
Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Predmet: Rozvoj jazyka 1. roč.  

 

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

Názov ŠkVP Každé dieťa je výnimočné – Minden gyerek különleges 

Vyučovací jazyk Maďarský 

Predmet Rozvoj jazyka 

Ročník prvý 

Rozsah ŠVP    hodina/týždeň ,ŠkVP  1 hodina/týždeň   Spolu : 33   hodín/rok 

 

 

1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania 

   

 
Malé dieťa skoro nebadateľne sa naučí rozprávať vo svojej rodine. Aby reč dieťaťa sa stala 

zrozumiteľnou a čistou, vyžaduje veľa snahy a práce. Na tvorbu bezproblematického rečového 

prejavu v značnej miere vplýva aj učiteľ, vychovávateľ. Našim cieľom je v rámci predmetu: Hry 

so slovami v rozsahu jednej vyučovacej hodiny týždenne, rozoznať rečové chyby u detí 

a pestovať peknú zrozumiteľnú reč. Východiskom pri tvorbe obsahu a cieľov sa stal rozvoj 

zvykov a tradícií. Deti v tomto veku sú chápavé a otvorené prijať poznatky o tradičných 

a slávnostných zvyklostiach.  

  Moju prácu zjednodušujú nasledovné literatúry: 

    - Kniha: Bodnár Györgyné – „ Szil, szál, szalmaszál.“, ďalej s názvom: Főfai Attiláné – „Erre 

kakas, erre tyúk“. 

     

2.    Ciele učebného predmetu a kompetencie 

 
Vyučovanie maďarského jazyka ako materinského jazyka na primárnom stupni vzdelávania  

v základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským sa vyznačuje vybudovaním  

elementárnych základov. Žiaci sa vzdelávajú a získavajú základné vedomosti prostredníctvom  

materinského jazyka, preto rozvíjanie spôsobilostí z maďarského jazyka sa prelína celým  

výchovno-vzdelávacím procesom primárneho vzdelávania.  

Rozvíjanie spôsobilostí sa vyznačuje dvomi hlavnými cieľmi:  

Položiť základy  

- kultúry materinského jazyka,  

- literárnej gramotnosti.  

V rámci toho ďalšími čiastkovými cieľmi sú:  

- rozvíjať elementárne schopnosti, zručnosti a návyky žiakov,  

- vytvárať elementárne vedomosti,  

- vychovávať úcte k materinskému jazyku,  

- položiť základy komunikačných zručností žiakov,  

- zvládnuť základy pravopisnej a výslovnostnej normy,  

- rozvíjať vyjadrovacie schopnosti žiakov,  

- dosiahnuť pozitívny postoj žiakov k čítaniu, k literatúre,  

- osvojiť si základy spisovnej podoby materinského jazyka,  

- od spontánneho používania pokračovať k uvedomenému osvojovaniu si  



materinského jazyka,  

- uvedomovať si špecifiká dvojjazyčného prostredia a dvojjazyčnosti žiakov.  

Jednou z hlavných úloh vyučovania materinského jazyka je rozvíjanie jazykovej kompetencie  

žiakov z materinského jazyka tak, aby žiaci veku primerane ovládali schopnosť ústnej  

a písomnej komunikácie, čo v značnej miere ovplyvní aj úspešné osvojovanie si slovenského  

jazyka ako štátneho jazyka, príp. osvojovanie ďalších cudzích jazykov u žiakov maďarskej  

národnosti. Jazyková kompetencia: adekvátna interpretácia komunikatívnej situácie,  

schopnosť porozumenia v súlade s porozumením, aktívna účasť v komunikatívnych  

procesoch.  

Ďalšou dôležitou úlohou je prostredníctvom učebného predmetu vybudovať u žiakov  

nasledujúce postoje:  

- mať pozitívny vzťah k materinskému jazyku,  

- mať odvahu sa vyjadriť, prejaviť,  

- sebavedome hovoriť na verejnosti, mať radosť z komunikácie,  

- smelo sa zapájať do rozhovorov, klásť otázky,  

- smelšie obhajovať, argumentovať vlastný názor,  

- smelšie poskytovať spätnú väzbu,  

- snažiť sa aktívnejšie počúvať,  

- dokázať kriticky sa prejaviť,  

- okrem spisovného vyjadrovania dbať aj na estetickú kvalitu,  

- mať pozitívny vzťah k literatúre, k čítaniu,  

- prostredníctvom literatúry vnímať svet v ktorom žije,  

- vybudovať si vlastný hodnotový systém, etické a estetické cítenie,  

- zvládnuť základy modernej techniky, ich pomocou dosiahnuť pozitívny vzťah  

k písaniu, čítaniu a literatúre.  

