
 

  

 
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 tretí 

Rozsah ŠVP5      hodina/týždeň , ŠkVP 0     hodina/týždeň ,  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 predmetu: 

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

jazykové a rečové zručnosti, t. j. 

o dosiahnuť plynulý prechod od reproduktívnej k produktívnej forme komunikácie, 

o rozvíjať rečovo –komunikatívne zručnosti žiakov, 

o rozvíjať schopnosť dorozumieť sa v  rôznych komunikatívnych situáciách  

s primeranou znalosťou gramatiky, 

o 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 

 

Cieľ a kľúčové 

kompetencie 

Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Počet h. 

  KOMUNIKÁCIA A 

SLOH 

     

Utvárať 

komunikatívnu 

kompetenciu 

 

1.Počúvanie s 

porozumením 

Nadviazanie 

kontaktu s osobami 

hovoriacimi po 

slovensky 

Porozumieť rečovému zámeru 

partnera (učiteľa slov. jazyka, 

spolužiakov s materin. jazykom 

slovenským) v bežných 

sociálnych  situáciách 

 25 

  

2.Čítanie 

Čítanie a práca 

s textom 

 

Dopravná výchova 

 

 

Multikulturálna 

výchova 

Rýchlo a presne rozlíšiť písmená 

slovenskej abecedy, ich spájanie 

a správne aplikovanie 

v slovenských slovách spolu 

s správnou intonáciou, pauzami 

až k automatizácii 

Na základe ústne pripravených 

textov sa majú naučiť čítať 

s porozumením krátke texty 

primerané ich veku a jazykovým 

zručnostiam 

Majú vedieť nájsť počutý text 

v učebnici a samostatne 

odpovedať na otázky uvedené za 

textom a tvoriť otázky 

k prečítanému textu      

 

Po príprave čítať samostatne 

s porozumením ,kratšie texty v 

učebnici a v detských časopisoch 

 

15 

 3. Ústny 

a písomný prejav 

 Majú vedieť rozprávať krátkymi 

vetami o prebratej konverzačnej 

téme pomocou obrázkov alebo 

učiteľových otázok 

Vedieť tvoriť otázky k témam a 

reagovať na ne 

Po príprave samostatne vedieť 

reprodukovať obsah článkov 

a rozprávok 

Vedieť vysvetliť  význam 

antonymami a synonymami 

Poznať svoje osobné údaje 

Používať pozdravy zamerané na 

 23 



fázy dňa 

 

V súlade s 

osvojovaním 

lexikálnych 

jednotiek určených 

na produktívne a 

receptívne 

osvojenie získavať 

schopnosť  

porozumieť a 

tvoriťz gramatickej, 

pravopisnej a 

štylistickej 

stránkysprávne 

vety, dialógy a 

súvislé ústne a 

písomné prejavy 

4.Tvorba 

dialógov 

Zručnosť tvoriť 

dialógy 

Začať, rozvíjať a ukončiť hovor; 

požiadať o opakovanie, 

vysvetlenie niečoho, o zmenu 

tempa, dynamiku hovoru  

V rozhovoroch vyjadriť vlastné 

myšlienky 

 15 

  5.Štylizácia a 

kompozícia 

Štylizácia viet 

 

Zoštylizovať vety a vetné 

konštrukcie 

 

 7 

  JAZYKOVÁ 

KOMUNIKÁCIA 

    

Získavať schopnosť 

porozumieť a tvoriť 

z gramatickej, 

pravopisnej a 

štylistickej stránky 

správne vety, 

dialógy a  súvislé 

ústne a písomné 

prejavy 

1.Lexikológia Slovná zásoba Aktívne používať približne 250 

lexikálnych jednotiek 

a frazeologických spojení 

Používať receptívne osvojené 

lexikálne jednotky pri reprodukcii 

vypočutého  alebo prečítaného 

textu a pri práci s literárnym 

textom 

25 

    Poučenie o 

používaní slovníkov 

Vedieť pracovať s obrázkovým 

slovníkom  

  

  2.Zvuková 

stránka reči a 

pravopis 

Hláska -písmeno Vedieť správne vyslovovať slová 

a správne ich napísať 

 7 

    Abeceda 

Mediálna výchova 

Vymenovať hlásky slovenskej 

abecedy 

Odlišnosti maďarských a 

slovenských tvarov písma 

  

