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

vzdelávanie 

Názov ŠkVP Kaţdé dieťa je výnimočné – Minden gyerek különleges 

Vyučovací jazyk Maďarský 

Predmet  Maďarský jazyk a literatúra /oblasť jazyk a komunikácia/ 

Ročník Šiesty 

Rozsah ŠVP 4 hodín/týţdeň, ŠkVP 1 hodín/ týţdeň 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, 

pretoţe vedomosti osvojené na základnej škole si ţiaci získavajú v materinskom jazyku. 

Jazyková časť predmetu sa zameriava na rozvíjanie komunikatívnych schopností 

ţiakov. Dôraz sa kladie na vysvetlenie a pouţívanie jazykových pojmov, vyuţívanie 

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 - záţitkový 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 

ţivote. 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. Záţitkovými formami vyučovania literatúry vyvolávame u 

ţiakov estetický záţitok.  

 Predmet maďarský jazyk a literatúra má 5 hodinovú časovú dotáciu týţdenne. 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 ţiaci zvládli kaţdú komunikatívnu situáciu či 



uţ 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 ţiaci:  

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

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

spoločenstva a ako dôleţitý prostriedok celoţivotného 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 zaloţené na empatii a asertivite, naučili sa prosociálne správať, aby 

si dokázali uvedomiť podstatu a význam ľudských hodnôt,  

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

čitateľské záţitky, 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 vyuţívať 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 preţívania, 

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 váţiť si prejav kultúry a spoločenských mravov, ako aj schopnosť váţiť 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 vyuţívať 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 ukáţok, resp. ucelených literárnych 

diel.  

- Schopnosť vyrozprávať príbehy a záţitky súvisiace s prečítanými literárnymi ukáţkami a 

dielami.  

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

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

slovami a pouţívať pri reprodukcii a vyrozprávaní záţitkov.  

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

zaujať stanovisko.  

 

3. Obsah učebného predmetu  

  

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

JAZYKOVÁ ZLOŢKA: 

 

Tematický 

celok 

Počet 

hodín 

Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 

Opakovanie 7 Opakovanie učiva z 5. ročníka  Systemizovanie 

poznatkov  

Kontrola vedomosti 

ţiakov 

MEDV 

OSR 

Slovesá  24 

 

 

 

 

Druhy slovies – činnostné, 

stavové, zvratné, predmetové, 

bezpredmetové.  

Sústava slovesných časov a 

spôsobov – prítomný, minulý, 

budúci čas; oznamovací,  

podmieňovací, rozkazovací 

spôsob.  

Časovanie slovies – všeobecné 

(podmetové), určité 

(predmetové).  

Pomocné slovesá, slovesné 

Vedieť rozdeliť slovesá 

z hľadiska podmetu, 

predmetu a priebehu 

činnosti. Správne 

pouţívať všeobecné 

(podmetové) a určité 

(predmetové)časovanie. 

Vedieť správne tvoriť 

tvary slovies 

v podmieňovacom 

spôsobe. (1. osoba j.č. a 

3. osoba mn. č.). Vedieť 

OSR 

 

 

 

 

 

 

 



predpony. rozlišovať ikové 

slovesá. Správne tvoriť 

sloveso v 

rozkazovacom spôsobe. 

Podstatné 

mená 

 

 

 

7 Všeobecné mená, vlastné mená 

– osobné mená, zvieracie 

mená, zemepisné názvy, názvy 

planét, názvy inštitúcií, názvy 

kníh a periodík, názvy značiek. 

Systém gramatických prípon – 

prípona mnoţného čísla a 

predmetu.Vyjadrenie 

privlastňovania. 

Správne pouţívať malé 

a veľké začiatočné 

písmená pri písaní – 

mien, zemepisných 

názvov, názvov 

inštitúcií, kníh a pod. 

Správne pouţívania 

všeobecných mien. 

OSR 

 

 

 

 

 

Prídavné 

mená 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Systém gramatických prípon – 

stupňovanie, odvodenie 

príponou – i. Stupňovanie 

prídavných mien. Stupňovanie 

prídavných mien s koncovkami 

– só, ső a zloţených 

prídavných mien s koncovkami 

–ú, -ű 

 

Ovládať stupňovanie 

prídavných mien. 

Poznať výnimky pri 

stupňovaní. Vedieť 

pravopis stupňovaných 

mien. Správne napísať 

odvodné prídavné mená 

z vlastných mien 

príponou –i.  

OSR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslovky 3 

 

Rozdelenie a funkcia čísloviek, 

základné, radové číslovky, 

zlomky.  

Určité, neurčité číslovky.  

Vedieť pravopis 

základných, radových 

čísloviek a zlomkov. 

