
Názov ŠVP ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie/ ISCED 1 – primárne 

vzdelávanie 

Názov ŠkVP Každé dieťa je výnimočné – Minden gyerek különleges 

Vyučovací jazyk Maďarský 

Predmet  Maďarský jazyk a literatúra /oblasť jazyk a komunikácia/ 

Ročník Piaty 

Rozsah ŠVP 5 hodín/týždeň, ŠkVP 0 hodín/ týždeň Spolu: 165 hodín/rok 

 

1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania  

 Maďarčina je na Slovensku menšinovým jazykom. Pre príslušníkov maďarskej 

národnosti je hlavným komunikačným prostriedkom zároveň významným symbolom 

národnej identity ako aj kultúry. Výchova a vzdelanie v rámci predmetu maďarský jazyk 

a literatúra má v podsystéme národnostného školského vzdelávania SR centrálne postavenie, 

pretože vedomosti osvojené na základnej škole si žiaci získavajú v materinskom jazyku. 

Jazyková časť predmetu sa zameriava na rozvíjanie komunikatívnych schopností 

žiakov. Dôraz sa kladie na vysvetlenie a používanie jazykových pojmov, využívanie 

vedomostí z jazyka pri vlastnej produkcii písaných či hovorených komunikátov. Jazyk je 

nástrojom myslenia a komunikácie medzi ľuďmi, táto skutočnosť by sa mala premietnuť vo 

vyučovaní jazyka ako zámerné preferovanie rozvoja komunikatívnych kompetencií, ktoré 

budú istým teoretickým i praktickým východiskom ich ďalšieho rozvíjania v ostatných 

vyučovacích predmetoch s ohľadom na ich špecifické potreby. Výrazne sa posilní 

komunikatívno - zážitkový model vyučovania jazyka. Dochádza k redukcii učiva v 

jazykovede. Posilňuje sa vlastná tvorba jazykových prejavov, práca s informáciami, čitateľská 

gramotnosť a schopnosť argumentovať. Dobré zvládnutie komunikatívnych kompetencií 

vytvára predpoklad na rozvinutie schopností úspešne sa uplatniť na trhu práce a v súkromnom 

živote. Jazyk sa chápe ako zdroj národnej a individuálnej identity.  

V literatúre nejde len o plynulosť čítať slová a vety, ale skôr o pochopenie textu ako 

celku - čítanie s porozumením. Zážitkovými formami vyučovania literatúry vyvolávame u 

žiakov estetický zážitok.  

 Predmet slovenský jazyk a literatúra má 5 hodinovú časovú dotáciu týždenne. Učebné 

osnovy sú rámcové, obsahujú učivo daného ročníka.  

2. Ciele učebného predmetu 



Cieľom vzdelávania v oblasti maďarského jazyka a literatúry je dosiahnuť takú úroveň  

rečových zručností v maďarskom jazyku, aby žiaci zvládli každú komunikatívnu situáciu či 

už hovorovú alebo odbornú v rozsahu odbornosti všetkých vzdelávacích oblastí a primerane a 

vhodne z hľadiska jazykového štýlu, s príslušnou gramatickou a pravopisnou normou v 

ústnom i písomnom prejave.  

Cieľom vzdelávania je rozvíjať kľúčové kompetencie tak, aby žiaci:  

- pochopili vzdelávanie v príslušnom jazyku ako svojbytný historický jav, v ktorom sa odráža 

historický a kultúrny vývoj národa a zároveň ako významný zjednocujúci činiteľ národného 

spoločenstva a ako dôležitý prostriedok celoživotného vzdelávania,  

- nadobudli a rozvíjali pozitívny vzťah k materinskému jazyku a pochopili jeho potenciálne 

zdroje pre svoje osobné a kultúrne bohatstvo,  

- vnímali a postupne osvojovali si jazyk ako bohatý mnohotvárny prostriedok k získavaniu a 

odovzdávaniu informácií, k vyjadrovaniu vlastných postojov a názorov,  

- rozvíjali komunikatívne schopnosti a návyky, aby získali kvalitnú jazykovú kompetenciu, t. 