   Správna výslovnosť 

a artikulácia 

slovenských hlások 

Správne vyslovovať slovenské 

samohlásky, dvojhlásky, odlišné 

spoluhlásky, slabikotvorné 

spoluhlásky a skupiny slov so 

  



slabikotvornými spoluhláskami 

  3.Morfológia Podstatné mená Rozlišovať rody podstatných 

mien 

13 

    Zámená  Určovanie vlastníka pomocou 

prisvojovacích zámen, osobné 

zámená 

 

    Číslovky  

 

Finančná 

gramotnosť 

Číslovky do 100 v spojení 

s podstatnými menami 

  

   

Príslovky  

Ovládať bežné príslovky miesta, 

času, spôsobu 

 

  LITERÁRNA 

KOMUNIKÁCIA 

    

Získavať zručnosť 

porozumieť veku a 

jazykovej úrovni 

primerané 

slovenské literárne 

texty získavať 

základné, zručnosti  

v práci s textomi 

1.Čítanie Čítanie a 

reprodukcia obsahu 

Plynule nahlas čítať so správnou 

výslovnosťou a intonáciou známe  

ukážky 

Reprodukovať obsah  podľa 

učiteľových otázok a samostatne, 

pri reprodukcii využívať kľúčové 

slová 

 15 

Prehlbovať 

pozitívny vzťah k 

slovenskej reči, 

kultúre  

2.Tematické  

okruhy a témy 

Básne 

 

Enviromentálna 

výchova 

Odporúčané básne na 

memorovanie napr. Svätojánska 

muška, Prvý sneh, Konvalinky, 

Bola raz jedna trieda..... 

 

25 

    Ľudové piesne, 

detské hry, malé 

formy ľudovej 

slovesnosti 

 

Mediálna výchova 

Čítať so správnym prízvukom a 

intonáciou a rytmicky čítať krátke 

formy ľudovej slovesnosti 

 

     Vedieť slovenské pomenovanie 

kratších útvarov ľudovej 

slovesnosti 

Prednášať spamäti 5 básni, 

spievať 5 piesní, 2-3 úryvky 

precvičenej ľahšej prózy 

v rozsahu 5-6 viet 

Vedieť napísať pomocou otázok 

krátky sloh 5-6 viet o prebratej 

téme 

Zdokonaliť písanie písmen 

slovenskej abecedy, interpunkčné 

znamienka a pod.  

 

  

 

 



4. Neboli pridané hodiny zo ŠkVP. 

5.Metódy a formy práce 

Na splnenie vytýčených cieľov vyučovania slovenského jazyka je nevyhnutné používať 

aktivizujíce vyučovacie metódy, a to predovšetkým samostatnú prácu žiakov, prácu vo 

dvojiciach a skupinovú prácu. Pre učiteľa znamená, že individuálnym prístupom objavuje a 

usmerňuje rozvoj schopností jednotlivých žiakov, riadi tvorivú prácu kolektívu triedy. 

U žiakov obľúbenou metódou sú didaktické hry – cvičenia a hry so slovami,  tajničky, 

rébusy. 

Neustála motivácia – vstupná, priebežná  podporuje žiakov v činnosti, núti ich k lepšej 

výkonnosti. 

Neoddeliteľnou súčasťou vyučovacích hodín slovenského jazyka a literatúry je inscenačná 

metóda – hra v situácii, v roli, dramatizácia textu. 

Práca so slovníkmi, detskými časopismi a literatúrou pre deti a mládež na vyučovacích 

hodinách rozvíja zručnosť žiakov, vedie k širšiemu a hlbšiemu poznaniu jazyka. 

Slovné metódy ako sú rozprávanie, dialóg, vymýšľanie príbehov, dokončenie príbehu, 

diskusia sú najfrekventovanejšími metódami vyučovacích hodín. 

 

6.Učebné zdroje: 
 

Učebnica, Pracovný zošit: 

Bernátová, A.Baráth, H., Nosák, J. J.:YPSILON - Slovenský jazyk pre 3.ročník ZŠ 

s vyučovacím jazykom maďarským 

Slovníky: obrázkové slovníky 

Detské časopisy:  Maxík, Zornička 

Literatúra pre deti a mládež 

 

7.Hodnotenie predmetu: 
 

 

 Žiaci  v predmete slovenský jazyk sú hodnotení klasifikačnými stupňami známok za ústne 

odpovede a písomný prejav. Hodnotia sa krátke diktáty, písomné práce po ukončení 

tematického celku, krátke písomné práce z osvojených slov, krátke slohové práce. Hodnotenie 

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

 

 



 


