
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 Deviaty 

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 fenomén, ktorý sprevádza človeka v písomnej alebo ústnej podobe po celý život. 

Tvorí integrálnu zložku jeho myslenia, je prostriedkom na poznávanie vonkajšieho i 

vnútorného sveta, na verbálne vyjadrovanie myšlienok, pocitov a nálad, slúži na kontakt a 

dorozumievanie sa s inými nositeľmi jazyka, pomáha vnímať krásu umeleckého diela. 

Zároveň reprezentuje svojich nositeľov, predovšetkým ich intelektuálnu, citovú a mravnú 

vyspelosť. Je dôležité chápanie jazyka ako nástroja myslenia a komunikácie medzi ľuďmi, čo 

by sa vo vyučovaní jazyka malo premietnuť do zámerného preferovania rozvoja 

komunikatívnych kompetencií, ktoré budú istým teoretickým i praktickým východiskom ich 

ďalšieho rozvíjania v ostatných vyučovacích predmetoch s ohľadom na ich špecifické 

potreby. 

Maďarský jazyk na 2. stupni zahŕňa jazykovú zložku a slohovú zložku. Jazyková a slohová 

zložka nie sú vzájomne oddeľované, ale tvoria integrálnu súčasť vyučovania materinského 

jazyka, podobne ako literárna výchova.  Pri tematických celkoch sa neuvádza časová dotácia. 

Je v kompetencii učiteľa určovať a upravovať si dotáciu hodín podľa podmienok v danej 

triede. Učebné osnovy sú rámcové, obsahujú učivo daného ročníka. V rámci časovej dotácie 

sa uvádza iba týždenný počet hodín a ročný počet hodín:  Dobré zvládnutie jazykového učiva 

a najmä komunikatívnych kompetencií vytvára predpoklad na rozvinutie schopnosti úspešne 

sa uplatniť na trhu práce a v súkromnom živote. Jazyk sa chápe ako znak národnej a 

individuálnej identity, ako prostriedok komunikácie a profesionálnej realizácie a prostriedok 

na vyjadrovanie citov a pocitov.  



Primárnym v literárnej výchove sa stáva rozvoj schopnosti žiaka poznávať svet a zmocňovať 

sa ho esteticko-umeleckými prostriedkami a úsilie odstrániť z vedomia žiaka presvedčenie 

jedinečnosti a nenahraditeľnosti kognitívneho prístupu k svetu a smerovanie k pochopeniu 

špecifík, ktoré v poznávacom procese predstavuje estetické osvojovanie reality. Obsahové 

osnovanie predmetu smeruje 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, ktoré ďaleko presahujú 

aspekt technického zvládnutia čítaného textu a smerujú k prijatiu jeho obsahu.  

2. Ciele učebného predmetu a kompetencie 

Cieľom vyučovania slovenského jazyka na 2. stupni základnej školy je:  

- Viesť žiakov k spoznávaniu jazyka ako vnútorne štruktúrovaného a uceleného systému.  

Viesť ich k poznaniu bohatosti jazykových prostriedkov na jednotlivých rovinách jazykového 

systému, k odhaľovaniu vzťahov významu a formy a vzťahov medzi jednotlivými rovinami 

jazykového systému. Zameriavať sa na funkčné vyžitie jazykových a mimojazykových 

prostriedkov písaných a ústnych prejavov. To napomáha žiakovi chápať zložitosť a vzájomnú 

súvislosť javov okolitého sveta, orientovať sa vo svete, prijímať nové informácie a 

odovzdávať vlastné poznatky a skúsenosti, formovať si svoje postoje k svetu a životu, 

spoznávať zákonitosti súčasného života, pochopiť históriu a inšpirovať sa do budúcnosti.  

- Rozvíjať komunikačné schopnosti a návyky žiakov, aby získali kvalitnú jazykovú 

kompetenciu, t. j. schopnosť primerane reagovať v rozličných jazykových situáciách. Tento 

cieľ je determinovaný získaním správnych ortografických a ortoepických návykov a 

zručností, ale aj zručností v štylizácii príslušnej vety či textu.  