j. schopnosť primerane reagovať v rozličných jazykových situáciách,  

- zvládli základné pravidlá medziľudskej komunikácie daného kultúrneho prostredia a 

nadobudli pozitívny vzťah k jazyku v rámci interkultúrnej komunikácie,  

- samostatne získali informácie z rozličných zdrojov a zvládli práce s jazykovými a 

literárnymi textami,  

- nadobudli sebavedomie pri vystupovaní na verejnosti a kultivovaný prejav ako prostriedok 

presadenia samého seba,  

- nadobudli etické cítenie založené na empatii a asertivite, naučili sa prosociálne správať, aby 

si dokázali uvedomiť podstatu a význam ľudských hodnôt,  

- nadobudli vzťah a dokázali individuálne prežiť slovesné umelecké dielo, mali vlastné 

čitateľské zážitky, rozvíjali svoj pozitívny vzťah k literatúre a k ďalším druhom umenia 

vychádzajúcich z umeleckých textov a rozvíjali svoje emocionálne a estetické cítenie a 

vnímanie. 

Kompetencie  

 Všeobecné kompetencie  

Komunikačná kompetencia s nasledujúcimi subkompetenciami: 

- jazyková kompetencia  

-  sociolingvistická kompetencia 

-  textová kompetencia  



- strategická kompetencia   

- sociokultúrna kompetencia  

- interkultúrna/multikultúrna kompetencia 

 

Kognitívna kompetencia:  

- schopnosť samostatne získavať poznatky a informácie, orientovať sa v nich, pracovať s 

faktami, pojmami a s ich vzťahmi; schopnosť získavať vedomosti a využívať ich v praxi, 

- schopnosť analógie, zovšeobecnenia, porovnávania, analýzy a syntézy; pamäťové 

schopnosti,  

- schopnosť uvedomeného a efektívneho učenia sa maďarského jazyka,  

- schopnosť riešiť problémové úlohy a situácie.  

 

 Sociálna kompetencia:  

- schopnosť nadviazať sociálne kontakty a upravovať si vzťahy k iným,  

- zodpovednosť, sebaúcta, sebadôvera, vytrvalosť, sústredenosť, pevná vôľa, schopnosť 

sústrediť sa, schopnosť koordinácie vlastnej samostatnej činnosti, činností vo dvojiciach, 

skupinách a vo väčších kolektívoch,  

- schopnosť riešiť interpersonálne a interpersonálne problémy, schopnosť prežívania, 

rozvíjania seba samého, vysporiadať sa s vlastnými nedostatkami, schopnosť asertívneho 

správania, schopnosť pracovať v kolektíve a v skupine;  

-  schopnosť získavať kultúrne a multikultúrne vzdelanie, postoje, vzťahy a správanie, 

schopnosť vážiť si prejav kultúry a spoločenských mravov, ako aj schopnosť vážiť si 

literatúru, umenie, hudbu a ďalšie formy tvorivých prejavov slovenského národa. 

 

 Predmetové kompetencie:  

Základné komunikačné kompetencie: 

 

-  ústny prejav 

- čítanie 

- písomný prejav 

 

Základné jazykové kompetencie  



- Porozumieť a tvoriť z obsahovej a jazykovej stránky správne vety.  

- Schopnosť aktívne využívať osvojené jazykové prostriedky v ústnej a písomnej  

komunikácii. 

- Operatívne činnosti: pozorovanie, vyzdvihnutie, analýza, syntéza, porovnávanie, 

zovšeobecňovanie, systematizácia, substitúcia a rozličné transformácie (opytovacie, záporné, 

zlučovacie, vypúšťajúce, decentrické, koncentrické, aktívne a pasívne).  

