
 
Názov ŠVP ISCED 1 – primárne vzdelanie ZŠ s VJM Čierna nad Tisou 

Názov ŠkVP Každé dieťa je výnimočné – Minden gyerek különleges 

Vyučovací jazyk Maďarský 

Predmet Slovenský jazyk  

Ročník prvý  

Rozsah ŠVP 5      hodina/týždeň , ŠkVP 0     hodina/týždeň 0,  Spolu :165  

hodín/rok 

 

1. Charakteristika predmetu: 

 
Slovenský jazyk zaberá v hierarchii učebných predmetov popredné miesto. Je špecifickým 

učebným predmetom druhým jazykom po materinskom jazyku v školách s vyučovacím 

jazykom maďarským. Vyučovanie slovenského jazyka na 1. stupni základnej školy 

s vyučovacím jazykom maďarským má ústredné postavenie: má napomáhať celkovému 

osobnostnému rozvoju žiaka, získavaniu návykov slušného správania špeciálne v rečovej 

oblasti, kladne pôsobiť na vývin jeho rečovo-analogických schopností, rozvoj jazykového 

cítenia, tvorivosti a kladných postojov k slovenskému jazyku. 

Východiskom je skutočnosť, že žiaci prichádzajú do 1. ročníka s rôznymi  jazykovými 

a rečovými kompetenciami. Môže to byť z rôznych dôvodov: nepovinná návšteva MŠ, rôzna 

dĺžka navštevovania MŠ, nepovinná jazyková príprava v MŠ : rozdielne jazykové a sociálne 

prostredie žiakov (sociokultúrne prostredie), školská zrelosť (biologické predpoklady, 

dynamika a tempo vývinu, individuálne vlastnosti žiakov. jazyka, rozdielne jazykové 

kompetencie žiakov aj z materinského jazyka. 

Na hodinách slovenského jazyka žiaci vnímajú slovenskú reč na základe osvojených 

poznatkov v materinskom jazyku. Vyučovanie slovenského jazyka preto úzko súvisí aj s 

ostatnými učebnými predmetmi. Žiaci tejto vekovej kategórie sú vnímaví, orientujú sa hlavne 

na hrové situácie a formy vyučovania.  

V tomto veku vhodnou motiváciou môžeme vytvoriť a pestovať pozitívne postoje žiakov 

k slovenskému jazyku, ako druhému jazyku. Slovenský jazyk je nástrojom dorozumievania, 

v konečnom dôsledku však slúži na vyjadrenie vlastných myšlienok na veku primeranej 

úrovni žiakov. Učebný predmet využijeme aj na celkový rozvoj osobnosti žiaka.  
  Učebný predmet slovenský jazyk sa zaraďuje medzi špecifické učebné predmety na 1. stupni 

základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským. Slovenský jazyk je štátnym jazykom v 

Slovenskej republike a  súčasne  dorozumievacím jazykom občanov maďarskej národnosti 

v styku s národmi a národnosťami na území SR, ale nie je materinským jazykom žiakov ani 

vyučovacím jazykom školy. V hierarchii učebných predmetov na 1. stupni ZŠ s vyučovacím 

jazykom maďarským je druhým jazykom. Spoločenskou požiadavkou je jeho aktívne 

zvládnutie.  Vzhľadom na to, že slovenský jazyk je zásadne odlišný od materinského jazyka 

žiakov a sociálne prostredie väčšiny žiakov 1. stupňa ZŠ je prevažne maďarské, špecifikácia 

cieľov, výber a štruktúra učebného obsahu  a modelovanie procesu v učebných osnovách sa 

riadia princípmi vyučovania cudzích jazykov. V učebnom procese sa používajú metódy a  

učebné techniky  vyučovania - osvojovania cudzích jazykov, hlavne hravou metódou. Poňatie 

učebného predmetu, učebný obsah a vyučovacie metódy sú založené na princípoch 

komunikatívnosti, postupného rozvíjania vedomostí, zručností a návykov, veku primeranosti 

a postupne narastajúcej náročnosti v súčinnosti s princípmi humanity, vzájomnej tolerancie a 

demokracie, plne rešpektujúc individuálne schopnosti, sociálne a jazykové prostredie žiakov. 

Predmet slovenský jazyk sa vo 4. ročníku vyučuje v rozsahu 5 hodín týždenne, Žiak v tomto 



predmete upevní a aplikuje lexikálne a komunikačné poznatky osvojené na hodinách 

slovenského jazyka prostredníctvom hravých činností.  

 

2. Ciele učebného predmetu 

Cieľom pedagóga na 1. stupni v počiatočnej etape je, aby žiaci získali najzákladnejšie  

jazykové a rečové zručnosti, t. j. 