- Pestovať v žiakoch lásku k materinskému jazyku a vedomie jazykovej príslušnosti k istému 

etniku, pocit jazykovej príbuznosti a spolupatričnosti s inými etnikami. 

- Prehlbovať estetické cítenie žiakov a tak im umožniť vnímať a precítiť krásu umeleckého 

slova či diela.  

- Rozvíjať etické cítenie žiakov založené na empatii a asertivite, viesť ich k prosociálnemu 

správaniu, aby si dokázali uvedomiť podstatu a význam ľudských hodnôt.  

 

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 9. 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.Maďarská 

literatúra od 

roku 1945 do 

roku 1980 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

6 

Druhá generácia 

časopisu Nyugat: 

1. Illyés Gyula  – 

centrálna postava 

literárneho života v 20. 

storočí, básnik, 

spisovateľ,  

redaktor časopisu 

Válasz a Magyar 

Csillag 

literárna sociografia: 

Puszták népe (úryvok)  

štvorverš: Esti csoda 

 

Vedieť intonačne 

adekvátne prečítať báseň.  

Dokázať identifikovať 

najvýznamnejšie trópy a 

figúry v literárnych 

dielach: prirovnanie,  

metaforu, metonymiu, 

básnickú otázku, 

aliteráciu, ozdobné 

prívlastky.  

MULTV 

REGV 

FNG 

 

 

2. Szabó Lőrinc – 

prívrženec Mihálya  

Babitsa 

Lóci verset ír; 

Szeretlek; 

Tücsökzene(úryky): A 

nyugodt csoda, Óriás 

szív, Varázsboltban, 

3. Németh László – 

lekár, pedagog a 

spisovateľ 

román: Lányaim 

4. Márai Sándor – 

stelesniteľ občianskych 

hodnôt v literatúre 

román: Zendülők, dielo 

Füveskönyv (úryvky) 

Vedieť jasne 

sformulovať svoj 

čitateľský dojem.  

Zručne aplikovať 

vedomosti z metriky: 

refrén, rým , rytmus, 

stopa, západoeurópsky 

verš.  

Dokázať porovnávať 

literárne texty.  

MEDV 

OSR 

8 Tretia generácia 

časopisu Nyugat 

1. Weöres Sándor – 

jeho originálna, svojská 

lyrická tvorba  

Ars poetica, Galagonya,  

2. Tamási Áron – 

unikátny humor a štýl 

jeho prózy 

trilógia: Ábel a 

rengetegben (úryvok) 

Čítať s porozumením 

rôzne druhy literárnych 

textov s dôrazom na 

techniku čítania.  

Vedieť analyzovať 

umelecký text z 

obsahového a zo 

štylistického hľadiska.  

Vedieť analyzovať 

literárne texty po 

kompozičnej stránke.  

MULTV 

ENV 

OSR 

FNG 



3.Maďarská 

literatúra od 

roku 1945 do 

roku 1980 

11 Generácia časopisu 

Újhold 

1. Ottlik Géza – 

prekladateľ a prozaik 

román: Iskola a határon 

(úryvok) 

2. Nagy László – 

jednota tradície a 

moderny v jeho lyrike 

lyrika: Ki viszi át a 

Szerelmet? Táncbéli 

tánc-szók 

3. Örkény István -  

predstaviteľ grotesky 

novely: Válogatott 

egyperces novellák 

(úryvky) 

román: Tóték (úryvok) 

Aplikovať svoje znalosti 

o literárnej postave v 

prečítanom texte a 

charakterizovať ju z  

hľadiska čitateľského. 

Vedieť nájsť jazykové 

prostriedky, s ktorými 

autor dosahuje 

dramatické napätie v 

texte.  

