

Opakovanie učiva 

 

 Žiak si vie  správne vybrať 

jazykovednú príručku na overenie 

významu slov. Vie vysvetliť 

štylistickú funkciu neutrálnych, 

citovo zafarbených 

(expresívnych) slov v texte. 

 

 

 4. kontrolný diktát 

(Slovesá) 

 

 Spôsobilosť učiť sa 

sám aj v skupine. 

Spôsobilosť kritického 

myslenia. 

Spôsobilosť 

formulovať a riešiť 

problémy. 

Vytvárať vlastný 

hodnotový systém. 

 

 

Žiak vie aplikovať v texte 

nadobudnuté vedomosti 

z ortografie, lexikológie, 

morfológie, syntaxe: žiak 

dodržiava správne tvary 

prídavných mien vo vetách. Vie 

posúdiť text z hľadiska jazykovej 

správnosti. 

OSR  

Oprava 

4.kontrolného 

diktátu 

 

Príslovky, druhy 

prísloviek 

 

príslovky, druhy 

prísloviek: miesta, času, 

spôsobu a príčiny 

 

Odlíšiť vetu a text 

 

1. Vyhľadať prvky 

nadväznosti medzi 

slovami a skupinami 

slov, ktoré slúžia na 

plynulý prechod medzi 

vetami, odsekmi, 

časťami výpovedí. 

Žiak vie identifikovať  príslovky 

miesta, času, spôsobu a príčiny, 

pozná ich funkciu v jazykových 

prejavoch. 

ENV 

OŽZ 

Stupňovanie 

prísloviek 
stupňovanie prísloviek 

 

Žiak vie vysvetliť funkciu 

stupňovania prísloviek v texte, 

dodržiava správny pravopis 



  

2. Určiť syntagmatické 

zloženie viet. 

 

Rešpektovať jazykové 

pravidlá 

1. ortoepické 

2. lexikologické 

3. morfologické 

4. syntaktické 

prísloviek a vie používať správne 

tvary prísloviek. 

 

Priama reč – 

uvádzacia veta, 

interpunkcia 

 

úvodzovky, priama reč, 

uvádzacia veta 

Žiak dokáže používať 

interpunkčné znamienka ako 

grafické signály. 

OSR 

ENV 

OŽZ 

 

Citoslovcia 

 

citoslovcia Žiak vie identifikovať  

citoslovcia, pozná ich funkciu 

v jazykových prejavoch. 

ENV 

MEDV 

Opakovanie 

 

 Spôsobilosť učiť sa 

sám aj v skupine. 

Spôsobilosť kritického 

myslenia. 

Spôsobilosť 

formulovať a riešiť 

problémy. 

Vytvárať vlastný 

hodnotový systém. 

 

Žiak vie aplikovať v texte 

nadobudnuté vedomosti z 

ortografie, lexikológie, 

morfológie, syntaxe: žiak 

dodržiava pravopis prísloviek 

a citosloviec. 

 

 

VI. Nielen 

ľudia, aj vety 

tvoria 

príbehy 

 

Vyjadrený 

a nevyjadrený podmet 

 

základné vetné členy: 

podmet: vyjadrený, 

nevyjadrený 

Rešpektovať jazykové 

pravidlá 

1. Vo vlastných 

jazykových prejavoch 

dodržiavať pravidlá a 

požiadavky ortografie, 

morfológie a syntaxe. 

 

Žiak vie vymenovať základné 

vetné členy a definovať podmet. 

Žiak pozná funkciu podmetu vo 

vete, vie určiť vyjadrený 

a nevyjadrený podmet, holý 

a rozvitý podmet. 

OSR 

Vyjadrený 

a nevyjadrený podmet 

 

Žiak rozoznáva vo vete podmet, 

vie určiť, či je vyjadrený alebo 

nevyjadrený, holý alebo rozvitý. 



Píšeme rozprávanie 

 

rozprávanie s využitím 

priamej reči (on - forma, ja 

-forma) ústne 

 

 

Schopnosť tvorivého 

myslenia a spôsobilosť 

uplatniť jeho výsledky. 

 

Vyjadriť myšlienky a 

informácie s rôznym 

cieľom pre špecifické 

publikum 

1. Sformulovať tému 

adekvátnu cieľu 

komunikácie. 

2. Vybrať vhodný 

slohový útvaru/ţáner v 

súlade s cieľmi písania. 

 

Žiak vie rozlíšiť, porovnať a 

vysvetliť pojmy: statický opis, 

dynamický opis, charakteristika 

osoby a  rozprávanie s využitím 

priamej reči. Žiak vie 

charakterizovať rozdiely vo 

formálnej úprave statického a 

dynamického opisu, 

charakteristiky osoby a  

rozprávania s využitím priamej 

reči. 

 

OSR 

ENV 

OŽZ 

Píšeme rozprávanie Žiak vie aplikovať znalosti 

o formálnej úprave počas tvorby 

rozprávania  s využitím priamej 

reči(1. osoba, 3. osoba) a vytvoriť 

rozprávanie, v ktorom sú 

obsiahnuté všetky jeho fázy. 

 

 

VIII. 

Opakovanie 

učiva zo 

6.ročníka 

Opakovanie učiva 

 

 Spôsobilosť učiť sa 

sám aj v skupine. 

Spôsobilosť kritického 

myslenia. 

Spôsobilosť 

formulovať a riešiť 

problémy. 

Vytvárať vlastný 

hodnotový systém. 

 

Žiak sa vie spisovne vyjadrovať a 

správne tvorí slová odvodzovaním 

a skladaním. Žiak rozumie funkcii 

ohybných slovných druhov a 

gramatických kategórií vzhľadom 

na význam umeleckého a vecného 

textu. Vie v jednoduchých holých 

a rozvitých vetách správne 

používať základné vetné členy, 

určiť ich a zdôvodniť ich 

gramatickú funkciu. Vie 

samostatne tvoriť dvojčlenné vety 

s rôznou modalitou, pričom 

dodržiava správny slovosled a 

správne používa interpunkčné 

  

Opakovanie učiva 

 

 

Opakovanie učiva 

 

 



znamienka. Vie rozlíšiť, porovnať 

a vysvetliť pojmy: statický opis, 

dynamický opis, charakteristika 

osoby, rozprávanie s využitím 

priamej reči (1. osoba, 3. osoba) a 

projekt. 

 

Výstupný test 

 

 Spôsobilosť učiť sa 

sám aj v skupine. 

Spôsobilosť kritického 

myslenia. 

Spôsobilosť 

formulovať a riešiť 

problémy. 

Vytvárať vlastný 

hodnotový systém. 

 

Žiak vie aplikovať nadobudnuté 

vedomosti a spôsobilosti. 

OSR 

Analýza výstupného 

testu 

 

 Žiak vie posúdiť text z hľadiska 

jazykovej správnosti. 

5. kontrolný diktát 

 

  

Žiak vie aplikovať v texte 

nadobudnuté vedomosti 

z ortografie, lexikológie, 

morfológie, syntaxe. Vie posúdiť 

text z hľadiska jazykovej 

správnosti. 

OSR 

Oprava 

5.kontrolnéhodiktát

u 

(Opakovanie 

pravopisu 

6.ročníka) 

 

 

 Projekt 

 

projekt Schopnosť tvorivého 

myslenia a spôsobilosť 

uplatniť jeho výsledky. 

 

Kompetencie sociálne 

Žiak vie rozlíšiť, porovnať a 

vysvetliť pojmy: statický opis, 

dynamický opis, charakteristika 

osoby, rozprávanie s využitím 

priamej reči  a projekt. Vie 

charakterizovať rozdiely vo 

formálnej úprave. Vie aplikovať 

OSR 

TPPZ 

Projekt 

 

projekt 



 

 

 

 

Projekt 

 

projekt komunikačné 

 

Kompetencie sociálne 

a personálne 

 

Spôsobilosť tvoriť, 

prijať a spracovať 

informácie. 

Spôsobilosť akceptovať 

skupinové hodnoty. 

Vytvárať vlastný 

hodnotový systém. 

 

znalosti o formálnej úprave počas 

tvorby projektu. Vie vhodne 

využiť prvky komunikácie z 

literárnych textov, médií, 

internetu. Vie prezentovať projekt 

a poskytnúť údaje o projekte. Vie 

prijať hodnotenie druhých 

(spolužiakov a učiteľa) a následne 

zapracovať identifikované chyby 

s cieľom zlepšiť organizáciu a 

nadväznosť myšlienok, opraviť 

jednotlivé chyby a formálnu 

úpravu textu. Vie zo strany 

učiteľa a spolužiakov prijať 

kritické hodnotenie a vysloviť 

argumenty na svoju 

obhajobu. Vie pri obhajobe 

svojho názoru spoločensky 

ovládať. 

 

Projekt 

 

projekt 

Projekt 

 

 

 Hodnotenie a 

klasifikácia 

práce žiakov 

v 6.ročníku 

 

    



2.Časť- Literatúra 

 

2. Bájka 

Doplnkové čítanie: 

3. Kniha bájok podľa vlastného výberu 

4. Staré grécke báje a povesti 

5. Detektívka pre deti podľa vlastného výberu 

6. Milan Rúfus: Modlitbičky 

VI. Opakovanie učiva 6. ročníka 

 

 

 

 

 

Projekty: 

1. Ilustrovaná anekdota 

Tematické celky: 

I. Úvod do literatúry 6. ročníka 

II. Ľudová slovesnosť 

III. Poézia 

IV. Rozprávanie vo veršoch i v próze 

V. Dramatické umenie 



Tematický celok 
Téma 

 

Ciele a kľúčové 

kompetencie 

Obsahový štandard 

Výkonový štandard 
Prierezové 

témy 

Metódy práce 

a hodnotenia 

I. Úvod do 

literatúry 6. 

ročníka 

Úvodná hodina Vzbudenie záujmu 

o štúdium a čítanie 

Zabezpečiť zdroje 

informácií 

 

 

 Obsah a ciele 

vyučovania literatúry 

 Informovať žiakov o učive 6. ročníka.  

 Oboznámiť ich s obsahom a cieľmi 

vyučovania literatúry. 

OSR 

ETV 

 

Vo všetkých 

tematických 

celkoch 

a témach: 

práca 

s učebnicou, 

práca so 

zbierkou úloh, 

práca so 

slovníkmi 

a jazykovými 

príručkami, 

diktát, slohová 

práca, 

individuálne 

čítanie, čítanie 

v skupine, 

spoločné 

čítanie, 

brainstorming, 

diskusia, 

rozhovor, 

rozprávanie, 

vysvetľovanie, 

písomné 

metódy, 

didaktické hry, 

tvorivé 

činnosti, 

dramatizácia, 

inscenačné hry, 

Opakovanie 

učiva 5. ročníka 

 Charakteristiky zákl. 

liter. Pojmov 

 Zopakovať literárne pojmy, s ktorými žiaci 

pracovali v 5. ročníku. 

II. Ľudová 

slovesnosť 

Príslovia 

 

Vážiť si národné tradície 

Vedieť prevziať 

zodpovednosť za 

výsledok skupiny 

Kultúrne kompetencie 

Uvedomenie si svojej 

národnej identity 

Rozvíjať intuíciu, 

vnímanie a fantáziu 

 

Verejná prezentácia textu 

 

Pamäťové, klasifikačné a 

aplikačné zručnosti.  

Prijímať, hodnotiť a vážiť 

si odkaz našich predkov.  

 

. charakteristika krátkych 

foriem ľud. Slovesnosti-

rozdiely 

- analýza krátkych foriem 

ĽS 

Žiak: 

 pozná, vie vysvetliť a prakticky použiť 

literárne pojmy: ľudová slovesnosť, 

tradovanie, kolektívny  výtvor, 

 vie vysvetliť význam a identifikovať 

významový rozdiel medzi príslovím, 

porekadlom a pranostikou, 

 vie čítať krátke formy ľudovej slovesnosti 

s porozumením, 

 vie analyzovať obsah anekdoty, vysvetliť 

funkciu humoru v anekdote a vyvodiť 

definíciu pojmu anekdota, 

 vytvorí ilustráciu danej anekdoty, 

 vie vyvodiť súvislosti medzi textom 

a ilustráciou, zdôvodniť ich a svoje 

tvrdenie obhájiť. 

 

Pojmy: ľudová slovesnosť, tradovanie, 

kolektívny  výtvor, ústne podanie, 

príslovím, porekadlom a pranostikou, 

hádanka, vyčítanka, anekdota, ilustrácia 

MEDV 

OŽZ 

HUV 

REV 

MULTV 

TPPZ 

OSR 

Porekadlá 

 

Pranostiky 

 

Hádanky 

a vyčítanky 

 

Anekdoty 

 

 Char. Pojmu anekdota 



Tematický celok 
Téma 

 

Ciele a kľúčové 

kompetencie 

Obsahový štandard 

Výkonový štandard 
Prierezové 

témy 

Metódy práce 

a hodnotenia 

Ilustrovaná 

anekdota – 

projekt 

 

 Rozvoj tvorivého 

myslenia a  fantázie 

 Ilustrácia anekdoty pracovný list, 

ústna skúška, 

písomná 

skúška, test 

III. Poézia  

Básne  

Samo Chalupka: 

Turčín Poničan 

 

 

Pamäťové, klasifikačné a 

aplikačné zručnosti.  

 

Rozvíjanie a posilňovanie 

čitateľskej gramotnosti: 

vyhľadávať, 

zhromaţďovať a 

spracovávať informácie.  

 

Verejná prezentácia textu.  

 

Aplikácia - tvorba ústnej 

výpovede.  

 

Char. poézie  

Rozdiely medzi poéziou 

a prózou 

 

Žiak: 

 pozná rozdiel medzi poéziou a prózou a na 

príkladoch  vie charakterizovať rozdiely 

medzi nimi,  

 vie vysvetliť pojmy poézia, báseň, verš, 

strofa,  

 vie určiť v básni verš i strofu, 

 identifikuje poéziu ako literárnu formu 

umeleckej literatúry a báseň/pieseň ako 

literárny žáner, 

 vie vyhľadávať, zhromažďovať a 

spracovávať základné biografické údaje 

o spisovateľoch. (zdroje: encyklopédie, 

internet), 

 vie vysvetliť pojmy zdrobnenina 

a prirovnanie a vie ich vyhľadať,  

 vie vysvetliť pojem rým a vie ho v básni 

vyhľadať, 

 vie zreprodukovať definíciu pojmov 

metafora a epiteton, 

 vie zarecitovať báseň plynulo a jazykovo 

správne, 

 prehlbuje svoje interpretačné schopnosti. 

 

MEDV 

MULTV 

GEO 

DEJ 

OSR 

  

Samo Chalupka  

 

 zákl. info o živote 

a tvorbe S. Chalupku 

 Čítanie a rozbor textu 

 

Milan Rúfus: 

Popoluškine šaty 

 

 Básnické obrazy 

 Básn. rozprávka 

 

Ján Smrek: Oči 

Rým básne 



Tematický celok 
Téma 

 

Ciele a kľúčové 

kompetencie 

Obsahový štandard 

Výkonový štandard 
Prierezové 

témy 

Metódy práce 

a hodnotenia 

 Pojmy: poézia, próza, báseň, verš, strofa, 

rým (združený, striedavý a obkročný), 

zdrobnenina, prirovnanie, metafora, 

epiteton 
 

Prednes básne  

 Umelecký prednes časti 

básne 

Piesne 

Daniel Hevier: 

Pieseň pre tvoje 

uši 

 

 
Vytváranie pozitívneho 

vzťahu k vlastnému 

národu.  

Pamäťové a aplikačné 

zručnosti, aplikácia 

vedomostí.  

 Kultúrne kompetencie.  

Uvedomenie si svojej 

národnej identity.  

 Rozvíjať cítenie, 

vnímanie, intuíciu, 

fantáziu.  

Technika čítania.  

Verejná prezentácia textu.  

 

Detská populárna pieseň 

Refrén 

Žiak: 

 vie vysvetliť pojem detská populárna 

pieseň, 

 dokáže vyvodiť definíciu pojmu refrén, 

 vie rozlíšiť druhy rýmu podľa schémy: 

združený, striedavý, 

 vie identifikovať refrén v populárnej piesni 

a vysvetliť jeho funkciu, 

 vie porovnať ľudovú a populárnu pieseň 

z hľadiska obsahu i využitia umeleckých 

prostriedkov,       

 vie vyhľadať mená autorov textov 

známych slovenských populárnych piesní. 

 

Pojmy: populárna pieseň, evergreen, 

detská populárna pieseň, rým (združený, 

striedavý a obkročný), refrén   

ETV 

MEDV 

OŽZ 

REV 

HUV 
 

Ľuboš Zeman: 

V dolinách 

 

 Druhy rýmov 

 evergreen 

 

Jana Kirschner: 

Pokoj v duši 

 

 Populárna pieseň vo 

filme 

 

Kamil Peteraj: 

Horehronie 

 Súčasná populárna 

pieseň 



Tematický celok 
Téma 

 

Ciele a kľúčové 

kompetencie 

Obsahový štandard 

Výkonový štandard 
Prierezové 

témy 

Metódy práce 

a hodnotenia 

Balady (ľudová 

a umelá) 

Kačička divoká 

 

 
Vytváranie pozitívneho 

vzťahu k vlastnému 

národu.  

Pamäťové a aplikačné 

zručnosti, aplikácia 

vedomostí.  

 Kultúrne kompetencie.  

Uvedomenie si svojej 

národnej identity.  

 Rozvíjať cítenie, 

vnímanie, intuíciu, 

fantáziu.  

Technika čítania.  

Verejná prezentácia textu.  

 

Charakteristika balady Žiak: 

 dokáže vysvetliť podstatu balady a vie ju 

charakterizovať, 

 vie vyvodiť poučenie o spoločných 

a rozdielnych znakoch rozprávky a balady, 

 vie vytvoriť osnovu a reprodukovať 

prečítaný text, 

 vie odlíšiť klasickú a sociálnu baladu, 

 pozná pojem dialogizácia balady, 

 vie identifikovať hlavnú myšlienku balady, 

 vie svoje hodnotenie prečítaného textu 

podložiť argumentami a obhájiť ich,                                          

 aplikuje znalosti o vonkajšej kompozícii 

básne/piesne: nadpis, verš a strofa, 

 vie vyhľadávať, zhromažďovať a 

spracovávať základné biografické údaje 

o spisovateľoch. (zdroje: 

encyklopédie, internet). 

 

Pojmy: balada, tragický koniec, vonkajšia 

kompozícia básne (nadpis, strofa, verš),  

slabičné verše, slabičný veršový systém, 

sociálna balada 

ENV 

ETV 

OŽZ 

REV 

TPPZ Išli hudci horou 

 

 ľudové balady  

Ján Botto: Lucijný 

stolček 

 

 Reprodukcia 

Ľudmila 

Podjavorinská: 

Čakanka 

 

 Hlavná myšlienka 

balady 

Pavol Országh 

Hviezdoslav: 

Zuzanka 

Hraškovie 

 

 Sociálna balada 

Pavol Országh 

Hviezdoslav 

 

Funkčné využitie 

jazykových prostriedkov 

písaných prejavov. 

Vnímanie a chápanie 

rozličných jazykových 

informácií. 

 Biografické údaje o 

spisovateľovi 

 

Čítanie a rozbor textu 



Tematický celok 
Téma 

 

Ciele a kľúčové 

kompetencie 

Obsahový štandard 

Výkonový štandard 
Prierezové 

témy 

Metódy práce 

a hodnotenia 

Práca s knihou, 

vyhľadávanie informácií 

v encyklopédii, práca s 

IKT. 

Funkčné vyuţitie 

jazykových prostriedkov 

písaných prejavov. 

Vnímanie a chápanie 

rozličných jazykových 

informácií. 

Práca s knihou, 

vyhľadávanie informácií 

v encyklopédii, práca s 

IKT. 

  

Opakovanie a 

upevňovanie 

vedomostí 

Spôsobilosť učiť sa sám 

aj v skupine.  

Spôsobilosť kritického 

myslenia.  

Spôsobilosť formulovať a 

riešiť problémy.  

Vytvárať vlastný 

hodnotový systém.  

  

 Zhrnutie vedomostí 

o baladách  

IV. Rozprávanie 

vo veršoch i v 

próze 

Bájky 

Ezop:  O vtákoch, 

zvieratách 

a netopierovi 

O vrane 

Vytváranie pozitívneho 

vzťahu k odlišným 

sociálnym skupinám.  

 

Kritické myslenie.  

 

Tvorba prosociálneho 

Charakt. bájky Žiak: 

 vie identifikovať mravné poučenie v bájke, 

 vie vymedziť pojem hlavná postava a vie 

ju identifikovať, 

 vie vyhľadávať, zhromažďovať a 

spracovávať základné biografické údaje 

o spisovateľoch. (zdroje: 

OSR 

GEO 

DEJ 

ETV 



Tematický celok 
Téma 

 

Ciele a kľúčové 

kompetencie 

Obsahový štandard 

Výkonový štandard 
Prierezové 

témy 

Metódy práce 

a hodnotenia 

a krčahu s vodou 

O nenásytn

ej líške 

 

hodnotového systému.  encyklopédie, internet), 

 vie vysvetliť pojem bájka, 

 pozná a používa pojmy alegória, satira, 

humor, 

 dokáže porovnať prozaickú a veršovanú 

podobu bájky, 

 vie pracovať s textom podľa pokynov,  

 vie identifikovať v texte umelecké 

prostriedky a vysvetliť ich, 

 pri hlasnom čítaní vie správne dýchať, 

artikulovať a dodržiava spisovnú 

výslovnosť, 

 dokáže abstrahovať a sformulovať 

poučenie v bájke a podložiť ho argumentmi 

(diskusia v skupinách),  

 dokáže verbalizovať vlastný čitateľský 

zážitok, 

 dokáže napísať kratší prozaický útvar, 

ktorý má znaky bájky. 

 

Pojmy: bájka, personifikácia, nepriame 

pomenovanie, alegória – inotaj, mravné 

poučenie,  humor, satira,   

MULTV 

TPPZ 

Bájkar Ezop  Funkčné využitie 

jazykových prostriedkov 

písaných prejavov. 

Vnímanie a chápanie 

rozličných jazykových 

informácií. 

Práca s knihou, 

vyhľadávanie informácií 

v encyklopédii, práca s 

IKT. 

Funkčné vyuţitie 

jazykových prostriedkov 

písaných prejavov. 

Vnímanie a chápanie 

rozličných jazykových 

informácií. 

Práca s knihou, 

vyhľadávanie informácií 

v encyklopédii, práca s 

IKT. 

  

 biograf. Údaje  Ezopovi 

 

Čítanie a rozbor textu 

Základné znaky 

bájky 

Vytváranie pozitívneho 

vzťahu k odlišným 

sociálnym skupinám.  

 

 Počenie ako zákl. znak 

bájky 

Jonáš Záborský:   Práca a rozbor textu 



Tematický celok 
Téma 

 

Ciele a kľúčové 

kompetencie 

Obsahový štandard 

Výkonový štandard 
Prierezové 

témy 

Metódy práce 

a hodnotenia 

Tulipán a fialka  

Netopieri 

Kritické myslenie.  

 

 Tvorba prosociálneho 

hodnotového systému. 
Ivan Andrejevič 

Krylov: Vrana 

a líška 

Peter Petiška: 

Havran a líška 

 reprodukcia 

Hlasné čítanie 

a interpretácia 

bájok - projektová 

fixačná hodina 

Schopnosť spolupráce, 

schopnosť prijímať 

kritiku, argumentovať. 

Viesť diskusiu. 

Akceptovanie iného, 

odlišného názoru. 

 Rozvoj tvorivého 

myslenia a  fantázie 

 Nácvik čítania 

Bájka - projekt  Tvorba projektu 

Opakovanie a 

upevňovanie 

vedomostí 

Spôsobilosť učiť sa sám 

aj v skupine.  

Spôsobilosť kritického 

myslenia.  

Spôsobilosť formulovať a 

riešiť problémy.  

Vytvárať vlastný 

hodnotový systém.  

  

 Zhrnutie zákl. pojmov  

Hodnotenie 

a klasifikácia 

práce žiakov v I. 

polroku 

   OSR 

 



Tematický celok 
Téma 

 

Ciele a kľúčové 

kompetencie 

Obsahový štandard 

Výkonový štandard 
Prierezové 

témy 

Metódy práce 

a hodnotenia 

Báje 

Kozmické vajce 

(čínska báj) 

Vytváranie primeraných 

kultúrnych postojov, 

názorov a hodnotových 

kritérií.  

 

Tolerancia a empatia k 

prejavom iných kultúr.  

 

Identifikácia s vlastnou 

skupinou. Vytváranie 

pozitívneho vzťahu k 

iným sociálnym 

skupinám.  

