
Názov ŠVP ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelanie 

Názov ŠkVP Každé dieťa je výnimočné – Minden gyerek különleges 

Vyučovací jazyk maďarský 

Predmet slovenský jazyk a slovenská literatúra  

Ročník siedmy 

Rozsah ŠVP   4 hodín / týždenne, ŠkVP  1  hodina /  týždenne   Spolu :  165  

hodín / rok 

 

1. Charakteristika  učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania 

    Učebný predmet slovenský jazyk a slovenská literatúra sa zaraďuje medzi špecifické 

učebné predmety na 2. 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. Slovenský jazyk v školách 

s vyučovacím jazykom maďarským je podľa poradia osvojenia si druhý jazyk popri 

materinskom jazyku žiakov. Je to špecifickým predmetom. Má nielen významné a osobitné 

miesto, ale aj výrazne odlišnú funkciu od ostatných cieľových jazykov  (cudzích 

jazykov),ktoré sa na školách vyučujú. Je dôležité upozorniť na to, že sa slovenský jazyk 

genealogicky a typologicky odlišuje od materinského jazyka   a riadi sa princípmi vyučovania 

cudzích jazykov, výberom a štrukturáciou učebného obsahu a modelovanie procesu v 

učebných osnovách, učebniciach a metodických príručkách pre učiteľov sa riadia princípmi 

vyučovania cudzích jazykov. Spoločenskou požiadavkou je jeho aktívne zvládnutie.  

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

a sociálne prostredie väčšiny žiakov druhého 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. 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. 

Zložka komunikácia  a sloh je dominantnou zložkou, lebo komunikácia je cieľom, obsahom 

aj prostriedkom osvojenia slovenského jazyka. 

Jazyková komunikácia je zameraná na získavanie kompetencie správne po slovensky sa 

vyjadrovať ústne a písomne zo stránky vhodného výberu slovnej zásoby a zo stránky 

gramatickej správnosti. 



Literárna komunikácia zahrňuje čítanie a interpretáciu slovenských literárnych textov, 

literárnu komunikáciu na základe analýzy literárnych textov, oboznamovania sa s vybranými 

predstaviteľmi slovenskej literatúry a s ich vybranými dielami. 

Predmet slovenský jazyk a slovenská literatúra sa v  7. ročníku  nadväzuje na získané 

poznatky žiakov zo 6 . ročníka. 

2. Ciele učebného predmetu a kompetencie 

Hlavným výchovno-vzdelávacím cieľom vyučovania slovenského jazyka a slovenskej 

literatúry na 2. stupni ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským je – v nadväznosti na 

vedomosti, zručnosti a návyky žiakov z maďarského jazyka a literatúry a na základné 

komunikačné zručnosti žiakov zo slovenského jazyka, získané na 1. stupni ZŠ s vyučovacím 

jazykom maďarským – získať komunikatívnu kompetenciu potrebnú na aktívne používanie 

slovenského jazyka v bežných sociálnych situáciách a kompetenciu aktívneho čitateľa veku a 

jazykovým zručnostiam primeranej slovenskej literatúry. Základnou a kľúčovou cieľovou  

kompetenciou je komunikácia v slovenskom jazyku, t.j. schopnosť po slovensky vyjadriť a 

interpretovať svoje myšlienky, pocity a informácie ústne a písomne a zapájať sa do 

komunikácie v rozličných sociálnych kontextoch. Plnenie vytýčeného výchovno-

vzdelávacieho cieľa sa dosahuje rozvíjaním komunikačných schopností žiakov v štyroch 

základných formách rečovej činnosti: v počúvaní s porozumením, hovorení, čítaní a písaní, 

ako aj vo vedľajších formách komunikácie: vo výslovnosti a pravopise, rozvíjaním 

vedomostí, zručností a návykov žiakov, formovaním ich postojov, cibrením ich jazykového 

citu a formovaním ich estetického vkusu, vhodnou motiváciou učebnej činnosti žiakov pri 

osvojovaní slovenského jazyka a spoznávaní slovenskej reči a kultúry, vedením žiakov k úcte 

k slovenskému jazyku a k slovenskej kultúre, utváraním a rozvíjaním jazykovej, 

sociolingvistickej, sociokultúrnej, strategickej, textovej a multikultúrnej subkompetencie 

žiakov, cieľavedomým plánovaním jazyka osvojovania, ktorým má byť jazykový štandard 

postupne rozširovaný o receptívne osvojovanie jazyka literárnych diel, populárnonáučnej 

literatúry a odbornej terminológie ostatných učebných predmetov, používanej v bežnej 

komunikácii. 