 

Základné literárne kompetencie 

- Vedieť čítať s porozumením literárne texty 

- Schopnosť reprodukovať obsah prečítaných literárnych ukážok, resp. ucelených literárnych 

diel.  

- Schopnosť vyrozprávať príbehy a zážitky súvisiace s prečítanými literárnymi ukážkami a 

dielami.  

- Vedieť rozlíšiť ľudovú slovesnosť a umelú literatúru, literárne druhy a žánre.  

- Poznať základné umelecké jazykové prostriedky literárneho diela, vysvetliť ich vlastnými 

slovami a používať pri reprodukcii a vyrozprávaní zážitkov.  

- Charakterizovať ľudské vzťahy, osudy a postavy v literárnych ukážkach, hodnotiť ich činy, 

zaujať stanovisko.  

  

3. Obsah učebného predmetu  

  

Maďarský jazyk a literatúra 5. roč. zahŕňa jazykovú, slohovú zložku, literárnu zložku.  

 

JAZYKOVÁ ZLOŽKA: 

Tematický  

celok  

Počet 

hodín 

Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové  

témy 

1. Opakovanie  

učiva zo 4.  

ročníka  

10 Opakovanie učiva na 

začiatku školského 

roka 

Systemizovanie 

poznatkov  

Kontrola vedomosti 

žiakov 

OSR  

2. Hláskový systém 

maďarského 

jazyka  

30 Samohlásky a 

spoluhlásky – účasť 

rečových orgánov na 

ich tvorení. 

Rozdelenie  

samohlások – vysoké a 

Správne vymenovať 

maďarskú abecedu a 

pomocou nej 

vyhľadávať slová vo 

výkladových  

a frazeologických 

OSR 



nízke, krátke a dlhé. 

Zákonitosti výskytu 

samohlások v slove.  

Sústava spoluhlások. 

Krátke a dlhé, znelé a 

neznelé spoluhlásky. 

Vzájomný vplyv  

spoluhlások v reči i v 

písme. Typy 

spodobovania. 

Dvojaké písanie 

hlásky -j.  

slovníkoch.  

Správne rozlíšiť, 

vyslovovať a písať 

krátke a dlhé 

samohlásky a 

spoluhlásky.  

Správne rozlíšiť a písať 

hlásky -j a -ly – dvojaké 

označenie.  

uplatnenie princípov 

maďarského pravopisu. 

 

3. Pravopis 10 Uplatnenie zásad 

maďarského pravopisu 

(výslovnostný a 

etymologický princíp,  

princíp tradície) a 

zjednodušenia. 

Rozdeľovanie slov. 

Interpunkčné 

znamienka.  

Správne používať 

pravidlá maďarského 

pravopisu primerané pre 

piaty ročník ZŠ.  

Vedieť sa orientovať v 

pravopisnom slovníku. 

Dbať na estetickú 

kvalitu písomnej práce. 

 

OSR 

3. Náuka o slove – 

morfológia a 

lexikológia  

17 Vzťah významu a 

tvaru slov.  

Jedno- a 

viacvýznamové slová, 

homonymá,  

antonymá.  

Rovnoznačné slová 

(synonymá) a ich 

funkcia. 

Zvukomalebné slová. 

Ustálené spojenia:  

príslovia, 

 porekadlá, 

prirovnania.  

Poznať spisovné a 

nespisovné slová, vedieť 

ich rozlíšiť v texte.  

Poznať slová s citovým 

zafarbením a bez 

citového zafarbenia, 

vedieť ich navzájom 

zamieňať.  

Vedieť určiť 

slovotvorný základ a 

prípony.  

Vedieť určiť slová 

skladaním.  

Vedieť sa orientovať v 

pravopisnom, 

výkladovom, 

synonymickom a 

frazeologickom  

slovníku, dokázať v ňom 

vyhľadať slová a slovné 

spojenia.  