Definícia báje Žiak: 

 vie vysvetliť pojem báj, 

 vie na základe textu identifikovať základné 

znaky báje, 

 dokáže vyhľadať v texte báje hlavné a 

vedľajšie postavy,  

 dokáže charakterizovať jednotlivé postavy 

(kladné, záporné) z čitateľského hľadiska a 

svoje tvrdenie podložiť argumentmi, 

 vysvetliť pojem dialóg, 

 vyhľadať a zdôvodniť súvislosti medzi 

textom a ilustráciou, 

 dokáže na základe analýzy známeho 

literárneho textu identifikovať vnútornú 

kompozíciu a svoje tvrdenie vie zdôvodniť, 

 vie vyhľadávať, zhromažďovať a 

spracovávať základné biografické údaje 

o spisovateľoch. (zdroje: encyklopédie, 

internet), 

 

Pojmy: báj –mýtus, bájoslovie - mytológia,  

dialóg časová postupnosť,  vnútorná 

kompozícia literárneho diela (úvod, 

zápletka, vrchol, obrat, rozuzlenie) 

ENV 

OŽZ 

OSR 

DV 

MULTV 

GEO 

DEJ 

ETV 

Deti boha Slnka 

(indiánska báj) 

Zrodenie sveta 

(egyptská báj) 

Hlavné znaky báje 

Daidalos a Ikaros  

(grécka báj) 

Charaktristika postáv 

Tatranská 

Kikimora 

(slovenská báj) 

Reprodukcia  

Zdenka Laciková: 

Zakliata Kráľova 

hoľa 

Vnútorná kompozícia 

diela 

Anton Marec: 

Tatranské plesá 

Analýza textu 

Anton Marec Funkčné využitie 

jazykových prostriedkov 

písaných prejavov. 

Vnímanie a chápanie 

rozličných jazykových 

informácií. 

Práca s knihou, 

vyhľadávanie informácií 

v encyklopédii, práca s 

Biograf. údaje 

 

Čítanie a rozbor textu 



Tematický celok 
Téma 

 

Ciele a kľúčové 

kompetencie 

Obsahový štandard 

Výkonový štandard 
Prierezové 

témy 

Metódy práce 

a hodnotenia 

IKT. 

Funkčné vyuţitie 

jazykových prostriedkov 

písaných prejavov. 

Vnímanie a chápanie 

rozličných jazykových 

informácií. 

Práca s knihou, 

vyhľadávanie informácií 

v encyklopédii, práca s 

IKT. 

 

Jozef Cíger 

Hronský: Prečo je 

Váh divá rieka 

 
Poznávacie a čitateľské 

kompetencie. Analytické 

a interpretačné zručnosti.  

Pamäťové, klasifikačné a 

aplikačné zručnosti. 

Technika čítania.  

Čitateľská gramotnosť: 

schopnosť usporiadať 

informácie v texte, 

nachádzať súvislosti a 

vyvodiť poznatok z textu.  

Vytváranie primeraných 

kultúrnych postojov, 

názorov a hodnotových 

kritérií.  

 

Dialogizácia 

Vonkajšia a vnútorná 

kompozícia 



Tematický celok 
Téma 

 

Ciele a kľúčové 

kompetencie 

Obsahový štandard 

Výkonový štandard 
Prierezové 

témy 

Metódy práce 

a hodnotenia 

Jozef Cíger 

Hronský  

Funkčné využitie 

jazykových prostriedkov 

písaných prejavov. 

Vnímanie a chápanie 

rozličných jazykových 

informácií. 

Práca s knihou, 

vyhľadávanie informácií 

v encyklopédii, práca s 

IKT. 

Funkčné vyuţitie 

jazykových prostriedkov 

písaných prejavov. 

Vnímanie a chápanie 

rozličných jazykových 

informácií. 

Práca s knihou, 

vyhľadávanie informácií 

v encyklopédii, práca s 

IKT. 

 

Biograf. údaje 

 

 

Čítanie a rozbor textu 

Opakovanie a 

upevňovanie 

vedomostí 

Spôsobilosť učiť sa sám 

aj v skupine.  

Spôsobilosť kritického 

myslenia.  

Spôsobilosť formulovať a 

riešiť problémy.  

Vytvárať vlastný 

hodnotový systém.  

 

Zhrnutie temat. celku 



Tematický celok 
Téma 

 

Ciele a kľúčové 

kompetencie 

Obsahový štandard 

Výkonový štandard 
Prierezové 

témy 

Metódy práce 

a hodnotenia 

Zo života detí 

Mark Twain: 

Princ a bedár 

Poznávacie a čitateľské 

kompetencie. Analytické 

a interpretačné zručnosti.  

Pamäťové, klasifikačné a 

aplikačné zručnosti. 

Technika čítania.  

Čitateľská gramotnosť: 

schopnosť usporiadať 

informácie v texte, 

nachádzať súvislosti a 

vyvodiť poznatok z textu.  

Vytváranie primeraných 

kultúrnych postojov, 

názorov a hodnotových 

kritérií.  

 

Próza- charakt. poviedky Žiak: 

 vie vysvetliť pojem poviedka,                                            

 vie vysvetliť pojem monológ, dialóg a 

svoje vysvetlenie vie zdôvodniť pomocou 

príkladov z literárnych ukážok, 

 vie určiť kladné vlastnosti hrdinov, 

 určiť časti kompozície textu, 

 vie určiť funkciu jednotlivých jazykových 

prostriedkov v texte,                            

 vie vyhľadávať, zhromažďovať a 

spracovávať základné biografické údaje 

o spisovateľoch. (zdroje: 

encyklopédie, internet), 

 charakterizovať literatúru pre deti ako 

literárne texty určené detskému čitateľovi, 

s detskými hrdinami, dejom a prostredím 

blízkym deťom, 

 vie vymenovať vybraných autorov a ich 

diela, 

 vie sformulovať vlastné hodnotenie 

prečítaného textu a podložiť svoje 

stanovisko argumentmi. 

 

Pojmy: pásmo rozprávača, pásmo postáv, 

on-rozprávanie, ja-rozprávanie, poviedka, 

slangové slová, 

OSR 

TPPZ 

OBN 

ETV 

Mark Twain  Funkčné využitie 

jazykových prostriedkov 

písaných prejavov. 

Vnímanie a chápanie 

rozličných jazykových 

informácií. 

Práca s knihou, 

vyhľadávanie informácií 

v encyklopédii, práca s 

IKT. 

Funkčné vyuţitie 

jazykových prostriedkov 

písaných prejavov. 

Vnímanie a chápanie 

rozličných jazykových 

Biograf. Údaje 

Čítanie a rozbor textu 



Tematický celok 
Téma 

 

Ciele a kľúčové 

kompetencie 

Obsahový štandard 

Výkonový štandard 
Prierezové 

témy 

Metódy práce 

a hodnotenia 

informácií. 

Práca s knihou, 

vyhľadávanie informácií 

v encyklopédii, práca s 

IKT. 

 

 

Martin Rázus: 

Maroško 

 

Poznávacie a čitateľské 

kompetencie. Analytické 

a interpretačné zručnosti.  

Pamäťové, klasifikačné a 

aplikačné zručnosti. 

Technika čítania.  

Čitateľská gramotnosť: 

schopnosť usporiadať 

informácie v texte, 

nachádzať súvislosti a 

vyvodiť poznatok z textu.  

Vytváranie primeraných 

kultúrnych postojov, 

názorov a hodnotových 

kritérií.  

 

Charakteristika postáv 

 

Martin Rázus  

 

Funkčné využitie 

jazykových prostriedkov 

písaných prejavov. 

Vnímanie a chápanie 

rozličných jazykových 

informácií. 

Práca s knihou, 

vyhľadávanie informácií 

v encyklopédii, práca s 

IKT. 

Biograf. údaje 

 

Čítanie a rozbor textu 



Tematický celok 
Téma 

 

Ciele a kľúčové 

kompetencie 

Obsahový štandard 

Výkonový štandard 
Prierezové 

témy 

Metódy práce 

a hodnotenia 

Funkčné vyuţitie 

jazykových prostriedkov 

písaných prejavov. 

Vnímanie a chápanie 

rozličných jazykových 

informácií. 

Práca s knihou, 

vyhľadávanie informácií 

v encyklopédii, práca s 

IKT. 

 

 

Jaroslav Rezník: 

Oči plné oblohy 

 

Poznávacie a čitateľské 

kompetencie. Analytické 

a interpretačné zručnosti.  

Pamäťové, klasifikačné a 

aplikačné zručnosti.  

 

Technika čítania.  

 

Čitateľská gramotnosť: 

schopnosť usporiadať 

informácie v texte, 

nachádzať súvislosti a 

vyvodiť poznatok z textu.  

 

Vytváranie primeraných 

kultúrnych postojov, 

názorov a hodnotových 

kritérií.  

  

M.R.Štefánik-biograf. 

Údaje 

Čítanie a rozbor textu 

 

Katarína 

Gillerová: Môj 

mladší brat a ja 

 

 reprodukcia 

 

Marta Hlušíková: 

Bojujeme 

u riaditeľa 

 

 Práca s textom 

 Typy rozprávača 



Tematický celok 
Téma 

 

Ciele a kľúčové 

kompetencie 

Obsahový štandard 

Výkonový štandard 
Prierezové 

témy 

Metódy práce 

a hodnotenia 

 

Dobrodružná 

literatúra 

Rudo Moric: 

Prefíkané vrany  

 

Charakt. Dobrodruž. 

lietartury 

 

Žiak: 

 vie vysvetliť pojem dobrodružná literatúra, 

 vie vysvetliť pojem rozprávač; v texte vie 

identifikovať jednotlivé formy rozprávača; 

vie transformovať formy rozprávača: z ja-

formy do on-formy a naopak. 

 dokáže analyzovať umelecký text zo 

štylistického a lexikálneho hľadiska a vie 

určiť funkciu jednotlivých jazykových 

prostriedkov, 

 vie nájsť jazykové prostriedky, ktorými 

autor dosahuje dramatické napätie v texte a 

svoje tvrdenie vie zdôvodniť, 

 vie sformulovať hlavnú myšlienku 

prečítaného textu, 

 dokáže samostatne a bez prípravy správne, 

plynule a nahlas čítať prozaický text, 

ktorého obsah, štýl a jazyk sú primerané 

jeho jazykovej úrovni a skúsenostiam a 

dokáže prispôsobiť rýchlosť čítania tomu, 

aby mohol, čo najefektívnejšie pochopiť 

význam prozaického textu. 

 

Pojmy: dobrodružná literatúra,  napätie, 

motív nebezpečenstva, 

DV 

MEDV 

MULTV 

DEJ 

 

James Oliver 

Curwood: 

Kočovníci severu 

 

 analýza umelec. textu 

 

Sick King-Smith: 

Ja a moja príšera 

 

 Jazyk. Prostriedky 

v umelec. Texte 

 

Opakovanie a 

upevňovanie 

vedomostí 

Spôsobilosť učiť sa sám 

aj v skupine.  

Spôsobilosť kritického 

myslenia.  

Spôsobilosť formulovať a 

riešiť problémy.  

Vytvárať vlastný 

 



Tematický celok 
Téma 

 

Ciele a kľúčové 

kompetencie 

Obsahový štandard 

Výkonový štandard 
Prierezové 

témy 

Metódy práce 

a hodnotenia 

hodnotový systém.  

 

 

Detektívna 

literatúra 

Jela Mlčochová: 

Adrianin prvý 

prípad 

 

Poznávacie a čitateľské 

kompetencie. Analytické 

a interpretačné zručnosti.  

Pamäťové, klasifikačné a 

aplikačné zručnosti. 

Technika čítania.  

Čitateľská gramotnosť: 

schopnosť usporiadať 

informácie v texte, 

nachádzať súvislosti a 

vyvodiť poznatok z textu.  

Vytváranie primeraných 

kultúrnych postojov, 

názorov a hodnotových 

kritérií.  

 

Charakter. detektívky Žiak: 

 vie vysvetliť pojem detektívka ako žáner 

dobrodružnej literatúry, 

 charakterizovať hlavnú postavu detektívky 

– detektíva, 

 vie vyhľadať kľúčové slová, zostaviť 

osnovu a prerozprávať príbeh,                      

 vie aplikovať poznatky o vnútornej 

kompozícii lit. Diela, 

 vie v texte identifikovať rozprávača,  pozná 

jednotlivé formy rozprávania: ja-formu na 

on-formu, 

 sformulovať hlavnú myšlienku, 

 vie vyhľadávať, zhromažďovať a 

spracovávať základné biografické údaje 

o spisovateľoch. (zdroje: 

encyklopédie, internet), 

 dokáže hodnotiť literárne dielo a 

svoje hodnotenie obhájiť argumentmi, 

pričom dodržiava pravidlá spoločenskej 

komunikácie; 

 pri hlasnom čítaní vie správne dýchať, 

artikulovať a dodržiavať spisovnú 

výslovnosť. 

 

Pojmy: detektívka, detektív, dejovosť, 

zločin, páchateľ, motív záhady, 

OSR 

TPPZ 

ETV 

OBN 

MEDV 

 

 

Jela Mlčochová 

 

Funkčné využitie 

jazykových prostriedkov 

písaných prejavov. 

Vnímanie a chápanie 

rozličných jazykových 

informácií. 

Práca s knihou, 

vyhľadávanie informácií 

v encyklopédii, práca s 

IKT. 

Funkčné vyuţitie 

jazykových prostriedkov 

 biograf. údaje 

 

Čítanie a rozbor textu 



Tematický celok 
Téma 

 

Ciele a kľúčové 

kompetencie 

Obsahový štandard 

Výkonový štandard 
Prierezové 

témy 

Metódy práce 

a hodnotenia 

písaných prejavov. 

Vnímanie a chápanie 

rozličných jazykových 

informácií. 

Práca s knihou, 

vyhľadávanie informácií 

v encyklopédii, práca s 

IKT. 

  

nedokončená výpoveď 

 

Erich Kästner: 

Emil a detektívi 

 

Poznávacie a čitateľské 

kompetencie. Analytické 

a interpretačné zručnosti.  

Pamäťové, klasifikačné a 

aplikačné zručnosti. 

Technika čítania.  

Čitateľská gramotnosť: 

schopnosť usporiadať 

informácie v texte, 

nachádzať súvislosti a 

vyvodiť poznatok z textu.  

Vytváranie primeraných 

kultúrnych postojov, 

názorov a hodnotových 

kritérií.  

  

 Typy rozprávača 

 

Robert Arthur: 

Alfred Hitchcock 

a traja pátrači 

Tajomstvo Ostrova 

kostier 

 

 Hodnotenie liter. diela 

 

Hlasné čítanie 

a interpretácia 

textu - projektová 

Schopnosť spolupráce, 

schopnosť prijímať 

kritiku, argumentovať. 

Viesť diskusiu. 

Akceptovanie iného, 

 projekt 



Tematický celok 
Téma 

 

Ciele a kľúčové 

kompetencie 

Obsahový štandard 

Výkonový štandard 
Prierezové 

témy 

Metódy práce 

a hodnotenia 

fixačná hodina 

 

odlišného názoru. 

 Rozvoj tvorivého 

myslenia a  fantázie 

V. Dramatické 

umenie 

 

Princezná so 

zlatou hviezdou na 

čele 

 

 
Analytické a 

interpretačné zručnosti.  

 Pamäťové, klasifikačné a 

aplikačné zručnosti.  

Tvorba ústnej výpovede.  

Analytické zručnosti.  

Technika čítania a 

verejná prezentácia  

 

Charakt. Rozhlasovej hry Žiak: 

 vie vysvetliť pojem rozhlasová hra, 

 vie vysvetliť podstatu dramatického žánru, 

 vie vysvetliť, ako dramatické dielo vzniká, 

 vie aplikovať znalosti o rozprávke 

v rozhlasovej rozprávke, 

 dokáže vysvetliť funkciu zvukových 

efektov v rozhlasovej rozprávke, 

 dokáže prerozprávať dej prečítaného textu, 

 dokáže čítať dramatický text ticho i nahlas 

s porozumením, 

 vie výrazne čítať dramatický text a ako 

postava sa zúčastniť na dramatizovanom 

čítaní textu, 

 vie čítať prehovory jednotlivých postáv 

vhodnou moduláciou hlasu v súlade s 

obsahom textu, 

 dokáže sformulovať hlavnú myšlienku 

dramatického textu. 

 

Pojmy: rozhlasová hra, , literárno-

dramatický žáner, dialóg, dramatický 

konflikt,  

OSR 

MEDV 

VYV HUV 

 

 

 

Dramatizované 

čítanie textu - 

projektová fixačná 

hodina 

Schopnosť spolupráce, 

schopnosť prijímať 

kritiku, argumentovať. 

Viesť diskusiu. 

Akceptovanie iného, 

odlišného názoru. 

  

 projekt  



Tematický celok 
Téma 

 

Ciele a kľúčové 

kompetencie 

Obsahový štandard 

Výkonový štandard 
Prierezové 

témy 

Metódy práce 

a hodnotenia 

VI. Opakovanie 

učiva 6. ročníka  

Zhrnutie 

a opakovanie 

učiva 6. ročníka 

Spôsobilosť učiť sa sám 

aj v skupine.  

Spôsobilosť kritického 

myslenia.  

Spôsobilosť formulovať a 

riešiť problémy.  

Vytvárať vlastný 

hodnotový systém.  

 

 Žiak vie aplikovať nadobudnuté vedomosti a 

spôsobilosti. 

OSR  

Hodnotenie a klasifikácia práce 

žiakov v 6. ročníku 

   OSR 

 

 

 

Učebné zdroje:  

- Slovenský jazyk pre 6. ročník, SPN 2009, 1. vyd. 

                                     -  Krajčovičová, J., Kesselová, J. 
 

- Literárna výchova pre 6. ročník ZŠ, autorka 

                                             - Daniela Petríková, rok vydania: 2010 

 
 

 

 

 

 

 



Školský vzdelávací program Slovenský jazyk a literatúra 7.ročník 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov predmetu Slovenský jazyk a literatúra 

Časový rozsah výučby 

5 hodín týždenne – Slovenský jazyk a sloh 3hodiny 

týždenne ( 99 hod ročne) 

Literatúra 2hod týždenne ( 66 hod ročne) 

Spolu 165 hodín ročne 

Ročník Siedmy 

Škola ZŠ M.R.Štefánika 

Kód a názov ŠVP ISCED 2 

Stupeň vzdelania nižšie sekundárne 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk slovenský 



 

 

1. Časť – Jazyk a sloh 

 

 

Počet a zameranie kontrolných diktátov: 5 

- vstupný diktát – opakovanie z VI. ročníka 

- cudzie slová 

- prídavné mená  

- slovesá 

- výstupný diktát – opakovanie zo VII. Ročníka 

 

Počet a zameranie kontrolných slohových prác: 2   

     -    zameranie: dynamický opis, charakteristika osoby 

Tematické celky: 

I. Opakovanie vedomostí a zručností zo 6.ročníka 

II. Komunikačné situácie 

III. Komunikácia v spoločnosti 

IV. Tvaroslovie 

V. Skladba 

VI. Opakovanie učiva zo 7.ročníka 



Ciele a kľúčové 

kompetencie 
Tematický celok 

Téma 

 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Prierezo

vé témy 

Metódy 

práce a 

hodnotenia 

Zamerať svoje čítanie 

podľa potreby 

Vybrať text podľa 

komunikačného 

zámeru a podľa danej 

situácie. 

Nahlas, ticho a 

opakovane prečítať text 

 

I. 

OPAKOVANIE  UČIVA 

zo 6. ročníka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvuková stránka jazyka 

Interview 

Utvrdenie poznatkov o 

hláskach, 

prozodických vlastnostiach 

reči Žiak vie pracovať s textom, robiť 

jazykový rozbor, určovať tému a 

ideu 

textu. Žiak dokáže pripraviť a 

zrealizovať interview, rozprávanie 

s využitím priamej reči, ovláda 

rozdiely 

medzi statickým a dynamickým 

opisom. 

Žiak ovláda určovanie 

gramatických 

kategórií podstatných mien, 

prídavných mien, slovies. 

Vie pracovať so slovníkmi a 

dokáže 

vyhľadávať informácie na 

internete. 

Žiak vie určiť  jednoduchú vetu, 

vie vo vete určiť podmet a 

prísudok, 

nájsť prisudzovací sklad. 

Pracuje s textom všestranne, 

rozvíja 

si poznatky z viacerých 

jazykových 

rovín. 

 

 

 

 

 

 

environm

entálna 

výchova 

 

 

osobnost

ný a 

sociálny 

rozvoj 

 

 

mediálna 

výchova 

 

 

ochrana 

života a 

zdravia 

 

 

 

 

 

 

Vo všetkých 

tematických 

celkoch 

a témach: 

práca 

s učebnicou, 

práca so 

zbierkou 

úloh, práca 

so slovníkmi 

a jazykovým

i príručkami, 

diktát, 

slohová 

práca, 

individuálne 

čítanie, 

čítanie 

v skupine, 

spoločné 

čítanie, 

brainstormin

g, diskusia, 

rozhovor, 

rozprávanie, 

vysvetľovani

e, písomné 

metódy, 

didaktické 

hry, tvorivé 

činnosti, 

dramatizácia

, inscenačné 

Pravopis a tvaroslovie 

Súkromný list, 

charakteristika 

Uplatňovanie pravopisných 

zručností pri písaní 

hlások, vlastné mená 

Organizovať text z 

hľadiska kompozície 

Zostaviť osnovu, 

koncept. 

Zoradiť motívy a 

myšlienky podľa 

časovej a logickej 

postupnosti.  

Prispôsobiť formálnu 

úpravu textu 

vybranému žánru. 

 

Tvaroslovie 

Rozprávanie príbehu 

Utvrdenie poznatkov 

o štylizácii rozprávania 

Zamerať svoje čítanie 

podľa potreby 

Vybrať text podľa 

komunikačného 

zámeru a podľa danej 

situácie. 

Nahlas, ticho a 

opakovane prečítať text 

 

Tvaroslovie 

Statický opis 

 

Upevňovanie vedomostí 

z oblasti tvaroslovia, 

dôraz na prídavné mená 



Funkčné využitie 

jazykových 

prostriedkov písaných 

prejavov. 

Vnímanie a chápanie 

rozličných jazykových 

informácií. 

Práca s knihou, 

vyhľadávanie 

informácií v 

encyklopédii, práca s 

IKT. 

Funkčné využitie 

jazykových 

prostriedkov písaných 

prejavov. 

Vnímanie a chápanie 

rozličných jazykových 

informácií. 

Práca s knihou, 

vyhľadávanie 

informácií v 

encyklopédii, práca s 

IKT. 

 

Tvaroslovie 

Pravopisné interaktívne 

cvičenia v IKT 

Určovanie gramatických 

kategórií, pravopis, 

práca v IKT 

hry, 

pracovný 

list, ústna 

skúška, 

písomná 

skúška, test 

Rešpektovať jazykové 

pravidlá 

1. ortoepické 

2. lexikologické 

3. morfologické 

4. syntaktické 

Náuka o slove, tvorenie slov, 

slovná zásoba 

Utvrdenie vedomostí o 

lexike, 

princípoch tvorenia slov 



Štylizovať jednoduché 

vety a jednoduché 

súvetia 

Utvoriť jednoduché 

holé a rozvité vety: 

používanie 

interpunkčných 

znamienok vo vetách; 

využívanie 

gramatických jednotiek 

vo vetách; 

používanie lexikálnych 

jednotiek vo vetách. 

 

Skladba - jednoduchá veta 

Prisudzovací sklad 

Práca s textom, práca v IKT 

Utvrdenie poznatkov 

o jednoduchej vete a 

základných 

vetných členoch 

Spôsobilosť učiť sa 

učiť 

Spôsobilosť kritického 

myslenia. 

Spôsobilosť 

formulovať a riešiť 

problémy. 

Vytvárať vlastný 

hodnotový systém. 

 

VSTUPNÝ DIKTÁT 

Nácvik pravopisu 

Previerka pravopisných 

zručností z 6. ročníka 

 

Žiak ovláda pravopisné javy 

osvojené v nižších ročníkoch. 

 

VSTUPNÝ DIKTÁT 

 

Analýza a oprava vstupného 

diktátu 

Previerka vedomostí 

z učiva 6. ročníka 

Žiak ovláda a správne aplikuje 

vedomosti osvojené v 6. ročníku. 

Analýza  diktátu 
Žiak vie skorigovať svoje 

výsledky. 

