
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 Siedmy 

Rozsah ŠVP 4 hodín/týždeň, ŠkVP 1 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 maďarský jazyk a literatúra má 5 hodinovú časovú dotáciu týždenne. Učebné 

osnovy sú rámcové, obsahujú učivo daného ročníka.  

 

2. Ciele učebného predmetu a kompetencie 

 

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  

Žiaci sa naučia nasledovné komunikačné jazykové kompetencie:  

čítanie s porozumením  

- zamerať svoje čítanie podľa potreby,  

- pochopiť význam textu,  

- pochopiť formálnu stránku textu,  

- pochopiť zmysel umeleckého a vecného textu vzhľadom na využitie,  

- pochopiť význam lexikálnych jednotiek,  

písanie  



- vyjadriť svoje myšlienky a informácie s rôznym cieľom pre špecifické publikum 

- organizovať text z hľadiska kompozície,  

- zosúladiť štylistickú úroveň s cieľom písania a čitateľmi,  

- transformovať texty z jedného žánru do druhého,  

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

pravopis,  

hovorenie  

- vyjadriť svoje myšlienky a informácie s rôznym cieľom pre špecifické publikum,  

- organizovať a rozvíjať svoje myšlienky v súlade s komunikačnou situáciou,  

- štylizovať jednoduché vety a súvetia,  

- rešpektovať jazykové pravidlá,  

- využívať pri komunikácii jazykové i mimojazykové prostriedky.  

  

Pre vytváranie a rozvíjanie kľúčovej komunikačnej kompetencie sú využívané stratégie, 

ktoré majú žiakom umožniť:  

- diskutovať o probléme,  

- vecne argumentovať,  

- vyjadriť alebo formulovať vlastný názor a záver,  

- pracovať s rôznymi typmi textov, posudzovať ich vecnú úroveň,  

- spoluúčasť pri zostavovaní pravidiel pre prácu, 

 

Pre vytváranie a rozvíjanie kľúčovej kompetencie k učeniu sú využívané stratégie,  

ktoré majú žiakom umožniť:  

- vyhľadávať a kombinovať informácie z rôznych zdrojov (verbálnych, obrazových, 

grafických, učebníc, slovníkov, kníh, atlasov, novín, webových stránok...),  

- poznávať a postupne operovať so všeobecne používanými pojmami, termínmi, znakmi a 

symbolmi,  

- využívať poznatky z rôznych predmetov,  

- zamýšľať sa nad problémami a formulovať vlastné postoje,  

- kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet, televízia),  

- vyhľadávať a triediť informácie podľa zadaných kritérií a efektívne ich využívať v procese 

učenia, tvorivých činnostiach a v praktickom ţivote,  

- plánovať, organizovať a riadiť svoje učenie, posudzovať pokrok a formulovať príčiny 

neúspechov,  



- rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére,  

- osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve,  

- hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu aj prácu druhých. 

 

Pre vytváranie a rozvíjanie kľúčovej kompetencie k riešeniu problémov sú využívané 

stratégie, ktoré majú žiakom umožniť:  

- rozvoj kritického myslenia a logického uvažovania,  

- sformulovať problém, ktorý sa objaví pri ich vzdelávaní,  

- vytváranie vlastných názorov na problémové situácie,  

- vyhľadávať informácie vhodné k riešeniu problému, hľadať ich zhodné, podobné a odlišné 

znaky,  

- hľadanie variantov riešenia problémov a overovanie správnosti riešeniapri riešení problémov 

objavovanie súvislostí,  

- korigovať nesprávne riešenia problému,  

- samostatne riešiť problémy, voliť vhodné spôsoby riešenia,  

- obhajobu vlastných postojov a rozhodnutí,  

- používať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov, 

pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné 

 

3. Obsah učebného predmetu  

Maďarský jazyk a literatúra 6. roč. zahŕňa jazykovú, slohovú zložku, literárnu zložku.  

 

LITERÁRNA ZLOŽKA: 

 

Tematický 

celok 

Počet 

hodín 

Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 

1.Opakovanie 6 Opakovanie učiva na 

začiatku školského roka 

Systemizovanie 

poznatkov  

Kontrola vedomosti 

žiakov, správne 

používať pravidla 

maďarského 

pravopisu. 