- dosiahnuť plynulý prechod od reproduktívnej k produktívnej forme komunikácie, 

- rozvíjať rečovo –komunikatívne zručnosti žiakov, 

- rozvíjať schopnosť dorozumieť sa v  rôznych komunikatívnych situáciách  

s primeranou znalosťou gramatiky, 

- podľa možnosti zabezpečiť jednojazyčný charakter vyučovania. 

-  

Cieľom žiaka na 1. stupni ZŠ naďalej ostáva: 

 

- rozumieť (počúvanie s porozumením), 

- hovoriť (usmerňovaný rozhovor a samostatný ústny prejav), 

-  čítať (čítanie porozumením), 

 

- písať (samostatný písomný prejav) v slovenskom jazyku. 

 

Konečným cieľom vyučovania slovenského jazyka je dosiahnuť, aby žiaci po skončení 

prvého stupňa základnej školy vyjadrovali svoje myšlienky ústne aj písomne po slovensky 

samostatne, bez väčších ťažkostí na úrovni primeranej veku, t.   základnej školy s vyučovacím 

jazykom maďarským podľa vzoru európskeho jazykového portfólia. Táto úroveň umožňuje 

čiastočne uvedomené osvojovanie slovenského jazyka praktickým osvojovaním ortoepických, 

ortografických a 

gramatických pravidiel potrebných na ústnu a písomnú komunikáciu  v danom  

vývojovom období. 

 

Kľúčové kompetencie žiaka: 

Žiaci  majú dosiahnuť taký stupeň rozvoja komunkatívnych zručností v rámci predpísaného 

učiva, aby : 

- vedeli samostatne aplikovať osvojené rečové zručnosti v štandardoch i v obdobných 

komunikatívnych situáciách, 

- vedeli samostatne odpovedať na otázky a aj sami vedeli  tvoriť jednoduché otázky, 

- vedeli sa správne a pomerne rýchlo orientovať v rečových informáciach a tieto vedeli 

rečovo správne interpretovať, 

- vedeli správne reagovať na partnerovu repliku, 

- vedeli samostatne opísať známy obrázok alebo situáciu, 

- vedeli formovať hlásenie, prosbu, ospravedlnenie, poďakovanie, 

- vedeli aktívne a správne využiť osvojenú slovnú zásobu, 

- sa priblížili správnej spisovnej výslovnosti, 

- automatizovať návyky ústnej reči, 

- zvyšovať častosť zapojenia  sa žiakov do rečovej činnosti, do dialógov i súvislých 

prejavov a má sa zvyšovať kvalitatívna úroveň týchto javov. 

 

 

 



3. Obsah vzdelávania 

 

 

                                                                        

Ciele 
Tematický 

    celok 

Obsahový 

  štandard 

  Výkonový 

  štandard 

  Počet 

   hodín 

Pochopí reč 

partnera v 

transakčných 

rečových 

situáciách. 

Osobné údaje a 

     rodina 

Členovia rodiny: 

rodičia, súrodenci, starí 

rodičia. Slovenská 

podoba svojho 

 mena, mená rodičov, 

súrodencov, vek, 

narodeniny, sviatky. 

 

 

 

 

 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj. 

Samostatne 

charakterizovať 

 členov rodiny, 

priateľov. Používať 

zámena 

(osobné: ja, ty, on, 

ona, my, oni, 

ukazovacie: ten, tá, to, 

tie, 

opytovacie: kto, čo, 

aký, aká, aké, kde,  

privlastňovacie: môj, 

moja, moje). 

- pestovať kvalitné 

medziľudské vzťahy, 

rozvíjať 

sociálne spôsobilosti 

potrebné pre osobný 

a sociálny život. 
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Získanie 

informácii a  

informovanie 

druhých, 

vyjadrenie, že sa 

niečo páči alebo 

nepáči. 

 

 

 

 

Dom a domov 

 

Pomenovanie 

miestností v dome/v 

byte, kuchyňa, detská 

izba, pomenovanie 

zariadení, činností, 

mesto/dedina. 

 

 

Multikultúrna 

výchova 

 

Vyjadrenie 

priestorových 

vzťahov. Správne 

používať najznámejšie 

dokonavé 

a nedokonavé slovesá, 

slovesné časy. 

 

 rešpektovať 

a podporovať rôzne 

kultúrne ukotvenie 

vo  

svojom okolí. 
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Riešenie 

štandardných 

sociálnych 

situácií 

primerané 

svojmu veku v 

rámci 

komunikačných 

tém. 

 

 

 

Každodenný 

život 

 

Režim dňa, môj 

kamarát. 

 

 

 

 

 

 

Tvorba projektov 

a prezentačné 

zručnosti. 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

 

 

Nadviazanie 

kontaktu s osobami. 

Primerane situácií 

používať zdvorilostné 

frázy (pozdravy, 

privítanie, poďakovanie, 

prosbu). 