Kompetencie  

Všeobecné kompetencie  
Komunikačná kompetencia s nasledujúcimi subkompetenciami:  

 jazyková kompetencia – ovládanie náležitej slovnej zásoby a gramatických štruktúr s 

dôrazom na syntaktické štruktúry a tvorbu správnych viet, schopnosť využívania týchto 

schopností v procese komunikácie,  

 sociolingvistická kompetencia – schopnosť rečového stvárňovania prejavu s prihliadaním 

na miesto a vzťah účastníkov komunikácie, na ich rečové zámery a roly, schopnosť sa im 

prispôsobiť,  

 textová kompetencia – schopnosť tvoriť rozličné texty na základe poznatkov o štruktúre a 

jazykovej forme ústnych a písomných textov, získaných pomocou modelových textov,  

 strategická kompetencia – schopnosť prekonať ťažkosti pri pochopení a vyjadrovaní, 

schopnosť pochopiť základnú myšlienku, resp. výraz nahradiť opisom, synonymami a pod.,  

 sociokultúrna kompetencia - poznať vybrané a použité jazykové prostriedky v danom 

prostredí, spoločenské zvyky a očakávania, ovládať rečovú etiketu, ako aj mimojazykové 



prostriedky komunikácie (mimika, gestá, vzdialenosť medzi účastníkmi komunikácie, kontakt 

zrakom a pod.) a schopnosť využívať tieto poznatky,  

 interkultúrna/multikultúrna kompetencia – schopnosť pochopiť správanie sa ľudí 

rozličného kultúrneho pôvodu, schopnosť realizovať vlastné presvedčenie, vieru, hodnoty a 

kultúrne zvyky; schopnosť pochopiť iných ľudí , nadviazať s nimi vzťahy;  

 

Kognitívna kompetencia:  

 schopnosť samostatne získavať poznatky a informácie, orientovať sa v nich, používať 

slovníky, 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 slovenského 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 intrapersonálne a interpersonálne problémy, schopnosť prežívania, 

rozvíjania seba samého, vysporiadať sa s vlastnými nedostatkami, schopnosť asertívneho 

správania, schopnosť pracovať v kolektíve a v skupine;  

 schopnosť osvojiť si a preberať postoje, schopnosť rozoznať sociálne hodnoty, 

argumentovať pre všeľudské hodnoty a etické normy (napríklad láska, pravda, humanita, 

krása, dobro, mier, tolerancia, láska k vlasti);  

 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  

Počúvanie s porozumením  

 Pochopiť rečový zámer partnera (učiteľa, spolužiakov, rovesníkov a dospelých s 

materinským jazykom slovenským) v bežných sociálnych situáciách 10 - 15-ročných žiakov.  

 Porozumieť podstatu autentických slovenských rozhovorov a kratších súvislých prejavov 

(napríklad rozprávanie o zážitkoch, informácie o knihách, filmoch, návody a jednoduché 

recepty), v ktorých hovoriaci hovoria kultivovanou hovorovou slovenčinou v prirodzenom 

tempe.  

 Porozumieť kratšie správy v rozhlase a televízii (napríklad predpoveď počasia, krátke 

informácie, správy, oznamy).  

 Globálne porozumieť súvislé texty a adaptované literárne ukážky v rozsahu 4 - 5 minút s 

menším počtom (5 - 6) neznámych slov, prednášané učiteľom, inou známou alebo neznámou 

osobou, resp. vypočuté zo zvukovej nahrávky.  

 Po príprave pochopiť podstatu kratších neadaptovaných literárnych ukážok prednášané 

učiteľom, inou známou osobou, resp. vypočuté v rozhlase alebo televízii.  

 Globálne porozumieť kratšie televízne inscenácie a filmy určené pre deti a mládež.  

 

Ústny prejav  
 Poznať a tvoriť ústne formy spoločenského styku.  



 Reprodukovať vypočuté a prečítané texty.  

 Stručne zhrnúť dejovú podstatu filmového alebo divadelného predstavenia.  

 Začať, rozvíjať a ukončiť rozhovor v bežných sociálnych situáciách.  

 Zapájať sa do rozhovoru týkajúceho sa osobného a školského života a záujmovej oblasti, v 

rozhovoroch vyjadriť vlastné myšlienky, mienku, postoje, názory a city, vysvetliť, resp. 

zdôvodniť svoje názory a stanovisko a presvedčiť partnera.  

 Podávať a získavať informácie, vyjadriť záujem o niečo a želanie.  

 Riešiť veku primerané štandardné sociálne situácie: v meste/v mieste bydliska, na pošte a v 

poštovom novinovom stánku, na stanici, v dopravnom prostriedku, v obchode, v obchodnom 

dome, v zdravotníckom zariadení, v kultúrnom a športovom zariadení, v zariadeniach služieb 

pre obyvateľstvo, v stravovacom zariadení.  

 Tvoriť zážitkovo-dejové prejavy a dramatizovať texty.  

 Opísať svoj denný režim, rodinu; život v rodine, činnosť (záujmovú činnosť, športovú 

alebo spoločenskú hru), jednoduchý pracovný postup, opísať a hodnotiť osobu, predmety, 

budovu, miestnosť, miesto, prírodu, prírodné javy.  

 Charakterizovať hrdinu filmového alebo divadelného predstavenia, prečítanej knihy, 

literárnej ukážky, hodnotiť jeho správanie a činy, charakterizovať známu osobu.  

 Poskytnúť informácie o zemepisných resp. prírodných, historických a kultúrnych, 

zaujímavostiach bydliska, blízkeho okolia a o významnejších reáliách Slovenskej republiky.  

