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Charakteristika vyučovacieho predmetu: 

 Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra má v systéme školského vzdelávania 

centrálne postavenie, pretože vytvára predpoklady pre zvládnutie ostatných vyučovacích 

predmetov. 

 Slovenčina je štátnym jazykom v Slovenskej republike a pre väčšinu jej obyvateľov je 

národným jazykom. Kvalitné poznanie a praktické ovládanie zákonitostí slovenského jazyka 

podmieňuje pohotovú, primeranú a kultivovanú komunikáciu. Prostredníctvom uvedomenia si 

miesta slovenského jazyka v našej spoločnosti si jednotlivec uvedomuje a vníma svoju 

národnú identitu a štátnu príslušnosť. 

 Jazykové znalosti, štylistické, komunikatívne, čitateľské a literárne zručnosti sú 

súčasťou jazykovej kultúry a zároveň predstavujú základné znaky vyspelosti absolventa 

základného vzdelania. Žiaci teda nadobúdajú také schopnosti a zručnosti, aby sa dokázali 

orientovať v akejkoľvek komunikačnej situácii, aby sa vedeli vhodne vyjadrovať a aby svoje 

poznatky uplatňovali v praktickom živote. 

Vzdelávací obsah predmetu slovenský jazyka a literatúra tvoria tri zložky: 

  1. slovenský jazyk 

  2. sloh 

  3. literatúra 

Názov predmetu Slovenský jazyk a literatúra 

Časový rozsah výučby 5 hodín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín 

Názov ŠVP ŠVP pre nižšie sekundárne vzdelávanie v SR 

Názov ŠkVP Zdravá otvorená škola 

Ročník siedmy 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Vyučovací jazyk slovenský 
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 Na hodinách slovenského jazyka žiaci nadobúdajú schopnosti, vedomosti, zručnosti a 

kompetencie potrebné k osvojovaniu si spisovnej podoby slovenského jazyka. Sú vedení k 

presnému a logickému mysleniu, ktoré je základným predpokladom jasného, presného a 

zrozumiteľného vyjadrovania. Žiaci nadobúdajú zručnosti na základe vlastných schopností, 

napr. dokázať porovnávať javy, ich vzájomné podobnosti a odlišnosti, triediť ich podľa 

určitých hľadísk a napokon dospieť k ich zovšeobecneniu. Vhodnou motiváciou dokážu 

informácie získavať, poznávať a porovnávať. 

V slohovej zložke sa žiaci učia vnímať a chápať rozličné jazykové informácie, čítať 

s porozumením, kultivovane písať, rozprávať a na základe prečítaného alebo počutého textu 

samostatne sa rozhodovať, nadobúdajú kompetencie text analyzovať a kriticky hodnotiť. 

 Na literatúre sa žiaci prostredníctvom literárnych ukážok zoznamujú s literatúrou 

všeobecne, konkrétne s literárnymi druhmi, literárnymi žánrami, kompozíciou umeleckých 

diel, štylistikou literárneho textu, získavajú informácie o autoroch, ich živote a dielach. Do 

popredia sa kladie pochopiť počutý text, vedieť správne komunikovať, používať spisovný 

jazyk, spracovať text písaný formou referátu, pracovať s počítačom i internetom, 

zdramatizovať text ukážky, viesť žiakov k zvyšovaniu jazykovej kultúry, nadobudnúť dobrý 

vzťah k hodnotným umeleckým dielam. Žiaci poznávajú prostriedky čítania, učia sa vnímať 

špecifické znaky literárnych druhov a žánrov, chápať autorove umelecké zámery 

a formulovať vlastné názory o prečítanom diele. Získavajú kompetencie rozlišovať fiktívny 

príbeh od skutočného. Postupne nadobúdajú čitateľské zručnosti, schopnosti reprodukovať 

prečítaný literárny text a samostatne tvoriť nový umelecký text. Žiaci nadobúdajú poznatky, 

ktoré pozitívne ovplyvňujú ich postoje, životnú hodnotovú orientáciu, empatiu, prosociálne 

správanie, obohacujú ich duchovne a nadobúdajú etické kompetencie. Žiak má získať také 

intelektuálne zručnosti, ktoré z neho robia vzdelaného čitateľa, ktorý v literatúre nachádza 

zábavu, poučenie, vie sa v nej orientovať a intelektuálne i duchovne sa vzdelávať. 

Kľúčovými kompetenciami predmetu slovenský jazyk a literatúra sú: počúvanie, 

písanie, čítanie, komunikácia.  