 

KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE  

1. Komunikácia v materinskom jazyku  

- vedieť veku primerane vyjadrovať a tlmočiť svoje myšlienky, pocity a názory  

 ústnou a písomnou formou,  

- vedieť interaktívne a kreatívne reagovať primeraným spôsobom v rôznych  

 spoločenských a kultúrnych súvislostiach,  

- vedieť klásť otázky a dokázať správne odpovedať,  

- rozvíjať slovnú zásobu, vedieť správne používať gramatické javy a jazykové  

 funkcie,  

- rozlišovať spisovné a nespisovné výrazy, texty,  

- vedieť vyhľadávať, zhromažďovať a spracovávať informácie a vedieť  

 primeraným spôsobom argumentovať,  

- správať sa empaticky a používať jazyk pozitívnym a sociálne zodpovedným  

 spôsobom.  

2. Komunikácia v cudzích jazykoch  

- komunikačné zručnosti nadobudnuté v cudzích jazykoch vedieť využiť  

 v materinskom jazyku/ vo vyučovacích jazykoch,  

- uvedomovať si kultúrne rozmanitosti so zameraním na medzikultúrnu  

 komunikáciu.  

3. Matematická gramotnosť a kompetencie v oblasti prírodných vied a technológii  

- matematické myslenie používať v logických gramatických operáciách,  



- vedieť napísať, prečítať a používať arabské a rímske číslice,  

- vedieť používať matematické modely myslenia (logické a priestorové myslenie), -  

vzorce, grafy, tabuľky a pod. vo vyučovacích jazykoch.  

4. Kompetencia v oblasti informačnej a komunikačnej technológie  

- vedieť vyhľadávať, zhromažďovať a spracovávať informácie,  

- vedieť sa písomne dorozumieť prostredníctvom IKT,  

- vedieť veku primerane používať jazykové príručky a slovníky a korigovať podľa  

 nich vlastné texty,  

- vedieť sa orientovať v školskej a verejnej knižnici.  

5. Učiť sa učiť  

- vedieť si efektívne zorganizovať vlastné učenie sa,  

- vedieť spracovávať a prispôsobovať nové vedomosti a zručnosti z oblasti  

 vyučovacích jazykov,  

- vedieť vedomosti nadobudnuté v škole a životné skúsenosti uplatňovať v rôznych  

 spoločenských a kultúrnych súvislostiach.  

6. Sociálne a občianske kompetencie  

- vedieť veku primerane porozumieť viackultúrnym a sociálno-ekonomickým  

rozmerom európskych spoločností a spôsobu, akým je národná kultúrna identita  

prepojená s európskou identitou.  

7. Podnikateľské kompetencie  

- vedieť individuálne aj v tímoch prezentovať svoju prácu (plánovať, organizovať,  

riadiť, analyzovať, komunikovať, oznamovať, hodnotiť a zaznamenávať).  

8. Kultúrne kompetencie  

- vedieť kreatívne vyjadrovať myšlienky, skúsenosti a emócie prostredníctvom  

umenia, literatúry a médií,  

- vedieť využiť vedomosti o literatúre a kultúre národného a kultúrneho dedičstva  

v rôznych spoločenských a kultúrnych súvislostiach,  

- vedieť využiť základné vedomosti o významných kultúrnych dielach vrátane  

súčasnej ľudovej kultúry, 

- vedieť chápať kultúrnu a jazykovú rozmanitosť v Európe a iných oblastiach sveta,  

mať potrebu chrániť ju a chápať význam estetických faktorov v každodennom  

živote,  

- vedieť oceniť, vyjadriť úctu k umeleckým dielam svojho národa, i k dielam iných  

národností v danej krajine a celej Európe,  

- mať pozitívny postoj, kreativitu a snahu o kultiváciu estetických schopností  

formou umeleckého vyjadrovania vlastných pocitov a myšlienok  

a prostredníctvom zapájania sa do kultúrneho života,  

- vedieť pochopiť vlastnú kultúru a zmysel pre identitu ako základ otvoreného  

postoja vo vzťahu k rozmanitosti kultúrneho vyjadrovania a jeho rešpektovania.  

                      
3. Obsah učebného predmetu 

 

 

Prierezové témy Tematický 

   celok 

 Obsahový 

  štandard 

Výkonový 

 štandard 

  Počet 

  hodín 



ENV 

MDV 

MUV 

OSR 

TBZ 

RLK 

 

 

Vývoj reči 

 

Cviky zvukového 

vývoju, 

- povedačky 

- hry 

- dialogické 

a dramatické 

hry 

- básne 

- rozprávky 

Správna 

výslovnosť hlasov, 

viet. 