 V súlade s tematickým zameraním rozvoja rečových zručností sprostredkovať v 

slovenskom jazyku poznatky všeobecno-záujmového charakteru získané v maďarskom jazyku 

(v iných učebných predmetoch, z populárno-náučnej literatúry, z rozhlasu, televízie).  

 Komentovať výpoveď osoby hovoriacej po maďarsky osobe hovoriacej po slovensky.  

 Vyjadriť súhlas, nesúhlas, porozumenie, neporozumenie, úmysel, ochotu, neochotu, 

pochybnosť, istotu, neistotu, záujem, nezáujem, vďaku, pochvalu, uznanie, odmietnutie;  

duševné pocity a náladu: radosť, žiaľ, obavu, obdiv, prekvapenie, súcit, spokojnosť, 

nespokojnosť, nadšenie, ľútosť, sklamanie, sympatiu, antipatiu, hnev, zlosť, pohoršenie; 

vyjadriť, že sa voľačo páči, nepáči, chutí, nechutí; vôľu a výzvu: prosbu, radu, inštrukciu, 

pokyn, príkaz, zákaz, povolenie, potrebu, želanie, návrh na uskutočnenie voľačoho;  

logické vzťahy a súvislosti: nutnosť, nevyhnutnosť, možnosť, nemožnosť, podmienenosť, 

príčinu – dôsledok, cieľ – príčinu, plynulosť a ukončenosť, miesto, smerovanie, smery.  

 

Čítanie  
 Schopnosť v náležitom tempe a so správnou výslovnosťou, intonáciou a prízvukom čítať 

texty.  

 Schopnosť nahlas čítať písané hovorové texty, informačné texty, náučné texty, 

administratívne texty, adaptovanú beletriu a populárno-náučné texty.  

 Schopnosť čítať s porozumením: rozumieť čítanému textu, vzťahom a súvislostiam v nich, 

vedieť rozlíšiť podstatné od menej podstatného a urobiť závery.  

 Schopnosť kriticky čítať texty: schopnosť vnímať problémy, zbadať chyby, protirečenia v 

textoch, schopnosť zaujať stanovisko k prečítanému textu (súhlas, nesúhlas ...).  

 Schopnosť čítať kreatívne: schopnosť riešiť problémy v texte, čítanie komentovať 

vyjadrením prekvapenia, súhlasu, nesúhlasu, emócií pri čítaní.  

 Schopnosť estetického čítania: schopnosť zistiť, prečo je text pekný, interpretovať estetické 

hodnoty textu, schopnosť výrazne čítať a predčítať texty.  

 Schopnosť študijného, selektívneho, informatívneho a rýchleho čítania.  

 Schopnosť orientácie v rozličných slovníkoch, príručkách a lexikónoch.  

 Texty členiť na menšie významové celky a vyjadriť obsahovú podstatu jednotlivých 

tematických celkov.  



 Pracovať s rozličnými slovníkmi a príručkami.  

 

Písomný prejav  

 Schopnosť utvoriť písomné formy spoločenského styku (blahoželanie, pozdrav, pozvanie, 

poďakovanie, súkromný list, SMS, e-mailovú správu), oznámenie, správu, objednávku, radu a 

pokyny.  

 Vyplniť rôzne tlačivá: sprievodku na balík, podací lístok, peňažnú poukážku, zloženku, 

dotazník, prihlášku, preukaz (na vlak, na autobus), legitimáciu (do knižnice) a pod., súvisiace 

s osobnými skúsenosťami žiaka.  

 Schopnosť napísať stručný obsah vypočutého alebo prečítaného textu.  

 Schopnosť napísať rozprávanie, opis s rozprávaním, opis činnosti, pracovného postupu.  

 Schopnosť pripraviť písomné informácie o prečítanej knihe, vyjadriť v nich vlastné názory, 

hodnotenie a odporúčanie so zdôvodnením.  

 Schopnosť opísať udalosti a zážitky, ktoré žiak zažil osobne, resp. bol ich priamym 

účastníkom, ktoré videl alebo čítal alebo počul o nich.  

 Opísať mesto/dedinu, miesto, budovu, prírodu, rastlinstvo a živočíchov; v opisoch vyjadriť 

vlastné názory a hodnotenie.  

 Schopnosť písomne charakterizovať známu osobu, literárneho alebo filmového hrdinu.  

 Schopnosť členiť písomné prejavy na úvod, jadro a záver.  

 Vedieť zostaviť osnovu k textom učebnice a k prečítaným literárnym ukážkam.  

 Schopnosť robiť si poznámky pri počúvaní a čítaní.  

 Zručnosť používať prekladový slovník a príručku slovenského pravopisu pri písaní.  

 Schopnosť aplikovať osvojené základné pravidlá slovenského pravopisu súvisiace s 

osvojovaním slovnej zásoby a gramatiky pri tvorbe písomného prejavu a pri písaní na diktát.  

 

Základné jazykové kompetencie  
 Porozumieť a tvoriť z obsahovej a jazykovej stránky správne vety.  

 Schopnosť aktívne využívať osvojené jazykové prostriedky v ústnej a písomnej 

komunikácii.  

 Schopnosť porozumieť lexikálne jednotky určené na receptívne osvojenie pri počúvaní s 

porozumením a čítaní.  