Výučba predmetu je založená hlavne na výklade, práci s textom, diskusii, na písaných 

alebo hovorených žiackych príspevkov k vybraným témam, na precvičovaní žiackych 

vedomostí písomnou alebo ústnou formou. Najviac sa kladie dôraz na vlastnú tvorbu 

jazykových prejavov, na prácu s informáciami, na čitateľskú gramotnosť a schopnosť 

argumentovať.  

 Realizácia vyučovania slovenského jazyka a literatúry prebieha jednak v kmeňových 

triedach, jednak v počítačovej učebni (využitie internetu, výučbových programov, 
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multimédií...). V špecifických prípadoch sa výučba uskutočňuje mimo priestorov školy 

(knižnica, študovne, divadlo, múzeum...). 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 Hlavným cieľom vzdelávania v oblasti slovenského jazyka a literatúry je dosiahnuť 

takú úroveň rečových zručností v príslušnom jazyku, aby žiaci zvládli každú komunikatívnu 

situáciu či už 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. 

 formovať všestranne harmonicky rozvinutú osobnosť žiaka v spoločnosti, 

 viesť žiakov k spoznávaniu jazyka ako vnútorne štruktúrovaného a uceleného 

systému, 

 rozvíjať komunikačné schopnosti a návyky žiakov, aby získali kvalitné jazykové 

kompetencie, t. j. schopnosť primerane reagovať ústnou aj písomnou formou 

v rozličných životných komunikatívnych situáciách (tento cieľ je determinovaný 

získaním správnych ortografických a ortoepických návykov a zručností), 

 prostredníctvom ovládania normy spisovného jazyka zvyšovať jazykovú kultúru 

verbálnych prejavov žiakov,  

 viesť žiakov k funkčnému využívaniu jazykových i mimojazykových prostriedkov 

v písomných i ústnych prejavoch, 

 smerovať žiakov k tomu, aby nadobudli sebavedomie pri vystupovaní na verejnosti 

a kultivovaný prejav ako prostriedok presadenia samého seba, 

 viesť žiakov k tomu, aby chápali zložitosť a vzájomnú súvislosť javov okolitého sveta, 

aby sa orientovali vo svete, prijímali nové informácie a odovzdávali vlastné poznatky 

s skúsenosti, aby si formovali svoje postoje k svetu a životu, aby spoznávali 

zákonitosti súčasného život, pochopili históriu a inšpirovali sa do budúcnosti, 

 pestovať u žiakov lásku k materinskému jazyku a vedomie jazykovej príslušnosti 

k istému etniku, 

 prostredníctvom jazyka viesť žiakov k spoznávaniu histórie vlastného národa, 

 viesť žiakov k získaniu čitateľských návykov, orientovať sa na knihu, vzbudiť záujem 

o knihu a tak rozvíjať čitateľskú a kultúrnu gramotnosť, 

 rozvíjať tvorivé myslenie žiakov a podporovať ich sebadôveru, 
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 podporovať individualitu žiaka v zmysle rozvíjania schopnosti vyjadriť vlastný názor, 

argumentovať a dokázať ho obhájiť, 

 viesť žiakov k tomu, aby samostatne získavali informácie z rozličných zdrojov 

a zvládli prácu s literárnym i odborným textom, 

 rozvíjať etické cítenie žiakov založené na empatii a asertivite, viesť ich 

k prosociálnemu správaniu, 

 zoznamovať žiakov so súborom diel slovenskej a základnej svetovej literatúry, ktorá 

svojou štruktúrou i spôsobom tematizácie sveta zodpovedá dosiahnutému stupňu 

psychického a fyzického vývinu žiakov, 

 umožniť žiakom vnímať  a preniknúť do umeleckého diela, individuálne ho prežiť, 

mať vlastné čitateľské zážitky, a tak rozvíjať ich emocionálne a estetické cítenie 

a vnímanie, 

 viesť žiakov k pochopeniu literatúry ako nejednoznačného, otvoreného pohľadu na 

svet a jeho zobrazenie. 

Špecifické ciele sa konkretizujú v učebných požiadavkách v jednotlivých tematických 

celkoch učebného obsahu. 