OSR 

MULTV 

4. Kultúra reči. 

 

5 Situačné cvičenia. 

Obohacovanie 

individuálnej slovnej 

zásoby.  

Prekonávať prekážky v 

porozumení textu. Čítať 

text s porozumením.  

Mať pozitívny vzťah k 

materinskému jazyku.  

Mať pozitívny vzťah k 

písomníctvu a 

písomnostiam (knihy, 

MULTV 

FNG 

OSR 



časopisy).  
Disponovať vhodným 

výberom slovnej zásoby 

pre piaty ročník ZŠ.  

 

SLOHOVÁ ZLOŽKA: 

Tematický  

celok  

Počet 

hodín 

Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové  

Témy 

1. Komunikácia 

ako zdroj 

informácií  

3 pozdrav  

oslovenie  

predstavenie sa  

ospravedlnenie – 

ústne  

ospravedlnenie 

s vysvetlením 

vyjadriť súhlas/ 

nesúhlas  

Vyjadrovať sa 

zrozumiteľne.  

Rešpektovať základné 

komunikačné pravidlá.  

Vedieť sa zapojiť do 

rozhovoru.  

Porozumieť 

jednoduchým 

informáciám a podať 

ich ďalej.  

Vedieť reagovať na 

otázky, inzeráty, 

ponuky atď.  

Vedieť poskytnúť 

informácie o sebe, o 

svojich každodenných 

aktivitách.  

Vedieť viesť telefónne 

rozhovory.  

MULTV 

OSR 

2. Ústny a písomný 

prejav  

8 blahoželanie – 

ústne/písomne  

adresa, pohľadnica, 

súkromný list – 

písomne  

tvorba otázok (žiadosť 

o informáciu)  

rozhovor  

začiatok a koniec 

telefonického 

rozhovoru  

osnova, nápis, nadpis, 

odsek  

Napísať blahoželanie k 

meninám, narodeninám 

sviatkom. Napísať 

pohľadnicu, krátky 

súkromný list. Mať 

odvahu sa vyjadriť.  

Snažiť sa prispôsobiť 

svoje vyjadrovanie sa 

(verbálne, neverbálne). 

Zostaviť osnovu. 

MEDV 

OSR 

 

3. Rozprávanie 

príbehov a zážitkov 

6 jednoduché 

rozprávanie –

ústne/písomne: úvod, 

jadro, záver;  

časová postupnosť v 

rozprávaní  

rozprávanie s prvkami 

opisu – ústne/písomne 

Porozprávať o svojich 

zážitkoch, túžbach, 

prianiach.  

Vyjadriť svoje pocity a 

zážitky. Rozprávanie, 

napísanie príbehu podľa 

názvu, obrázkov.  

Tvoriť nadpis k 

MEDV 

OSR 



názor, diskusia, 

argument  

príbehom, k textom a 

obrázkom.  

 

4. Vlastné tvorivé 

písanie 

6 opis – ústne/písomne: 

predmetu, 

obrázku/ilustrácie, 

osoby, pracovného 

postupu  

umelecký, vecný text, 

krátke správy: SMS, 

e-mail, oznam, správa, 

pozvánka, plagát, 

vizitka 

Opísať veci, predmety, 

činnosti. Napísať krátky 

odkaz.  

Napísať krátke správy – 

SMS, e-mail.  

Napísať krátke oznamy, 

správy, poznámky.  

Napísať krátke 

rozprávanie s opisom. 

 

ENV 

MEDV 

TPPZ 

FNG 

  

LITERÁRNA ZLOŽKA: 

Tematický  

celok  

Počet 

hodín 

Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové  

témy 

1.Vznik písma a 

knihy 

3 začiatky písomníctva, 

najstaršie písomné 

pamiatky,  

význam vzniku písma 

pre ľudstvo 

Vedieť plynule čítať. 