 Schopnosť spájať vety do súvislých celkov.  

 Poznať základné odlišnosti medzi slovenským a maďarským jazykom vo výslovnosti, 

pravopise a v gramatickej štruktúre a tieto poznatky tvorivo aplikovať pri tvorbe ústnych a 

písomných prejavov.  

 Činnosti na lexikálne a gramatické stvárňovanie gramatických javov.  

 Činnosti na vonkajšie stvárňovanie gramatických javov: výslovnosť, dynamika, rytmus, 

melódia a pod.  

 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 plynule nahlas a potichu čítať s porozumením literárne texty.  

 Výrazne čítať vyznačené časti prozaických diel a básní.  

 Samostatne čítať veku a jazykovým zručnostiam primerané ukážky zo slovenskej literatúry.  

 Schopnosť reprodukovať obsah prečítaných literárnych ukážok, resp. ucelených literárnych 

diel.  



 Schopnosť vyrozprávať príbehy a zážitky súvisiace s prečítanými literárnymi ukážkami a 

dielami.  

 Vedieť rozlíšiť ľudovú slovesnosť a umelú literatúru, 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.  

 Schopnosť využívať poznatky a zručností získané na hodinách maďarskej literatúry pri práci 

so slovenským literárnym textom.  

 

 

3. Obsah učebného predmetu 

Prierezové témy Tematický celok Obsahový 

štandard 

Výkonový štandard Počet 

h. 

  KOMUNIKÁCIA A 

SLOH 

   Žiak vie: 60 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

1.Počúvanie s 

porozumením 

Nadviazanie 

kontaktu s osobami 

hovoriacimi po 

slovensky 

 

Oznámenie 

a vyjadrenie 

stanoviska 

 

Vyjadrenie vôle 

a pocitov 

 

 

Vyjadrenie 

duševných pocitov 

a nálady 

 

Opis voľakoho alebo 

voľačoho 

Vyjadriť pozdravy, oslovenia, 

rozlúčenie, zoznamovanie sa, 

prosba, poďakovanie, 

ospravedlnenie, vyjadriť 

pochopenie, záujem - nezáujem 

Získavať a poskytovať 

informácie, požiadať o radu, 

poskytnúť radu, vyjadriť ochotu, 

neochotu, neistotu, pochybnosť  

 

Požiadať o zopakovanie 

výpovede, slušne vyjadriť prosbu 

a želanie, návrhy a podnety..... 

 

Vyjadriť sympatie, antipatie, 

pohoršenie 

 

Opísať ľudí, predmety a vecí, 

problému, prostredia  širšieho 

okolia a prírody 
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asociálny rozvoj 

Mediálna výchova 

spoločenského 

styku 

pozvania, privítania 

a poďakovania, ospravedlnenie, 

telefonovanie, spoločenské 

rozhovory pri nákupoch 

a službách 

 

                  rečové 

zámery: 

 Upevňovať a prehlbovať 

zručnosti získané v 5. a 6. ročníku 

Realizovať rečový zámer 

s dôrazom na tvorbu dlhších 

replík, na rýchle reagovanie na 

podnet a jazykovú správnosť 

  

Multikultúrna 

výchova 

 

 

 

 

 

Finančná 

gramotnosť 

 

 

 

Enviromentálna 

výchova a ochrana 

životného 

prostredia 

 

 

 

Tvorba projektu 

a prezentačné 

 Škola 

 

 

Rodina 

 

Voľný čas 

 

Obchody a služby 

 

 

 

 

Kultúra a umenie 

 

 

 

 

Zdravie 

 

Riešenie  veku 

primerané 

štandardné sociálne 

situácie 

Rozprávať o škole: o  život 

v škole, o nových predmetov  v 7. 

ročníku, učiť sa cudzie jazyky 

Komunikovať samostatne o téme 

rodina : život v rodine, 

domácnosť, životné podmienky, 

príbuzenské vzťahy, život 

v neúplných rodinách 

Komunikovať samostatne o téme 

voľný čas :  informovať sa  

a získať informácie o rôznych 

historických pamiatkach  a pod. 

Komunikovať samostatne o téme 

služby - služby pre obyvateľstvo, 

obchody a nákupy, v reštaurácii, 

u obuvníka, opravára hodín, 

u kaderníčky, u holiča, 

u krajčírky, v kvetinárstve, 

nákupy v textilnej galantérii, 

v predajni fotoaparátov, hodín a v 

klenotníctve 

Komunikovať samostatne o téme 

kultúra : knihy, časopisy, noviny, 

rozhlas, film, divadlo hudba 

v našom živote, dejiny knihy, 

moja najobľúbenejšia kniha – 

naše knihy, ideme do kina, 

najobľúbenejší  film, herec 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



zručnosti 

 

 

 

Mediálna výchova 

Dopravná výchova 

 

 

 

 

Enviromentálna 

výchova  a ochrana 

životného 

prostredia 

Dopravná výchova 

 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

 

 

 

 

Tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti 

 

 

 

 

Príroda 

 

 

 

 

 

Naša vlasť 

 

 

 

Cestovanie, 

doprava 

 

 

 

 

 

 