 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete slovenský jazyk a literatúra využívame pre utváranie 

a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré 

žiakom umožňujú: 

Základné predmetové spôsobilosti (kompetencie): 

 Žiaci sa naučia nasledovné komunikačné jazykové kompetencie: 

čítanie s porozumením 

o zamerať svoje čítanie podľa potreby, 

o pochopiť význam textu, 

o pochopiť formálnu stránku textu, 

o pochopiť zmysel umeleckého a vecného textu vzhľadom na využitie, 

o pochopiť význam lexikálnych jednotiek, 
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písanie 

o vyjadriť svoje myšlienky a informácie s rôznym cieľom pre špecifické 

publikum, 

o organizovať text z hľadiska kompozície, 

o zosúladiť štylistickú úroveň s cieľom písania a čitateľmi, 

o štylizovať jednoduché vety a súvetia, 

o používať informácie a textové pasáže z iných zdrojov, napr. humorný príbeh 

a materiál z iných médií, 

o transformovať texty z jedného žánru do druhého, 

o opakované čítanie a oprava konceptu textu so zameraním na gramatiku, 

interpunkciu a pravopis, 

o revidovať a editovať koncept s využitím spätnej väzby od učiteľa 

a spolužiakov, 

o rešpektovať jazykové pravidlá, 

hovorenie 

o vyjadriť svoje myšlienky a informácie s rôznym cieľom pre špecifické 

publikum, 

o organizovať a rozvíjať svoje myšlienky v súlade s komunikačnou situáciou, 

o používať informácie a textové pasáže z iných zdrojov, napr. humorný príbeh 

a materiál z iných médií, 

o používať slovnú zásobu primeranú určitému cieľu komunikácie a publiku, 

o štylizovať jednoduché vety a súvetia, 

o rešpektovať jazykové pravidlá, 

o využívať pri komunikácii jazykové i mimojazykové prostriedky. 

Komunikačné a sociálno-interakčné spôsobilosti: 

 Pre vytváranie a rozvíjanie kľúčovej komunikačnej kompetencie sú využívané 

stratégie, ktoré majú žiakom umožniť: 

o diskutovať o probléme, 

o vecne argumentovať, 

o vyjadriť alebo formulovať vlastný názor a záver,  

o pracovať s rôznymi typmi textov, posudzovať ich vecnú úroveň, 

o využívať informačné a komunikačné prostriedky, 

o správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky, 
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o spoluúčasť pri zostavovaní pravidiel pre prácu, 

o pracovať v atmosfére úcty a tolerancie, 

o posilňovať svoju samostatnosť, sebadôveru a sebaúctu, 

o pracovať v skupine a hľadať v nej svoju rolu. 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti: 

Pre vytváranie a rozvíjanie kľúčovej kompetencie k učeniu sú využívané stratégie, 

ktoré majú žiakom umožniť: 

o vyhľadávať a kombinovať informácie z rôznych zdrojov (verbálnych, 

obrazových, grafických, učebníc, slovníkov, kníh, atlasov, novín, webových 

stránok...), 

o poznávať a postupne operovať so všeobecne používanými pojmami, termínmi, 

znakmi a symbolmi,  

o využívať poznatky z rôznych predmetov, 

o zamýšľať sa nad problémami a formulovať vlastné postoje, 

o kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet, televízia), 

o vyhľadávať a triediť informácie podľa zadaných kritérií a efektívne ich 

využívať v procese učenia, tvorivých činnostiach a v praktickom živote, 

o plánovať, organizovať a riadiť svoje učenie, posudzovať pokrok a formulovať 

príčiny neúspechov, 

o rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére, 

o osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu 

v kolektíve, 

o hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu aj prácu druhých. 

Schopnosti tvorivo riešiť problémy: 

Pre vytváranie a rozvíjanie kľúčovej kompetencie k riešeniu problémov sú 

využívané stratégie, ktoré majú žiakom umožniť: 

o rozvoj kritického myslenia a logického uvažovania, 

o sformulovať problém, ktorý sa objaví pri ich vzdelávaní, 

o vytváranie vlastných názorov na problémové situácie, 

o vyhľadávať informácie vhodné k riešeniu problému, hľadať ich zhodné, 

podobné a odlišné znaky, 

o hľadanie variantov riešenia problémov a overovanie správnosti riešenia, 



 7 

o pri riešení problémov objavovanie súvislostí, 

o korigovať nesprávne riešenia problému, 

o samostatne riešiť problémy, voliť vhodné spôsoby riešenia, 

o obhajobu vlastných postojov a rozhodnutí, 

o používať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach 

vzdelávania žiakov, pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  

 

Spôsobilosti využívať informačné technológie: 

o získavať informácie v priebehu ich jazykového a literárneho vzdelávania 

využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu 

k dispozícii, 

o zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli 

prispieť k riešeniu daného problému alebo osvojiť si nové poznatky. 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom: 

o formulovať a prezentovať svoje postoje, 

o preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa, 

zdravie a spoluzodpovednosť za životné prostredie alebo stav spoločnosti ako 

celku.  