Vedieť správne napísať 

rôzne formy označenia 

dátumu. Vedieť 

stupňovať neurčité 

číslovky. 

OSR 

FNG 

Zámená  11 Rozdelenie a funkcia zámen, 

osobné, privlastňovacie, 

zvratné, ukazovacie, 

opytovacie, vzťaţné, neurčité, 

vymedzovacie zámeno. 

 Vedieť rozlišovať 

druhy zámen a ich 

správne pouţívať vo 

vetách. 

OSR 

Príslovky 4 Funkcia prísloviek. Príslovky 

miesta, času, spôsobu. 

 

Vedieť správne 

pouţívať príslovky. 

 

OSR 

Neurčitok, 

príčastie, 

prechodník  

3 Neurčitok, príčastie, 

prechodník 

Správne rozlišovať 

neurčitok, prechodník a 

príčastie 

OSR 

Pravopis  

 

 

 

6 Správne tvary slovies so 

zakončením na –s, -sz, -z, -dz, 

-t. Písanie vlastných mien – 

malé a veľké začiatočné 

Ako vyuţívame 

poznatky v praxi pri 

písaní. 

Oboznámenie sa s 

OSR 

 

 

 



 písmená. Písanie odvodených 

prídavných mien. Radové 

číslovky, dátum. 

novými pravidlami 

pravopisu. 

 

 

 

SLOHOVÁ ZLOŢKA: 

 

LITERÁRNA ZLOŢKA: 

 

Tematický 

celok 

Počet 

hodín 

Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 

1. Balady 13 Balady – umelé a ľudové. 

Kompozícia balady.  

Ľudové balady: Kádár Kata, 

Kőműves Kelemen.  

Umelé balady: Arany János: V. 

László, Gyulai Pál: Pókainé. 

 

 

Čítať plynule s 

porozumením rôzne 

druhy textov. 

Reprodukovať 

čitateľský záţitok 

vlastnými slovami.  

Charakterizovať 

literárne postavy. 

Charakteristické črty 

balady epickej básne. 

REGV 

VMR 

FNG 

 

 

 

 

Tematický 

celok 

Počet 

hodín 

Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 

1.Rozpráva

nie 

s charakteri

stikou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 prosba – ţelanie  

poďakovanie  

privítanie – rozlúčenie  

tvorba otázok  

diskusia – argument 

cielený rozhovor – 

   

Vyjadrovať sa 

zrozumiteľne.  

Rešpektovať základné 

komunikačné pravidlá.  

Vedieť sformulovať 

prosbu a poďakovanie.  

Pouţívať vhodnú formu 

privítania a rozlúčenia.  

Vyţiadať informácie – 

tvoriť správne otázky.  

Vyjadriť svoj názor, 

vedieť sa argumentovať 

v diskusii.  

MEDV 

MULTV 

OSR 

 

 

 

 

 

 

 

2. Práca s 

textami 

rôzneho 

druhu 

13 opis – statický, dynamický, 

umelecký  

charakteristika osoby cielený 

rozhovor – interview (ústne a 

písomne)  

ústna reprodukcia  

Práca s textami s rôznymi 

témami: napr. rastlinný a 

ţivočíšny svet, zvieratá, svet 

techniky, kultúra národov, 

známe  

osobnosti, sviatky, voľný čas 

Vedieť opísať veci, 

predmety, činnosť.  

Vedieť napísať 

charakteristiku osoby.  

Interview – tvoriť ústne 

a písomne.  

Plynule a zrozumiteľne 

reprodukovať obsah 

prečítaného textu.   

ENV 

OŢZ 

MEDV 

TPPZ 

OSR 

FNG 



Rozlišovať ľudovú a 

umelú slovesnosť. 

2. Ľudové 

piesne 

7 Začiatky ľudového umenia 

Ľudové piesne a jej druhy 

Ľudové umelé piesne 

Rozlišovať ľudové 

piesne. 

REGV 

3. 

Alegorické 

rozprávky 

6 Poučné rozprávky od 

Aesopusa, Lev Tolstoja, Jean 

de La Fontaina a Andrása 

Fáyho 

Chápanie ponaučenia ENV 

OSR 

4. Arany 

János: 

Toldi 

14 Dej a kompozícia diela. 

Porovnanie charakteru Miklósa 

a Györgya, triedenie postáv v 

diele. Jazyk diela, básnické 

jazykové prostriedky – 

metafora, metonymia, 

personifikácia. Ţánrová 

svojráznosť epickej básne. 

Kompozícia diela: úvod, 

zápletka, vrchol, obrat, 

rozuzlenie, rým, rytmus. 

Po prečítaní textu 

vedieť určiť ţáner textu 

na základe 

literárnoteoretických 

poznatkov.  