3. Tvorba 

dialógov 

Opísať a komunikovať o téme 

zdravie :  zdravotné problémy, 

prípadne zdravotné problémy 

iných ľudí, zavolať lekársku 

pohotovosť, prvú pomoc, 

informovať sa o možnostiach 

prvej pomoci, kúpiť lieky a iné 

zdravotnícke potreby, naše telo – 

časti tela, osobná hygiena 

Komunikovať samostatne o téme 

príroda : počasie meterológia, 

ochrana prírody pred ničením 

a zdevastovaním, národné park, 

chránené oblasti, prírodné 

rezervácie v regione  

Komunikovať samostatne o téme 

potulky po Slovensku : historické 

a kultúrne zaujímavosti vlastného 

regiónu, kúpeľné mestá, vybrané 

mestá viažuce sa k známym 

osobnostiam 

Realizovať dialóg na tému 

cestovanie : cestovanie po vlasti 

vlakom a autobusom, cestovný 

poriadok, informačná kancelária, 

bezpečnosť pri cestovaní 

 Realizovať dialóg na tému : 

výletné a rekreačné strediská 

našej vlasti – príprava na výlet 
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Multikultúrna 

výchova 

  Zážitkovo-dejové 

prejavy 

 

 

 

 

Odpovedať na otázky a tvoriť 

otázky k vypočutému textu 

 

Reprodukovať obsah textov 

podľa otázok učiteľa a 

samostatne podľa danej alebo 

spoločne vypracovanej osnovy 

Vyrozprávať zážitky - 

rozprávanie, hodnotiť ich 

Opísať svoju rodinu, život 

v rodine, významné sviatky, svoje 

záujmy a záľuby, tradície na 

Slovensku i vo svete 

Podľa dejovej osnovy súvislo 

porozprávať krátky príbeh zo 

svojho života 

Dramatizovať známe texty 

  

 Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osobnostný 

4. Štylizácia 

a kompozícia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Čítanie 

Štylizácia  

a kompozícia viet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čítanie a práca s 

Zoštylizovať vety a vetné 

konštrukcie   

Osnova zážitkovo – dejových 

prejavov, spájanie tematických 

jednotiek prejavu do vyšších 

celkov 

Členenie textov na logické celky, 

tvorenie vhodných nadpisov 

vyčleneným celkov 

Členenie  slohových útvarov na 

úvod, jadro a záver 

Časová následnosť dejov 

Jazykové a štylistické prostriedky 

charakteristiky a opisu 

 

 

 

Hlasné a tiché plynulé čítanie 

 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 



a sociálny rozvoj 

Mediálna výchova 

textom s porozumením 

Samostatne čítať dlhšie texty 

v detských a populárno – 

náučných časopisoch  

Výrazné čítanie a predčítanie 

Rýchle, selektívne a kritické 

čítanie orientácia v jednoduchých 

informačných textoch 

v slovenskom jazyku 

 

    Orientáciu v jednotlivých infor –

mačných textoch v slovenskom 

/cestovný poriadok, jedálny 

lístok, oznamy, jedálny lístok, 

jednoduché tlačivá, listy, návody, 

reklamy, programy kín, rozhlasu, 

televízie, orientačné mapy miest, 

turistické orientačné tabule/ 

  

 Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

 

 

6. Písomné 

vyjadrovanie 

 

 

 

 

 

Písomný prejav Opísať prostredie a  situačné 

obrázky /opis prostredia, opis 

zvieraťa a rastlín/ 

Charakterizovať osobu - 

charakteristika osoby / vonkajšia  

a vnútorná, priama a nepriama/ 

 11 

 Mediálna výchova JAZYKOVÁ 

KOMUNIKÁCIA 

    

 1.Lexikológia Slovná zásoba 

 

 

Frazeológia 

 

Aktívne používať   lexikálne 

jednotky vrátane etikety a 

neúplných vetných konštrukcií 

Vedieť používať správne 

frazeologické jednotky – 

porovnať ich s maďarským 

jazykom 

Používať receptívne osvojené 

lexikálne jednotky pri reprodukcii 

vypočutého  alebo prečítaného 

textu a pri práci s literárnym 

6  



textom 

    

 

Poučenie 

o používaní 

slovníkov 

Pracovať so synonymickým 

a frazeologickým slovníkom 

  

 Tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti 

 

2.Zvuková 

stránka reči a 

pravopis 

   5 

   Správna výslovnosť 

a artikulácia 

slovenských hlások 

Správne vyslovovať slovenské 

samohlásky, dvojhlásky, odlišné 

spoluhlásky, slabikotvorné 

spoluhlásky a skupiny slov so 

slabikotvornými spoluhláskami 

 

  

    Fonetika a fonológia 

v praxi 

Aplikovať získané vedomosti v 

praxi 

  

 Tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti 

 

 

 

 

Finančná 

gramotnosť 

 

3.Morfológia Podstatné mená 

Prídavné mená 

 

 

 

 