 

 

 

Stratégia vyučovania: 

Názov tematického celku 

Stratégie vyučovania 

Metódy a postupy Formy práce 

Jazyk 

Opakovanie učiva 6. ročníka 

Náuka o slove 

Tvaroslovie 

Skladba 

Opakovanie učiva 6. – 7. ročníka 

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 

 

Metodické formy: 
rozprávanie, výklad, 

objasňovanie, opis, 

rozhovor, diskusia, 

zostavenie postupu 

činnosti, ukážky riešenia 

úloh, samostatné štúdium, 

písomné práce, práca s IKT 

a tvorba prezentácie, práca 

s knihou, konzultácie, 

fiktívne situácie, projekty, 

sebahodnotenie, 

Sloh 

Riešime, čo nás páli 

Opisujeme svet vôkol nás 
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Dívame sa cez básnické okuliare 

Rečníme na podujatí 

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 

 DITOR 

medzipredmetové vzťahy 

  

Sociálne formy: 
frontálne, individuálne 

a skupinové vyučovanie 

 

Organizačné formy: 
vyučovacia hodina, 

projekty, domáca úloha 

Literatúra 

Opakovanie učiva 6. ročníka 

Próza 

Dobrodružná literatúra 

Divadelná a rozhlasová hra 

Poézia 

Populárna pieseň 

Opakovanie učiva 6. – 7. ročníka 

 

 

Učebné zdroje 

Na podporou vyučovania a učenia sa žiakov budú využívané nasledovné učebné 

zdroje:  

KRAJČOVIČOVÁ, J.-  KESSELOVÁ, J.: Slovenský jazyk pre 7 ročník základných škôl. 

Bratislava. SPN 2010. ISBN 978-80-10-01840-6 

PETRÍKOVÁ, D..: Literárna výchova pre 7. ročník základných škôl. Bratislava. EDUCO, 

2011. ISBN 978-80-89431-17-15. 

 

encyklopédie 

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

www.slovencina.vselico.com) 

knihy, časopisy a noviny 

katalóg školskej knižnice 

portréty spisovateľov 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

Predmet slovenský jazyk a 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 

http://www.books.sk/
http://slovnik.juls.savba.sk/
http://www.osobnosti.sk/
http://www.litcentrum.sk/
http://www.slovencina.vselico.com/
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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. Otázky v didaktickom teste nesmú 

prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou 

didaktického testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. 

Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. 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 

- zameranie:  1. Podstatné mená 

 2. Číslovky 

3. Predložky, spojky 

4. Citoslovcia 

5. Zhrnutie učiva zo 7. ročníka 

 

Klasifikácia kontrolných diktátov: 

výborný (1).............0 - 1 chyba 

chválitebný (2)........2 - 3 chyby 

dobrý (3).................4 - 7 chýb 

dostatočný (4).........7 - 10 chýb 

nedostatočný (5).....11 a viac chýb 

 

Školská písomná práca - počet: 2 

 - zameranie: 1. Dynamický opis  

  2. Charakteristika osoby 

Školské písomné práce budú klasifikované dvoma známkami, pričom známky budú 

vyjadrené slovne (výborný, chválitebný, dobrý, dostatočný, nedostatočný). Prvá známka 
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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 tiež povzbudenie do ďalšej 

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

vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. 

Klasifikácia podľa Metodického pokynu č.22/2011- 1.máj 2011 
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Obsah vzdelávania: 

Rozpis učiva predmetu: SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA  (slovenský jazyk a sloh) 

Oblasť: JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

 
3 hodiny týždenne 

 spolu 99 vyučovacích hodín 

 

Názov tematického 

celku 

 

Téma 

(obsahový štandard) 
Očakávané vzdelávacie výstupy (výkonový štandard) 

Prierezové 

témy 

Opakovanie učiva 6. 

ročníka 
 

 splývavá výslovnosť 

 znelé, neznelé a nepárové (zvučné) 

spoluhlásky 

 prozodické javy 

 priama reč 

 členenie slovnej zásoby spisovnosti a 

podľa používania v istých jazykových 

štýloch 

 odvodzovanie 

 skladanie 

 slovné druhy 

 podmet 

 prísudok 

 

 Žiak vie vymenovať prozodické javy, stručne ich charakterizovať a poznať ich 

význam. 