Tempo čítania musí 

byť podobné hovorovej 

reči. Vedieť orientovať 

sa v knižnici. 

MULTV 

2. Svet rozprávok 22 tvorby ľudovej 

slovesnosti v 

maďarskej a svetovej 

literatúre, 

kompozícia rozprávok; 

čarovné čísla v 

rozprávkach; funkcia 

skutočných a 

rozprávkových 

prvkov,  

maďarské ľudové 

rozprávky, 

umelé rozprávky 

maďarskej a svetovej 

literatúry,  

rozlíšenie reálneho a 

fantastického sveta  

v rozprávkach, 

bezčasovosť 

rozprávky   

Orientovať sa v deji 

rozprávok. 

Vedieť zostaviť osnovu 

z prečítaného textu. 

Hodnotiť postavy 

literárneho diela a určiť 

ich vzájomný vzťah. 

V texte vedieť 

vyhľadať kľúčové 

slová. Vedieť rozlíšiť 

reálne a fantastické. 

OSR 

MULTV 

FNG 

3. Sándor Petőfi: 

János vitéz 

14 Dej a kompozícia 

diela.  

Rozprávkové motívy. 

Gradácia deja v 

rozprávke.  

Vedieť určiť hlavnú 

myšlienku deja. Vedieť 

výrazne čítať umelecký 

text. Vedieť postaviť 

štruktúru diela: 

kompozíciu (nadpis, 

VMR 

ENV 

OSR 

FNG 



verš, strofa) deja, 

literárne postavy – 

hlavná postava, 

vedľajšia postava. 

Rozprávkové motívy. 

4. Mihály Fazekas: 

Lúdas Matyi 

7 porovnanie ľudovej 

rozprávky a diela 

Lúdas Matyi 

Poznať literárne pojmy: 

prirovnanie, dialóg, 

monológ, metafora, 

personifikácia. 

VMR 

FNG 

5. Rozprávkový 

román 

2 Antoine de Saint - 

Exupéry: A kis herceg 

- Frank Baum: Óz, a 

nagy varázsló 

(spracovanie diela vo 

forme domáceho 

čítania) 

 

Rozlíšiť nereálne 

a skutočné prvky 

v románoch. Mať 

vlastný názor – 

argumentovať, 

obhajovať. 

OSR 

6. Svet povestí 17 Žánrové kritériá 

povestí; vznik povesti; 

skutočné (historické) a 

rozprávkové prvky v 

povestiach 

Mýtus (grécke, indické 

mýty) 

Mýtus Daidalosa a 

Ikarosa;  

Maďarské povesti 

(Arany János: Rege a 

csodaszarvasról 

Móra Ferenc: Az Isten 

kardja; povesti o 

Attilovi, Csaba királyfi 

Jókai Mór: Lehel 

kürtje,  

Slovenské a české 

povesti - Založenie 

pražského hradu 

Studňa trenčianskeho 

hradu 

 

Vedieť rozlíšiť pojmy: 

rozprávka, povesť, 

mytý.  

Vedieť porovnávať 

povesti a mýty 

jednotlivých národov 

a krajín. Poznať 

skutočné historické 

a rozprávkové prvky 

v povestiach. 

REGV 

OSR 

7. Čitateľský kút 5 Móra F.: „Pétör 

a csaló“ 

Móricz Zs.: „A hét 

krajcár 

Lázár Ervin: „A kék 

meg a sárga 

Móricz Zs.: „A nehéz 

kétgarasos 

Janikovsky Éva: „A 

tükör előtt 

Mať vlastný názor 

k prečítanému úryvku. 

Vybudovať si vlastný 

hodnotový systém, 

etické a estetické 

cítenie. 