 Číslovky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zopakovať skloňovanie 

podstatných mien 

Tvorenie prídavných mien 

Osvojiť  si vzory, druhy, tvorenie 

a pravopis prídavných mien, 

stupňovanie pravidelných 

a nepravidelných prídavných 

mien 

Druhy čísloviek, tvorenie 

správnych tvarov základných 

čísloviek a ich používanie v reči 

Pravopis čísloviek 

Skloňovanie od 5 - 99 

Tvorenie radových čísloviek 

Lexikálny význam skupinových 

čísloviek 

Druhové a násobné číslovky – 

lex. význam, tvorenie 

a používanie 

12 



 

 

 

Príslovky  

 

Neurčité číslovky – tvorenie, 

používanie, pravopis 

 

Samostatne odlíšiť príslovky od 

príd. mien 

Napísať správne príslovky – 

pravopis prísloviek 

 Multikúltúrna 

výchova 

LITERÁRNA 

KOMUNIKÁCIA 

   33 

 

 

 

 

 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Dopravná výchova 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Čítanie 

 

 

 

 

 

2.Tematické  

okruhy a témy 

Čítanie   

 

 

 

 

 

Príbehy zo života 

mládeže 

 

 

 

 

Povesti -Ľudské 

vzťahy, hlavné 

postavy, osudy 

a charaktery v 

povesti 

Ľudia sa poznávajú 

v bájkach 

 

 

Poznávanie 

minulosti 

v historickej 

Výrazné, tvorivé a kritické čítanie 

známych literárnych textov 

Analytické čítanie literárnych 

textov 

Predčítanie známych literárnych 

textov 

 

Samostatne čítať kratšie 

prozaické diela stručne referovať 

o nich výrazne čítať vyznačené 

časti literárnych ukážok 

Reprodukovať obsah literárnych 

ukážok podľa učiteľových otázok 

a samostatne, pri reprodukcii 

využívať kľúčové slová 

Jednoducho a stručne 

charakterizovať ľudské vzťahy, 

osudy a postavy z balád 

Prednášať spamäti 2 balady 

Nájsť charakteristické črty balád  

Uviesť príklady na báje 

v slovenskej literatúre 

Čítať výrazne časti bájky 

Vedieť nájsť ponaučenie, 

zosmiešňovanie a kritiku 

ľudských nerestí v bájkach 

  



literatúre 

 

O literatúre vážne 

a zábavne 

 

 

 

Príležitostná 

výchova literatúrou 

Spoznať históriu a významné 

osobnosti na Slovensku 

Prehlbiť poznatky o zložkách 

literárneho diela 

Spoznávať literárne druhy a ich 

žánre 

Vedieť určovať v básňach 

jazykové prostriedky 

Návšteva knižníc, filmových 

a divadelných predstavení, 

besedy o knihách 

 

 

 

4. Využitie disponibilných hodín  

 

Vzniklo z podnetu rozšíriť vyučovanie slovenského jazyka a slovenskej literatúry v 7. ročníku 

z potreby rozvoja komunikačných schopností, vedomostí, zručností a návykov žiakov.  

 

 

5. Stratégie - metódy a formy práce, organizačné formy 

 

V učebnom procese vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry sa uplatňuje 

komunikatívny prístup. Na 2.stupni ZŠ má prevládať uvedomelo- praktická metóda, ktorá 

integruje učenie sa návykom a uvedomené učenie, ktoré sa zameriava na rozumovú, vôľovú a 

citovú stránku osobnosti žiaka. Je potrebné vytvárať komunikatívne situácie, kde sa využije 

verbálna a neverbálna komunikácia, uskutočňuje sa osvojovanie lexikálnych jednotiek a 

gramatických javov. Podmienkou rečovej komunikácie je jednoznačná identifikácia reči - 

porozumenie reči partnera, porozumenie textu, vedieť vysvetliť presný význam lexikálnych 

jednotiek. Veľmi dôležitou podmienkou rečovej komunikácie je motivácia. Ťažiskom práce s 

literárnymi textami je spoznávanie komunikatívnych prvkov v literárnych ukážkach, 

pozorovanie a estetické vnímanie literárneho textu ( reprodukcia, obsahu, dramatizácia, 

hodnotenie), utváranie návykov potrebných na čítanie slovenskej poézie a prózy.  

 

  

Metódy a postupy:  

 

Všeobecno-didaktické metódy:  

 

- informačno-receptívna – úvod do nových tematických celkov (fakty, názvy, termíny, 

postupy...)  

- reproduktívna metóda – zručnosti a návyky (aplikovanie pojmov, vzťahov, zákonov, 

teórií...)  