 Žiak vie správne intonovať všetky druhy viet. 

 Žiak vie aplikovať zásady písania úvodzoviek v priamej reči pri rôznej 

typológii priamej reči.  

 Žiak ovláda definície pojmov: slovná zásoba, jadro, okraj, slang, dialekt, 

hovorové slová, knižné slová s uvedením príkladov.  

 Žiak dokáže hodnotiť slová z hľadiska spisovnosti. 

 Žiak vie vysvetliť pojmy: tvorenie slov odvodzovaním, slovotvorná prípona, 

predpona, slovotvorný základ, základové slovo, odvodené slovo, tvorenie slov 

skladaním, zložené slovo a uviesť príklady. 

 Žiak vie v texte vyhľadať podstatné mená a určiť ich rod, číslo, pád a vzor. 

 Žiak vie klasifikovať podstatné mená na konkrétne a abstraktné. 

 Žiak vie vysvetliť a identifikovať akostné, vzťahové, zvieracie a 

privlastňovacie prídavné mená a vysvetliť ich  funkciu v texte. 

 Žiak vie vysvetliť a identifikovať slovesný spôsob v texte - oznamovací, 

rozkazovací a podmieňovací a chápe jeho funkciu. 

 Žiak vie identifikovať zvratné a nezvratné slovesá v texte. 

 Žiak vie klasifikovať príslovky miesta, času, spôsobu a príčiny a vysvetliť ich 

funkciu. 

 Žiak dokáže vetu určiť podľa obsahu. 

 Žiak vie vo vete nájsť podmet a prísudok. 

OSR 

MUV 

MDV 

DOV 

FIG 

Komunikačné situácie 

 

 diskusia  Žiak pozná pravidlá aktívneho počúvania a ústnej komunikácie. 

 Žiak vie podľa logickej postupnosti usporiadať svoju výpoveď. 

 Žiak vie zhodnotiť kvalitu ústneho prejavu. 
 Žiak vie vlastnými slovami  vysvetliť podstatu  debaty. 

OSR 

MDV 
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Názov tematického 

celku 

 

Téma 

(obsahový štandard) 
Očakávané vzdelávacie výstupy (výkonový štandard) 

Prierezové 

témy 

 protiargument 
 Žiak vie prezentovať svoj názor kultivovaným spôsobom. 

 Žiak vie v prípade nepochopenia zo strany komunikačných partnerov 

preformulovať svoju výpoveď. 
 Žiak vie definovať pojmy diskusia a diskusný príspevok. 

 Žiak vie použiť presvedčivé argumenty primerané komunikácii. 

 Žiak vie zhodnotiť obsahovú stránku prijatého prehovoru a vysloviť 

protiargumenty. 
 Žiak pozná a rozumie termínom asertivita a asertívne správanie. 

 Žiak dokáže komunikovať a vystupovať asertívne pod vedením vyučujúceho. 

 

Komunikácia v 

spoločnosti 

 

 slovná zásoba 

 neutrálne a citovo zafarbené 

(expresívne) slová 

 domáce a cudzie slová 

 výslovnosť slabík de/di, te/ti, ne/ni, 

le/li v cudzích slovách 

 historizmy, archaizmy, zastarané 

slová a neologizmy 

 skracovanie, skratky 

 slovníky: výkladový, cudzích slov 

 Žiak ovláda členenie slov v slovnej zásobe podľa frekvencie používania, 

spisovnosti, pôvodu, významu, štylistickej príslušnosti a citového zafarbenia. 

 Žiak si vie vybrať správnu jazykovú príručku na identifikáciu a overenie 

významu slov. 

 Žiak vie na príklade vysvetliť rozdiel medzi archaizmami, historizmami 

a zastaranými slovami. 

 Žiak pozná skanzenové slová, ktoré sa vzťahujú k významným udalostiam 

v histórii, prípadne súvisia s ľudovou a regionálnou kultúrou. 

 Žiak vie vysvetliť termín neologizmus a chápe dynamiku lexiky v súvislosti 

s rozvojom spoločnosti. 

 Žiak vie uviesť príklady neologizmov z oblasti vedy a techniky, športu 

a sociológie, pozná ich pravopis a dokáže vysvetliť ich význam. 

 Žiak vie spracovať projekt ako výstup pomocou IKT: textový dokument, 

prezentácia. 