REGV 

OSV 

VMR 

FNG 



Erich Lästner: „A két 

Lotti”- úryvok 

 

Prierezové témy: 

Multikultúrna výchova MULTV 

Mediálna výchova MEDV 

Osobnostný a sociálny rozvoj OSR 

Environmentálna výchova ENV 

Dopravná výchova DPV 

Ochrana života a zdravia OŽZ 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti TPPZ 

Regionálna výchova a tradičná kultúra REGV 

Finančná gramotnosť FNG 

 

4. Využitie disponibilných hodín: 

 Predmet maďarský jazyk a literatúra v 5. ročníku nie je dotovaný žiadnymi disponibilnými 

hodinami.  

 5. Stratégie - metódy a formy práce, organizačné formy 

Na 2.stupni ZŠ má prevládať uvedomeno- praktická metóda, ktorá integruje učenie sa 

návykom a uvedomené učenie, ktoré sa zameriava na rozumovú, vôľovú a citovú stránku  

osobnosti žiaka. Je potrebné vytvárať komunikatívne situácie, kde sa využije verbálna  a 

neverbálna komunikácia, uskutočňuje sa osvojovanie lexikálnych jednotiek a gramatických 

javov. V 5.ročníku je potrebná doslovná reprodukcia rozhovorov v učebnici. Podmienkou 

rečovej komunikácie je jednoznačná identifikácia reči - porozumenie reči partnera, 

porozumenie textu, vedieť vysvetliť presný význam lexikálnych jednotiek. Veľmi dôležitou 

podmienkou rečovej komunikácie je motivácia. Ťažiskom práce s literárnymi textami je 

spoznávanie komunikatívnych prvkov v literárnych ukážkach, pozorovanie a estetické 

vnímanie literárneho textu ( reprodukcia, obsahu, dramatizácia, hodnotenie). 

 

Základné metódy a formy práce:  

 

- práca vo dvojiciach, skupinová práca, kooperatívne vyučovanie,   

- minidialógy, jazykové cvičenia,  

- hlasné čítanie,  

- dokončenie textov na základe prečítanej ukáţky,  

- kontrola žiackych prác, ústnych prejavov,  



- pohotová reakcia na otázky,  

- diktát a rôzne pravopisné cvičenia,  

- doplňovačky, hlavolamy, osemsmerovky, tajničky,  

- vypracovanie pracovných listov,  

- opakovanie,  

- brainstorming,  

- vyrozprávanie príbehov,  

- správne odpisovanie z tabule a práca s učebnicou,  

- rozvíjanie dialógov na základe obrázkov,  

- reťazový dialóg,  

- prezentácia príbehu, dramatizácia,  

- hry,  

- úlohu zamerané na riešenie problému,  

- tiché čítanie s úlohami,  

- simulácia životných situácií. 

 

6. Učebné zdroje 

 

- CD, DVD, videokazety,  

- časopisy, noviny,  

- učebnice: Bukorné Danis Erzsébet, Bolgár Katalin: Maďarský jazyk pre 5. ročník 

základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským 

 Ádám Borbála: Literatúra pre 5. r. základnej školy s VJM 

Szuchy Magdolna: Zbierka diktátov z maďarského jazyka pre učiteľov 5-8. ročníka ZŠ                      

s vyučovacím jazykom maďarským 

- slovníky: Malý synonymický slovník; Malý frazeologický slovník, Pravidlá maďarského  

 pravopisu, Príručka maďarského pravopisu, Slovník cudzích slov, Homonymický slovník, 

encyklopédie 

- zbierky rozprávok a povestí 

- knihy krásnej literatúry zo školskej knižnice.  

 

7. Hodnotenie predmetu  

  



 Predmet maďarský jazyk a literatúra klasifikujeme. Hodnotenie prebieha v súlade s 

príslušným metodickým pokynom na klasifikáciu v zmysle MP č. 22/2011 na hodnotenie 

žiakov ZŠ. 

Pri hodnotení a klasifikovaní žiakov so špecifickými potrebami dodržiavame metodické 

pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so špecifickými potrebami podľa MP č. 32/2011. 

 

 