Revidovať a editovať 

koncept s využitím 

spätnej väzby od 

učiteľa a spolužiakov 

Revidovať koncept 

textu s cieľom: 

- rozvíjať a zlepšovať 

organizáciu myšlienok, 

- realizovať zmeny 

štruktúry, obsahu s 

cieľom eliminovať 

II. KOMUNIKAČNÉ 

SITUÁCIE 

 

Komunikačná situácia 

 

 

Oboznámenie sa s pojmami 

komunikácia, vysielateľ, 

prijímateľ, komunikačná 

situácia 

Žiak si osvojí základné pojmy: 

vysielateľ, prijímateľ, 

komunikačná 

situácia, výber jazyk. 

prostriedkov. 

mediálna 

výchova 

osobnost

ný a 

sociálny 

rozvoj 



gramatické chyby, zlé 

formulácie viet a pod, 

-upraviť text po 

formálnej stránke. 

 

Zamerať svoje čítanie 

podľa potreby 

Vybrať text podľa 

komunikačného 

zámeru a podľa danej 

situácie. 

Nahlas, ticho a 

opakovane prečítať text 

 

 

 

 

II. KOMUNIKAČNÉ 

SITUÁCIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argument a protiargument 

(SJ 6. roč. - s. 22) 

Osvojenie pojmov 

argument a protiargument, 

praktický nácvik 

 

Žiak vie použiť v komunikácii 

argument i protiargument. Dokáže 

komunikovať s určeným 

zámerom. 

mediálna 

výchova 

osobnost

ný a 

sociálny 

rozvoj 

Vyjadriť myšlienky a 

informácie s rôznym 

cieľom pre špecifické 

publikum 

Sformulovať tému 

adekvátnu 

komunikačnej situácii. 

Zosúladiť jazykové 

prvky s cieľom 

komunikácie. 

  

Asertívna a efektívna 

komunikácia 

 

 

 

Princípy asertivity 

a efektivity 

v komunikačných situáciách, 

vyjadrovanie názoru 

Žiak pozná pravidlá komunikácie, 

dokáže verbálne i neverbálne 

vyjadriť 

svoje city a vôľu. Vie formulovať 

svoj 

názor s využitím argumentácie. 

osobnost

ný a 

sociálny 

rozvoj 

environm

entálna 

výchova 



Zvoliť vhodný 

spoločenský tón 

komunikácie v súlade s 

jej cieľom a 

prostredím. 

Začať a ukončiť 

komunikáciu na určitú 

tému. 

Analyzovať kvalitu 

ústneho prejavu. 

 

Komunikačné cvičenia - 

modelové situácie 

 

Praktická aplikácia 

osvojených pojmov, 

zvládnutie modelových 

situácií, formulácia 

vlastného prejavu 

 

Žiak dokáže prispôsobiť lexiku 

prejavu 

vzhľadom na cieľ komunikačnej 

situácie, využíva mimiku a 

gestiku. 

 

Funkčne využíva bohatstvo 

lexiky. 

osobnost

ný a 

sociálny 

rozvoj 

mediálna 

výchova 

Zosúladiť štylistickú 

úroveň s cieľom 

písania a čitateľmi. 

Zosúladiť slovnú 

zásobu s cieľom 

komunikácie. 

Využívať bohatstvo 

lexiky, spisovný jazyk, 

resp. nárečie. 

Overiť si v 

jazykovedných 

príručkách vhodnosť a 

správnosť použitých 

slov. 

Využívať primerané 

štylistické prostriedky. 

 

 

Nespisovné slová 

v súkromnej komunikácii 

Používanie slangu a nárečia 

výlučne v súkromnom styku, 

ich funkcia v ústnom prejave 

 

Žiak vie určovať slangové a 

nárečové 

slová v súkromnej komunikácii, 

dokáže ich nahradiť spisovnými 

ekvivalentami. 

 

regionáln

a 

výchova 

osobnost

ný a 

sociálny 

rozvoj 

 

Tvorenie slov odvodzovaním, 

a skladaním, utvrdenie 

vedomostí zo 6. roč. 

Aktivizácia vedomostí 

a zručností z učiva 6. 

ročníka 

o odvodzovaní a skladaní 

slov 

 

Žiak pozná základné slovotvorné 

postupy, predponové aj príponové 

tvorenie slov, skladanie slov. 

 

environm

entálna 

výchova 

Skratky 

v písomnej komunikácii 

Význam skracovania slov v 

písomnom styku 

Žiak si osvojí podstatu a 

odôvodnenosť 

skracovania slov v písomnom 

styku. 

osobnost

ný a 

sociálny 

rozvoj 



Skratky, značky, 

značkové slová 

Práca s textom, práca v IKT 

Praktické aplikovanie 

vedomostí o skracovaní slov 

v písomnom styku 

Žiak vie funkčne využívať a 

aplikovať 

slová vzniknuté skracovaním. 

Ovláda 

ich pravopis. 

osobnost

ný a 

sociálny 

rozvoj 

environm

entálna 

výchova 

finančná 

gramotno

sť 

Vyjadriť myšlienky a 

informácie s rôznym 

cieľom pre špecifické 

publikum 

Sformulovať tému 

adekvátnu 

komunikačnej situácii. 

Zosúladiť jazykové 

prvky s cieľom 

komunikácie. 

Zvoliť vhodný 

spoločenský tón 

komunikácie v súlade s 

jej cieľom a 

prostredím. 

Začať a ukončiť 

komunikáciu na určitú 

tému. 

Analyzovať kvalitu 

ústneho prejavu. 

 

 

III. KOMUNIKÁCIA 

V SPOLOČNOSTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príhovor (prívet). 

Téma, cieľ, adresát, 

prostriedky, osnova, koncept 

Funkcia prívetu v 

komunikácii. 

Osvojenie si základného 

členenia 

prívetu, štylizácia prívetov 

Žiak vie samostatne sformulovať 

súvislý logicky usporiadaný text 

na danú tému. Vie samostatne 

použiť 

vhodné jazykové prostriedky v 

súlade 

s komunikačnou situáciou. 

 

osobnost

ný a 

sociálny 

rozvoj 

 

multikult

úrna 

výchova 

 

environm

entálna 

výchova 

 

mediálna 

výchova 

 

regionáln

a 

výchova 

 

Základné princípy 

prednášania prívetu 

Nácvik základných postupov 

pri príprave a prednese 

prívetu 

 

Príhovor - žiacke 

prezentácie, 

práca žiakov v kamerou 

Využitie vedomostí 

a zručností pri príprave, 

tvorbe 

a prezentácii samostatného 

jazykového prejavu. 

Dôraz na využitie 

jazykových 

i mimojazykových 

prostriedkov 

Žiak dokáže vo vlastnom prejave 

samostatne vhodne využiť 

informácie 

alebo jazykové prostriedky 

získané 

z rôznych informačných zdrojov. 

Žiak je schopný po krátkej 

príprave 

samostatne vytvoriť príhovor a 

verejne ho odprezentovať. 

Príhovor - žiacke 

prezentácie,práca s kamerou 

Hodnotenie výkonov 



Zosúladiť štylistickú 

úroveň s cieľom 

písania a čitateľmi. 

Zosúladiť slovnú 

zásobu s cieľom 

komunikácie. 

Využívať bohatstvo 

lexiky, spisovný jazyk, 

resp. nárečie. 

Overiť si v 

jazykovedných 

príručkách vhodnosť a 

správnosť použitých 

slov. 

Využívať primerané 

štylistické prostriedky. 

 

 

 

 

Rešpektovať jazykové 

pravidlá 

1. ortoepické 

2. lexikologické 

3. morfologické 

4. syntaktické 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slová cudzieho pôvodu 

Výskyt, frekvencia 

a ich význam v textoch 

a prejavoch 

Rozlišovanie cudzích slov. 

slovenských a 

zdomácnených 

slov v textoch 

Význam cudzích slov 

Žiak vie v texte rozlíšiť cudzie 

slová, 

slovenské slová a zdomácnené 

slová. 

Rozumie významu 

frekventovaných 

cudzích slov.Vie pracovať so 

slovníkmi. 

osobnost

ný a 

sociálny 

rozvoj 

multikult

úrna 

výchova 

environm

entálna 

výchova 

Výslovnosť a pravopis 

slov cudzieho pôvodu 

 

 

 

Nácvik správnej výslovnosti 

i artikulácie cudzích slov. 

Fixácia pravopisných javov 

v slovách cudzieho pôvodu 

 

Žiak vie správne v domácich a 

cudzích 

slovách artikulovať a spisovne 

vyslovovať slabiky de, te, ne, le, 

di, ti, 

ni, li, dodržiava správnu dĺžku 

slabík 

a pravidlá spodobovania. 

osobnost

ný a 

sociálny 

rozvoj 

 

mediálna 

výchova 

 

Pravopis slov cudzieho 

pôvodu, 

interaktívne cvičenia v IKT 

Utvrdzovanie pravopisných 

návykov pri písaní 

cudzích slov 

Žiak ovláda pravopis najviac 

frekventovaných cudzích slov 

v slovenskom jazyku. 

Žiak je schopný samostatne 

pracovať s textom, nájsť v ňom 

slová cudzieho pôvodu a dokáže 

vypracovať samostatný projekt. 

regionáln

a 

výchova 

multikult

úrna 

výchova 

mediálna 

výchova 



Rozvíjanie tvorivého 

myslenia 

Funkčné využitie 

jazykových 

prostriedkov písaných 

prejavov. 

Vnímanie a chápanie 

rozličných jazykových 

informácií. 

Práca s knihou, 

vyhľadávanie 

informácií v 

encyklopédii, práca s 

IKT. 

Funkčné využitie 

jazykových 

prostriedkov písaných 

prejavov. 

Vnímanie a chápanie 

rozličných jazykových 

informácií. 

Práca s knihou, 

vyhľadávanie 

informácií v 

encyklopédii, práca s 

IKT. 

 

Môj slovník cudzích slov - 

projekt s využitím dennej 

tlače a internetu 

 

Tvorba samostatného 

projektu s využitím 

printových a digitálnych 

médií 

mediálna 

výchova 

environm

entálna 

výchova 

osobnost

ný a 

sociálny 

rozvoj 

Pravopisné a interaktívne 

cvičenia - slová cudzieho 

pôvodu, práca v IKT 

Utvrdzovanie pravopisu 

pri písaní frekventovaných 

cudzích slov 

Žiak aplikuje správne pravopisné 

javy 

pri písaní cudzích slov, ovláda 

pravopis 

frekventovaných cudzích slov. 

environm

entálna 

výchova 

multikult

úrna 

výchova 

Spôsobilosť učiť sa 

učiť 

Spôsobilosť kritického 

myslenia. 

Spôsobilosť 

formulovať a riešiť 

problémy. 

Vytvárať vlastný 

hodnotový systém. 

 

KONTROLNÝ DIKTÁT 

č. 1 - cudzie slová 

Previerka 

pravopisných zručností 

Žiak ovláda pravopisné javy 

pri písaní cudzích slov. 

 

multikult

úrna 

výchova 

Oprava kontrolného 

diktátu č. 1 

Analýza nedostatkov, 

oprava chýb 

Žiak dokáže skorigovať svoje 

výsledky, správne opraviť chyby. 

osobnost

ný a 

sociálny 

rozvoj 



Zosúladiť štylistickú 

úroveň s cieľom 

písania a čitateľmi. 

Zosúladiť slovnú 

zásobu s cieľom 

komunikácie. 

Využívať bohatstvo 

lexiky, spisovný jazyk, 

resp. nárečie. 

Overiť si v 

jazykovedných 

príručkách vhodnosť a 

správnosť použitých 

slov. 

Využívať primerané 

štylistické prostriedky. 

 

Neologizmy 

 

 

 

Členenie slovnej zásoby 

podľa 

časového hľadiska, 

dynamika slovnej zásoby. 

Výskyt neologizmov 

v lexike 

Žiak si osvojí termín neologizmus 

a chápe dynamiku lexiky v 

súvislosti 

s rozvojom spoločnosti. Ovláda 

termíny 

súvisiace s IKT a vyuč. procesom. 

multikult

úrna 

výchova 

 

osobnost

ný a 

sociálny 

rozvoj 

Historizmy, archaizmy a 

zastarané slová 

 

Rozlišovanie historizmov, 

archaizmov a zastaraných 

slov 

v textoch 

Žiak pozná rozdiel medzi 

historizmom 

a archaizmom. Osvojí si slová 

podľa 

dobového výskytu a regiónu. 

regionáln

a 

výchova 

osobnost

ný a 

sociálny 

rozvoj 

Spôsobilosť učiť sa  

učiť. 

Spôsobilosť kritického 

myslenia. 

Spôsobilosť 

formulovať a riešiť 

problémy. 

Vytvárať vlastný 

hodnotový systém. 

 

PÍSOMNÁ PREVIERKA 

II. a III. tematický celok 

 

Previerka vedomostí 

z II. a III. tematického celku 

 

Žiak ovláda a dokáže správne 

aplikovať vedomosti z oboch TC. 

 

 

 

osobnost

ný a 

sociálny 

rozvoj 

 Analýza písomnej 

previerky 

Analýza previerky, 

korigovanie chýb 

Žiak vie skorigovať svoje 

výsledky 

a správne opraviť chyby. 

Pochopiť zmysel 

umeleckého a vecného 

textu vzhľadom na 

využitie 

interpunkčných 

znamienok, 

gramatických kategórií 

IV. TVAROSLOVIE 

 

 

 

 

 

 

Podstatné mená - aktivizácia 

poznatkov z nižších ročníkov 

Utvrdenie poznatkov z 

nižších 

ročníkov o podstatných 

menách 

Žiak ovláda gramatické kategórie 

a vzory podstatných mien, 

pravopis. 

osobnost

ný a 

sociálny 

rozvoj 



(rod, číslo, pád, osoba, 

číslo, čas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomnožné podstatné mená 

 

 

Definícia, vyhľadávanie 

a určovanie pomnožných 

podstatných mien v textoch 

Žiak vie vysvetliť a identifikovať 

pomnožné podstatné mená, určiť 

ich 

rod a ich funkciu v texte. 

regionáln

a 

výchova 

osobnost

ný a 

sociálny 

rozvoj 

Pomnožné podstatné mená - 

skloňovanie a pravopis 

 

 

Utvrdzovanie pravopisu 

pomnožných podstatných 

mien so zameraním na 

región 

 

Žiak bezchybne ovláda 

skloňovanie 

a pravopis názvov obcí regiónu. 

Vie 

zaradiť pomnožné podstatné 

meno 

do skloňovacieho vzoru. 

 

regionáln

a 

výchova 

 

 

Akostné, vzťahové a 

privlastňovacie prídavné mená 

Opakovanie učiva o 

prídavných 

menách z 5. a 6. ročníka 

Žiak pozná delenie prídavných 

mien, 

vie určovať gramatické kategórie. 

osobnost

ný a 

sociálny 

rozvoj 

Skloňovacie vzory 

prídavných mien 

Opakovanie učiva o 

prídavných 

menách - skloňovacie vzory 

Žiak ovláda a prakticky vie 

skloňovať 

podľa vzoru pekný, cudzí, páví, 

otcov. 

ochrana 

života a 

zdravia 

mediálna 

výchova 

Spôsobilosť učiť sa  

učiť. 

Spôsobilosť kritického 

myslenia. 

Spôsobilosť 

Pravopis prídavných mien, 

nácvičný diktát 

Opakovanie učiva o 

prídavných 

menách - pravopis 

Žiak ovláda pravopisné zásady pri 

skloňovaní prídavných mien. 

osobnost

ný a 

sociálny 

rozvoj 



formulovať a riešiť 

problémy. 

Vytvárať vlastný 

hodnotový systém. 

 

KONTROLNÝ DIKTÁT 

č. 2 - prídavné mená 

Previerka 

pravopisných zručností 

Žiak ovláda pravopisné javy 

pri písaní prídavných mien. 
 

osobnost

ný a 

sociálny 

rozvoj 

 
Oprava kontrolného 

diktátu č. 2 

Analýza nedostatkov, 

oprava chýb 

Žiak dokáže skorigovať svoje 

výsledky, správne opraviť chyby. 

Zamerať svoje čítanie 

podľa potreby 

Vybrať text podľa 

komunikačného 

zámeru a podľa danej 

situácie. 

Nahlas, ticho a 

opakovane prečítať text 

 

Umelecký opis - 

Miesto, ktoré mám rád 

 

Charakteristika 

umeleckého opisu, výrazové 

prostriedky a štylizácia 

Žiak vie po krátkej príprave 

vytvoriť 

umelecký opis a prezentovať ho. 

Vie 

aplikovať vedomosti z literatúry 

o jazykových výstavbových 

prostriedkoch. Vie napísať 

ucelený 

jazykový prejav podľa princípov 

slovenského pravopisu. 

 

osobnost

ný a 

sociálny 

rozvoj 

Umelecký opis - 

odprezentovanie 

pripravených prác žiakmi 

 

Rozvoj originality a fluencie 

žiakov, 

členenie textu na odseky, 

autorecenzia a prezentácia 

prezentač

né 

zručnosti 

 

regionáln

a 

výchova 

 

Pochopiť zmysel 

umeleckého a vecného 

textu vzhľadom na 

využitie 

interpunkčných 

znamienok, 

gramatických kategórií 

(rod, číslo, pád, osoba, 

číslo, čas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opakovanie učiva o slovesách, 

gramatické kategórie, 

jednoduchý a zložený tvar, 

plnovýznamové a pomocné 

Fixácia poznatkov o 

slovesách 

zo 6. ročníka 

Určovanie gramatických 

kategórií slovies 

Žiak dokáže rozlíšiť pomocné 

slovesá, 

ovláda a vie určovať gramatické 

kategórie slovies, jednoduchý a 

zložený slovesný tvar. 

osobnost

ný a 

sociálny 

rozvoj 

environm

entálna 

výchova 

 



 

Slovesný vid 

 

 

Určovanie 

dokonavého a nedokonavého 

vidu slovies 

Žiak vie rozlíšiť dokonavé a 

nedokonavé slovesá. Dokáže 

zmeniť 

vidovú formu slovesa. 

regionáln

a 

výchova 

 

environm

entálna 

výchova 

Zamerať svoje čítanie 

podľa potreby 

Vybrať text podľa 

komunikačného 

zámeru a podľa danej 

situácie. 

Nahlas, ticho a 

opakovane prečítať text 

 

IV. TVAROSLOVIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamický opis - 

opakovanie vedomostí 

o dynamickom opise 

zo 6. ročníka 

Charakteristika 

opisného slohového postupu, 

systematizácia vedomostí 

o dynamickom opise 

Žiak vie porovnať a odlíšiť 

statický 

a dynamický opis. Uvedomuje si 

dôležitosť časovej postupnosti a 

slovies 

pri výstavbe dynamického opisu. 

 

environm

entálna 

výchova 

 

ochrana 

života a 

zdravia 

 

 

 

Zamerať svoje čítanie 

podľa potreby 

Vybrať text podľa 

komunikačného 

zámeru a podľa danej 

situácie. 

Nahlas, ticho a 

opakovane prečítať text 

 

Príprava na kontrolnú 

slohovú prácu 

 

Koncept kontrolnej 

slohovej práce 

 

Žiak si pripraví písomný prejav 

s využitím opisného slohového 

postupu, vytvorí dynamický opis. 

1. KONTROLNÁ 

SLOHOVÁ PRÁCA - 

dynamický opis 

 

Kompozícia a štylizácia 

čistopisu kontrolnej 

slohovej práce 

 

Žiak zostaví kompozične a 

štylisticky 

ucelený písomný jazykový prejav 

s dodržaním znakov opisného 

slohového postupu. 

 

osobnost

ný a 

sociálny 

rozvoj 

 



Spôsobilosť učiť sa  

učiť. 

Spôsobilosť kritického 

myslenia. 

Spôsobilosť 

formulovať a riešiť 

problémy. 

Vytvárať vlastný 

hodnotový systém. 

 

 

 

 
Oprava kontrolnej 

slohovej práce 

 

Analýza nedostatkov, 

oprava chýb 

 

Žiak dokáže skorigovať svoje 

výsledky, opraviť chyby, vie 

posúdiť 

práce spolužiakov. 

 

 

 

POLROČNÁ PREVIERKA 

učivo I. polroka 

Previerka vedomostí 

z učiva I. polroka 

Žiak ovláda a dokáže správne 

aplikovať vedomosti z temat. 

celkov. 

Žiak dokáže skorigovať svoje 

výsledky, správne opraviť chyby. 

 

osobnost

ný a 

sociálny 

rozvoj 

 Analýza polročnej 

previerky 

Analýza nedostatkov, 

oprava chýb 

Funkčné využitie 

jazykových 

prostriedkov písaných 

prejavov. 

Vnímanie a chápanie 

rozličných jazykových 

informácií. 

Práca s knihou, 

vyhľadávanie 

informácií v 

encyklopédii, práca s 

IKT. 

Funkčné využitie 

jazykových 

prostriedkov písaných 

prejavov. 

Vnímanie a chápanie 

rozličných jazykových 

informácií. 

Práca s knihou, 

vyhľadávanie 

informácií v 

encyklopédii, práca s 

IKT. 

 

Pravopisné cvičenia v IKT, 

opätovné riešenie úloh s 

malou 

úspešnosťou dosiahnutou 

v polročnej previerke 

Práca v učebni IKT, 

systematizácia osvojených 

poznatkov za I. polrok, 

pravopisné cvičenia 

Žiak vie opraviť svoje chyby, 

ovláda pravopis ohybných 

slovných 

druhov so zameraním na 

podstatné 

mená, prídavné mená a slovesá. 

 

osobnost

ný a 

sociálny 

rozvoj 

 



Spôsobilosť učiť sa  

učiť. 

Spôsobilosť kritického 

myslenia. 

Spôsobilosť 

formulovať a riešiť 

problémy. 

Vytvárať vlastný 

hodnotový systém. 

 

KONTROLNÝ DIKTÁT 

č. 3 - slovesá 

Previerka 

pravopisných zručností 

Žiak ovláda pravopisné javy 

pri písaní slovies.  

osobnost

ný a 

sociálny 

rozvoj 

 

Oprava kontrolného 

diktátu č. 3 

Analýza nedostatkov, 

oprava chýb 

Žiak dokáže skorigovať svoje 

výsledky, správne opraviť chyby. 

Štylizovať jednoduché 

vety a jednoduché 

súvetia 

Utvoriť jednoduché 

holé a rozvité vety: 

 

-používanie 

interpunkčných 

znamienok vo vetách; 

- využívanie 

gramatických jednotiek 

vo vetách; 

- používanie 

lexikálnych jednotiek 

vo vetách. 

 

Základné číslovky - 

skloňovanie 

Definícia a skloňovacie 

vzory 

základných čísloviek 

Žiak dokáže rozlíšiť základné a 

radové číslovky. 

 

osobnost

ný a 

sociálny 

rozvoj 

 

environm

entálna 

výchova 

 

finančná 

gramotno

sť 

Základné číslovky - 

pravopis 

Nácvik pravopisných javov 

pri skloňovaní základ. 

čísloviek 

Ovláda základné pravopisné 

odlišnosti oboch skupín čísloviek. 

Radové číslovky - 

skloňovanie 

 

Podstata a funkcia 

radových čísloviek v texte, 

skloňovacie vzory 

Ovláda skloňovanie základných aj 

radových čísloviek, vie vysvetliť 

ich funkciu v texte. 

IV. TVAROSLOVIE 

 

 

 

 

 

 

Radové číslovky - 

pravopis 

Nácvik pravopisných javov 

pri skloňovaní radových 

čísloviek 

Žiak vie vysvetliť a identifikovať 

radové a násobné číslovky. 

 

osobnost

ný a 

sociálny 

rozvoj 

ochrana 

života a 



 

 

 

 

 

 

 

 

Násobné číslovky 

 

 

 

Podstata a funkcia 

násobných čisloviek, 

ich ohybnosť a neohybnosť, 

skloňovacie vzory 

Vie vysvetliť ich funkciu v texte. 

Vie o neohybnosti čísloviek. 

Žiak vie určovať gramatické 

kategórie 

a vzory čísloviek. 

zdravia 

 

mediálna 

výchova 

Určité a neurčité číslovky 

 

Delenie čísloviek 

na určité a neurčité 

Žiak vie rozlíšiť určité a neurčíté 

číslovky, ovláda pravopis 

čísloviek. 

 

ochrana 

života a 

zdravia 

Funkčné využitie 

jazykových 

prostriedkov písaných 

prejavov. 

Vnímanie a chápanie 

rozličných jazykových 

informácií. 

Práca s knihou, 

vyhľadávanie 

informácií v 

encyklopédii, práca s 

IKT. 

Funkčné využitie 

jazykových 

prostriedkov písaných 

prejavov. 

Vnímanie a chápanie 

rozličných jazykových 

informácií. 

Práca s knihou, 

vyhľadávanie 

informácií v 

encyklopédii, práca s 

IKT. 