Pri práci s textom 

správne pouţívať 

vedomosti z metriky ( 

refrén, rým, rytmus). 

Vedieť nájsť v 

prečítanom diele 

prirovnanie, metaforu, 

personifikáciu, 

básnickú, otázku a 

básnický príspevok.  

ENV 

VMR 

 

 

 

 

5. Problém 

komíčnosti

, pravdy a 

lţi 

15 Anekdoty, komikum v lit. 

dielach. M. Twain: Tom 

Sawyer, 

Szabó Magda: Abigél,  

Gyurkovics Tibor: Nem akarok 

felnőni,  

Milne: Micimackó,  

Fehér Klára: Bezzeg az én 

időmben, Karinty Frigyes: 

Magyarázom 

a bizonyítványom, Lackfi 

János: Apám kakasa, 

Janikovszky Éva: A tükör előtt, 

Varró Dániel: Bádatos dapok, 

Astrid Lindgren: Harisnyás 

Pippi, N. Tóth Anikó: 

Tükörkönyv 

Poznať a vysvetliť 

pojmy v praktických 

činnostiach s textom – 

umelecká literatúra, 

poézia hlavná 

myšlienka humor, 

komikum, irónia ex 

libris.  

Porozprávať obsah 

diela. Dodrţiavanie 

postup deja pri 

rozprávaní obsahu. 

MEDV 

OSR 

VMR 

FNG 

 

 

 

6.Objaveni

e sa 

prírody v 

literatúre 

9 Rudiard Kipling: A dzsungel 

könyve,  

Daniel Defoe: Robinson 

Crusoe,  

Fekete István: Tüskevár, 

Robert Loouis Stevenson: 

A kincses sziget, Karl May: 

Winetou, Selma Lagerlöf: Nils 

Holgersson utazása 

Viesť ţiakov chápať a 

rozumieť text. 

Vyzdvihnúť kladné črty 

postáv. 

Zostaviť stručnú dejovú 

osnovu. 

ENV 

OSR 

MEDV 

 

 



a vadludakkal, Petőfi Sándor: 

Kiskunság 

7. Vlasť 

(domovina

) a sloboda 

v literatúre 

6 Gárdonyi Géza: Egri csillagok 

Gárdonyi Géza: A láthatatlan 

ember, Örsi Ferenc: A tenkes 

kapitánya, Juhász Gyula: Aradi 

vértanúk 

Erzsébet 

Ţiak má vedieť plynule 

čítať prozaický text. 

Tempo čítania musí byť 

podobné hovorovej 

reči. Vytvoriť si vlastný 

názor k postavám 

a situáciám.  

MULTV 

OSR 

 

 

 

Prierezové témy: 

Multikultúrna výchova MULTV 

Mediálna výchova MEDV 

Osobnostný a sociálny rozvoj OSR 

Environmentálna výchova ENV 

Dopravná výchova DOPV 

Ochrana ţivota a zdravia OŢZ 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti TPPZ 

Regionálna výchova a tradičná kultúra REGV 

Finančná gramotnosť FNG 

 

4. Vyuţitie disponibilných hodín: 

 Predmet maďarský jazyk a literatúra v šiestom ročníku je dotovaný 1 disponibilnou hodinou 

týţdenne. Slúţi na:  

- utvrdzovanie učiva,  

- systematizácia učiva,  

- tvorivé písanie  

- tvorivé úlohy na rozvoj čitateľskej gramotnosti, na posilnenie vzťahov v skupine, na  

prosociálne zručnosti,  

- návšteva školskej kniţnice  

- čitateľské dielne,  

- gramatické úlohy a okienka,  

- práca s IKT,  

- začlenenie ľudových piesni nášho regiónu do literárnej výchovy 

- oboznámenie sa s alegorickými rozprávkami  

 

 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 ţiaka. Je potrebné vytvárať komunikatívne situácie, kde sa vyuţije verbálna  a 



neverbálna komunikácia, uskutočňuje sa osvojovanie lexikálnych jednotiek a gramatických 

javov. V 6.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 dôleţitou 

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

spoznávanie komunikatívnych prvkov v literárnych ukáţkach, 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 ţiackych 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 ţivotných situácií. 

 

6. Učebné zdroje 

 

- CD, DVD, videokazety,  



- časopisy, noviny,  

- učebnice:: Syuchy Magdolna: Maďarský jazyk pre 6. ročník základných škôl s vyučovacím 

jazykom maďarským 

Papp-Balázs Éva: Literatúra pre 6. 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 kniţnice.  

 

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 

ţiakov ZŠ. 

Pri hodnotení a klasifikovaní ţiakov so špecifickými potrebami dodrţiavame metodické 

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

 

 

 

 

 