OSR 

REGV 

2. Maďari v 

období 

šťahovania 

národov 

3 Obdobie osídlenia vlasti.  

Šamani. 

Orientovať sa v deji. 

Hodnotiť postavy, 

určiť ich vzájomný 

vzťah. 

MULTV 

OSR 

VMR 

 



3. Stredoveká 

literatúra 

5 Slohy stredovekého 

výtvarníctva, stredoveké 

kroniky;iniciály, legendy, 

kódexy 

Anonymus, Kézai Simon, 

Kálti Márk 

Maďarské jazykové 

pamiatky: Tihanyi apátság 

alapítólevele, Halotti 

beszéd és Könyörgés, 

Ómagyar Mária siralom, 

Margit-legenda, Ferenc-

legenda 

Čítať plynule s 

porozumením rôzne 

druhy textov. 

Po prečítaní textu 

vedieť určiť zámer 

textu na základe 

literárno-teoretických 

poznatkov: legendy, 

kroniky, epigram, 

elégia, epos, 

ľúbostné a vojenské 

básne, dráma, 

hymnické básne, 

básnický list, novela, 

román 

 

 

 

 

 

 

4.Humanizmus 

a renesancia v 

umení 

9 Renesancia v umení, dvor 

kráľa Matiaša – šírenie 

renesancie a humanizmu 

Janus Pannonius – 

epigram, elégia, Pannónia 

dicsérete, Búcsú Váradtól 

Reformácia v Maďarsku – 

preklad Biblie (Károlyi 

Gáspár) 

Tinódi Lantos Sebestyén 

Balassi Bálint – Balassiho 

strofa; 

- ľúbostné básne: 

Hogy Júliára talála 

- pobožné básne: 

Adj mér csendességet 

- vojenské básne: 

Egy katonaének 

Na základe 

poznatkov vedieť 

stručne 

charakterizovať 

obdobie renesancie 

Pri práci s textom 

správne používať 

vedomosti metriky: 

Balassiho – strofa, 

refrén, rým a pod 

MULTV 

OSR 

 

 

 

 

 

 

5. Obdobie 

baroku 

5 Obdobie baroku – 

výtvarníctvo, architektúra, 

hudba a literatúra 

Zrínyi Miklós – epos: 

Szigeti veszedelem 

Vedieť stručne 

charakterizovať 

obdobie baroku 

Pojem eposu, 

kompozícia 

ENV 

MULTV 

 

 

 

 



6. Obdobie 

osvietenstva 

13 Obdobie osvietenstva 

Encyklopedisti, maďarské 

jakobíni 

Časomerná 

prozódia(základy) 

Kazinczy Ferenc – 

odnovenie jazyka; Írói 

érdem, Fogságom naplója 

Csokonai Vitéz Mihály – 

Még egyszer Lillához, 

Reményhez, Zsugori uram 

Szerelemdal a csikóbőrös 

kulacshoz 

Katona József: Bánk bán 

Vedieť 

charakterizovať 

obdobie osvietenstva 

Pri práci s textom 

správne používať 

vedomosti: prízvučná 

prozódia a základy 

časomernej prozódie 

Vedieť nájsť v 

prečítanom diele: 

prirovnanie, 

metaforu, 

metonymiu, básnickú 

otázku, aliterácie, 

básnický prívlastok 

REGV 

MEDV 

FNG 

 

 

 

 

 

 

7. Obdobie 

reforiem 

5 Kölcsey Ferenc – 

Himnusz, Huszt, 

Emléklapra 

Vörösmarty Mihály: A 

Búvár Kund, 

Szózat, Szép Ilonka, A 

merengőhöz 

Charakterizovať 

literárne postavy 

OSR 

 

 

 

 

8. Romantická 

literatúra 

20 Petőfi Sándor – A borozó, 

Fa leszek, ha… 

Szeptember végén, 

Szabadság, szerelem, Az 

Alföld, XIX. Század 

költői, Nemzeti dal, Egy 

gondolat bánt engemet 

Arany János – Szondi két 

apródja, 

A walesi bárdok, Családi 

kör, Tengeri hántás, 

Tetmre hívás 

Jókai Mór - román; 

Az arany ember, Szegény 

gazdagok,  

A kőszívű ember fiai 

Reprodukovať 

čitateľaký zážitok 

vlastnými slovami 

Charakteristické črty 

balady a lyrickej 

básne 

Rozlišovať ľudovú a 

umelú slovesnosť 

Zostaviť stručnú 

dejovú osnovu 

prečítaných diel 

alebo úryvkov. 