Vedieť sformulovať 

hlavné myšlienky 

prečítaného textu 

VMR 

DPV 

MULTV 

 

 

 

 

4.Maďarská 

literatúra na 

Slovensku od 

roku 1918 po 

súčasnosť 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

Obdobia maďarskej  

literatúry na Slovensku 

(1. obdobie: 1918  – 

1938; 2. obdobie: 1938  

– 

1945; 3. obdobie: 1945 

– 1989; 4. obdobie: 

1989 – súčasnosť) 

 

Špecifiká jednotlivých 

období maďarskej 

literatúry na Slovensku 

Fábry Zoltán: A vádlott 

megszólal (úryvok) 

Dobos László: A kis 

viking (úryvok) 

Ozsvald Árpád: A kis 

postás 

Zs. Nagy Lajos: 

Szárnyas történetek 

(úryvok) 

Duba Gyula: Az 

elrabolt taliga (úryvky) 

REGV 

VMR 

OSR 

FNG 

Vedieť vyhľadať 

kľúčové slová a zostaviť 

osnovu prečítaných diel 

alebo úryvkov.  

Dokázať chápať literárny 

text ako autorskú 

výpoveď o svete.  

 

 

 

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 

MEDV 

2. Slovná 

zásoba 

maďarského 

jazyka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súkromný list 

 

Úradný list 

12 

 

 

 

 

3 

4 

4 

4 

6 

 

 

10 

 

 

 

 

 

8 

Pôvod maďarských slov 

(slová ugrofínskeho 

pôvodu, prebraté 

zdomácnené slová,  

slová cudzieho pôvodu) 

- spisovný jazyk 

- dialektizmy 

- profesionalizmy 

- slang 

- archaizmy, 

neologizmy 

 

Rozvíjanie slovnej 

zásoby: 

- skladaním 

- tvorením 

 

 

Vedieť rozoznať v texte 

pôvodné maďarské slová 

a slová cudzieho pôvodu. 

Vedieť vyhľadať v texte 

archaizmy a neologizmy. 

Spoznať v texte 

dialektizmy a 

profesionalizmy. 

Spoznať v texte slangové 

výrazy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedieť napísať súkromný 

list 

Spoznať charakteristické 

črty, štýl úradného listu 

MULTV 

MEDV 

OSR 

3.  Zložené a 

tvorené slová 

– pravopisné 

otázky 

 

 

Životopis 

Žiadosť 

12 

 

 

 

 

 

8 

Zložené slová 

 

Tvorené slová 

 

Pravopis zložených slov 

Vedieť identifikovať v 

texte zložené a tvorené 

slová. 

Ovládať pravopis 

zložených slov. 

 

Poznať formu žiadosti. 

Ovládať napísať 

súkromný životopis. 

 

MEDV 

OSR 

 

Plagát 

Masmédiá 

8 Plagát 

 

Masmédiá 

Vedieť vytvoriť plagát. 

Vedieť prezentovať 

vlastný názor o témach, 

ktoré sa objavujú v 

masmédiách. 

 

MEDV 

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 9. ročníku nie je dotovaný žiadnymi disponibilnými 

hodinami.  

 

 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.  

Organizačné formy:  

vyučovacia hodina, projekty, domáca úloha  

Metódy práce  

 - výklad  

 - motivačné metódy rozhovoru  

 - reproduktívne i produktívne metódy upevňovania učiva  

 - demonštračné vizuálne i audiovizuálne metódy  

 - dramatizačné metódy  

 - interaktívne metódy  

 - heuristické metódy projektovej práce  

 - problémová  

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,  

- 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: Nagy Adorján: Maďarský jazyk pre 9. ročník základných škôl s vyučovacím 

jazykom maďarským 



Nagy Adorján: Pracovný zošit pre 9. ročník základných škôl s vyučovacím jazykom 

maďarským 

 Pappné Balázs Éva: Literatúra pre 9. r. základnej školy s VJM 

Bukorné Danis Erzsébet: Slohová zbierka 

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. 

 

 

  



 

 

Učebnica:  Nagy Adorján: Magyar nyelv 9. 

  Nagy Adorján: Munkafüzet magyar nyelvből ) 

  Pappné Balázs Éva: Irodalom 9. 

  Bukorné Danis Erzsébet: Fogalmazástan 

 


