
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 Ôsmy 

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. 

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. . 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 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  

 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 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 8. roč. zahŕňa jazykovú, slohovú zložku, literárnu zložku. 

Jazyková a slohová zložka nie sú vzájomne oddeľované, ale tvoria integrálnu súčasť  

vyučovania slovenského jazyka.  

 

Literárna zložka: 

 

Tematický 

okruh 

Počet 

hodín 

Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové  

témy 

1. Opakovanie 10 Opakovanie učiva na 

začiatku školského roka 

Systemizovanie poznatkov  

Kontrola vedomosti žiakov 

OSR 

MULTV 

2. Realistická 

literatúra 

6 Vznik realistického 

románu a novely  

Mikszáth Kálmán – krátky 

životopis a analýza 

niektorých diel. Diela na 

analýzu:  

- novely: A néhai bárány, 

A bágyi csoda  

- romány: Szent Péter 

esernyője, Beszterce 

ostroma (úryvky).  

 

Charakterizovať literárne 

postavy. Určiť hlavné a 

vedľajšie postavy diel.  

Vytvoriť si vlastný názor 

postavám a situáciám v 

literárnych dielach.  

 

 

 

 

 

 

MEDV 

VMR 

OSR 

REGV 

FNG 



3. Literárna 

moderna - 

maďarská 

literatúra v 

druhej 

polovici 19. 

storočia a 

začiatku 20. 

storočia až do 

konca II. 

svetovej vojny 

20 Naturalizmus, 

symbolizmus, 

impresionizmus. Nové 

umelecké smery koncom 

19. storočia a na začiatku 

20. storočia. 

Úloha a význam časopisu 

Nyugat.  

Ady Endre – 

symbolizumus a jeho 

básnická revolúcia. Krátky 

životopis a analýza 

nasledovných básní: Góg 

és Magóg fia vagyok én..., 

A föl-földobott kő, Nekünk 

Mohács kell, Fölszállott a 

páva, A magyar Ugaron, 

Páris az én Bakonyom, 

Lédával a bálban, Őrizem 

a szemed, Hiszek hitetlenül 

Istenben. 

Po prečítaní textu vedieť 

určiť žáner textu na základe 

literárnoteoretických 

poznatkov:  

symbolistická a 

impresionistická báseň, 

naturalistická novela, 

moderný román.  

 

 

 

 

Poznať charakteristické črty 

symbolistických básní.  

Interpretovať najznámejších 

symbolov symbolistickej 

poézie.  

OSR 

ENV 

MULTV 

4. Realistický 

a 

naturalistický 

román a 

novela 

5 Móricz Zsigmond – 

realistické zobrazovanenie 

sedliaka a života na 

dedine. Krátky životopis. 

Diela na analýzu:  

- novely: Tragédia  

- romány: Pillangó, Rózsa 

Sándor a lovát ugratja 

(úryvky).  

 

Čítať s porozumením rôzne 

druhy literárnych textov.  

Vedieť reprodukovať 

čitateľský zážitok vlastnými 

slovami.  

VMR 

OSR 

5.Impresionist

ická lyrika 

 

 

14 Juhász Gyula – jeho život 

a tvorba. Impresionistický 

svet farieb jeho básní.  

Básne na analýzu: Magyar 

táj, magyar ecsettel, Anna 

örök, Milyen volt... .  

Babits Mihály – poet 

doctus , jeho život a 

tvorba.  

Básne na analýzu: 

Messze...messze...., Új 

leoninusok, Szerelmes 

vers, Jónás imája.  

Kosztolányi Dezső – život 

a tvorba. Impresionistický 

svet jeho básní. Moderné 

zobrazovanie vnútorného 

sveta človeka v jeho epike.  

- básne: Üllői-úti fák, 

Abstrahovať a sformulovať 

ideu lyrických básní. 

Interpretovať vlastné 

hodnotenie básní. 

Poznať charakteristické črty 

impresionistických básní.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zručne aplikovať vedomosti 

z metriky: refrén, rým , 

západoeurópsky verš.  

ENV 

OSR 

MULTV 



Akarsz-e játszani, Szegény 

kisgyermek panasza,  

- esej: Nyelv és 

lélek(úryvok)  

- román: Pacsirta 

(úryvok).  

 

Tóth Árpád – jeho život a 

samota.  

Básne na analýzu: Esti 

sugárkoszorú, Lélektől 

lélekig, Jó éjszakát! 

Vedieť nájsť v prečítanom 

diele: prirovnanie, metaforu, 

metonymiu, básnickú otázku,  

aliterácie, literárny prívlastok. 

6. Prozaici 

časopisu 

Nyugat 

 

 

 

 

8 Krúdy Gyula – jeho život  

a tvorba. Moderná 

kompozícia novely.  

Novely na analýzu: Missis 

Kittie és Fekete bőrű 

komornája, Régi magyar 

író ebédje  

Karinthy Frigyes – jeho 

život a tvorba. Literárne 

karikatúry, humor v jeho 

dielach.  

Novely na analýzu: 

Találkozás egy 

fiatalemberrel, Tanár úr, 

kérem… . 

Dokázať porovnávať literárne 

texty.  

Vedieť analyzovať literárne 

texty po štylistickej a 

kompozičnej stránke.  

Zostaviť stručnú dejovú 

osnovu prečítaných diel alebo 

úryvkov. 

MULTV 

DPV 

7.Expresionist

ická lyrika a 

nadrealizmus 

10 József Attila – curriculum 

vitae, jeho život a tvorba.  