- problémový výklad  

- heuristická metóda  

- výskumná metóda  

 

Konkretizácia  

 

- didaktická hra  

- samostatná práca  

- inscenačná metóda  

- metóda práce žiakov s učebnicou a knihou  

- metóda výkladu  

- metóda demonštrovania a pozorovania  

- metóda riešenia úloh  

- sokratovská metóda  

- prípadová štúdia  

 

Formy práce:  

 

Sociálne formy:  

 

frontálne, individuálne a skupinové vyučovanie  

 

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:  

 

1. metódu omylu,  

2. rolovú hra,  

3. minidialógy, jazykové cvičenia,  

4. počúvanie zvukovej nahrávky a jej analýza a reprodukcia,  

5. hlasné čítanie,  

6. dokončenie textov na základe prečítanej ukážky,  

7. kontrolu žiackych prác, ústnych prejavov,  

8. pohotovú reakcia na otázky,  

9. diktát a rôzne pravopisné cvičenia,  

10. doplňovačky, hlavolamy, osemsmerovky, tajničky,  

11. vypracovanie pracovných listov,  

12. opakovanie,  

13. brainstorming,  

14. vyrozprávanie príbehov,  

15. správne odpisovanie z tabule a prácu s učebnicou,  

16. rozvíjanie dialógov na základe obrázkov,  

17. reťazový dialóg,  

18. prezentáciu príbehu, dramatizácia,  

19. hry,  

20. úlohy zamerané na riešenie problému,  

21. tiché čítanie s úlohami,  

22. simuláciu životných situácií,  

23. vypracovanie projektu.  

 

 

4. Učebné zdroje: 

Učebnica, pracovný zošit: 

Döményová A., Pappová S., Szetyinská V., Vargová Z. : Slovenský jazyk pre 7. ročník 

základných škôl  a 2.roč.gymnázia s osemročným štúdiom s  vyučovacím jazykom 

maďarským 



Alabánová, M. : Čítanka pre 7. ročník základných škôl  a 2. roč.gymnázia s osemročným 

štúdiom s  vyučovacím jazykom maďarským 

Slovensko-maďarský - maďarsko-slovenský slovník;  

Synonymický slovník  

Frazeologický slovník  

Krátky slovník slovenského jazyka 

Pravidlá slovenského pravopisu – najnovšie  

Pravidlá slovenskej výslovnosti 

Sliacky, O. : Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež do roku 1945 

Rösslerová – Sláviková, H. : Práca s umeleckým textom 

Palenčárová J . a kol. :Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo 

Pažitný, A. : Jazykové hry v 5. -8. ročníku základných škôl  

Detské časopisy: Maxík, Zornička, Ohník, Fifík, Kamarát, Rodina a škola 

encyklopédie 

 

internet (www.wikipedia.sk, www.books.sk, www.slovnik.juls.savba.sk, www.osobnosti.sk,  

 

www.litcentrum.sk, www.slovencina.vselico.com, www.zborovna.sk)  

 

knihy, časopisy a noviny  

 

katalóg školskej knižnice  

 

portréty spisovateľov  

 

denná tlač 

návšteva divadelného predstavenia 

CD, DVD  

 

odborné publikácie ( encyklopédie): Encyklopédia jazykovedy, Encyklopédia slovenských  

 

spisovateľov I. a II.  

 

atlasy, cestovné príručky, automapy, cestovné poriadky,  

 

knihy: Slovenčina na dlani, Sloh na dlani, Majstri slova, Slovenská a česká literatúra na dlani 

  

príručky: Budem vedieť pravopis  

  

Chcem sa naučiť pravopis- zbierka pravopisných cvičení a nácvičných diktátov 

http://www.slovencina.vselico.com/
http://www.zborovna.sk/


  

Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka 

  

Diktáty a pravopisné cvičenia pre žiakov druhého stupňa ZŠ 

  

Zbierka úloh zo slovenského jazyka na vyučovanie v 5.-9.ročníku ZŠ 

  

Precvičujme si vybrané slová. 

  

7. Hodnotenie predmetu  

 

Predmet slovenský jazyk a slovenská literatúra klasifikujeme. Hodnotenie prebieha v súlade s 

príslušným metodickým pokynom,  Metodický pokyn č. 22 / 2011 - R na hodnotenie žiaka 

základnej školy. Pri hodnotení a klasifikovaní žiakov so špecifickými potrebami 

dodržiavame metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so špecifickými 

potrebami č. 32 / 2011. Pri žiakoch s poruchami písania (dysgrafia), čítania (dyslexia), 

výslovnosti (dyslália) sa dodržiava špecifický prístup pri zadávaní domácich úloh, pri písaní 

diktátov a slohových prác, pri hodnotení a klasifikácii. 

Pri klasifikácii sledujeme a zisťujeme prírastok vedomostí. Klasifikáciu obohacujeme aj o 

slovné hodnotenie.  Predmet slovenský jazyk a slovenská literatúra bude hodnotený ústnou aj 

písomnou formou. Pri ústnej forme kontroly úrovne osvojenia poznatkov bude 

uprednostňované prezentovanie poznatkov žiakmi na základe dobrovoľnej odpovede žiaka, 

alebo určenia konkrétneho žiaka učiteľom. Bude sa zisťovať a hodnotiť najmä osvojenie 

základných poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu. Písomnou 

formou bude kontrolované a hodnotené osvojenie si základných poznatkov prostredníctvom 

písomky alebo didaktického testu na konci tematického celku. Zručnosti pri praktických 

aktivitách budú hodnotené slovne so stručným komentárom k výkonu žiaka. Samostatná práca 

žiakov a schopnosti práce s textom budú hodnotené priebežne verbálnou formou. Úroveň 

kombinovaných verbálnych, písomných, grafických prejavov a komunikatívnych zručností 

bude kontrolovaná a hodnotená prostredníctvom prezentácie projektov podľa kritérií na 

základe dohody učiteľa so žiakmi.  