 Žiak dokáže z rozličných informačných zdrojov získať informácie, zaznamenať 

ich a uplatniť vo vlastnom projekte.   

 Žiak ovláda členenie slovnej zásoby na slová domáce a slová cudzieho pôvodu. 

 Žiak dokáže vyhľadať význam neznámych slov cudzieho pôvodu v SCS i na 

webovej stránke www.slovnikcudzichslov.eu 

 Žiak vie správne v domácich a cudzích slovách artikulovať a spisovne 

vyslovovať slabiky de, te, ne, le, di, ti, ni, li. 

 Žiak ovláda písanie i/í, y/ý v koreni najfrekventovanejších slov cudzieho 

pôvodu. 

 Žiak vie vysvetliť rozdiel medzi neutrálnymi a citovo zafarbenými slovami. 

 Žiak vie vysvetliť štylistickú funkciu citovo zafarbených slov v texte. 

 Žiak vie vysvetliť spôsob tvorenia nových slov odvodzovaním, skladaním a 

OSR 

ENV 

MUV 

MDV 

DOV 

http://www.slovnikcudzichslov.eu/
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Názov tematického 

celku 

 

Téma 

(obsahový štandard) 
Očakávané vzdelávacie výstupy (výkonový štandard) 

Prierezové 

témy 

skracovaním. 

 Žiak vie v texte vyhľadať slová, ktoré vznikli skracovaním, a vie vysvetliť ich 

význam. 

 Žiak vie definovať pojem skratky. 

 Žiak ovláda pravidlá písania skratiek. 

 Žiak vie identifikovať skratky a vysvetliť ich funkciu v texte. 

Slovné druhy 

 

 pomnožné podstatné mená 

 rod pomnožných podstatných mien 

 vzťahové, zvieracie a 

privlastňovacie prídavné mená 

 vzory prídavných mien – páví, 

matkin, otcov 

 číslovky – skloňovanie, rod, číslo, 

pád, pravopis a delenie čísloviek 

 slovesá - jednoduchý a zložený tvar 

 slovesný vid – dokonavé 

a nedokonavé slovesá 

 plnovýznamové 

a neplnovýznamové slovesá 

 druhy prísloviek a stupňovanie 

prísloviek 

 predložky – vokalizácia spojky 

 Žiak vie vyhľadávať a určovať slovné druhy v texte. 

 Žiak vie definovať pomnožné podstatné mená a vyhľadať ich v texte. 

 Žiak vie rozlíšiť množné číslo podstatných mien od pomnožných podstatných 

mien. 

 Žiak dokáže určiť rod a vzor pomnožných podstatných mien. 

 Žiak vie vysvetliť a identifikovať akostné, vzťahové a privlastňovacie prídavné 

mená. 

 Žiak vie určovať vzory prídavných mien. 

 Žiak vie správne vystupňovať akostné prídavné mená a vie vysvetliť funkciu 

stupňovania prídavných mien v umeleckom texte. 

 Žiak dokáže identifikovať zámená v texte a vie vysvetliť ich funkciu. 

 Žiak chápe dôležitosť zámen pre súdržnosť textu/ nadväzovanie viet v texte. 

 Žiak vie na základe významu rozlíšiť druh zámena. 

 Žiak vie správne používať tykanie a vykanie. 

 Žiak ovláda definíciu čísloviek. 

 Žiak dokáže v texte rozlíšiť základné a radové číslovky a vie to zdôvodniť. 

 Žiak ovláda skloňovanie základných a radových čísloviek a ovláda základné 

pravopisné odlišnosti základných a radových čísloviek.. 

 Žiak chápe význam čísloviek v umeleckom texte (magické čísla). 

 Žiak vie vysvetliť pojem násobné číslovky. 

 Žiak vie tvoriť násobné číslovky  a použiť ich vo vetách. 

 Žiak ovláda pravopis násobných čísloviek. 

 Žiak vie definovať slovesá a vysvetliť ich funkciu v texte.  

 Žiak spisovne časuje slovesá a vie určiť gramatické kategórie slovies. 

 Žiak dokáže rozlíšiť pomocné slovesá. 

 Žiak vie odlíšiť a  v texte vyhľadať jednoduchý a zložený slovesný tvar. 

 Žiak vie vysvetliť pojem slovesný vid a vie rozlíšiť dokonavé a nedokonavé 

slovesá. 

 Žiak vie identifikovať príslovky miesta, času, spôsobu a príčiny. 