 

Zhrnutie učiva o číslovkách, 

interaktívne cvičenia v IKT 

Systemizácia a utvrdenie 

učiva 

o číslovkách 

Žiak ovláda delenie čísloviek, 

pravopis 

a skloňovacie vzory čísloviek. 

osobnost

ný a 

sociálny 

rozvoj 

finančná 

gramotno

sť 



Rešpektovať jazykové 

pravidlá 

1. ortoepické 

2. lexikologické 

3. morfologické 

4. syntaktické 

Osobné a privlastňovacie 

zámená 

(SJ 6. roč. - s. 20) 

 

Definícia osobných a 

privlastňovacích zámen, 

ich využitie v textoch 

a frekvencia v ústnom 

prejave 

Žiak pozná delenie zámen 

na osobné a privlastňovacie. 

Dokáže správne vyskloňovať a 

písať 

osobné a privlastňovacie zámená. 

osobnost

ný a 

sociálny 

rozvoj 

 

environm

entálna 

výchova 

Spôsobilosť učiť sa  

učiť. 

Spôsobilosť kritického 

myslenia. 

Spôsobilosť 

formulovať a riešiť 

problémy. 

Vytvárať vlastný 

hodnotový systém. 

 

 

Opakovanie a fixácia učiva 

o ohybných slovných druhoch 

 

Nácvičný diktát, 

interaktívne cvičenia v IKT 

 

Systematizácia a 

upevňovanie 

vedomostí o ohybných 

slovných druhoch, 

čítanie s porozumením 

 

Žiak podľa čítania s porozumením 

dokáže pochopiť význam textu a 

pracovať s ohybnými slovnými 

druhmi. 

Ovláda pravopisné javy pri 

skloňovaní 

ohybných slov, vie určovať 

gramatické 

kategórie pri ohybných slovách. 

osobnost

ný a 

sociálny 

rozvoj 

 

mediálna 

výchova 

 

regionáln

a 

výchova 

Rešpektovať jazykové 

pravidlá 

1. ortoepické 

2. lexikologické 

3. morfologické 

4. syntaktické 

Príslovky - 

aktivizácia vedomostí 

zo 6. ročníka 

 

Aktivizácia vedomostí 

o príslovkách z učiva 6. 

ročníka 

s dôrazom na stupňovanie 

 

Žiak vie identifikovať príslovky 

miesta, času, spôsobu a príčiny a 

vie 

vysvetliť ich funkciu. Dokáže 

vysvetliť funkciu stupňovania v 

texte. 

 

osobnost

ný a 

sociálny 

rozvoj 

 



Predložky - 

väzba s pádom, vokalizácia 

(SJ 6. ročník - s. 24) 

Osvojenie učiva o 

vokalizácii 

a predložkových väzbách, 

správna štylizácia v textoch 

Žiak dokáže správne určiť pád a 

pozná správne pádové väzby. 

Pozná 

princíp vokalizácie a uplatňuje ho. 

 

osobnost

ný a 

sociálny 

rozvoj 

Spojky 

 

Definícia spojok 

a ich funkcia v texte 

Žiak pozná frekventované spojky 

a 

ovláda pravopis čiarky pred 

spojkami. 

environm

entálna 

výchova 

regionáln

a 

výchova 

Citoslovcia 

 

 

Určovanie, pravopis 

a význam citosloviec 

v jazykovom prejave 

Žiak ovláda určovanie citosloviec 

ako slovného druhu, ich pravopis. 

Uvedomuje si funkciu citosloviec. 

environm

entálna 

výchova 

mediálna 

výchova 

ochrana 

života a 

zdravia 

Spôsobilosť učiť sa  

učiť. 

Spôsobilosť kritického 

myslenia. 

Spôsobilosť 

formulovať a riešiť 

problémy. 

Vytvárať vlastný 

hodnotový systém. 

 

Opakovanie a fixácia učiva 

o neohybných slovných 

druhoch 

Systematizácia učiva 

o neohybných slovných 

druhoch 

Žiak ovláda funkciu, pravopis a 

využitie neohybných slov v 

textoch. 

osobnost

ný a 

sociálny 

rozvoj 

PÍSOMNÁ PREVIERKA 

IV. tematický celok 

Previerka vedomostí 

zo IV. tematického celku 

Žiak ovláda a dokáže správne 

aplikovať vedomosti z 

tvaroslovia. 

 

osobnost

ný a 

sociálny 

rozvoj 



Analýza písomnej 

previerky 

Analýza previerky, 

korigovanie chýb 

Žiak vie skorigovať svoje 

výsledky 

a správne opraviť chyby. 

 

 

Revidovať a editovať 

koncept s využitím 

spätnej väzby od 

učiteľa a spolužiakov 

Revidovať koncept 

textu s cieľom: 

- rozvíjať a zlepšovať 

organizáciu myšlienok, 

- realizovať zmeny 

štruktúry, obsahu s 

cieľom eliminovať 

gramatické chyby, zlé 

formulácie viet a pod, 

-upraviť text po 

formálnej stránke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. SKLADBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednoduchá veta - 

opakovanie učiva zo 6. 

ročníka 

Druhy viet podľa zámeru 

hovoriaceho 

Žiak správne určuje jednotlivé 

typy 

viet podľa zámeru hovoriaceho. 

environm

entálna 

výchova 

regionáln

a 

výchova 

Jednoduchá veta - 

tvorba krátkeho príbehu 

Melódia viet, 

tvorba krátkeho príbehu 

Žiak dokáže vypracovať krátky 

príbeh 

s využítím rôzneho typu melódie 

viet. 

prezentač

né 

zručnosti 

mediálna 

výchova 

Holá a rozvitá veta, 

 

prisudzovací sklad, 

podmet a prísudok 

 

 

Aktivizácia vedomostí 

o holej vete a hlavných 

vetných členoch 

z učiva 6. ročnika 

 

Žiak sa správne orientuje v 

určovaní 

holej a rozvitej vety. Pozná 

princíp 

dvojčlennej vety, vie určiť 

podmet 

a prísudok, prisudzovací sklad. 

Vie určiť nevyjadrený podmet vo 

vete. 

Pozná zhodu podmetu a prísudku. 

osobnost

ný a 

sociálny 

rozvoj 

 

mediálna 

výchova 

 

ochrana 

života a 

zdravia 



 

 

 

 

 

 

 

Štylizovať jednoduché 

vety a jednoduché 

súvetia 

Utvoriť jednoduché 

holé a rozvité vety: 

 

-používanie 

interpunkčných 

znamienok vo vetách; 

- využívanie 

gramatických jednotiek 

vo vetách; 

- používanie 

lexikálnych jednotiek 

vo vetách. 

 

 

Viacnásobný vetný člen, 

rozdiel medzi holým, 

rozvitým 

a viacnásobným vetným 

členom 

Definícia viacnásobného 

vetného člena, 

jeho funkcia v texte 

Žiak dokáže určiť dvojčlennú 

vetu, 

vie v nej identifikovať 

hlavné,rozvíjacie 

a viacnásobné vetné členy. 

 

mediálna 

výchova 

 

Vetný základ 

a jednočlenná veta 

 

Osvojenie si pojmov 

vetný základ a jednočlenná 

veta, 

princíp jednočlennosti viet 

Žiak ovláda funkciu vetného 

základu 

ako hlavného vetného člena. 

Chápe 

princíp stavby jednočlennej vety. 

 

osobnost

ný a 

sociálny 

rozvoj 

Štylizovať jednoduché 

vety a jednoduché 

súvetia 

Utvoriť jednoduché 

holé a rozvité vety: 

používanie 

interpunkčných 

znamienok vo vetách; 

využívanie 

gramatických jednotiek 

vo vetách; 

používanie lexikálnych 

jednotiek vo vetách. 

 

Rozdiel medzi jednočlennou 

a dvojčlennou vetou, 

čítanie s porozumením 

Práca s textom - 

orientácia v členitosti viet, 

označovanie vetných 

základov 

Žiak sa vie orientovať v 

neznámom 

texte, dokáže určovať jednočlenné 

vety, využiť ich vo svojom 

prejave. 

osobnost

ný a 

sociálny 

rozvoj 

mediálna 

výchova 



Schopnosť tvorivého 

myslenia 

Príprava projektu 

Predpovedáme počasie 

 

 

Príprava projektu 

 

Žiak dokáže pomenovať prírodné 

javy 

a úkazy, využíva rôzne druhy viet 

podľa členitosti, dôraz na 

jednočlenné. 

 

mediálna 

výchova 

 

Funkčné využitie 

jazykových 

prostriedkov písaných 

prejavov. 

Vnímanie a chápanie 

rozličných jazykových 

informácií. 

Práca s knihou, 

vyhľadávanie 

informácií v 

encyklopédii, práca s 

IKT. 

Funkčné využitie 

jazykových 

prostriedkov písaných 

prejavov. 

Vnímanie a chápanie 

rozličných jazykových 

informácií. 

Práca s knihou, 

vyhľadávanie 

informácií v 

encyklopédii, práca s 

IKT. 

 

Realizácia projektu 

Predpovedáme počasie - 

využitie IKT 

 

Samostatná príprava a 

realizácia 

projektu s využitím IKT 

Žiak si vie samostatne, príp. v 

dvojicipripraviť 

pripraviť podklady k projektu 

Predpovedáme počasie. 

tvorba 

projektu 

osobnost

ný a 

sociálny 

rozvoj 



Vyjadriť myšlienky a 

informácie s rôznym 

cieľom pre špecifické 

publikum 

Sformulovať tému 

adekvátnu 

komunikačnej situácii. 

Zosúladiť jazykové 

prvky s cieľom 

komunikácie. 

Zvoliť vhodný 

spoločenský tón 

komunikácie v súlade s 

jej cieľom a 

prostredím. 

Začať a ukončiť 

komunikáciu na určitú 

tému. 

Analyzovať kvalitu 

ústneho prejavu. 

 

Prezentácia projektu 

práca s kamerou 

 

Prezentácia vlastného 

projektu, práca 

s kamerou ako výstup 

projektu 

Žiak vie pohotovo prezentovať 

svoj 

projekt. Dokáže objektívne 

posúdiť 

svoj výkon i výkon spolužiakov. 

prezentač

né 

zručnosti 

 

mediálna 

výchova 

Štylizovať jednoduché 

holé a rozvité vety 

Utvoriť jednoduché 

holé a rozvité vety. 

Uplatňovať logickú 

nadväznosť 

vytvoreného textu. 

Rešpektovať v ústnom 

prejave znaky 

Slovesná a neslovesná 

jednočlenná veta 

Pochopenie princípu 

slovesnej a neslovesnej vety 

Žiak dokáže rozlíšiť jednočlennú 

vetu 

slovesnú a neslovesnú. 

mediálna 

výchova 

environm

entálna 

výchova 



Pochopiť význam textu 

Pochopiť umelecký a 

vecný text s využitím 

explicitných 

informácií. 

Pochopiť text podľa 

implicitných 

informácií.  Tvoriť a 

overiť navrhnuté 

hypotézy. 

Reprodukovať 

umelecký a vecný text 

na základe 

chronologickej alebo 

logickej postupnosti. 

 

 

V. SKLADBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozprávanie príbehu 

s využitím jednočlenných viet 

 

Tvorba príbehu 

s využitím učiva zo skladby 

 

Žiak vie samostatne vypracovať 

krátky príbeh s využitím 

jednočlenných 

viet a odprezentovať ho pred 

triedou. 

 

osobnost

ný a 

sociálny 

rozvoj 

Funkčné využitie 

jazykových 

prostriedkov písaných 

prejavov. 

Vnímanie a chápanie 

rozličných jazykových 

informácií. 

Práca s knihou, 

vyhľadávanie 

informácií v 

encyklopédii, práca s 

IKT. 

Funkčné využitie 

jazykových 

prostriedkov písaných 

Zhrnutie vedomostí o vete 

interaktívne cvičenia v IKT, 

Práca s textom, práca v IKT 

čítanie s porozumením 

 

Systematizácia a utvrdenie 

vedomostí 

z učiva skladby zo 7. ročnika 

 

Žiak ovláda základné pojmy a 

definície 

zo skladby - učivo 7. ročníka: 

jednočlenné a dvojčlenné vety, 

slovesné a neslovesné vety, vetný 

základ, viacnásobný vetný člen. 

 

osobnost

ný a 

sociálny 

rozvoj 

 

mediálna 

výchova 



prejavov. 

Vnímanie a chápanie 

rozličných jazykových 

informácií. 

Práca s knihou, 

vyhľadávanie 

informácií v 

encyklopédii, práca s 

IKT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľky - 

práca v IKT, 

práca s dennou tlačou 

 

 

Rozvíjanie čitateľskej 

gramotnosti pri práci 

s údajmi v tabuľke 

 

Žiak rozlišuje jednotlivé 

segmenty 

tabuľky, vie ich pomenovať a 

chápe 

vzťahy medzi nimi. Vie v 

rozličných 

informačných zdrojoch vyhľadať 

informácie (údaje v tabuľkách). 

 

osobnost

ný a 

sociálny 

rozvoj 

 

mediálna 

výchova 

Projekt 

Vývin písma 

Samostatná práca 

pri vytváraní svojho projektu 

Žiak dokáže samostatne pripraviť 

projekt o vývine písma. 

tvorba 

projektu 

 

Vyjadriť myšlienky a 

informácie s rôznym 

cieľom pre špecifické 

publikum 

Sformulovať tému 

adekvátnu 

komunikačnej situácii. 

Zosúladiť jazykové 

prvky s cieľom 

komunikácie. 

Zvoliť vhodný 

spoločenský tón 

komunikácie v súlade s 

jej cieľom a 

prostredím. 

Začať a ukončiť 

komunikáciu na určitú 

tému. 

Analyzovať kvalitu 

Prezentácia projektu 

práca s kamerou 

 

 

Podpora prezentačných 

zručností žiakov, 

nácvik verejného 

prezentovania svojich prác 

Žiak je schopný vecne i jazykovo 

správne odprezentovať vlastný 

projekt pred spolužiakmi. Dokáže 

posúdiť výkon svoj i ostatných. 

osobnost

ný a 

sociálny 

rozvoj 

mediálna 

výchova 

prezentač

né 

zručnosti 



ústneho prejavu. 

 

Zamerať svoje čítanie 

podľa potreby 

Vybrať text podľa 

komunikačného 

zámeru a podľa danej 

situácie. 

Nahlas, ticho a 

opakovane prečítať text 

 

Opisný slohový postup - 

aktivizácia vedomostí 

z predchádzajúcich ročníkov 

Systematizácia vedomostí 

o opisnom slohovom 

postupe 

z nižších ročníkov 

Žiak pozná základné znaky 

opisného 

slohového postupu, základné 

kompozičné a štylistické prvky 

opisu. 

 

osobnost

ný a 

sociálny 

rozvoj 

Pochopiť význam textu 

Pochopiť umelecký a 

vecný text s vyuţitím 

explicitných 

informácií. 

Pochopiť text podľa 

implicitných 

informácií.  Tvoriť a 

overiť navrhnuté 

hypotézy. 

Reprodukovať 

umelecký a vecný text 

na základe 

chronologickej alebo 

logickej postupnosti. 

 

 

Opis osoby - 

opakovanie učiva zo 6. 

ročníka 

 

Utvrdenie vedomostí 

o postupe pri opisovaní 

osoby 

 

Žiak vie postupovať pri 

zostavovaní 

opisu osoby, vie správne rozčleniť 

text a poukázať na hlavné znaky. 

 

osobnost

ný a 

sociálny 

rozvoj 

Vonkajšia charakteristika 

osoby 

 

 

Kompozícia a štylizácia 

charakteristiky osoby 

s dôrazom na vonkajšie 

vlastnosti opisovanej osoby 

Žiak dokáže po krátkej príprave 

zoštylizovať text, v ktorom 

stručne 

opíše vzhľad osoby s využítím 

podstatných a prídavných mien. 

 

osobnost

ný a 

sociálny 

rozvoj 

 



 

Vnútorná charakteristika 

osoby 

 

 

 

Využitie poznatkov 

o vnútornej charakteristike 

osoby 

vo vlastnej práci 

 

Žiak pozná rozdiel medzi 

vonkajšou 

a vnútornou charakteristikou, 

pozná 

priamu a nepriamu 

charakteristiku. 

Jednotlivé typy charakteristík 

dokáže 

využiť vo svojej vlastnej práci. 

 

osobnost

ný a 

sociálny 

rozvoj 

 

 

Organizovať a rozvíjať 

svoje myšlienky v 

súlade s komunikačnou 

situáciou 

Sformulovať vlastný 

názor a pomocou 

argumentov ho obhájiť. 

Pomocou kontrolných 

otázok zhodnotiť, či 

ostatní porozumeli 

prejavu. 

Kriticky zhodnotiť 

prehovor 

 

Príprava na kontrolnú 

slohovú prácu 

 

 

Koncept kontrolnej 

slohovej práce 

 

Žiak si pripraví písomný prejav 

s využitím opisného slohového 

postupu, vytvorí charakteristiku 

osoby. 

 

 

 

osobnost

ný a 

sociálny 

rozvoj 

 

 

 

 

 

 

2. KONTROLNÁ 

SLOHOVÁ PRÁCA - 

charakteristika osoby 

 

Kompozícia a štylizácia 

čistopisu kontrolnej 

slohovej práce 

 

Žiak zostaví kompozične a 

štylisticky 

ucelený písomný jazykový prejav 

s dodržaním znakov opisného 

slohového postupu. 

Oprava kontrolnej 

slohovej práce 

 

Analýza písomných 

prejavov žiakov, 

komparácia textov 

Žiak dokáže skorigovať svoje 

výsledky, opraviť chyby, vie 

posúdiť 

práce spolužiakov. 

Funkčné využitie 

jazykových 

prostriedkov písaných 

prejavov. 

Vnímanie a chápanie 

VI. OPAKOVANIE 

UČIVA 

ZO 6. A 7. ROČNÍKA 

 

 

Utvrdenie učiva - 

komunikácia, lexikológia 

 

 

Systematizácia a fixácia 

vedomostí a zručností 

nadobudnutých v 6. a 7. 

ročníku, 

Žiak vie samostatne a tvorivo 

pracovať s textom, chápe 

jednotlivé 

jazykové roviny, vie využiť 

prozodické 

 

osobnost

ný a 

sociálny 

rozvoj 
Utvrdenie učiva - 

tvaroslovie 



rozličných jazykových 

informácií. 

Práca s knihou, 

vyhľadávanie 

informácií v 

encyklopédii, práca s 

IKT. 

Funkčné využitie 

jazykových 

prostriedkov písaných 

prejavov. 

Vnímanie a chápanie 

rozličných jazykových 

informácií. 

Práca s knihou, 

vyhľadávanie 

informácií v 

encyklopédii, práca s 

IKT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utvrdenie učiva - 

skladba 

využitie interaktívnych 

cvičení, 

práca v IKT 

 

javy pri prezentácii vlastných 

prác. 

Žiak ovláda základné pojmy z 

oblastí 

jednotlivých jazykových rovín, 

vie 

pracovať so slovníkmi a IKT. 

 

ochrana 

života a 

zdravia 

 

mediálna 

výchova 

Spôsobilosť učiť sa  

učiť. 

Spôsobilosť kritického 

myslenia. 

Spôsobilosť 

formulovať a riešiť 

problémy. 

Vytvárať vlastný 

hodnotový systém. 

 

KONTROLNÝ DIKTÁT 

č. 4 - učivo 7. ročníka 

Previerka 

pravopisných zručností 

Žiak ovláda pravopisné javy 

osvojené v siedmom ročníku. 

osobnost

ný a 

sociálny 

rozvoj 

VÝSTUPNÁ PREVIERKA 

 

Previerka vedomostí 

z učiva 7. ročníka 

Žiak ovláda a správne aplikuje 

vedomosti osvojené v 7. ročníku.  

 

osobnost

ný a 

sociálny 

rozvoj 

 

Oprava kontrolného 

diktátu č. 4 

Analýza nedostatkov, 

oprava chýb 

Žiak dokáže skorigovať svoje 

výsledky, správne opraviť chyby. 

Analýza výstupnej previerky Analýza výstupnej previerky 
Žiak vie skorigovať svoje 

výsledky. 

 



2. Časť - Literatúra 

 

Projekty: 

1. J. C. Hronský, M. Kukučín, J. G. Tajovský – možnosť výberu 

2. Prezentácia vybraného žánru dobrodružnej literatúry 

3. Populárna pieseň mojimi ušami 

 

Doplnkové čítanie: 

4. Charlotte Brontëová: Jana Eyrová 

5. Thomas Brezina: možnosť výberu 

6. Valentín Ševčík: Kamienky na ceste 

           7.   Opakovanie učiva 6. – 7. Ročníka 

 

 

 

 

 

Tematické celky: 

1. Opakovanie učiva 6. ročníka 

2. Próza 

3. Dobrodružná literatúra 

4. Divadelná a rozhlasová hra 

5. Poézia 

6. Populárna pieseň 



Tematický celok 

 

Ciele a kľúčové kompetencie 

 

Obsahový štandard 

Výkonový štandard 

 

Prierezové 

témy 

Metódy práce 

a hodnotenia 

Úvodná hodina 
 

Poznávať štylistickú hodnotu jednotlivých útvarov. 

 

 

 

Náplň práce a pravidlá 

Oboznámiť sa s náplňou 

hodín, pravidlami, 

potrebnými pomôckami 

 Dialóg, výklad 

F. Urbánek – Desatoro 

čitateľa 

Práca v knižnici 

a pravidlá používania 

kníh 

Žiak sa vie správať 

v školskej/obecnej 

knižnici, pravidlá 

používania kníh 

 
Návšteva 

knižnice 

Anekdoty 

Rešpektovať a vážiť si kultúrne a národné tradície. 

Budovanie prosociálneho hodnotového systému. 

Chápanie umeleckého diela 

ako autorovho modelu sveta. 

Schopnosť vcítiť sa do vnútorného života iných 

ľudí. 

Schopnosť medziľudského dorozumenia. 

Charakteristika 

anekdoty 

Žiak vie charakterizovať 

anekdotu, vedieť 

porozprávať vtipný zážitok 

  

Poézia – úvodná hodina, 

zopakovať vedomosti zo 6. 

Ročníka o poézii 

 

Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti. 

gramotnosti: vyhľadávať, zhromažďovať a 

spracovávať informácie. 

 

- tvorba ústnej výpovede 

 

Základné pojmy 

z poézie 

Umelecké jazykové 

prostriedky 

Žiak ovláda základné 

pojmy z poézie, vytvoriť 

umelecké prostriedky – 

personifikácia, 

prirovnanie, metafora, 

rým, zdrobnenina 

 
Slovná hra, 

tvorivé písanie 

Ján Botto - Kukučka 

 

Vytváranie pozitívneho vzťahu k vlastnému národu. 

vedomostí. 

 

Ľudová pieseň 

a autorská poézia 

Žiak vie charakterizovať 

ľudovú a autorskú pieseň,  

správny jazykový prejav, 

dôraz na dĺžne 

Ľudové 

tradície 

Hlasné 

výrazné 

čítanie 



Janko Kráľ - Slovo 

 

 vnímanie, intuíciu, fantáziu. 

 

 

 

Refrén 

 

Žiak vie charakterizovať 

refrén, vyjadrovanie 

myšlienok  autora 

vlastným pripraveným 

prejavom 

 

Príprava 

a prednes 

prejavu 

Ján Francisci – Bratislavským 

bratom 

Lyrická poézia 

Informácie o J. 

Francisci 

Žiak vie charakterizovať 

ponášku na ľudovú pieseň, 

Pripraviť 

referát/prezentáciu o 

Franciscim 

Regionálna 

výchova 

a ľudové 

tradície 

Prezentácia 

Janko Matúška - Lúčenie 
Vonkajšia kompozícia 

básne 

Žiak vie analyzovať 

vonkajšiu kompozíciu 

diela – verš, strofa, rým. 

Správne artikulovať 

a modulovať hlas  na 

vyjadrenie vlastných 

pocitov. 

Definovať sylabický verš. 

 
Hlasné čítanie, 

prednes 

Ján Smrek – Najčistejšia láska 

Július Lenko - Dcérke 

Vnútorná kompozícia 

básne 

Rým básne 

Žiak vie analyzovať 

vnútornú kompozíciu diela 

– hlavná myšlienka, téma, 

Vytvoriť príklad na 

obkročný rým 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

Tvorivé 

písanie 

Vojtech Mihálik – Boháčka, 

Za rúčky 
Voľný a viazaný verš 

Žiak vie porovnať 

a zaradiť ukážku 

k voľnému alebo 

viazanému veršu 

  



Piesne – K. Peteraj, Bosá 

láska, 

Mince na dne fontán 

 

Pamäťové, klasifikačné 

 

 

informačného systému a internetu. 

zdokonaľovanie techniky čítania. 