Charakterizovať 

literárne postavy 

Vedieť porozprávať 

obsah diela 

Dodržiavanie postup 

deja pri rozprávaní 

obsahu 

MEDV 

ENV 

OŽZ 

FNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SLOHOVÁ ZLOŽKA: 

 

 

JAZYKOVÁ ZLOŽKA: 

 

Tematický 

celok 

Počet 

hodín 

Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 

1.Opakovanie 10 Opakovanie učiva na 

začiatku školského roka 

Systemizovanie 

poznatkov  

Kontrola vedomosti 

žiakov, správne 

používať pravidla 

maďarského 

pravopisu. 

OSR 

MEDV 

 2. Slovné 

druhy, ktoré 

vyjadrujú 

gramatický 

vzťah  

4 Členy: určitý a neurčitý, 

postpozície 

 spojky  

Vedieť rozoznať v 

texte postpozície.  

Správne používať 

postpozície – miatt, 

végett.  

Správne používať 

spojky vo vete.  

Ovládať pravopis 

čiarky pred spojkami.  

OSR 

3. Slová-vety  6 Citoslovcia  

Častice  

Rozoznať v texte 

citoslovcia.  

Ovládať pravopis 

citosloviec vo vete 

(nem, ne, sem, -e).  

Vedieť správne 

používať čiarky za 

časticami.  

OSR 

4. Veta 16 Vety podľa zloženia – 

jednoduchá (holá, rozvitá), 

súvetie  

Vedieť rozdeliť vety 

podľa zloženia a 

obsahu.  

OSR 

Tematický 

celok 

Počet 

hodín 

Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 

1.Komunikačn

é situácie  

33 Komunikačné situácie: 

odosielateľ, prijímateľ, 

SMS, e-mail  

dialóg  

rozhovor  

interview  

Vyjadrovať sa 

zrozumiteľne.  

Rešpektovať základné 

komunikačné 

pravidlá.  

Pripraviť rozhovor.  

Charakterizovať sms a 

e-mail správy.  

Napísať interview.  

Plynule a 

zrozumiteľne 

zreprodukovať obsah 

prečítaného text 

MEDV 

MULTV 

OSR 

TPPZ 



podľa obsahu – 

oznamovacie, opytovacie, 

rozkazovacie, zvolacie, 

želacie  

Kladné a záporné vety 

Rozoznať holú a 

rozvitú vetu.  

5. Vetné členy  24 Základné vetné členy – 

prísudok, podmet  

Rozvíjacie vetné členy – 

predmet, príslovkové 

určenie, prívlastok, 

prístavok  

Prísudok – slovesný, 

menný, slovesno-menný  

Podmet – určitý, neurčitý, 

prisudzovací sklad, zhoda 

podmetu s prísudkom  

Predmet – určitý, neurčitý, 

sklad s predmetom  

Príslovkové určenie – času, 

miesta, spôsobu, príčiny, 

pôvodu, miery atď.  

Sklad s príslovkovým 

určením  

Prívlastok – druhy 

prívlastkov, sklad s 

prívlastkom  

Prístavok  

Viacnásobné vetné členy – 

priraďovacie syntagmy  

Správne rozlišovať 

druhy prísudku.  

Vo vete nájsť 

slovesný, menný a 

slovesno-menný 

prísudok.  

Rozpoznať 

prisudzovací sklad.  

Rozoznať určitý a 

neurčitý podmet.  

Ovládať zhodu 

podmetu s prísudkom.  

Vo vete nájsť 

predmet, rozoznať či 

je určitý alebo 

neurčitý.  

Správne rozlišovať 

sklad s predmetom.  

Vedieť rozlišovať 

druhy príslovkového 

určenia.  