OZO 

OSR 

ENV 
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Názov tematického 

celku 

 

Téma 

(obsahový štandard) 
Očakávané vzdelávacie výstupy (výkonový štandard) 

Prierezové 

témy 

 Žiak vie stupňovať príslovky. 

 Žiak vie definovať predložky a vie ich vyhľadať v texte.. 

 Žiak dokáže identifikovať vokalizované predložky v texte a vysvetliť dôvody 

vokalizácie. 

 Žiak chápe väzbu predložiek s pádom a pozná spisovné pádové väzby. 

 Žiak vie definovať spojky a vysvetliť ich funkciu v texte. 

 Žiak ovláda a aplikuje zásady pravopisu čiarky pred spojkami. 

 Žiak dokáže pri tvorbe vlastného textu odhaliť nevhodné hromadenie 

rovnakých spojok a využíva iné spojky podobného významu. 

Skladba 

 
 základné vetné členy 

 podmet – vyjadrený a nevyjadrený 

 prísudok – slovesný a neslovesný 

 vetný základ 

 zhoda 

 prisudzovací sklad 

 jednočlenná veta – slovesná a 

neslovesná 

 dvojčlenná veta úplná a neúplná 

veta 

 Žiak vie identifikovať vety podľa obsahu, dokáže určiť ich melódiu, vie 

vytvoriť a aplikovať rôzne typy viet.  

 Žiak dokáže určiť podmet v jednoduchej vete a vie rozlíšiť vyjadrený a 

nevyjadrený podmet.  

 Žiak dokáže určiť prísudok v jednoduchej vete a vie rozlíšiť slovesný 

a slovesno-menný prísudok. 

 Žiak dokáže na základe identifikácie podmetu a prísudku určiť dvojčlennú 

vetu.  

 Žiak vie vytvoriť obidva typy dvojčlennej vety – úplnú i neúplnú.  

 Žiak vie vymedziť prisudzovací sklad a graficky ho znázorniť. 
 Žiak vie v jednočlennej vete určiť vetný základ a chápe využitie jednočlennej a 

dvojčlennej vety. 

 Žiak vie odlíšiť jednočlennú vetu od vety dvojčlennej. 

  Žiak vie určiť slovný druh, ktorým je vyjadrený vetný základ.  

 Žiak dokáže rozlíšiť slovesnú a neslovesnú jednočlennú vetu. 

OSR 

DOV 

Sloh    

Opakovanie vedomostí 

a zručností zo 6. ročníka 
 statický opis 

 dynamický opis 

 charakteristika osoby 

 Žiak dokáže z viacerých textov vybrať útvar opisného slohového postupu 

a svoj výber odôvodniť. 

 Žiak vie porovnať a  

 Žiak vie na základe analýzy textu zovšeobecniť poznatky o opise pracovného 

postupu.  

 Žiak dokáže rozlíšiť opisný a rozprávací slohový postup. 

OSR 

ENV 

MDV 
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Názov tematického 

celku 

 

Téma 

(obsahový štandard) 
Očakávané vzdelávacie výstupy (výkonový štandard) 

Prierezové 

témy 

 tabuľka: názov, hlavička, riadok, 

stĺpec 

 Žiak chápe funkciu slovies v rozprávaní a význam prídavných mien v opise. 
 Žiak vie vysvetliť pojem vonkajšia charakteristika osoby. 

 Žiak vie identifikovať priamu a nepriamu charakteristiku. 

 Žiak vie skontrolovať vlastný text i texty žiakov s cieľom identifikovať 

jednotlivé chyby a následne ich opraviť.  

 Žiak pozná korektorské značky, pracovať so slovníkmi – MSS, PSP, KSSJ. 
 Žiak dokáže napísať primerane zložitý, spisovný, myšlienkovo celistvý útvar 

opisného slohového postupu. 

 Žiak na základe analýzy textov dokáže identifikovať chyby a opraviť ich. 

 Žiak chápe podstatu tabuľky a jej funkciu v texte. 

 Žiak rozlišuje jednotlivé časti tabuľky, vie ich pomenovať a chápe vzťahy 

medzi nimi.  

 Žiak vie vyhľadať, čítať a aplikovať údaje v tabuľkách. 

FIG 

Komunikácia v 

spoločnosti 

 

 príhovor (prívet) 

 projekt 

 správa o riešení projektu  

 artikulácia 

 gestikulácia 

 mimika a postoj 

 

 Žiak  vie definovať pojmy príhovor a rečník. 