Po ukončení tematického celku pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie 

komplexných vedomostí a zručností žiakov. Výsledky didaktického testu sú významnou 

súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka.  

Didaktické testy, písomné cvičenia, frontálne skúšanie, kontrolné diktáty a tému školskej 

písomnej práce pripravuje vyučujúci.  

Povinné práce: Kontrolné diktáty - počet: 5 , Školská písomná práca - počet: 2  

Školské písomné práce budú klasifikované dvoma známkami, pričom známky budú vyjadrené 

slovne (výborný, chválitebný, dobrý, dostatočný, nedostatočný). Prvá známka vyjadruje 

hodnotenie dodržania slohového útvaru, slohového postupu, štylizácie a druhá známka 

vyjadruje hodnotenie pravopisu, estetickej úpravy textu (sloh; úprava a pravopis).  

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov bude poskytnúť žiakovi a jeho rodičom 

spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má 

rezervy, aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia bude tieţ povzbudenie do ďalšej práce, 

návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Hodnotené bude aj prepojenie 

vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami.  

Pri hodnotení rozvíjame u žiakov správne sebahodnotenie i hodnotenie navzájom.  

Pri hodnotení a klasifikácii žiaka posudzujeme získané kompetencie v súlade so školským 

vzdelávacím programom.  

Hodnotíme a klasifikujeme:  

- komunikačné zručnosti v jazyku (v potrebnej miere)  

- jazykové schopnosti  



- manuálne zručnosti a ich využtie  

- umelecké a psychomotorické schopnosti  

- analýzy problémov a schopnosti ich riešenia  

Ďalšie hodnotené písomné práce:  

evierky na konci tematických celkov,  

 

 

 

Ďalšie hodnotené aktivity:  
- ústne skúšanie pri tabuli ,  

- aktivita,  

- skupinová práca na hodine ,  

- plnenie domácich úloh ,  

- zapojenie do súťaží a projektov.  

2) literatúra  

 

V literárnej výchove budú hodnotené nasledovné aktivity a činnosti žiakov:  
- o spisovateľovi ( prezentácia, príprava nástenky, rozhlasového okienka, príspevku do 

školského časopisu…),  

 

- recitácia 2 básní alebo textov ( využitie v školskom kole Hviezdoslavov Kubín),  

- kvalita čítania s porozumením,  

- ústne skúšanie pri tabuli,  

- aktivita,  

- práca s textom, rozbor prečítaného textu,  

- písomný test v okruhu určitej kapitoly (autor, dielo, literárne pojmy),  

- spolupráca s knižnicou,  

- vedenie čitateľského denníka,  

- dramatická tvorba ( scénka).  

 

3) sloh  

 

V slohovej zložke budú žiaci hodnotení:  

 

- podľa školskej slohovej písomnej práce,  

Klasifikované slohové písomné práce sa píšu v škole a predchádza im písomná príprava a 

práca s konceptom (odporúča sa používanie korektorských značiek, ktoré umožňujú efektívne 

využívať pracovný čas). Rovnako dôležitá je analýza nedostatkov v písomnej práci, ktorá sa 

spravidla robí aj pri neklasifikovaných písomných prácach. Pri ústnych jazykových prejavoch 

učiteľ upozorňuje na správnu výslovnosť, na správne slová/tvary slov, slovesné väzby, na 

štylistickú primeranosť výberu jazykových, parajazykových a extrajazykových prostriedkov.  

Ďalšie hodnotené aktivity v slohu:  

- ústne cvičenia,  



- plnenie domácich úloh,  

- vlastná tvorba v rámci vyučovania i domácej prípravy,  

Celkové hodnotenie bude pozostávať z:  

- vzťahu k predmetu,   

- aktivity, snahy a záujme o učenie,  

- odbornej činnosti žiakov,  

- celkových výsledkov dosiahnutých v rôznych aktivitách, projektoch,  

- z výsledkov spracovania tematických úloh a cvičení.  

 

Dôležitou súčasťou vyučovacieho procesu je hodnotenie a klasifikácia vedomostí a zručností 

žiakov. Klasifikácia má byť objektívna podľa platných pokynov a zásad. V predmete sa bude 

hodnotiť nielen známkou, ale aj rôznymi formami hodnotenia  

( pochvaly, slovné hodnotenie).  

Na 2. stupni základnej školy sa hodnotí ovládanie ortoepickej, ortografickej, pravopisnej, 

lexikálnej, morfologickej a čiastočne aj syntaktickej normy, ďalej úroveň poznatkov z 

jednotlivých jazykových rovín a pohotovosť pri práci s jazykovými príručkami, praktické 

využívanie získaných poznatkov o jazyku pri tvorbe vlastných textov a celková jazyková 

úroveň a kultivovanosť jazykového prejavu žiaka v jeho písomnej i ústnej podobe.  

Pri vyučovaní literatúry sa pri analýze literárneho diela môžu aplikovať poznatky z náuky o 

jazyku a štylistiky. Vyučovanie slovenského jazyka  a slovenskej literatúry je úzko späté s 

ostatnými vyučovacími predmetmi.  

 