 

Populárna pieseň 

Žiak vie definovať pieseň 

Vonkajšia a vnútorná 

analýza textu 

 

Počúvanie 

Analýza textu 

Ľuboš Zeman – Umenie žiť Populárna pieseň  

Jozef Urban – Voda čo ma 

drží nad vodou 
Populárna pieseň  

Miroslav Válek – Jesenná 

láska 
Populárna pieseň  

Zuzana Smatanová – Miesto  

kde sa neumiera 
Populárna pieseň  

No name –Čím to je Populárna pieseň  

Zhrnutie - poézia 

Spôsobilosť učiť sa učiť 

Spôsobilosť kritického myslenia. 

Spôsobilosť formulovať a riešiť problémy. 

Vytvárať vlastný hodnotový systém. 

 

Charakteristika poézie 

Básnické obrazy 

Vnútorná a vonkajšia 

kompozícia 

Žiak vie charakterizovať 

poéziu, zaradiť ukážku, 

analýza vonkajšej 

a vnútornej kompozície 

 
Skupinová 

práca, fixácia 

Próza 

J.G.Tajovský – Do konca 

- /- 

 

Poznávacie a čitateľské kompetencie. 

 

Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti. 

 

informácie v texte, nachádzať súvislosti a vyvodiť 

poznatok z textu. 

názorov a hodnotových kritérií. 

 

Próza- JA rozprávanie Žiak vie charakterizovať 

prózu, ja-rozprávanie 

Vyjadriť vzťah k svojim 

starým rodičom, opísať ich 

vlastnosti 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj, 

regionálna 

výchova 

a ľudové 

tradície; 

Tvorba 

projektu 

a prezentačn

Tvorivé 

písanie 
Opis osoby 

J.C. Hronský – Do školy 

 

Prostredie literárneho 

diela Žiak vie charakterizovať 

prostredie literárneho diela 

Analýza 

literárneho 

diela, 
 



M. Kukučín – Z teplého 

hniezda 

Hlavná postava lit. 

diela 

Žiak vie charakterizovať 

hlavnú postavu 

é zručnosti Individuálna 

práca, 

skupinová 

práca Ľubica Suballyová - O 

medailách a pomaranči 

Vnútorná kompozícia 

prózy 

Žiak ovláda kompozíciu 

prozaického textu – úvod, 

jadro, záver 

Gabriela Futová - Poškoláci 
Druhy postáv, monológ 

a dialóg 

Žiak vie charakterizovať 

postavy, dialóg a slang 
Brainstorming 

Kalo Uhrík – Machova svorka 
Vnútorná kompozícia 

deja 

Žiak ovláda analýza 

vnútornej kompozície lit. 

diela – úvod, zápletka, 

vrchol, obrat, rozuzlenie 

Analýza textu 

Marta Hlušíková – Srdce v 

ofsajde 

Literárne druhy a žánre Žiak vie zaradiť ukážku 

k literárnemu druhu 

a žánru 

Zaradiť postavu podľa 

charakteristiky ku kladným 

alebo záporným 

 

 

Ján Barbarík - Mobil 
Vnútorná kompozícia 

poviedky 

Žiak pozná vnútornú 

kompozíciu poviedky, 

Ilustrácia, 

reprodukcia 

Hana Košková – Prekvapenie 

s vranou 

Vonkajšia a vnútorná 

kompozícia 

Žiak pozná vnútornú 

a vonkajšiu kompozíciu 

poviedky 

 

Dobrodružná literatúra 

Rudyard Kipling - Mauglí 

Tvorba, získavanie a systemizácia relevantných 

informácií. 

Chápanie umeleckého diela ako autorov model. 

Schopnosť kriticky myslieť a vytvárať si vlastný 

hodnotový systém. 

Tvorivo myslieť a prakticky uplatniť výsledky 

Reprodukcia 
Žiak vie reprodukovať 

príbeh 
Enviro 

Graf, schéma 

vzťahov 



tvorivého myslenia. 

Schopnosť formulovať svoj názor a argumentovať. 

Triedne kolo súťaže 

Hviezdoslavov Kubín 

 

Verejná prezentácia textu. 

 

Umelecký prednes 

Žiak sa vie naučiť sa báseň 

v stanovenom rozsahu, 

výrazne predniesť 

Individuálna 

prezentácia 

textu 

Jack London – Sivé vĺča 

Tvorba prosociálneho hodnotového systému. 

Kritické myslenie. 

Chápanie umeleckého diela 

ako autorovho modelu sveta. 

Schopnosť vcítiť sa do vnútorného života iných. 

Rozprávač, postava 

Žiak vie definovať pojmy 

rozprávač, postava, reč 

autora, reč postáv, 

dobrodružná literatúra – 

hlavné znaky, dramatické 

napätie 

Dramatizácia 

textu 

Dobrodružná literatúra 

Gill Harveyová - Rivali 

Hlavné znaky 

dobrodružnej 

lieteratúry 

 

A:C. DOyle – Na ten obraz 

nikdy nezabudnem 
Dramatické napätie 

FANTASY LITERATÚRA – 

I. Molitor, Muška Molitorová 

– Dievčatko z krajiny drakov 

Tvorba, získavanie a systemizácia relevantných 

informácií. 

Nachádzanie súvislostí - rozvíjanie analytických 

zručností. 

Vyhľadávanie, zhromažďovanie a spracovávanie 

informácii. 

Rozvíjanie a posilňovanie čitateľskej 

gramotnosti. 

Kritické myslenie 

Tvorba prosociálneho hodnotového systému. 

Chápanie umeleckého diela ako autorovho modelu 

sveta. 

Tvorivo myslieť a prakticky uplatniť výsledky 

tvorivého myslenia. 

Schopnosť formulovať svoj názor a argumentovať. 

Charakter. Fantasy 

literatúry 

Žiak vie definovať fantasy 

literatúru, odôvodniť jej 

názov, porovnať 

s realistickou literatúrou 

Porovnať realitu a fikciu, 

uviesť príklad na reálnu 

udalosť a fiktívnu 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

Tvorivé 

a prezentačn

é zručnosti 

Ilustrácia 

ukážky 

Tvorivé 

písanie 

Projekt 

 

Percy Jackson – Zlodej blesku 

Realita a fikcia 

 

DETEKTÍVKA Tvorba prosociálneho hodnotového systému. 

Kritické myslenie. 

Detektívna literatúra 
Žiak vie charakterizovať 

 
Hra na 



Thomas Brezina – Hľadači 

pokladov 

Chápanie umeleckého diela 

ako autorovho modelu sveta. 

Schopnosť vcítiť sa do vnútorného života iných. 

detektívnu literatúru 

 

detektíva 

WESTERN – 

K. May – Šľachetnosť Old 

Shatterhanda 

 

 

Tvorba, získavanie a 

systemizácia relevantných 

informácií 

Rozvíjanie čitateľskej 

gramotnosti 

Vytváranie vlastného 

hodnotového systému. 

Tvorivo myslieť a prakticky 

uplatniť výsledky tvorivého 

myslenia. 

Kritické myslenie 

 

Western 

Žiak vie charakterizovať 

western 

Enviro, 

multikuturál

na výchova; 

Regionálna 

a ľudové 

tradície 

Tvorivé 

písanie – 

vymysli si 

výstižné 

indiánske 

meno 

 

LiselotteWelskopfová- 

Henrichová – Synovia veľkej 

medvedice 

Western  

   

ROBINSONÁDA 

D: Defoe- Robinson Crusoe 

Tvorba, získavanie a systemizácia relevantných 

informácií. 

Chápanie umeleckého diela ako autorov model. 

Schopnosť kriticky myslieť a vytvárať si vlastný 

hodnotový systém. 

Tvorivo myslieť a prakticky uplatniť výsledky 

tvorivého myslenia. 

Schopnosť formulovať svoj názor a argumentovať. 

Robinsonáda 

Žiak vie charakterizovať 

robinsonádu, 

charakterizovať hlavnú 

postavu príbehu 

 

Hra o prežitie- 

brožúra 

IUVENTA 

  

Scott O´Dell – Ostrov 

belasých delfínov 

Hlavná postava lit. 

diela 
 

Zhrnutie prózy Spôsobilosť učiť sa učiť 

Spôsobilosť kritického myslenia. 
Základné prozaické 

   



Spôsobilosť formulovať a riešiť problémy. 

Vytvárať vlastný hodnotový systém. 

 

pojmy 

DRÁMA 

Rozhlasová hra 

Jana Bodnárová – Starec 

a počítačový chlapec Tvorba, získavanie a systemizácia relevantných 

informácií 

Schopnosť vcítiť sa do vnútorného ţivota iných ľudí 

Vytváranie primeraných kultúrnych postojov, 

názorov a hodnotových kritérií. Kritické myslenie. 

Dráma ako lit. druh 

Žiak vie odlíšiť prozaický 

text od dramatického na 

základe vonkajšej 

kompozície 

Pokúsiť sa prepísať 

prozaický text na 

rozhlasovú hru 

 Dramatizácia 

Filmové umenie 

J.C. Hronský- Sokoliar Tomáš 

Zákl. pojmy z drámy Žiak vie charakterizovať 

film, pojmy scenár, režisér, 

kulisy,..... 

Enviro, 

mediálna 

vých. 

 

 

Sokoliar Tomáš – film – 2 

hodiny 

Porovnanie knihy 

a filmového 

spracovania 

Žiak vie porovnať knižné 

a filmové spracovanie 

Sokoliara Tomáša 

  

Filmový scenár Rozvíjanie tvorivého myslenia Projekt    

Opakovanie učiva 7. ročníka 

Spôsobilosť učiť sa sám aj v skupine. 

Spôsobilosť kritického myslenia. 

Spôsobilosť formulovať a riešiť problémy. 

Vytvárať vlastný hodnotový systém. 

 

    

Učebné zdroje: 

 

                            - Slovenský jazyk pre 7. ročník ZŠ. SPN 2010.  

                                                 - Krajčovičová, J. - Kesselová, J. 

                         - Literárna výchova pre 7. ročník základných škôl  

                                                   - Petríková D., Educo 2011. 1. vyd. 



 

 
Skratky prierezových tém: 

 OSR – Osobnostný a sociálny rozvoj                  ENV – Enviromentálna výchova 

 MEDV – Mediálna výchova       MULTV - Multikultúrna výchova 

OŽZ – Ochrana života a zdravia       DV – Dopravná výchova 

TPPZ – Tvorba projektu a prezentačné zručnosti    REV – Regionálna výchova 

HUV – Hudobná výchova       DEJ – Dejepis 

GEO – Geografia        BIO – Biológia 

OBN – Občianska náuka       VYV – Výtvarná výchova 

               FG – Finančná gramotnosť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Časo

vý  

roz

vrh 

Cieľ a kľúčové 

kompetencie 

Tem.celok Téma  

Obsahový 

štandard 

Medzipredm

etové  

Vzťahy, 

prierezové 

témy 

Stratégie 

vyučovania 

Metódy a 

formy 

Výstup na hodnotenie 

Výkonový štandard 

Metódy 

hodnoteni

a 

Počet 

hodín 

poznámky 

IX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvodné opakovanie. 

Ortografia (i/y, veľké 

písmená, interpunkcia).  

Lexikológia              

(priame a nepriame 

pomenovanie, metonymia, 

obohacovanie lexiky, 

slovníky, PM (pomnožné, 

zvieracie, nesklonné , PM 

pani,  PRM, zámená, 

číslovky, príslovky, 

predložky, spojky, častice, 

citoslovcia, syntax – 

podmet, prísudok, vetný 

základ, predmet, prívlastok, 

príslovkové určenie, 

prístavok, sklady, členitosť 

viet, súvetie. 

 

 

Slovná zásoba – členenie 

slovnej zásoby podľa rôznych 

kritérií.. Členenie slovnej 

zásoby podľa vecného 
významu, dobového výskytu, 

podľa štýlovej príslušnosti. 

Diferenciácia slovnej zásoby.  

Plnovýznamové 
a neplnovýznamové slová. 

Jednovýznamové 

a viacvýznamové slová. 

 

 

 

1. 
Opakovan
ie učiva 8. 
ročníka 

Sloh 

 

 

 

 

 

Slovná zásoba 

 

 

 

Úvodná hodina 

Opakovanie učiva 

8. ročníka 

Členenie 
jazykových štýlov 

Pohľadnica či 

smska? 

Zvuková stránka 
jazyka a pravopis 

Náuka o slove 

Tvaroslovie 

Skladba 

Sloh 

Písomné 

opakovanie 

Slová podľa 

vecného významu 

Vzťahy medzi 
slovami 

Slová podľa 

dobového výskytu 

Slová podľa 

citového zafarbenia 

Slová podľa 

OSR 

 

MULTV 

 

MEDV 

 

ENV 

 

 

 

OSR – 

sebauvedomenie

, sebahodnotenie 

 

 

 

 

 

Rozhovor 

Dialóg 

Aplikácia, analýza, 

zovšeobecnenie 

 

Aplikácia získaných 
vedomostí, produkcia 

 

Aplikácia, analýza, 

zovšeobecnenie, 
výklad 

 

Preverenie vedomostí 

z predchádzajúcich 

ročníkov 

Slovná zásoba, vecný 
význam slov, slovníky 

 

Aplikácia, analýza, 
zovšeobecnenie, 

výklad 

 

Rozhovor 

Upevniť si učivo o slovnej 

zásobe z predchádzajúcich 
ročníkov. Žiak vie: 

-Vymenovať 

plnovýznamové/neplnovýznam

ové slovné druhy, vysvetliť 
jedno- a viacvýznamové slová, 

rozumie pojmu slovná zásoba, 
vie pracovať s rôznymi 

slovníkmi, ktoré zachytávajú 

slovnú zásobu 

-Rozlíšiť synonymá, 

homonymá, antonymá 

 

Žiak vie vysvetliť výber 

vhodného slohového postupu 
pre vyjadrenie cieľa 

komunikácie. Vie správne 

použiť prívet. 

Žiak vie správne využívať 
prozodické vlastnosti reči, vie 

vysvetliť a v komunikačnom 

prejave odhaliť : prízvuk, 

dôraz, prestávku, melódiu, Vie 

vysvetliť dôležitosť tempa reči 

a sily hlasu.  Vie rozlíšiť 
domáce slová a slová cudzieho 

pôvodu, internacionalizmy, 

zdomácnené i cudzie slová vie 
správne napísať -Používať vo 

vhodných situáciách využiť 

spisovné i nespisovné slová 

-Rozlíšiť slang, nárečie 

 

 

 

 

Hodnotenie 
spolužiaka 

triedou 

 

 

 

Pochvala 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1  

1 

1 

Knihy 

PC 

Masmédiá 

Rozhovor 



X. 

 

 

 

 

 

 

XI. 

 

 

 

 

 

 

 

XII 

Synonymá, antonymá, 

homonymá a viacvýznamové 
slová 

 

 

 

 

Rečnícky štýl : charakteristika, 

útvary. Prívet, slávnostný 

prejav, diskusný príspevok – 
aktivizácia vedomostí. Slohové 

postupy – opisný, informačný, 

rozprávací, výkladový 

Zvukové vlastnosti reči  - 
prozodické vlastnosti: prízvuk, 

dôraz, prestávka, melódia, 

tempo reči, sila hlasu. 

Zvuková stránka jazyka 
a pravopis. 

Informačný slohový postup. 

Pravopis slov cudzieho pôvodu. 

 

 

Populárny a vedecký výklad. 

Jazykové prostriedky výkladu. 

 

 

 

 

Štylistické a jazykové 

 

 

 

 

 

 

Sloh 

 

Zvuková 

stránka 

jazyka 

 

 

 

 

 

 

 

Sloh 

 

 

 

pôvodu 

Slová podľa 

spisovnosti 

Obohacovanie 
slovnej zásoby I, II 

Opakovanie 

Diktát č. 1 

Analýza a oprava 

diktátu 

Rečnícky štýl 

 

Zvukové vlastnosti 

reči 

Zvuková stránka 
jazyka a pravopis 

Spoluhlásky 

Výslovnosť 

a pravopis slov 

cudzieho pôvodu 

Interpunkčné 
znamienka 

Opakovanie 

Výkladový slohový 

postup 

Výklad 

Príprava 1. 
písomnej práce 

1.písomná práca 
 

Analýza 1. 

 

 

 

 

 

 

 

ENV – životné 

prostredie a jeho 

ochrana 

OSR 

ENV 

REGV 

 

 

 

 

 

 

 

Dialóg 

 

Aplikácia získaných 

vedomostí, produkcia 

 

Rozhovor 

Dialóg 

Aplikácia, analýza, 

zovšeobecnenie 

 

Aplikácia získaných 
vedomostí, produkcia 

 

Aplikácia, analýza, 

zovšeobecnenie, 

výklad 

 

Preverenie vedomostí 
z predchádzajúcich 

ročníkov 

Slovná zásoba, vecný 

význam slov, slovníky 

 

Aplikácia, analýza, 

zovšeobecnenie, 
výklad 

 

a spisovné slovo 

-Vie správny pravopis 

združených pomenovaní 

-Vie vysvetliť najznámejšie 
a najpoužívanejšie 

frazeologizmy 

 

 

Žiak vie vysvetliť výber 

vhodného slohového postupu 
pre vyjadrenie cieľa 

komunikácie. Vie správne 

použiť prívet 

Žiak vie správne využívať 
prozodické vlastnosti reči 

Žiak vie pravopisne správne 

napísať text, pozná pravidlo 

o rytmickom krátení, vie 
vysvetliť, ako vplýva na 

krátenie slabík 

Žiak pozná interpunkčné 

znamienka, vie ich v texte nájsť 
a identifikovať, vie ich správne 

použiť 

Žiak  vie vysvetliť podstatu 

výkladového slohového 
postupu. Vie vytvoriť výklad na 

danú tému. 

 

 

 

 

Žiak pozná podstatu 

 

Hodnotenie 
spolužiaka 

triedou 

 

Pochvala 

 

Ústne 

hodnotenie 

 

 

 

 

 

Klasifikácia 
známkou 

 

Hodnotenie 
spolužiaka 

triedou 

 

Pochvala 

1 

2 

3 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

I. 

 

 

 

 

 

II. 

 

prostriedky úvahy. 

 

 

Skloňovanie, vzory, 

gramatické kategórie. 

Podstatné mená pomnožné, 

zvieracie, nesklonné. 

Skloňovanie neživotných 

PM mužského rodu 

zakončených na r, l. 

Postavenie ako vetného 

člena.  

Rozdelenie PRM, pravopis, 

skloňovanie a stupňovanie. 

Postavenie ako vetného 

člena. 

Pravopis, skloňovanie, 

postavenie ako vetného 

člena. 

Druh slovies: pomocné 

slovesá, slovesný tvar, 

gramatické kategórie 

Rozdelenie, pravopis 

prísloviek. Konverzia. 

Vetnočlenská platnosť 

Druhotné predložky, 

vokalizácia predložiek. 

Spojky – pravopis čiarky. 

Veta podľa zloženia, 

zámeru hovoriaceho, podľa 

členitosti. 

Podmet, prísudok, 

prisudzovací sklad 

 

 

 

 

Tvaroslovie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sloh 

Skladba 

písomnej práce 
 
Úvaha 

 

 

Podstatné mená 

Neživotné podst.m. 

muž.r. zakončené 
na –ál 

Neživotné podst.m. 

muž.r. zakončené 

na –r, -l 

Opakovanie 
podstatných mien 

Diktát č. 2 

Oprava 

Prídavné mená 

Zámená 

Číslovky 

Slovesá 

Príslovky 

Predložky a spojky 

Častice 

a citoslovcia 

Opakovanie 

Umelecký štýl 

Veta a vetný člen 

Základné vetné 

 

OSR 

ENV 

NBV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RTM – 

tvorivosť, 

kreativita 

OSR – spolupráca 

Rozhovor 

Dialóg 

Rozhovor 

Dialóg 

Aplikácia, analýza, 

zovšeobecnenie 

 

Aplikácia získaných 
vedomostí, produkcia 

 

Aplikácia, analýza, 

zovšeobecnenie, 

výklad 

 

Preverenie vedomostí 
z predchádzajúcich 

ročníkov 

Slovná zásoba, vecný 

význam slov, slovníky 

 

Aplikácia, analýza, 
zovšeobecnenie, 

výklad 

 

Rozhovor 

Dialóg 

Rozhovor 

výkladového postupu, vie 

rozlíšiť úvahu a výklad. Vie 
vytvoriť krátku úvahu na 

zadanú tému. 

Žiak vie definovať podstatné 

mená. Určiť gramatické 
kategórie. 

Žiak vie správne ohýbať 

neživotné podstatné mená 

mužského rodu zakončené na –
ál, ohýbať neživotné podstatné 

mená mužského rodu 

zakončené na –r, -l 

Žiak pozná správny pravopis 
pri písaní podstatných mien. 

Použiť správny pravopis pri 

písaní neživotných podstatných 

mien.  

Žiak vie rozdelenie prídavných 

mien, gramatické kategórie, 

vzory a vie stupňovať 

Žiak vie rozlíšiť druhy zámen, 

ovláda ich pravopis 
a gramatické kategórie, správne 

písať číslovky, ovláda ich 

ohýbanie, delenie, ohýbanie 
a pravopis slovies, gramatické 

kategórie, správny pravopis 
prísloviek, vie ich nájsť v texte 

a vystupňovať, Žiak vie použiť 

správnu interpunkciu pri písaní 

spojok.  

Žiak vie vysvetliť rozdiely 

medzi jednotlivými štýlmi, vie 

vymenovať žánre umeleckého 
štýlu, vie vytvoriť krátku báseň, 

vytvoriť krátky príbeh 

Žiak vie definovať vetu, pozná 

členenie viet, vie správne 
charakterizovať vetné členy. 

 

Ústne 

hodnotenie 

 

 

 

 

 

Klasifikácia 
známkou 

Hodnotenie 
spolužiaka 

triedou 

 

Pochvala 

 

Ústne 

hodnotenie 

 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 



 

 

 

 

III. 

 

 

 

 

 

IV. 

 

 

 

 

 

Predmet, prívlastok zhodný 

a nezhodný, príslovkové 

určenie, prístavok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jazykové a štylistické 

prostriedky náučného štýlu. 

Žánre náučného štýlu. 

 

Tabuľky, vzorce, grafy – 

čítanie s porozumením. 

Typológia opisu : statický, 

dynamický, umelecký 

a odborný. 

Jazykové a štylistické 

prostriedky, žánre 

administratívneho štýlu. 

Potvrdenka, podací lístok, 

objednávka, žiadosť, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sloh 

 

 

 

členy 

Predmet 

Prívlastok 

Príslovkové 

určenie 

Prístavok 

Opakovanie 

Jednoduchá veta 

Jednoduché súvetie 

Súdržnosť textu 

Interpunkcia 
v texte 

Opakovanie 

Diktát č. 3 

Oprava diktátu č. 3 

Zápor v slovenčine 

Opakovanie 

Náučný  štýl 

Opisný slohový 

postup 

Administratívny 

štýl 

Tlačivá a formuláre 

Úradný list 

Podací lístok 

Úradný 

VMR – vzťahy 

v rodine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSR – schopnosť 
povedať nie 

ENV – jaskyne 

RTM – tvorivosť 

 

 

 

 

Dialóg 

Aplikácia, analýza, 

zovšeobecnenie 

 

Aplikácia získaných 
vedomostí, produkcia 

 

Aplikácia, analýza, 

zovšeobecnenie, 

výklad 

 

Preverenie vedomostí 
z predchádzajúcich 

ročníkov 

Slovná zásoba, vecný 

význam slov, slovníky 

 

Aplikácia, analýza, 
zovšeobecnenie, 

výklad 

 

Rozhovor 

Dialóg 

Rozhovor 

Dialóg 

Aplikácia, analýza, 

zovšeobecnenie 

 

Žiak vie nájsť vo vete základné 

vetné členy 

Vie správne určiť vetné členy 

Vie identifikovať prístavok 

Pozná správny pravopis pri 
písaní viacnásobných vetných 

členov, pri písaní prístavku 

Žiak vie správne určiť 

jednočlennú a dvojčlennú vetu. 
vie správne napísať jednoduché 

súvetie.  

Žiak vie vysvetliť pojem text, 

chápe, že text nie je len sledom 
náhodných viet, vie 

identifikovať prostriedky 

súdržnosti 

Preverení vedomostí 
o interpunkcii vo vete 

Žiak vie identifikovať zápor vo 

vete, vie vysvetliť princíp 

tvorby záporu v slovenčine, 
chápe zmysel viet v prípade 

dvojitého záporu.  

Žiak vie charakterizovať 

náučný štýl, pozná jazykové 
prostriedky, ktoré využíva. Vie 

rozlíšiť rôzne žánre náučného 
štýlu.  

Žiak vie charakterizovať opisný 

slohový postup, vie rozlíšiť 

statický a dynamický opis, 
odborný a umelecký opis. Vie 

vytvoriť krátky opis.  