Básne na analýzu: Tiszta 

szívvel, Mikor az uccán 

átment a kedves, Ars 

poetica, Születésnapomra, 

Flóra, Mama, Óda – 3. a 

4. cyklus 

Poznať charakteristické črty 

expresionistických básní.  

Poznať najpodstatnejšie 

výrazové prostriedky 

expresionistickej lyriky.  

 

VMR 

OSR 

8.Literatúra 

počas II. 

svetovej vojny 

 

 

 

 

 

Avantgarda 

 

 

 

 

8 Radnóti Miklós – život a 

tvorba počas II. svetovej 

vojny. Diela na analýzu:  

- epika: Naptár, Ikrek hava 

(úryvky)  

- lyrika:, Levél a hitveshez, 

Razglednica, Hetedik 

ecloga, Nem tudhatom 

(úryvok).  

 

 

Kassák Lajos – avantgarda 

v maďarskej literatúre  

Literárny text chápať ako 

autorskú výpoveď o svete.  

Interpretovať vlastné 

hodnotenie básní.  

MULTV 

OSR 

MEDV 



Diela na analýzu: Egy 

ember élete (úryvok), 

Virágok (optická báseň). 

 

Jazyková a slohová zložka 

 

Tematický 

okruh 

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. 

 

Vyjadrovať sa zrozumiteľne. 

Rešpektovať základné 

komunikačné pravidlá. 

OSR 

2. Súvetia 

 

 

 

Referát 

8 Jednoduché súvetie – 

podraďovacie, 

priraďovacie  

Zložené súvetia 

 

Ústny, písomný referát 

Poznať typy syntagmy. 

Vedieť rozlíšiť podraďovacie 

súvetie od priraďovacieho 

súvetia. 

 

Zostaviť písomný a ústny 

referát. 

TPPZ 

OSR 

 

 

 

3.Podraďovac

ie súvetia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvaha 

22 Hlavná veta – odkazovací 

deiktický výraz  

Vedľajšia veta – spojka  

Podraďovacie súvetie s 

vedľajšou vetou:  

- podmetovou  

- predmetovou  

- príslovkovou (miestna, 

časová, spôsobová, 

príčinná, účelová)  

- prívlastkovou  

- prísudkovou, 

vetnozákladovou  

 

 

 

 

 

 

Ovládať hlavné 

charakteristické črty 

podraďovacích súvetí. 

Ovládať rozbor 

podraďovacích súvetí: nájsť 

hlavnú vetu a vedľajšiu vetu. 

Rozoznať odkazovací 

deiktický výraz a spojky. 

Rozoznať typy 

podraďovacích súvetí: 

podmetové, predmetové, 

príslovkové (miesta, času, 

spôsobu, príčiny, účelu), 

prívlastkové, prísudkové , 

vetnozákladové. 

Správne používať spojky: 

kto, čo, ktorý, v 

podraďovacích súvetiach. 

 

OSR 

MEDV 



 Vedieť napísať úvahu. 

4.Priraďovaci

e súvetia 

 

 

 

 

 

 

Kritika 

12 Rovnocenné vety, 

obsahovo-logické 

súvislosti vo vetách, 

spojky  

Druhy priraďovacích 

súvetí:  

- zlučovacie  

- odporovacie  

- vylučovacie  

- vysvetľovacie  

- dôsledkové  

 

 

Ovládať hlavné 

charakteristické črty 

priraďovacích súvetí. 

Ovládať rozbor priraďovacích 

súvetí. 

Rozoznať typy priraďovacích 

súvetí: zlučovacie, 

odporovacie, vylučovacie, 

vysvetľovacie, dôsledkové. 

 

Spoznať kritiku. 

MEDV 

OSR 

FNG 

5. Zložené 

súvetia 

 

Diskusia 

8 Vzájomné vzťahy viet, 

grafické znázornenie  

 

Vedieť graficky zobraziť 

štruktúru: podraďovacieho, 

priraďovacieho súvetia a 

zloženého súvetia. 

 

Diskusia – dokázať 

presvedčivo argumentovať. 

Vedieť používať 

najvýznamnejšie verbálne a 

neverbálne prostriedky 

argumentovania. 

OSR 

MULTV 

6. Priama reč 

 

Projekt 

10 Uvádzacia veta, priama reč  

 

Ovládať pravopis a grafickú 

úpravu priamej reči. 

Rozoznať uvádzaciu vetu a 

priamu reč. 

 

Pripraviť prezentáciu a ústne 

ju predniesť pred 

spolužiakmi. 

TPPZ 

OSR 

7. Pravopis 

 

 

 

Čítanie s 

porozumením 

10 Interpunkcia v zložených 

vetách a v zložených 

súvetiach.  

Grafická úprava priamej 

reči. 

 

Práca s textom 

Správne používať 

interpunkčné znamienka: v 

podraďovacích súvetiach, v 

priraďovacích súvetiach a v 

zložených súvetiach. 

 

Čítať s porozumením rôzne 

druhy vecných textov. 

OSR 

MULTV 

 

 

 



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 8. ročníku nie je dotovaný žiadnymi disponibilnými 

hodinami.  

 

 5. Stratégie - metódy a formy práce 

 

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 8. ročník základnej školy s vyučovacím 

jazykom maďarským 



Simonné Teleki Mária: Literatúra pre 8. 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. 

 

 

 

 