 

Príprava prezentácie. 

Režim dňa. 

 spoznávať sám 

seba, svoje 

dobré ale aj slabé 

stránky 
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Dramatizuje 

precvičený text 

(rozprávku) 

 

   Voľný čas 
Športy, divadlo, kino, 

detské ihrisko, 

počítač, televízor. 

 

 

Dopravná výchova- 

výchova k bezpečnosti 

v cestnej premávke. 

Mediálna výchova 

Správna výslovnosť 

hlások, slov, slovných 

spojení a viet. 

Porozumie otázkam 

učiteľa. 

 postupne 

pripraviť deti na 

samostatný pohyb 

v cestnej premávke. 

- kriticky a selektívne 

využívať média a ich 

produkty. 
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Rozumie krátky 

súvislý prejav 

i dialóg 

prednesený 

priamo ale aj 

z nahrávky. 

 

 

  Cestovanie 

Dopravné prostriedky, 

cesta do školy, 

správanie sa pri 

cestovaní. 

 

Dopravná výchova 

Finančná gramotnosť 

zapojiť sa do rozhovoru 

započatého inou 

osobou. Osvojiť 

základné požiadavky 

bezpečného cestovania. 

 

- schopnosť zvládnuť 

základné taktické prvky 

chôdze a jazdy v cestnej 

premávke 
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Opis niekoho 

alebo niečoho na 

základe 

pomocných 

otázok. Rieši 

štandardné 

sociálne situácie 

primerané 

svojmu veku. 

 

 Starostlivosť 

o zdravie a telo 

Zdravie, choroba, 

osobná hygiena, 

obliekanie, zdravá 

výživa, životospráva, 

šport. 

Ochrana života 

a zdravia. 

Prakticky aplikovať 

doteraz získané 

vedomosti. 

- pripraviť každého 

jednotlivca na život 

v prostredí, v ktorom sa 

nachádza.  
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Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

                                                                                 

Rozumie bežným 

povelom, 

pokynom, 

pozdravom, 

zdvorilostným 

prejavom. 

 

  Škola a trieda 
Budova, zariadenie 

triedy, učebné  

predmety, základné 

učebné pomôcky, 

činnosti v triede, 

v škole, na školskom 

dvore, na ihrisku. 

 

Ochrana života a 

zdravia 

Tvorí vety o živote 

v škole, rozpráva 

o nejakej udalosti. 

 

 

Ochrana prostredia, 

v ktorom sa nachádza 
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Nadviazanie 

kontaktu 

s osobami. 

Obchod, 

nakupovanie,          

čísla 

Kultúra nakupovania 

 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

Finančná gramotnosť 

Jasne, nahlas, 

zrozumiteľne rozprávať. 

Pestovať kvalitu 

medziľudských 

vzťahov. 
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Rozpráva 

o nejakej udalosti 

alebo činnosti na 

základe ilustrácie, 

obrázok 

a pomocných 

otázok. Hovorí 

krátkymi vetami 

o rodinnej 

slávnosti na 

základe otázok. 

 

 

 

 Počasie, kalendár 

Dni v týždni, sviatky: 

Mikuláš, Vianoce, 

Nový rok, Veľká noc, 

Deň matiek, 

prázdniny. 

 

Enviromentálna 

výchova 

 Zahrať spoločne 

bábkovú alebo inú 

scénku. Vysvetliť 

význam slov vlastnými 

slovami. 

Chápať potrebu ochrany 

životného prostredia na 

celom svete. 
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Porozumie krátkej 

rozprávke, ktorá 

má obdobu aj 

v maďarčine. 

  

Príroda, ročné       

obdobia 

Domáce, lesné 

a poľné zvieratá, 

rastliny. Činnosti 

v záhrade, premena 

prírody podľa ročných 

období, ochrana 

životného prostredia. 

 

 

Ochrana života a   

zdravia 

 Vlastnosti osôb, zvierat, 

rastlín a veci. 

 

 

 

 

 

 

Uvedomiť si reálnu 

možnosť ekologických 

katastrof. 
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4. Neboli pridané hodiny zo ŠkVP. 

 

5. Metódy a formy práce 

 skupinové diferencované 

 slovné: výklad, diskusia, vysvetľovanie 

 

6. Učebné zdroje 

 R. Skabelová, I. Bonová: obrázková stena 

 Ypsilon učebnica pre 1. ročník 

 Detské časopisy – Adamko, Zornička, Maxík 

 

7. Hodnotenie predmetu 

Počas roka hodnotíme motivačnými znakmi, ústne, pochvalou, známkami.  Na  

vysvedčení predmet SJL  v prvom ročníku je hodnotený spoločne s ostatnými predmetmi 

známkami. Hodnotenie prebieha v súlade príslušným metodickým pokynom č.22/2011-R. 

 

 