Vie rozlíšiť základné útvary 

administratívneho štýlu 

Vie vytvoriť krátky úradný list 

 

 

Klasifikácia 
známkou 

Hodnotenie 
spolužiaka 

triedou 

 

Pochvala 

 

Ústne 

hodnotenie 

 

 

 

 

 

Klasifikácia 
známkou 

Hodnotenie 
spolužiaka 

triedou 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

2 



 

V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. 

 

odvolanie sa... 

Typy životopisov. 

Štruktúrovaný životopis, 

úradný, europass. 

Jazykové a štylistické 

prostriedky publicistického 

štýlu. Správa, oznámenie, 

úvodník, komentár, 

recenzia. 

Systém jazyka – jazykové 

roviny. Jazykoveda 

 

Jazykové prostriedky 

hovorového štýlu. 

Žánre : e-mail, SMS, 

dialóg... 

Dialekty. Dialektológia. 

Kodifikácie 

 

 

 

Lexikológia                ( 

priame a nepriame 

pomenovanie, metonymia, 

obohacovanie lexiky, 

slovníky, PM (pomnožné, 

zvieracie, nesklonné , PM 

pani,  PRM, zámená, 

číslovky, príslovky, 

predložky, spojky, častice, 

citoslovcia, syntax – 

podmet, prísudok, vetný 

základ, predmet, prívlastok, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náuka 

o jazyku 

 

 

 

Sloh 

 

Náuka o 

jazyku 

a štruktúrovaný 

životopis 

Príprava 2. 
písomnej práce 

2. písomná práca 

Analýza a oprava 

2. písomnej práce 

Publicistický štýl 

Správa 

Jazykoveda 

Členenie 

jazykovedy 

Práca 
s jazykovednými 

slovníkmi 

Hovorový štýl 

Súkromný list 

Národný jazyk 

Spisovný jazyk 

Kodifikácia 

spisovného jazyka 

Slovenské nárečia 

Opakovanie – 
zvuková stránka 

jazyka 

Opakovanie – 
slovná zásoba 

Opakovanie – 

tvaroslovie 

 

 

 

OSR 

 

 

MEV – 

pravdivosť 

a tendenčnosť 

v médiách 

RTM – kreativita, 

tvorivosť 

RLK - nárečie 

Aplikácia získaných 

vedomostí, produkcia 

 

Aplikácia, analýza, 
zovšeobecnenie, 

výklad 

 

Preverenie vedomostí 

z predchádzajúcich 
ročníkov 

Slovná zásoba, vecný 

význam slov, slovníky 

 

Aplikácia, analýza, 

zovšeobecnenie, 
výklad 

 

Rozhovor 

Dialóg 

Rozhovor 

Dialóg 

Aplikácia, analýza, 
zovšeobecnenie 

 

Aplikácia získaných 

vedomostí, produkcia 

 

Aplikácia, analýza, 

zovšeobecnenie, 

Vie správne vyplniť podací 

lístok 

Vie vytvoriť úradný 
i štruktúrovaný vlastný 

životopis 

Žiak vie charakterizovať 

publicistický jazykový štýl, 
pozná jazykové prostriedky, 

ktoré využíva. Vie rozlíšiť 

rôzne žánre publicistického 
štýlu 

Žiak vie vysvetliť pojmy reč 

a jazyk, jazykoveda. 

Pozná členenie jazykovedy na 

jednotlivé disciplíny. Vie 
vysvetliť príslovia a porekadlá, 

viažuce sa na reč a jazyk.  

Žiak vie charakterizovať 

hovorový štýl, pozná jazykové 

prostriedky, ktoré využíva. Vie 

rozlíšiť rôzne žánre hovorového 

štýlu. Vie vytvoriť súkromný 
list (email) 

Žiak vie vysvetliť dôležitosť 

vlastného spisovného jazyka, 

vznik nárečí a vývin spisovného 
jazyka. Vie povedať príklady 

vhodného používania nárečia. 
Žiak pozná kodifikátorov 

spisovnej slovenčiny, vie 

vymenovať súčasné 

kodifikačné príručky. 

Žiak vie rozlíšiť 3 základné 

skupiny územných nárečí na 

Slovensku, pozná ich stručnú 
charakteristiku.  

Zopakovanie a upevnenie 

učiva 9. Ročníka 

Preveriť úroveň vedomostí 

 

Pochvala 

 

Ústne 

hodnotenie 

 

 

 

 

 

Klasifikácia 
známkou 

Hodnotenie 
spolužiaka 

triedou 

 

Pochvala 

 

Ústne 

hodnotenie 

 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



príslovkové určenie, 

prístavok, sklady, členitosť 

viet, súvetie 

 

 

Opakovanie – 

skladba 

Opakovanie – 
náuka o jazyku 

Diktát č. 4 

Výstupná 

písomka 

Analýza a oprava 

diktátu č. 4 

Záverečné 
opakovanie 

výklad 

 

Preverenie vedomostí 

z predchádzajúcich 
ročníkov 

Slovná zásoba, vecný 

význam slov, slovníky 

 

Aplikácia, analýza, 

zovšeobecnenie, 

výklad 

a pravopisu. 

 

Vyhodnotenie práce počas 

školského roka 

 

 

 

 

 

Klasifikácia 
známkou 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. ročník 

Literatúra 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Charakteristika predmetu 

  

      Učebný predmet slovenský jazyk a literatúra ako súčasť vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia je zameraný na rozvoj komunikačných schopností 
žiakov v materinskom jazyku, osvojenie si správneho pravopisu a gramatiky  v ústnej i písomnej podobe a získanie čitateľských zručností. 

 

     Dobré zvládnutie jazykového a slohového učiva a najmä komunikatívnych kompetencií vytvára predpoklad na rozvinutie schopnosti úspešne sa 
uplatniť v ďalšom živote. 

     Vyučovanie literárnej výchovy smeruje k nadobudnutiu vzťahu k slovesným umeleckým dielam, k vlastným čitateľským zážitkom, k rozvíjaniu 
pozitívneho vzťahu žiakov k literatúre a k ďalším druhom umenia. 

Projekty: 

Pavol Orságh Hviezdoslav- Ežo Vlkolinský 

Ľudo Zúbek – Jar Adely Ostrolúckej 

 

 Tematické celky: 

7. Opakovanie učiva 8. ročníka 
8. Lyrická poézia 
9. Epická poézia 
10. Epické žánre 
11. Dramatické umenie 
12. Opakovanie učiva 9. ročníka 

 
Doplnkové čítanie: 

Po dohode so žiakmi 

 

 



 

     Vyučovací predmet pozostáva z 3 kompatibilných zložiek: jazyk, sloh a literatúra. 

 

 

2. Ciele predmetu 

 

      V jazykovej časti oblasti Jazyk a komunikácia sú určujúcimi ciele rozvíjania komunikačných spôsobilostí žiakov, aby získali kvalitnú jazykovú 
kompetenciu.  

     Súčasťou predmetu je aj zložka sloh, ktorá je zameraná najmä na vlastnú tvorbu jazykových prejavov. Spoločným cieľom obidvoch zložiek je  viesť 
žiakov k zvyšovaniu jazykovej kultúry, ich verbálnych ústnych i písomných  jazykových prejavov. 

     Najväčší akcent sa kladie na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť, schopnosť argumentovať a pod.  

 

     V literárnej výchove smerujeme k rozvíjaniu čitateľských kompetencií, resp. súboru vedomostí, zručností, hodnôt a postojov zameraných na príjem 
(recepciu) umeleckého textu (čítanie, deklamácia, počúvanie), jeho analýzu, interpretáciu a hodnotenie. Najdôležitejším prvkom v tejto koncepcii 
literárnej výchovy je sústredenie dôrazu na čítanie ako všestranné osvojovanie umeleckého textu. Cieľom sa stáva rozvoj čitateľských schopností, 
prostredníctvom ktorých žiak dokáže lepšie porozumieť obsah čítaného textu. 

 

3. Kľúčové kompetencie predmetu 

 

Čítanie: 

 zamerať svoje čítanie podľa potreby 

 pochopiť význam textu 



 pochopiť formálnu stránku textu 

 odlíšiť vetu a text 

 pochopiť zmysel umeleckého a vecného textu vzhľadom na využitie 

 pochopiť význam lexikálnych jednotiek 
 

Písanie 

 vyjadriť myšlienky a informácie s rôznym cieľom pre špecifické publikum 

 organizovať text z hľadiska kompozície 

 zosúladiť štylistickú úroveň s cieľom písania a čitateľmi 

 štylizovať jednoduché vety a jednoduché súvetia 

 používať informácie a textové pasáže z iných zdrojov, napr. humorný príbeh a materiál z iných médií 

 transformovať texty z jedného žánru do druhého 

 opakované čítanie a oprava konceptu textu so zameraním na gramatiku, interpunkciu a pravopis 

 revidovať a editovať koncept  s využitím spätnej väzby od učiteľa a spolužiakov 

 rešpektovať jazykové pravidlá 
 

Hovorenie 

 vyjadriť myšlienky a informácie s rôznym cieľom pre špecifické publikum 

 organizovať a rozvíjať svoje myšlienky v súlade s komunikačnou situáciou 

 používať informácie a textové pasáže z iných zdrojov, napr. humorný príbeh a materiál z iných médií 

 používať slovnú zásobu primeranú určitému cieľu  komunikácie a publiku 

 štylizovať jednoduché vety a jednoduché súvetia v texte 

 rešpektovať jazykové pravidlá   

 využívať pri komunikácii jazykové a mimojazykové prostriedky 
 

 

 



 

Kritériá hodnotenia 

Žiak je hodnotený podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. známkou výborný (1), chválitebný (2), dobrý (3), 

dostatočný (4), nedostatočný (5) vo všetkých troch zložkách predmetu. Známkou sa hodnotí ústny prejav, písomný prejav, projekty a iné formy 

samostatnej práce žiakov a schopnosti práce žiakov. 

Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so ŠVVP sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon. 

V rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra sú učebnými osnovami presne stanovené zamerania a počty povinne klasifikovaných kontrolných 

diktátov -4 - a písomných prác – 2 - (kontrolné slohové práce), ktoré má žiak absolvovať v príslušnom ročníku.  

Hodnotenie tematických previerok:       100 – 90% - 1 

                                                                        89 – 75% - 2 

                                                                        74 – 50% - 3 

                                                                        49 – 25% - 4 

                                                                        24 – 0%  -  5 

 

Hodnotenie školských slohových písomných prác: známka vyjadruje hodnotenie dodržania slohového útvaru, slohového postupu, štylizácie, 

pravopisu, estetickej úpravy textu. 

 

V rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra sú hodnotené tri zložky predmetu: jazyk, sloh a literatúra. Hodnotenie bude rešpektovať žiakove 

vedomosti a schopnosti, kreativitu, prácu s informáciami, samostatnosť, úspešnosť, spoluprácu. 



 

Predmetom klasifikácie v predmete slovenský jazyk a literatúra sú výsledky, ktoré žiak dosiahol v rámci jednotlivých zložiek predmetu: jazyková, 

slohová a literárna zložka, ktoré sú v súlade s požiadavkami učebných osnov a vzdelávacích štandardov. Hodnotí sa schopnosť používať osvojené vedomosti, 

zručnosti a návyky v konkrétnych situáciách. 

Predmetom klasifikácie v predmete slovenský jazyk a literatúra je obsahová kvalita a jazyková správnosť odpovede, t. j. rozsah slovnej zásoby, 

gramatická správnosť, štylistická pôsobivosť a stupeň rečovej pohotovosti. V písomnom (ústnom) prejave má žiak preukázať komplexnosť ovládania 

spisovného jazyka, mieru tvorivosti a celkovú vzdelanosť a kultúrnosť v miere vychádzajúcej z učebných osnov a vzdelávacích štandardov. 

 

 

Hodnotenie projektov 

Kritéria hodnotenia projektov 

Použitie audiovizuálnej techniky /počítač, dataprojektor/ +3 +2 +1 -1 -2 -3 

Použitie literatúry /min.2 zdroje z internetu a min. 1 knižný titul/ +3 +2 +1 -1 -2 -3 

Samostatnosť prejavu /ide o prezentáciu projektu: žiak číta, alebo 

doprevádza výkladom svoj projekt?/ 

+3 +2 +1 -1 -2 -3 

Použite textu v prezentácii /pojmovosť vyjadrenia alebo množstvo textu 

v ktorom sa stráca prehľadnosť témy/ 

+3 +2 +1 -1 -2 -3 

Použitie obrázkov v prezentácii /doprevádzajú text, alebo sú len 

ilustráciou?/ 

+3 +2 +1 -1 -2 -3 



Použitie animácií v prezentácii +3 +2 +1 -1 -2 -3 

Obsahové dodržanie témy +3 +2 +1 -1 -2 -3 

Interaktívnosť prezentácie /preklikácanie, možnosť vstupu aktívnou 

činnosťou žiakov/ 

+3 +2 +1 -1 -2 -3 

Dĺžka trvania /5-10 min. tak aby to nebolo príliš rýchle a naopak, aby to 

žiakov nenudilo/ 

+3 +2 +1 -1 -2 -3 

Celkový dojem +3 +2 +1 -1 -2 -3 

 

 

 

 

Časový  

rozvrh 

Cieľ a kľúčové 
kompetencie 

Tem.celok Téma  

Obsahový 
štandard 

Medzipredm
etové  

Vzťahy, 
prierezové 
témy 

Stratégie 
vyučovania 

Metódy a formy 

Výstup na hodnotenie 

Výkonový štandard 

Metódy 
hodnoteni
a 

Počet 
hodín 

poznámky 

IX Žiak dokáže 
charakterizov. 
lyrickú báseň 
a jej druhy, 
sylabický 
veršový 
systém 
a epické diela 

1. Opakovanie 
učiva 8. ročníka 

 

 

Úvodná hodina 

 

 

Opakovanie 
učiva 8. ročníka 

OSR 

 

MULTV 

 

 

 

Rozhovor 

Dialóg 

 

Chápať význam 

umeleckého diela, 

používanie básnických 

prostriedkov  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Rozhovor 

 

 



a jeho žánre 

 

Žiak dokáže 
identifikovať 
rozdiely medzi 
prózou 
a poéziou 

 

 

Žiak dokáže 
charakterizov. 
štúrovskú 
ľudovú 
slovesnosť 
a chápe 
význam tejto 
básnickej 
generácie 

 

Kultúrne 

kompetencie 

Analytické 

a interpretačn

é zručnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Lyrická poézia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. Chalupka: 
Kráľohoľská 

 

 

 

 

 

 

 

MEDV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEJ 

OSR 

VUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percepcia 

Umelecký 
prednes 

 

 

 

 

 

Reprodukovať text 

Žiak vie vysvetliť pojmy 
kolektívny hrdina, lyrický 
hrdina a veľká, stredná 

a drobná epika 

 

 

 

 

 

 

Žiak vie vysvetliť znaky 
lyrickej poézie, stavbu 

verša, rým a rytmus 
v ľudovej slovesnosti 

 

 

 

 

 

 

Hodnotenie 
spolužiaka 

triedou 

 

 

 

Pochvala 

 

 

 

 

Hodnotenie 
spolužiaka 

triedou 

 

Pochvala 

 

Ústne 

hodnotenie 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romantizm
us  



  

 

 

 

 

 

 

 

 Chápe 
súvislosti 
medzi 
spoločenskou 
situáciou 
a literatúrou 

Žiak pozná 
historické 
súvislosti 
v revolučnom 
roku 1848  

 J. Kráľ: Duma 
bratislavská 

 

DEJ 

GEG 

OSR 

 

Rozhovor 

Umelecký 
prednes 

Percepcia 

Žiak vie určiť umelecké 

obrazy symbolizujúce 

národ, obrazné 

vyjadrenia týkajúce sa 

osoby Ľudovíta Štúra 

a vplyv diela na modernú 

slovenskú poéziu. 

Správnym literárnym 

pojmom označiť 

jednotlivé umelecké 

jazykové prostriedky. 

Ústne 
hodnotenie 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X Žiak chápe 
ideu básne, 
vážne 
spoločenské 
problémy 
a stvárnenie 
reality cez 
reflexiu 

 A.Sládkovič: 
Nehaňte ľud 

môj 

 

 

 

DEJ 

GEG 

OSR 

Výchova k 
vlastenectvu 

Umelecký 
prednes 

Dialóg 

 

Žiak dokáže rozobrať 

báseň po umeleckej 

stránke, charakterizovať 

spoločenskú lyriku 

a využívať básnickú 

otázku 

Ústne 
skúšanie 
prednes 
básne 

 

Pochvala  

2 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Chápe 
spojenie 
ľudovej piesne 
s poéziou, 
dokáže 
sformulovať 
výpoveď 
o realite života 
v konkrétnej 
dobe 

 J. Kráľ: Orol DEJ 

ENV 

Citová 
výchova 

Umelecký 
prednes 

 

Rozhovor 

 

Percepcia  

 

 

Žiak dokáže vysvetliť 

reflexívnu lyriku a svoje 

bezprostredné pocity 

z básne 

Vie charakterizovať vzťah 

básnika k domovu 

   Frontálne 
skúšanie 

 

Pochvala 

 

2  

 Žiak chápe boj 
európskych 
krajín za 
národnú 
samostatnosť 
v období 
romantizmu. 

Vie posúdiť 
revolučné 
myšlienky 
v dielach 
romantikov. 

 A.Mickiewicz: 
Óda na 
mladosť 

DEJ  

OSR 

MULTV 

Citová 
výchova 

Umelecký 
prednes 

Analýza textu 

Žiak dokáže 

charakterizovať 

vlastnosti mladých ľudí 

a rozšifrovať odkaz 

básnika zanechaný pre 

mládež 

Nájsť kontrast starého 

a nového sveta 

Hodnotenie 
spolužiaka 

triedou 

 

Pochvala 

 

 

1  

 Žiak chápe 
súvislosti 
medzi 
minulosťou 

 F. Schiller: Na 
radosť 

DEJ 

HUV 

Umelecký 
prednes  

Žiak vie pomenovať 

umelecké jazykové 

prostriedky a vyjadriť 

v čom spočíva oslavný 

Hodnotenie 
spolužiaka 

triedou 

1 Hudobná 

ukážka 



a súčasnosťou 
(hymna EÚ). 

Citová 
výchova 

Rozbor básne charakter básne  

Pochvala 

 

 Žiak chápe 
umelecký štýl 
reflexívnej 
lyriky 
a vyjadrenie 
obdivu autora 
k oslave 
existencie 
človeka.  

 J. Hollý: Na 
umku 

DEJ 

Citová 
výchova 

Porovnanie 
originálu so 
súčasným 
prekladom 

Dialóg  

Žiak vie charakterizovať 

ódu a dokáže 

sformulovať poučenie 

o použitej básnickej 

forme a jej 

opodstatnenosť pre 

tému 

Ústne 
hodnotenie 

2  

XI. Žiak chápe, že 
básnici na 
vyjadrenie 
rovnakej 
myšlienky 
využívajú 
rôzne spôsoby 
básnickej 
výpovede 
a dôvody, 
prečo sa 
púšťajú do 
boja 
s neprajníkmi. 

 J. Botto: 
K mladosti 

DEJ 

OSR 

Výchova k 
vlastenectvu 

Umelecký 
prednes 

 

Žiak vie na základe 

odlišných spôsobov 

vyjadrenie rovnakej 

myšlienky posúdiť 

osobnosť básnikov, 

tvorivo k nim pristupovať 

a nájsť spoločnú 

myšlienku 

Pochvala 

 

Ústne 
hodnotenie 

1  

 Žiak chápe 
sklamanie 
básnika 
z ľudí, utrpenie 
a následky 
vojen  

 P.Hviezdoslav: 
Krvavé sonety 

DEJ 

VUM 

OSR 

Umelecký 
prednes 

Dialóg 

Žiak rozumie pojmom 

presah, rytmus verša, 

obkročný rým 

Ústne 
skúšanie 
prednes 
básne 

 

2 Vojnový 

film – 1. 

svetová 

vojna 



a dôležitosť 
mieru. 

Výchova 
k vlastenectv

u 

 

 Žiak dokáže 
sformulovať 
myšlienky 
symbolizmu 
a precítiť 
autorovu 
výpoveď. 

 I.Krasko: 
Otcova roľa 

OSR 

Výchova 
k vlastenectv
u a k rodnej 

zemi 

Umelecký 
prednes 

Rozbor básne 

 

Žiak vie vysvetliť symbol, 

symbolizmus 

Chápe stotožnenie 

autora s lyrickým 

hrdinom 

Hodnotenie 
triedou 

 

Pochvala 

 

Pozorovani
e žiakov  

1  

 Žiak chápe 
nutnosť práce 
na svojom 
literárnom 
vzdelávaní. 

 Múdre výroky, 
výroky 

múdrych 

OSR 

VUM 

Práca s textom 

Analýza výrokov 

Žiak vie vysvetliť 

aforizmus a pochopiť 

jeho výhody ako 

krátkeho textu 

Pochvala 

 

Ústne 
hodnotenie 

 

 

2 PC  

Knihy  

 Žiak vie nájsť 
v texte životnú 
pravdu. 

 

R. Dilong: 
Staroba radí 

OSR 

ETV 

Výchova k 
rodičovstvu 

Analýza textu Žiak vie vysvetliť 

epigram, satiru a prečo 

má výrok lyrický 

charakter 

Žiak vie vysvetliť pojem 

epitaf 

Ústne 
hodnotenie 

vlastnej 
tvorby 

epitafov 

Hodnotenie 
triedou 

1 Mediá  

 T.Corbiere: 
Epitaf 

Práca s textom 

Tvorba 
vlastných 
epitafov 

1 PC 

XII.   Zhrnutie učiva 
k téme Lyrická 

OSR Práca s textom  Overujúce 1  



poézia Rozhovor  

 

metódy 

 Žiak chápe 
vzťahy 
v rodine 
a nadobúda 
prehľad 
umeleckých 
štýlových 
prostriedkov.  

3. Epika a epické 
žánre 

 

Román vo 
veršoch 

P.Hviezdoslav: 
Ežo Vlkolinský 

Výchova 
k manželstvu 
a rodičovstvu 

OSR  

Práca s textom 

Umelecký 
prednes 

Dialóg  

Inscenačné 
metódy 

Žiak vie vysvetliť znaky 

epického diela 

a vonkajšiu kompozíciu 

diela a charakterizovať 

epos 

Klasifikácia 
známkou 

2  

 Žiak chápe 
moc a veľkosť 
faraónskeho 
Egypta ako 
kolísku 
západných 
civilizácií. 

Román v próze Ch.Jacq: 
Ramzes Syn 

svetla 

DEJ 

GEG 

VUM 

OSR 

 

Práca s textom 

Rozhovor 

Žiak vie rozoznať 

jazykové a štylistické 

prostriedky, 

dokumentovať 

stupňovanie napätia 

v deji a pozná znaky 

historického románu 

Frontálne 
skúšanie 

Overujúce 
metódy 

2 Ukážky 

obrázkov 

Knihy 

PC 

 Žiak sa 
zoznámi 
s úsilím 
modernej 
archeológie 
a získa 
orientáciu 
dejín 
v staroveku. 

 H.Stoll: 
Priamov poklad 

DEJ 

GEG 

VUM  

OSR 

Práca s textom 

Hľadanie 
kľúčových slov 

Dialóg  

Žiak vie rozoznať 

odborný text, slohový 

postup, ktorý autor 

využíva a prerozprávať 

ukážku 

Frontálne 
skúšanie 

 

2 Knihy  

I. Žiak získa 
informácie 
o významných 

 Ľ.Zúbek: Jar 
Adely 

DEJ Práca s textom Žiak dokáže 

charakterizovať hlavné 

postavy, zaradiť ukážku 

Overujúce 
metódy 

2 Film  

Portrét Ľ. 



osobnostiach 
Slovenska 
a o historicko
m období, 
v ktorom sa 
rozhodovalo 
o budúcnosti 
nášho národa. 

Ostrolúckej GEG 

ETV 

OSR 

Citová 
výchova 

Rozhovor 

Inscenačné 
metódy  

k literárnemu žánru 

a určiť historické 

obdobie, ako aj 

identifikovať rozprávača 

príbehu 

Štúra 

 

 

Žiak vie 
vyselektovať 
informácie 
a rozumie 
hlavnej 
myšlienke 
diela. 
Komunikatívne 
kompetencie. 

 Projekt o knihe 

Jar Adely 
Ostrolúckej 

TVVP Práca s knihou 

Samostatná 
práca žiaka 

 

Žiak dokáže vypracovať 

samostatne projekt 

o prečítanej knihe 

Klasifikácia 
známkou 

1  

 Žiak vie 
aplikovať 
naučené 
pojmy 
a získava 
analytické 
a čitateľské 
schopnosti 

 Zhrnutie 
polročného 

učiva 

OSR Dialóg  Žiak ovláda preberané 

žánre, základné literárne 

pojmy a dokáže určiť 

historické obdobie 

ukážky 

Overujúce 
metódy 

Klasifikácia 
známkou 

2  

II. Formulácia 
vlastného 
hodnotenia 
prečítaného 
textu.  

 V. Ferko, 
A.Ferko: Ako 

divé husi 

GEG 

DEJ 

OSR 

Diskusia  

Inscenačné 
metódy 

Rozhovor  

Žiak dokáže 

charakterizovať 

literatúru faktu, 

vlastnosti slovenského 

národa a metaforické 

pomenovania. 