Poznať funkciu 

postpozícií pri 

rozlišovaní druhov 

príslovkového 

určenia.  

Rozoznať v texte 

rôzne druhy 

prívlastkov.  

Vedieť rozlišovať 

prívlastkový sklad od 

slovesno-menného 

prísudku.  

Vyjadriť vlastnícky 

vzťah pomocou 

prívlastkov.  

Rozoznať prístavok 

vo vete, rozlišovať od 

ostatných vetných 

členov, dôležitosť 

čiarok 

 

OSR 

6. Pravopis  6 Oslovenie vo vetách – 

čiarka pri oslovení  

Spodobovanie s príponami -

Správne písať 

viacnásobné 

príslovkové určenie.  

OSR 

MEDV 



val, -vel Ovládať pravopis 

spodobovania v 

príslovkových 

určeniach.  

 

Prierezové témy: 

Multikultúrna výchova MULTV 

Mediálna výchova MEDV 

Osobnostný a sociálny rozvoj OSR 

Environmentálna výchova ENV 

Dopravná výchova DOPV 

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 je dotovaný ŠVP 4 hodinami a v 7. ročníku je dotácia 

podľa ŠkVP o hodinu viac, teda 5 hodín týždenne. Z týchto hodín sú vyčlenené 2 hodiny na 

literárnu výchovu a 3 hodiny na jazyk a slohovú výchovu. Žiaci počas disponibilných hodín 

prejavujú rozvoj komunikačných schopností. Ďalej sa pripravujú na prednes poézie a prózy v 

súťaži Tompa Mihály. Svoje zručnosti rozvíjajú aj v rétorike a zpájajú sa do súťaže Pekná 

maďarská reč. Literárne ukážky rozvíjajú dramatizáciou, tvoria rôzne príbehy, rozprávky. 

Veľký dôraz kladieme na zvukovú stránku jazyka a správne osvojenie výslovnosti.  

 

5. Stratégie - metódy a formy práce, organizačné formy 

 

Pri vyučovaní je potrebné uplatňovať rôzne metódy a formy práce. Ide o tradičné, ale aj menej 

tradičné metódy a formy. Ich cieľom je zvýšiť motiváciu, aktivitu a tvorivosť žiakov. 

Pomocou správne zvolených metód vytvárame atmosféru, v ktorej sa dieťa môže učiť s 

radosťou bez strachu a stresu, využívame a motivujeme chuť dieťaťa do učenia sa a jeho 

prirodzenú zvedavosť, zohľadňujeme potreby dieťaťa a hlavne umožňujeme mu učiť sa za 

pomoci všetkých zmyslov.  

 

Metódy a postupy:  

Všeobecno-didaktické metódy:  

- informačno-receptívna – úvod do nových tematických celkov (fakty, názvy, termíny,  



postupy...) 

- reproduktívna metóda – zručnosti a návyky (aplikovanie pojmov, vzťahov, zákonov,  

teórií...)  

-  problémový výklad  

- heuristická metóda  

- výskumná metóda 

 

Formy práce  

 

- individuálna a skupinová práca žiakov, tímové hry  

- práca vo dvojici  

- frontálna výučba  

- práca s učebnicou, pracovným zošitom, multimediálnymi programami, CD, časopisom a 

internetom   

Na vyučovaní najčastejšie využívame: 

 

- práca vo dvojiciach, skupinová práca, kooperatívne vyučovanie,   

- minidialógy, jazykové cvičenia,  

- dokončenie textov na základe prečítanej ukážky,  

- kontrola žiackych prác, ústnych prejavov,  

- pohotová reakcia na otázky,  

- diktát a rôzne pravopisné cvičenia,  

- doplňovačky, hlavolamy, osem smerovky, 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,  



- vypracovanie projektu, referátu 

- simulácia životných situácií. 

 

6. Učebné zdroje 

 

- CD, DVD, videokazety,  

- časopisy, noviny,  

- učebnice: Nagy Adorján: Maďarský jazyk pre 7. ročník základnej školy s vyučovacím 

jazykom maďarským 

Lengyelné Cs. Julianna: Literatúra pre 7. ročník základných škôl s vyučovacím jazykom 

maďarským,  

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. 

 

 

 

 

 

 

 