Spoločná hra. 

Porovnanie básni 

a rozprávok. 

 

 

  22 

ENV 

MDV 

MUV 

OSR 

TBZ 

RLK 

 

Domovina, 

naše okolie 

 

 

 

Pamätihodnostia  

našej rodnej zeme. 

Naša rodná dedina, 

rodné mesto. 

Tradícia, zvyk. 

Sviatok. 

 

 

 

 

 

Zrozumiteľná reč. 

Zahranie ľudových 

zvykov. 

Pochopenie 

dôležitosti 

sviatkov. 

 

 

 

 

   11 

 

Legenda:  

PRIEREZOVÉ TÉMY 

 

Environmentálna výchova ENV 

Mediálna výchova MDV 

Multikultúrna výchova MUV 

Ochrana života a zdravia OZO 

Osobnostný a sociálny rozvoj OSR 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti TBZ 

Dopravná výchova – výchova 

k bezpečnosti v cestnej premávke 

DOV 

Regionálna výchova a tradičná ľudová 

kultúra 

RLK 

 

 

 

 



4. Využitie disponibilných hodín 

 

Predmet maďarský jazyk je dotovaný 1 hodinou. Cieľom hodinovej dotácie pre rozvoj jazyka je  

naplnenie základnej myšlienky školského vzdelávacieho programu Každé dieťa je výnimočné. 

Žiaci sa oboznamujú a učia maďarský jazyk zábavnou formou, s využitím ich veku blízkym 

aktivitám – hra, pieseň, dramatizácia. Veľký dôraz kladieme na zvukovú stránku jazyka a správne 

osvojenie výslovnosti.  

Počas disponibilnej hodiny si žiaci osvojujú maďarský jazyk prostredníctvom hier, súťaží.  

 

5. Stratégie – metódy a formy práce 

 

Stratégie vyučovania kladú nároky na samostatnosť, tvorivosť a organizáciu práce učiteľa.  

Využívanie stratégií umožňuje učiteľovi úspešne vyučovať a žiakovi úspešne sa učiť. Učiteľ  

si formy a metódy vyberá a používa podľa svojho výberu tak, aby boli variabilné,  

aktivizujúce, tvorivé a humanizujúce. Správne zvolenými metódami a formami práce vytvára  

atmosféru , v ktorej sa žiak môže učiť bez strachu a stresu, podnecuje prirodzenú zvedavosť,  

motivuje k aktívnemu učeniu, podporuje sebahodnotenie, aby žiak poznal svoje prednosti  

i chyby, vytvára podmienky pre úspešnosť každého žiaka ako i pozitívnu pracovnú atmosféru.  

Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame na obsah vyučovania, na individualitu  

žiakov tak, aby boli splnené stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové kompetencie žiakov pre  

predmet. Pri výučbe Maďarského jazyka a literatúry využívame najmä:  

– motivačné rozprávanie a rozhovor / aktivizovanie poznatkov a skúsenosti žiakov /  

– didaktické hry / sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov a spontánnosti /  

– problémová metóda  

– rozprávanie / vyjadrovanie skúsenosti a aktívne počúvanie /  

– demonštračná metóda / demonštrácia predmetov, javov, činností /  

– dramatizácia / rozvoj vnímania, predstavivosti, pevnej vôle, prežívania /  

– výklad a vysvetľovanie učiva  

– prezentačná metóda / prezentácia s využitím interaktívnej tabule /  

– inovatívna metóda, metóda otázok a odpovedí  

– samostatná práca žiakov /s učebnicou, pracovným zošitom, počítačom, internetom /  

– skupinové , projektové, zážitkové, dialogické vyučovanie, práca vo dvojici  

– skúšanie / ústne, písomné, praktické /  

– návšteva knižnice, výstav, účasť na literárnych a recitačných súťažiach, ...  

 

 

6. Učebné zdroje 

 

 Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov využívame nasledovné učebné  

zdroje:  

 

 Főfai Attiláné:“ Erre kakas, erre tyúk“ 

 Föfai Attiláné: „Ez elment vadászni“ 

 Časopis: „Tücsök“ 

 

 



 

 

 

-náučná literatúra 

 

 

7. Hodnotenie predmetu 

 

 

Predmet rozvoj jazyka v 1. ročníku klasifikujeme. Hodnotenie prebieha v súlade  

s príslušným metodickým pokynom. Pri hodnotení a klasifikovaní žiakov so  

špecifickými potrebami dodržiavame metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov  

so špecifickými potrebami.  

 

 

 

 

 