Hodnotenie 
triedou 

 

Pochvala 

2  



 Žiak vie 
sformulovať 
hlavnú 
myšlienku 
a chápe, že 
literárne dielo 
je stvárnením 
fantázie 
samotného 
autora.  

I.Asimov: 
Stratený robot 

FYZ 

OSR 

 

Rozhovor 

  

 

Žiak vie pripraviť 

odborný výklad, chápe 

prácu vedcov na robotike 

a slovnú zásobu 

odborného jazyka. 

Ústne 
hodnotenie 

2  

 Dokáže 
pochopiť 
dôsledky 
vývoja vedy, 
techniky 
a vesmírneho 
výskumu ako 
aj ich vplyv na 
život ľudí 
v blízkej 
budúcnosti.  

R.Álverez: Deň, 
keď čas plynul 

naopak 

GEG 

OSR 

Dialóg  Vie sformulovať hlavnú 

myšlienku literárnej 

ukážky, vytvoriť dejovú 

osnovu a prerozprávať 

dej. 

Klasifikácia 
známkou 

 

 

Pochvala  

1  

 Žiak chápe 
lexikálnu, 
syntetickú 
a kompozičnú 
stránku diela.  

 J.A.Owen: 
Hľadanie 

Červeného 
draka 

GEG 

VUM 

OSR 

Rozhovor 

Práca s textom  

Žiak dokáže popísať 

zložitosť vzťahov medzi 

postavami 

a charakterizovať 

fantastickú literatúru 

a dobrodružný román. 

Ústne 
hodnotenie 

 

Pochvala  

1  

III. Identifikácia 
vnútornej 
kompozície 
textu. Žiak 
chápe 
premyslené 

 A.Christie: 
Diomedove 

kone 

OBN 

VUM 

OSR 

Dialóg  

Práca s textom 

Žiak pozná kompozíciu 

detektívnej literatúry, jej 

znaky a číta 

s porozumením 

Klasifikácia 
známkou 

2  



zápletky 
vytvorené 
detektívkou. 

 

 Porozumie 
asociáciám 
medzi názvom 
románu 
a úryvku 
a chápe 
historické 
súvislosti 
prečítaného 
textu. 

 V.Hugo: Bedári DEJ 

MEDV 

OBN 

ETV 

OSR 

Práca s textom 

Dramatizácia 
textu 

Rozhovor 

Ukážka z filmu, 
muzikálu 

 

Žiak vie reprodukovať 

prečítanú ukážku, opísať 

a charakterizovať 

Cossette a vysvetliť práca 

dieťaťa v súčasnom svete 

Klasifikácia 
známkou 

2 Film, 

muzikál  

 Žiak dokáže 
pochopiť ťažký 
život a osudy 
generácií 
našich 
predkov. 

 F.Hečko: 
Červené víno 

DEJ 

OSR 

Výchova 
k manželstvu 
a rodičovstvu 

Práca s textom 

Inscenačné 
metódy 

Dialóg  

 

Žiak vie využiť svoje 

vedomosti z dejepisu 

a charakterizovať 

historický a generačný 

román, dokáže 

analyzovať vzťah matky 

a syna a vyhľadať 

príznakové slová 

Ústne 
hodnotenie 

2 Film  

 Žiak vie 
formulovať 
a zhodnotiť 
prečítaný text. 

 D.Dušek:Dvere 
do kľúčovej 

dierky 

OSR Práca s textom 

Analýza textu 

Kompozícia 
textu 

Žiak vie vytvoriť 

cinquain, priradiť dielo 

k žánru a určiť čo vytvára 

napätie deja 

Klasifikácia 
známkou 

Frontálne 
skúšanie 

2  

IV. Žiak chápe reč 
mladých ľudí, 
ich citové 
zafarbenie 

 R.Brat: 
Mordovisko 

ENV 

OSR 

Dialóg  

Práca s textom 

Žiak vie identifikovať 

umelecké jazykové 

prostriedky v prozaickom 

Frontálne 
skúšanie 

1  



a dokáže 
sledovať jazyk 
autora. 

Komunikačné 
kompetencie. 

Citová 
výchova 

 

Analýza textu texte – metonymia, 

slovné spojenia. 

 

Pochvala 

 

 Žiak dokáže 
súcitiť 
s tragickým 
životom 
hlavnej 
postavy a 
vyjadriť svoj 
názor na dielo.  

 Ch. Bronteová: 
Jana Eyrová 

OSR 

Citová 
výchova 

Výchova 
k manželstvu 
a rodičovstvu 

Dialóg 

Práca s textom 

Inscenačné 
metódy 

Žiak vie zaradiť ukážku 

k literárnemu žánru, 

pozná vonkajšie členenie 

príbehu a vie 

charakterizovať 

rozprávanie. 

Ústne 
hodnotenie 

 

Pochvala 

2 Film  

Kniha 

 

 Žiak vníma dej 
a umeleckú reč 
autora. 

 J.Šimulčíková:D
ievča 

s bocianími 
nohami 

OSR 

Citová 
výchova 

Práca s textom 

 

Vie charakterizovať 

dievčenský román, 

hlavnú hrdinku 

a porozprávať obsah 

úryvku. 

Klasifikácia 
známkou 

 

Frontálne 
skúšanie 

2  

 Žiak vníma dej 
a umeleckú reč 
autora. 

 j.Wilsonová: 
Dieťa zo 
smetiska 

ENV 

OSR 

Citová 
výchova 

Rozhovor 

Prepracovanie 
literárnej 

ukážky 

Žiak dokáže identifikovať 

rozprávača a jeho formu 

(ja-, on-), poznať rozdiel 

medzi monológom a 

dialógom 

Ústne 
hodnotenie 

 

Pochvala  

1  

 Žiak dokáže 
reagovať na 
konflikty vo 
svojom okolí 
a snaží sa ich 
riešiť. 

 Z.Šulajová: 

Džínsový deník 

OSR 

Citová 
výchova 

Práca s textom 

Dialóg 

 

Vie zreprodukovať 

literárnu ukážku, 

analyzovať literárny text, 

nájsť hlavnú myšlienku, 

hlavnú postavu, kladné 

Frontálne 
skúšanie 

2  



a záporné postavy 

V.   Zhrnutie 
tematického 

celku 

Román v próze 

OSR Dialóg 

 

Upevnenie učiva, 

upevnenie a prezentácia  

získaných poznatkov, 

samostatná práca. 

Klasifikácia 
známkou 

 

Frontálne 
skúšanie 

2  

 Žiak chápe 
všeľudskú 
platnosť 
základnej 
myšlienky, 
ktorá je 
osnovaná na 
konflikte 
dobra, zla, 
ľudskosti 
a hlúposti. 

Dramatické 
umenie 

 

Tragédia 

W.Shakespeare
: Rómeo a Júlia 

DEJ 

OSR 

 

Práca s textom 

Dramatizácia 
textu 

 

Žiak zvládne vnútornú 

kompozíciu diela 

a hlavné prvky výstavby 

deja. Vie definovať 

prológ. 

Ústne 
skúšanie 

 

Klasifikácia 
známkou 

3 Film 

Knihy 

PC 

Rozhovor  

 Žiak dokáže 
identifikovať 
hlavnú 
myšlienku 
diela a chápe, 
že majetok 
dokáže vážne 
ohroziť 
základné 
hodnoty 
ľudského 
života. 

 J.G. Tajovský: 

Ženský zákon 

DEJ 

OSR 

Citová 
výchova 

Práca s textom 

Inscenačné 
metódy 

Vie charakterizovať 

dramatické umenie, 

rozvíjanie deja 

prostredníctvom konania 

postáv.  Vie definovať 

komédiu a jednoaktovku.  

Frontálne 
skúšanie 

2 Film 

 

 Žiak 
prostredníctvo

 A.Vášová: 
Cyrano z 

OSR Dramatizácia Charakterizovať muzikál 

a povedať, v čom 

Ústne 
hodnotenie 

2 Muzikál  



m výrazových 
prostriedkov 
tohto žánru 
dokáže 
obohatiť svoj 
vnútorný svet 
a citový život. 

predmestia HUV 

Citová 
výchova 

textu spočívajú hlavné rozdiely 

medzi muzikálom, 

divadelnou hrou, 

filmovou rozprávkou... 

 

Pochvala  

VI. Žiak dokáže 
formulovať 
vlastné 
hodnotenie 
prečítaného 
textu 
a podložiť 
svoje 
stanovisko 
argumentami. 

 Beseda 
o prečítaných 

knihách 

OSR Rozhovor 

Monológ  

Dialóg  

 

Prezentácia prečítaných 

kníh, analýza textu, 

zhrnutie obsahu. 

Klasifikácia 
známkou 

 

Pochvala 

 

2  

   Zhrnutie 
tematického 

celku 

Dramatické 
umenie 

  Žiak dokáže vysvetliť 

pojem literatúra, 

jazykové prostriedky 

literárneho diela, 

literárne druhy 

a druhové formy 

umeleckej literatúry 

a zvukovú stránku 

literárneho diela 

a spôsob zobrazenia 

skutočnosti v literárnom 

diele. 

 1  

   Čo sme sa 
naučili 

   2  

 

 



Slovenský jazyk 
 

Počet a zameranie kontrolných diktátov: 4     Počet a zameranie slohových prác :  2      

-Morfológia         výklad 

-Interpunkcia         úradný/ štruktúrovaný životopis 

- Opakovanie ISCED2 

 

Oblasť vzdelávania: Jazyk a komunikácia 

 

Časo

vý  

roz

vrh 

Cieľ a kľúčové 

kompetencie 

Tem.celok Téma  

Obsahový 

štandard 

Medzipredm

etové  

Vzťahy, 

prierezové 

Stratégie 

vyučovania 

Metódy a 

Výstup na hodnotenie 

Výkonový štandard 

Metódy 

hodnoteni

a 

Počet 

hodín 

poznámky 

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 9. ročník bol vypracovaný podľa: 

- Rámcových učebných plánov z roku 2008 

- Rámcových učebných plánov, ktoré sú účinné od 1.9.2011 

- Školského vzdelávacieho programu pre 2. Stupeň ZŠ v SR-ISCED2- nižšie sekundárne vzdelávanie 

- Učebnica slovenského jazyka pre 9. ročník 
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témy formy 

IX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. 

 

 

Úvodné opakovanie. 

Ortografia (i/y, veľké 

písmená, interpunkcia).  

Lexikológia              

(priame a nepriame 

pomenovanie, metonymia, 

obohacovanie lexiky, 

slovníky, PM (pomnožné, 

zvieracie, nesklonné , PM 

pani,  PRM, zámená, 

číslovky, príslovky, 

predložky, spojky, častice, 

citoslovcia, syntax – 

podmet, prísudok, vetný 

základ, predmet, prívlastok, 

príslovkové určenie, 

prístavok, sklady, členitosť 

viet, súvetie. 

 

 

Slovná zásoba – členenie 
slovnej zásoby podľa rôznych 

kritérií.. Členenie slovnej 

zásoby podľa vecného 
významu, dobového výskytu, 

podľa štýlovej príslušnosti. 

Diferenciácia slovnej zásoby.  

Plnovýznamové 
a neplnovýznamové slová. 

Jednovýznamové 

a viacvýznamové slová. 
Synonymá, antonymá, 

homonymá a viacvýznamové 
slová 

 

 

 

 

1. 
Opakovan
ie učiva 8. 
ročníka 

Sloh 

 

 

 

 

 

Slovná zásoba 

 

 

 

 

 

Úvodná hodina 

Opakovanie učiva 

8. ročníka 

Členenie 
jazykových štýlov 

Pohľadnica či 

smska? 

Zvuková stránka 

jazyka a pravopis 

Náuka o slove 

Tvaroslovie 

Skladba 

Sloh 

Písomné 

opakovanie 

Slová podľa 

vecného významu 

Vzťahy medzi 
slovami 

Slová podľa 

dobového výskytu 

Slová podľa 

citového zafarbenia 

Slová podľa 
pôvodu 

Slová podľa 

spisovnosti 

Obohacovanie 

OSR 

 

MULTV 

 

MEDV 

 

ENV 

 

 

 

OSR – 

sebauvedomenie

, sebahodnotenie 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhovor 

Dialóg 

Aplikácia, analýza, 

zovšeobecnenie 

 

Aplikácia získaných 
vedomostí, produkcia 

 

Aplikácia, analýza, 

zovšeobecnenie, 

výklad 

 

Preverenie vedomostí 

z predchádzajúcich 

ročníkov 

Slovná zásoba, vecný 
význam slov, slovníky 

 

Aplikácia, analýza, 
zovšeobecnenie, 

výklad 

 

Rozhovor 

Dialóg 

 

Aplikácia získaných 

Upevniť si učivo o slovnej 

zásobe z predchádzajúcich 
ročníkov. Žiak vie: 

-Vymenovať 

plnovýznamové/neplnovýznam

ové slovné druhy, vysvetliť 
jedno- a viacvýznamové slová, 

rozumie pojmu slovná zásoba, 

vie pracovať s rôznymi 
slovníkmi, ktoré zachytávajú 

slovnú zásobu 

-Rozlíšiť synonymá, 

homonymá, antonymá 

 

Žiak vie vysvetliť výber 

vhodného slohového postupu 

pre vyjadrenie cieľa 
komunikácie. Vie správne 

použiť prívet. 

Žiak vie správne využívať 
prozodické vlastnosti reči, vie 

vysvetliť a v komunikačnom 

prejave odhaliť : prízvuk, 
dôraz, prestávku, melódiu, Vie 

vysvetliť dôležitosť tempa reči 

a sily hlasu.  Vie rozlíšiť 
domáce slová a slová cudzieho 

pôvodu, internacionalizmy, 

zdomácnené i cudzie slová vie 
správne napísať -Používať vo 

vhodných situáciách využiť 

spisovné i nespisovné slová 

-Rozlíšiť slang, nárečie 
a spisovné slovo 

-Vie správny pravopis 

združených pomenovaní 

-Vie vysvetliť najznámejšie 

 

 

 

 

Hodnotenie 
spolužiaka 

triedou 

 

 

 

Pochvala 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnotenie 
spolužiaka 

1 

2 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1  

1 

1 

1 

2 

3 

Knihy 

PC 

Masmédiá 

Rozhovor 



 

 

 

 

 

XI. 

 

 

 

 

 

 

 

XII 

 

 

 

 

 

Rečnícky štýl : charakteristika, 

útvary. Prívet, slávnostný 
prejav, diskusný príspevok – 

aktivizácia vedomostí. Slohové 

postupy – opisný, informačný, 

rozprávací, výkladový 

Zvukové vlastnosti reči  - 

prozodické vlastnosti: prízvuk, 

dôraz, prestávka, melódia, 
tempo reči, sila hlasu. 

Zvuková stránka jazyka 

a pravopis. 

Informačný slohový postup. 

Pravopis slov cudzieho pôvodu. 

 

 

Populárny a vedecký výklad. 
Jazykové prostriedky výkladu. 

 

 

 

 

Štylistické a jazykové 

prostriedky úvahy. 

 

 

Skloňovanie, vzory, 

 

 

 

 

Sloh 

 

Zvuková 

stránka 

jazyka 

 

 

 

 

 

 

 

Sloh 

 

 

 

 

 

 

slovnej zásoby I, II 

Opakovanie 

Diktát č. 1 

Analýza a oprava 

diktátu 

Rečnícky štýl 

 

Zvukové vlastnosti 
reči 

Zvuková stránka 

jazyka a pravopis 

Spoluhlásky 

Výslovnosť 

a pravopis slov 
cudzieho pôvodu 

Interpunkčné 

znamienka 

Opakovanie 

Výkladový slohový 

postup 

Výklad 

Príprava 1. 
písomnej práce 

1.písomná práca 
 

Analýza 1. 
písomnej práce 
 
Úvaha 

 

 

 

 

 

 

ENV – životné 

prostredie a jeho 

ochrana 

OSR 

ENV 

REGV 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSR 

vedomostí, produkcia 

 

Rozhovor 

Dialóg 

Aplikácia, analýza, 

zovšeobecnenie 

 

Aplikácia získaných 

vedomostí, produkcia 

 

Aplikácia, analýza, 
zovšeobecnenie, 

výklad 

 

Preverenie vedomostí 
z predchádzajúcich 

ročníkov 

Slovná zásoba, vecný 

význam slov, slovníky 

 

Aplikácia, analýza, 

zovšeobecnenie, 
výklad 

 

Rozhovor 

Dialóg 

Rozhovor 

a najpoužívanejšie 

frazeologizmy 

 

 

Žiak vie vysvetliť výber 
vhodného slohového postupu 

pre vyjadrenie cieľa 

komunikácie. Vie správne 

použiť prívet 

Žiak vie správne využívať 

prozodické vlastnosti reči 

Žiak vie pravopisne správne 

napísať text, pozná pravidlo 
o rytmickom krátení, vie 

vysvetliť, ako vplýva na 

krátenie slabík 

Žiak pozná interpunkčné 
znamienka, vie ich v texte nájsť 

a identifikovať, vie ich správne 

použiť 

Žiak  vie vysvetliť podstatu 
výkladového slohového 

postupu. Vie vytvoriť výklad na 

danú tému. 

 

 

 

 

Žiak pozná podstatu 

výkladového postupu, vie 

rozlíšiť úvahu a výklad. Vie 
vytvoriť krátku úvahu na 

zadanú tému. 

Žiak vie definovať podstatné 

mená. Určiť gramatické 

triedou 

 

Pochvala 

 

Ústne 

hodnotenie 

 

 

 

 

 

Klasifikácia 
známkou 

 

Hodnotenie 
spolužiaka 

triedou 

 

Pochvala 

 

Ústne 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

 

1 



 

 

 

 

 

 

I. 

 

 

 

 

 

II. 

 

 

 

gramatické kategórie. 

Podstatné mená pomnožné, 

zvieracie, nesklonné. 

Skloňovanie neživotných 

PM mužského rodu 

zakončených na r, l. 

Postavenie ako vetného 

člena.  

Rozdelenie PRM, pravopis, 

skloňovanie a stupňovanie. 

Postavenie ako vetného 

člena. 

Pravopis, skloňovanie, 

postavenie ako vetného 

člena. 

Druh slovies: pomocné 

slovesá, slovesný tvar, 

gramatické kategórie 

Rozdelenie, pravopis 

prísloviek. Konverzia. 

Vetnočlenská platnosť 

Druhotné predložky, 

vokalizácia predložiek. 

Spojky – pravopis čiarky. 

Veta podľa zloženia, 

zámeru hovoriaceho, podľa 

členitosti. 

Podmet, prísudok, 

prisudzovací sklad 

Predmet, prívlastok zhodný 

a nezhodný, príslovkové 

určenie, prístavok.  

 

 

Tvaroslovie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sloh 

Skladba 

 

 

 

 

Podstatné mená 

Neživotné podst.m. 
muž.r. zakončené 

na –ál 

Neživotné podst.m. 

muž.r. zakončené 
na –r, -l 

Opakovanie 

podstatných mien 

Diktát č. 2 

Oprava 

Prídavné mená 

Zámená 

Číslovky 

Slovesá 

Príslovky 

Predložky a spojky 

Častice 

a citoslovcia 

Opakovanie 

Umelecký štýl 

Veta a vetný člen 

Základné vetné 
členy 

Predmet 

Prívlastok 

ENV 

NBV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RTM – 

tvorivosť, 

kreativita 

OSR – spolupráca 

VMR – vzťahy 

v rodine 

 

Dialóg 

Aplikácia, analýza, 

zovšeobecnenie 

 

Aplikácia získaných 
vedomostí, produkcia 

 

Aplikácia, analýza, 

zovšeobecnenie, 

výklad 

 

Preverenie vedomostí 
z predchádzajúcich 

ročníkov 

Slovná zásoba, vecný 

význam slov, slovníky 

 

Aplikácia, analýza, 
zovšeobecnenie, 

výklad 

 

Rozhovor 

Dialóg 

Rozhovor 

Dialóg 

Aplikácia, analýza, 

zovšeobecnenie 

 

kategórie. 

Žiak vie správne ohýbať 

neživotné podstatné mená 
mužského rodu zakončené na –

ál, ohýbať neživotné podstatné 

mená mužského rodu 
zakončené na –r, -l 

Žiak pozná správny pravopis 

pri písaní podstatných mien. 

Použiť správny pravopis pri 

písaní neživotných podstatných 
mien.  

Žiak vie rozdelenie prídavných 

mien, gramatické kategórie, 

vzory a vie stupňovať 

Žiak vie rozlíšiť druhy zámen, 
ovláda ich pravopis 

a gramatické kategórie, správne 

písať číslovky, ovláda ich 

ohýbanie, delenie, ohýbanie 

a pravopis slovies, gramatické 

kategórie, správny pravopis 
prísloviek, vie ich nájsť v texte 

a vystupňovať, Žiak vie použiť 

správnu interpunkciu pri písaní 
spojok.  

Žiak vie vysvetliť rozdiely 

medzi jednotlivými štýlmi, vie 
vymenovať žánre umeleckého 

štýlu, vie vytvoriť krátku báseň, 

vytvoriť krátky príbeh 

Žiak vie definovať vetu, pozná 
členenie viet, vie správne 

charakterizovať vetné členy. 

Žiak vie nájsť vo vete základné 
vetné členy 

Vie správne určiť vetné členy 

Vie identifikovať prístavok 

hodnotenie 

 

 

 

 

 

Klasifikácia 
známkou 

Hodnotenie 
spolužiaka 

triedou 

 

Pochvala 

 

Ústne 

hodnotenie 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 



 

 

III. 

 

 

 

 

 

IV. 

 

 

 

 

 

 

V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jazykové a štylistické 

prostriedky náučného štýlu. 

Žánre náučného štýlu. 

 

Tabuľky, vzorce, grafy – 

čítanie s porozumením. 

Typológia opisu : statický, 

dynamický, umelecký 

a odborný. 

Jazykové a štylistické 

prostriedky, žánre 

administratívneho štýlu. 

Potvrdenka, podací lístok, 

objednávka, žiadosť, 

odvolanie sa... 

Typy životopisov. 

Štruktúrovaný životopis, 

úradný, europass. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sloh 

 

 

 

 

 

 

Príslovkové 

určenie 

Prístavok 

Opakovanie 

Jednoduchá veta 

Jednoduché súvetie 

Súdržnosť textu 

Interpunkcia 
v texte 

Opakovanie 

Diktát č. 3 

Oprava diktátu č. 3 

Zápor v slovenčine 

Opakovanie 

Náučný  štýl 

Opisný slohový 

postup 

Administratívny 

štýl 

Tlačivá a formuláre 

Úradný list 

Podací lístok 

Úradný 
a štruktúrovaný 

životopis 

Príprava 2. 
písomnej práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSR – schopnosť 

povedať nie 

ENV – jaskyne 

RTM – tvorivosť 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikácia získaných 

vedomostí, produkcia 

 

Aplikácia, analýza, 
zovšeobecnenie, 

výklad 

 

Preverenie vedomostí 

z predchádzajúcich 
ročníkov 

Slovná zásoba, vecný 

význam slov, slovníky 

 

Aplikácia, analýza, 

zovšeobecnenie, 
výklad 

 

Rozhovor 

Dialóg 

Rozhovor 

Dialóg 

Aplikácia, analýza, 
zovšeobecnenie 

 

Aplikácia získaných 

vedomostí, produkcia 

 

Aplikácia, analýza, 

zovšeobecnenie, 

Pozná správny pravopis pri 

písaní viacnásobných vetných 
členov, pri písaní prístavku 

Žiak vie správne určiť 

jednočlennú a dvojčlennú vetu. 

vie správne napísať jednoduché 
súvetie.  

Žiak vie vysvetliť pojem text, 

chápe, že text nie je len sledom 

náhodných viet, vie 
identifikovať prostriedky 

súdržnosti 

Preverení vedomostí 

o interpunkcii vo vete 

Žiak vie identifikovať zápor vo 
vete, vie vysvetliť princíp 

tvorby záporu v slovenčine, 

chápe zmysel viet v prípade 
dvojitého záporu.  

Žiak vie charakterizovať 

náučný štýl, pozná jazykové 

prostriedky, ktoré využíva. Vie 
rozlíšiť rôzne žánre náučného 

štýlu.  

Žiak vie charakterizovať opisný 

slohový postup, vie rozlíšiť 
statický a dynamický opis, 

odborný a umelecký opis. Vie 
vytvoriť krátky opis.  

Vie rozlíšiť základné útvary 

administratívneho štýlu 

Vie vytvoriť krátky úradný list 

Vie správne vyplniť podací 

lístok 

Vie vytvoriť úradný 
i štruktúrovaný vlastný 

životopis 

Klasifikácia 
známkou 

Hodnotenie 
spolužiaka 

triedou 

 

Pochvala 

 

Ústne 

hodnotenie 

 

 

 

 

 

Klasifikácia 
známkou 

Hodnotenie 
spolužiaka 

triedou 

 

Pochvala 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

VI. 

 

Jazykové a štylistické 

prostriedky publicistického 

štýlu. Správa, oznámenie, 

úvodník, komentár, 

recenzia. 

Systém jazyka – jazykové 

roviny. Jazykoveda 

 

Jazykové prostriedky 

hovorového štýlu. 

Žánre : e-mail, SMS, 

dialóg... 

Dialekty. Dialektológia. 

Kodifikácie 

 

 

 

Lexikológia                ( 

priame a nepriame 

pomenovanie, metonymia, 

obohacovanie lexiky, 

slovníky, PM (pomnožné, 

zvieracie, nesklonné , PM 

pani,  PRM, zámená, 

číslovky, príslovky, 

predložky, spojky, častice, 

citoslovcia, syntax – 

podmet, prísudok, vetný 

základ, predmet, prívlastok, 

príslovkové určenie, 

prístavok, sklady, členitosť 

viet, súvetie 

 

 

 

 

 

 

 

Náuka 

o jazyku 

 

 

 

Sloh 

 

Náuka o 

jazyku 

2. písomná práca 

Analýza a oprava 

2. písomnej práce 

Publicistický štýl 

Správa 

Jazykoveda 

Členenie 
jazykovedy 

Práca 

s jazykovednými 

slovníkmi 

Hovorový štýl 

Súkromný list 

Národný jazyk 

Spisovný jazyk 

Kodifikácia 
spisovného jazyka 

Slovenské nárečia 

Opakovanie – 

zvuková stránka 

jazyka 

Opakovanie – 
slovná zásoba 

Opakovanie – 

tvaroslovie 

Opakovanie – 
skladba 

Opakovanie – 

náuka o jazyku 

OSR 

 

 

MEV – 

pravdivosť 

a tendenčnosť 

v médiách 

RTM – kreativita, 

tvorivosť 

RLK - nárečie 

výklad 

 

Preverenie vedomostí 

z predchádzajúcich 
ročníkov 

Slovná zásoba, vecný 

význam slov, slovníky 

 

Aplikácia, analýza, 

zovšeobecnenie, 

výklad 

 

Rozhovor 

Dialóg 

Rozhovor 

Dialóg 

Aplikácia, analýza, 
zovšeobecnenie 

 

Aplikácia získaných 

vedomostí, produkcia 

 

Aplikácia, analýza, 

zovšeobecnenie, 
výklad 

 

Preverenie vedomostí 

z predchádzajúcich 

Žiak vie charakterizovať 

publicistický jazykový štýl, 
pozná jazykové prostriedky, 

ktoré využíva. Vie rozlíšiť 

rôzne žánre publicistického 
štýlu 

Žiak vie vysvetliť pojmy reč 

a jazyk, jazykoveda. 

Pozná členenie jazykovedy na 

jednotlivé disciplíny. Vie 
vysvetliť príslovia a porekadlá, 

viažuce sa na reč a jazyk.  

Žiak vie charakterizovať 

hovorový štýl, pozná jazykové 
prostriedky, ktoré využíva. Vie 

rozlíšiť rôzne žánre hovorového 

štýlu. Vie vytvoriť súkromný 
list (email) 

Žiak vie vysvetliť dôležitosť 

vlastného spisovného jazyka, 

vznik nárečí a vývin spisovného 
jazyka. Vie povedať príklady 

vhodného používania nárečia. 

Žiak pozná kodifikátorov 
spisovnej slovenčiny, vie 

vymenovať súčasné 
kodifikačné príručky. 

Žiak vie rozlíšiť 3 základné 

skupiny územných nárečí na 

Slovensku, pozná ich stručnú 
charakteristiku.  

Zopakovanie a upevnenie 

učiva 9. Ročníka 

Preveriť úroveň vedomostí 

a pravopisu. 

 

Vyhodnotenie práce počas 

 

Ústne 

hodnotenie 

 

 

 

 

 

Klasifikácia 
známkou 

Hodnotenie 
spolužiaka 

triedou 

 

Pochvala 

 

Ústne 

hodnotenie 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



 Diktát č. 4 

Výstupná 

písomka 

Analýza a oprava 
diktátu č. 4 

Záverečné 

opakovanie 

ročníkov 

Slovná zásoba, vecný 

význam slov, slovníky 

 

Aplikácia, analýza, 

zovšeobecnenie, 
výklad 

školského roka 

 

 

 

Klasifikácia 
známkou 

1 

 

 

 

 

 

9. ročník 

Slovenský jazyk a literatúra 

Počet a zameranie kontrolných diktátov: 4     Počet a zameranie slohových prác :  2      

-Morfológia         výklad 

-Interpunkcia         úradný/ štruktúrovaný životopis 

- Opakovanie ISCED2 

 

Oblasť vzdelávania: Jazyk a komunikácia 

 

Časo

vý  
Cieľ a kľúčové 

kompetencie 

Tem.celok Téma  

Obsahový 

Medzipredm

etové  

Stratégie 

vyučovania 

Výstup na hodnotenie Metódy 

hodnoteni

Počet 

hodín 

poznámky 



roz

vrh 
štandard Vzťahy, 

prierezové 

témy 

Metódy a 

formy 

Výkonový štandard a 

IX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. 

 

Úvodné opakovanie. 

Ortografia (i/y, veľké 

písmená, interpunkcia).  

Lexikológia              

(priame a nepriame 

pomenovanie, metonymia, 

obohacovanie lexiky, 

slovníky, PM (pomnožné, 

zvieracie, nesklonné , PM 

pani,  PRM, zámená, 

číslovky, príslovky, 

predložky, spojky, častice, 

citoslovcia, syntax – 

podmet, prísudok, vetný 

základ, predmet, prívlastok, 

príslovkové určenie, 

prístavok, sklady, členitosť 

viet, súvetie. 

 

 

Slovná zásoba – členenie 
slovnej zásoby podľa rôznych 

kritérií.. Členenie slovnej 

zásoby podľa vecného 
významu, dobového výskytu, 

podľa štýlovej príslušnosti. 

Diferenciácia slovnej zásoby.  

Plnovýznamové 
a neplnovýznamové slová. 

Jednovýznamové 

a viacvýznamové slová. 
Synonymá, antonymá, 
homonymá a viacvýznamové 

 

 

 

1. 
Opakovan
ie učiva 8. 
ročníka 

Sloh 

 

 

 

 

 

Slovná zásoba 

 

 

 

 

Úvodná hodina 

Opakovanie učiva 
8. ročníka 

Členenie 

jazykových štýlov 

Pohľadnica či 

smska? 

Zvuková stránka 
jazyka a pravopis 

Náuka o slove 

Tvaroslovie 

Skladba 

Sloh 

Písomné 

opakovanie 

Slová podľa 

vecného významu 

Vzťahy medzi 
slovami 

Slová podľa 

dobového výskytu 

Slová podľa 

citového zafarbenia 

Slová podľa 
pôvodu 

Slová podľa 

OSR 

 

MULTV 

 

MEDV 

 

ENV 

 

 

 

OSR – 

sebauvedomenie

, sebahodnotenie 

 

 

 

 

 

 

Rozhovor 

Dialóg 

Aplikácia, analýza, 
zovšeobecnenie 

 

Aplikácia získaných 

vedomostí, produkcia 

 

Aplikácia, analýza, 

zovšeobecnenie, 
výklad 

 

Preverenie vedomostí 

z predchádzajúcich 

ročníkov 

Slovná zásoba, vecný 
význam slov, slovníky 

 

Aplikácia, analýza, 
zovšeobecnenie, 

výklad 

 

Rozhovor 

Dialóg 

 

Upevniť si učivo o slovnej 
zásobe z predchádzajúcich 

ročníkov. Žiak vie: 

-Vymenovať 

plnovýznamové/neplnovýznam

ové slovné druhy, vysvetliť 

jedno- a viacvýznamové slová, 

rozumie pojmu slovná zásoba, 
vie pracovať s rôznymi 

slovníkmi, ktoré zachytávajú 

slovnú zásobu 

-Rozlíšiť synonymá, 

homonymá, antonymá 

 

Žiak vie vysvetliť výber 

vhodného slohového postupu 
pre vyjadrenie cieľa 

komunikácie. Vie správne 

použiť prívet. 

Žiak vie správne využívať 
prozodické vlastnosti reči, vie 

vysvetliť a v komunikačnom 

prejave odhaliť : prízvuk, 
dôraz, prestávku, melódiu, Vie 

vysvetliť dôležitosť tempa reči 

a sily hlasu.  Vie rozlíšiť 
domáce slová a slová cudzieho 

pôvodu, internacionalizmy, 

zdomácnené i cudzie slová vie 
správne napísať -Používať vo 

vhodných situáciách využiť 

spisovné i nespisovné slová 

-Rozlíšiť slang, nárečie 
a spisovné slovo 

-Vie správny pravopis 

 

 

 

 

Hodnotenie 
spolužiaka 

triedou 

 

 

 

Pochvala 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnotenie 

1 

2 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1  

1 

1 

1 

2 

Knihy 

PC 

Masmédiá 

Rozhovor 



 

 

 

 

 

 

XI. 

 

 

 

 

 

 

 

XII 

 

slová 

 

 

 

 

Rečnícky štýl : charakteristika, 

útvary. Prívet, slávnostný 
prejav, diskusný príspevok – 

aktivizácia vedomostí. Slohové 

postupy – opisný, informačný, 
rozprávací, výkladový 

Zvukové vlastnosti reči  - 

prozodické vlastnosti: prízvuk, 

dôraz, prestávka, melódia, 
tempo reči, sila hlasu. 

Zvuková stránka jazyka 

a pravopis. 

Informačný slohový postup. 

Pravopis slov cudzieho pôvodu. 

 

 

Populárny a vedecký výklad. 
Jazykové prostriedky výkladu. 

 

 

 

 

Štylistické a jazykové 

prostriedky úvahy. 

 

 

 

 

 

Sloh 

 

Zvuková 

stránka 

jazyka 

 

 

 

 

 

 

 

Sloh 

 

 

 

 

 

spisovnosti 

Obohacovanie 

slovnej zásoby I, II 

Opakovanie 

Diktát č. 1 

Analýza a oprava 
diktátu 

Rečnícky štýl 

 

Zvukové vlastnosti 

reči 

Zvuková stránka 

jazyka a pravopis 

Spoluhlásky 

Výslovnosť 
a pravopis slov 

cudzieho pôvodu 

Interpunkčné 

znamienka 

Opakovanie 

Výkladový slohový 
postup 

Výklad 

Príprava 1. 

písomnej práce 

1.písomná práca 
 

Analýza 1. 
písomnej práce 
 

 

 

 

 

 

 

ENV – životné 

prostredie a jeho 

ochrana 

OSR 

ENV 

REGV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikácia získaných 

vedomostí, produkcia 

 

Rozhovor 

Dialóg 

Aplikácia, analýza, 

zovšeobecnenie 

 

Aplikácia získaných 
vedomostí, produkcia 

 

Aplikácia, analýza, 

zovšeobecnenie, 
výklad 

 

Preverenie vedomostí 

z predchádzajúcich 

ročníkov 

Slovná zásoba, vecný 
význam slov, slovníky 

 

Aplikácia, analýza, 
zovšeobecnenie, 

výklad 

 

Rozhovor 

Dialóg 

Rozhovor 

združených pomenovaní 

-Vie vysvetliť najznámejšie 

a najpoužívanejšie 
frazeologizmy 

 

 

Žiak vie vysvetliť výber 

vhodného slohového postupu 

pre vyjadrenie cieľa 
komunikácie. Vie správne 

použiť prívet 

Žiak vie správne využívať 

prozodické vlastnosti reči 

Žiak vie pravopisne správne 
napísať text, pozná pravidlo 

o rytmickom krátení, vie 

vysvetliť, ako vplýva na 
krátenie slabík 

Žiak pozná interpunkčné 

znamienka, vie ich v texte nájsť 

a identifikovať, vie ich správne 
použiť 

Žiak  vie vysvetliť podstatu 

výkladového slohového 

postupu. Vie vytvoriť výklad na 
danú tému. 

 

 

 

 

Žiak pozná podstatu 

výkladového postupu, vie 
rozlíšiť úvahu a výklad. Vie 

vytvoriť krátku úvahu na 

spolužiaka 
triedou 

 

Pochvala 

 

Ústne 

hodnotenie 

 

 

 

 

 

Klasifikácia 
známkou 

 

Hodnotenie 
spolužiaka 

triedou 

 

Pochvala 

 

3 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

 



 

 

 

 

 

 

 

I. 

 

 

 

 

 

II. 

 

 

 

 

Skloňovanie, vzory, 

gramatické kategórie. 

Podstatné mená pomnožné, 

zvieracie, nesklonné. 

Skloňovanie neživotných 

PM mužského rodu 

zakončených na r, l. 

Postavenie ako vetného 

člena.  

Rozdelenie PRM, pravopis, 

skloňovanie a stupňovanie. 

Postavenie ako vetného 

člena. 

Pravopis, skloňovanie, 

postavenie ako vetného 

člena. 

Druh slovies: pomocné 

slovesá, slovesný tvar, 

gramatické kategórie 

Rozdelenie, pravopis 

prísloviek. Konverzia. 

Vetnočlenská platnosť 

Druhotné predložky, 

vokalizácia predložiek. 

Spojky – pravopis čiarky. 

Veta podľa zloženia, 

zámeru hovoriaceho, podľa 

členitosti. 

Podmet, prísudok, 

prisudzovací sklad 

Predmet, prívlastok zhodný 

a nezhodný, príslovkové 

 

 

Tvaroslovie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sloh 

Skladba 

 

 

Úvaha 

 

 

Podstatné mená 

Neživotné podst.m. 

muž.r. zakončené 
na –ál 

Neživotné podst.m. 

muž.r. zakončené 

na –r, -l 

Opakovanie 
podstatných mien 

Diktát č. 2 

Oprava 

Prídavné mená 

Zámená 

Číslovky 

Slovesá 

Príslovky 

Predložky a spojky 

Častice 

a citoslovcia 

Opakovanie 

Umelecký štýl 

Veta a vetný člen 

Základné vetné 

členy 

OSR 

ENV 

NBV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RTM – 

tvorivosť, 

kreativita 

OSR – spolupráca 

VMR – vzťahy 

v rodine 

Dialóg 

Aplikácia, analýza, 

zovšeobecnenie 

 

Aplikácia získaných 
vedomostí, produkcia 

 

Aplikácia, analýza, 

zovšeobecnenie, 

výklad 

 

Preverenie vedomostí 
z predchádzajúcich 

ročníkov 

Slovná zásoba, vecný 

význam slov, slovníky 

 

Aplikácia, analýza, 
zovšeobecnenie, 

výklad 

 

Rozhovor 

Dialóg 

Rozhovor 

Dialóg 

Aplikácia, analýza, 

zovšeobecnenie 

 

zadanú tému. 

Žiak vie definovať podstatné 

mená. Určiť gramatické 
kategórie. 

Žiak vie správne ohýbať 

neživotné podstatné mená 

mužského rodu zakončené na –
ál, ohýbať neživotné podstatné 

mená mužského rodu 

zakončené na –r, -l 

Žiak pozná správny pravopis 
pri písaní podstatných mien. 

Použiť správny pravopis pri 

písaní neživotných podstatných 

mien.  

Žiak vie rozdelenie prídavných 
mien, gramatické kategórie, 

vzory a vie stupňovať 

Žiak vie rozlíšiť druhy zámen, 

ovláda ich pravopis 
a gramatické kategórie, správne 

písať číslovky, ovláda ich 

ohýbanie, delenie, ohýbanie 
a pravopis slovies, gramatické 

kategórie, správny pravopis 

prísloviek, vie ich nájsť v texte 
a vystupňovať, Žiak vie použiť 

správnu interpunkciu pri písaní 
spojok.  

Žiak vie vysvetliť rozdiely 

medzi jednotlivými štýlmi, vie 

vymenovať žánre umeleckého 
štýlu, vie vytvoriť krátku báseň, 

vytvoriť krátky príbeh 

Žiak vie definovať vetu, pozná 

členenie viet, vie správne 
charakterizovať vetné členy. 

Žiak vie nájsť vo vete základné 

vetné členy 

Ústne 

hodnotenie 

 

 

 

 

 

Klasifikácia 
známkou 

Hodnotenie 
spolužiaka 

triedou 

 

Pochvala 

 

Ústne 

hodnotenie 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 



 

 

 

III. 

 

 

 

 

 

IV. 

 

 

 

 

 

 

určenie, prístavok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jazykové a štylistické 

prostriedky náučného štýlu. 

Žánre náučného štýlu. 

 

Tabuľky, vzorce, grafy – 

čítanie s porozumením. 

Typológia opisu : statický, 

dynamický, umelecký 

a odborný. 

Jazykové a štylistické 

prostriedky, žánre 

administratívneho štýlu. 

Potvrdenka, podací lístok, 

objednávka, žiadosť, 

odvolanie sa... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sloh 

 

 

 

 

 

Predmet 

Prívlastok 

Príslovkové 

určenie 

Prístavok 

Opakovanie 

Jednoduchá veta 

Jednoduché súvetie 

Súdržnosť textu 

Interpunkcia 
v texte 

Opakovanie 

Diktát č. 3 

Oprava diktátu č. 3 

Zápor v slovenčine 

Opakovanie 

Náučný  štýl 

Opisný slohový 

postup 

Administratívny 

štýl 

Tlačivá a formuláre 

Úradný list 

Podací lístok 

Úradný 
a štruktúrovaný 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSR – schopnosť 

povedať nie 

ENV – jaskyne 

RTM – tvorivosť 

 

 

 

 

 

 

Aplikácia získaných 

vedomostí, produkcia 

 

Aplikácia, analýza, 
zovšeobecnenie, 

výklad 

 

Preverenie vedomostí 

z predchádzajúcich 
ročníkov 

Slovná zásoba, vecný 

význam slov, slovníky 

 

Aplikácia, analýza, 

zovšeobecnenie, 
výklad 

 

Rozhovor 

Dialóg 

Rozhovor 

Dialóg 

Aplikácia, analýza, 
zovšeobecnenie 

 

Aplikácia získaných 

vedomostí, produkcia 

 

Aplikácia, analýza, 

zovšeobecnenie, 

Vie správne určiť vetné členy 

Vie identifikovať prístavok 

Pozná správny pravopis pri 

písaní viacnásobných vetných 
členov, pri písaní prístavku 

Žiak vie správne určiť 

jednočlennú a dvojčlennú vetu. 

vie správne napísať jednoduché 

súvetie.  

Žiak vie vysvetliť pojem text, 

chápe, že text nie je len sledom 

náhodných viet, vie 
identifikovať prostriedky 

súdržnosti 

Preverení vedomostí 

o interpunkcii vo vete 

Žiak vie identifikovať zápor vo 
vete, vie vysvetliť princíp 

tvorby záporu v slovenčine, 

chápe zmysel viet v prípade 
dvojitého záporu.  

Žiak vie charakterizovať 

náučný štýl, pozná jazykové 

prostriedky, ktoré využíva. Vie 
rozlíšiť rôzne žánre náučného 

štýlu.  

Žiak vie charakterizovať opisný 
slohový postup, vie rozlíšiť 

statický a dynamický opis, 

odborný a umelecký opis. Vie 
vytvoriť krátky opis.  

Vie rozlíšiť základné útvary 

administratívneho štýlu 

Vie vytvoriť krátky úradný list 

Vie správne vyplniť podací 

lístok 

 

Klasifikácia 
známkou 

Hodnotenie 
spolužiaka 

triedou 

 

Pochvala 

 

Ústne 

hodnotenie 

 

 

 

 

 

Klasifikácia 
známkou 

Hodnotenie 
spolužiaka 

triedou 

 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

2 



V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. 

 

Typy životopisov. 

Štruktúrovaný životopis, 

úradný, europass. 

Jazykové a štylistické 

prostriedky publicistického 

štýlu. Správa, oznámenie, 

úvodník, komentár, 

recenzia. 

Systém jazyka – jazykové 

roviny. Jazykoveda 

 

Jazykové prostriedky 

hovorového štýlu. 

Žánre : e-mail, SMS, 

dialóg... 

Dialekty. Dialektológia. 

Kodifikácie 

 

 

 

Lexikológia                ( 

priame a nepriame 

pomenovanie, metonymia, 

obohacovanie lexiky, 

slovníky, PM (pomnožné, 

zvieracie, nesklonné , PM 

pani,  PRM, zámená, 

číslovky, príslovky, 

predložky, spojky, častice, 

citoslovcia, syntax – 

podmet, prísudok, vetný 

základ, predmet, prívlastok, 

príslovkové určenie, 

prístavok, sklady, členitosť 

 

 

 

 

 

 

 

Náuka 

o jazyku 

 

 

 

Sloh 

 

Náuka o 

jazyku 

životopis 

Príprava 2. 

písomnej práce 

2. písomná práca 

Analýza a oprava 
2. písomnej práce 

Publicistický štýl 

Správa 

Jazykoveda 

Členenie 

jazykovedy 

Práca 

s jazykovednými 
slovníkmi 

Hovorový štýl 

Súkromný list 

Národný jazyk 

Spisovný jazyk 

Kodifikácia 

spisovného jazyka 

Slovenské nárečia 

Opakovanie – 

zvuková stránka 
jazyka 

Opakovanie – 

slovná zásoba 

Opakovanie – 
tvaroslovie 

Opakovanie – 

 

OSR 

 

 

MEV – 

pravdivosť 

a tendenčnosť 

v médiách 

RTM – kreativita, 

tvorivosť 

RLK - nárečie 

výklad 

 

Preverenie vedomostí 

z predchádzajúcich 
ročníkov 

Slovná zásoba, vecný 

význam slov, slovníky 

 

Aplikácia, analýza, 

zovšeobecnenie, 

výklad 

 

Rozhovor 

Dialóg 

Rozhovor 

Dialóg 

Aplikácia, analýza, 
zovšeobecnenie 

 

Aplikácia získaných 

vedomostí, produkcia 

 

Aplikácia, analýza, 

zovšeobecnenie, 
výklad 

 

Preverenie vedomostí 

z predchádzajúcich 

Vie vytvoriť úradný 

i štruktúrovaný vlastný 
životopis 

Žiak vie charakterizovať 

publicistický jazykový štýl, 

pozná jazykové prostriedky, 
ktoré využíva. Vie rozlíšiť 

rôzne žánre publicistického 

štýlu 

Žiak vie vysvetliť pojmy reč 
a jazyk, jazykoveda. 

Pozná členenie jazykovedy na 

jednotlivé disciplíny. Vie 

vysvetliť príslovia a porekadlá, 
viažuce sa na reč a jazyk.  

Žiak vie charakterizovať 

hovorový štýl, pozná jazykové 

prostriedky, ktoré využíva. Vie 
rozlíšiť rôzne žánre hovorového 

štýlu. Vie vytvoriť súkromný 

list (email) 

Žiak vie vysvetliť dôležitosť 
vlastného spisovného jazyka, 

vznik nárečí a vývin spisovného 

jazyka. Vie povedať príklady 
vhodného používania nárečia. 

Žiak pozná kodifikátorov 
spisovnej slovenčiny, vie 

vymenovať súčasné 

kodifikačné príručky. 

Žiak vie rozlíšiť 3 základné 

skupiny územných nárečí na 

Slovensku, pozná ich stručnú 

charakteristiku.  

Zopakovanie a upevnenie 

učiva 9. Ročníka 

Preveriť úroveň vedomostí 

a pravopisu. 

Pochvala 

 

Ústne 

hodnotenie 

 

 

 

 

 

Klasifikácia 
známkou 

Hodnotenie 
spolužiaka 

triedou 

 

Pochvala 

 

Ústne 

hodnotenie 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



viet, súvetie 

 

 

skladba 

Opakovanie – 

náuka o jazyku 

Diktát č. 4 

Výstupná 

písomka 

Analýza a oprava 

diktátu č. 4 

Záverečné 

opakovanie 

ročníkov 

Slovná zásoba, vecný 

význam slov, slovníky 

 

Aplikácia, analýza, 

zovšeobecnenie, 
výklad 

 

Vyhodnotenie práce počas 

školského roka 

 

 

 

 

Klasifikácia 
známkou 

1 

1 

 

 

 

 

 

ŠkVP pre predmet SJL vypracovala PK SJL a CUJ 