 Žiak chápe funkciu a využitie rečníckeho príhovoru. 

 Žiak vie začať a ukončiť príhovor a vie pritom použiť správne výrazové 

prostriedky. 

 Žiak vie napísať jednoduchý uvítací príhovor. 
 Žiak rozumie pojmu artikulácia. 

 Žiak vie správne vyslovovať a uplatňovať primeranú silu hlasu. 

 Žiak dokáže aplikovať poznatky o prozodických javoch vo svojom prejave. 

 Žiak dokáže posúdiť a opraviť chyby v artikulácii iných osôb. 
 Žiak vie vysvetliť pojmy gestá a mimika a a rozumie funkcii gest a mimiky 

v komunikácii. 

 Žiak vie v komunikačnej situácii primerane gestikulovať a používať vhodnú 

mimiku. 

 Žiak chápe dôležitosť vhodnej vzdialenosti a očného kontaktu pri komunikácii. 
 Žiak vie vo vlastnom príhovore samostatne vhodne využiť informácie alebo 

jazykové výrazové prostriedky získané z rôznych informačných zdrojov.  

  Žiak vie vhodne vo vlastnom príhovore využiť prvky komunikácie z 

literárnych textov, médií, internetu (napr. zaujímavé myšlienky, citáty a pod.).  

 Žiak prezentuje príhovor s využitím modulácie hlasu, mimiky, gestikulácie, 

očného kontaktu, vzdialenosti od poslucháčov. 

 Žiak vie vysvetliť pojem projekt a jeho funkciu.  

 Žiak vie získať potrebné informácie s cieľom priblížiť spracovanú 

OSR 

MDV 

ENV 

TBZ 
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Názov tematického 

celku 

 

Téma 

(obsahový štandard) 
Očakávané vzdelávacie výstupy (výkonový štandard) 

Prierezové 

témy 

problematiku poslucháčovi. 

 Žiak vie prezentovať projekt a poskytnúť údaje o projekte. 

 Žiak vie zhodnotiť kvalitu projektu i jeho prezentácie. 

Slovné druhy 

 

 

 umelecký opis 

 dynmický opis 

 Žiak vie vyjadriť svoj názor na text – sformulovať svoj čitateľský dojem. 

 Žiak ovláda podstatu umeleckého opisu. 

 Žiak vie aplikovať vedomosti z literatúry o jazykových výstavbových 

prostriedkoch. 

 Žiak vie v texte identifikovať básnické prostriedky a vysvetliť ich význam 

a funkciu. 
 Žiak dokáže vybrať v viacerých textov umelecký opis a odôvodniť správnosť 

výberu. 

 Žiak vie argumentovať s odkazom na text.  

 Žiak vie vytvoriť umelecký opis a prezentovať ho. 

 Žiak vie vo svojom texte využiť vhodné ustálené spojenia a básnické 

prostriedky. 

 Napísať primerane zložitý, spisovný, myšlienkovo celistvý útvar opisného 

slohového postupu. 

OSR 

ENV 

MUV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

 

 

 

Rozpis učiva predmetu: SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA  (literatúra) 

Oblasť: JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

 

 2 hodiny týždenne 

 spolu 66 vyučovacích hodín 

 

Tematické celky 

 

Téma 

(obsahový štandard) 
Očakávané vzdelávacie výstupy (výkonový štandard) 

Prierezové 

témy 

Opakovanie 

učiva 6. ročníka 

 

 poézia 

 próza 

 dobrodružná literatúra 

 bájka 

 príslovie 

 porekadlo 

 pranostika 

 báj 

 balada 

 anekdota 

 literárna postava 

 Žiak dokáže verbalizovať vlastný čitateľský zážitok. 

 Žiak vie pri hlasnom čítaní správne dýchať, artikulovať a dodržiavať spisovnú 

výslovnosť. 

 Žiak dokáže sformulovať vlastné hodnotenie prečítaného textu a podložiť svoje 

stanovisko argumentmi. 

 Žiak vie prezentovať vlastný postoj k hrdinom a obhájiť ho so zreteľom na 

dodržiavanie pravidiel spoločenskej komunikácie. 

 Žiak vie vysvetliť a aplikovať pojmy príslovie, porekadlo, pranostika, báseň, 

balada, báj, bájka, anekdota, populárna pieseň, poviedka, personifikácia, epiteton, 

alegória, irónia, satira, rým, dobrodružná literatúra, detektívka... 

 Žiak dokáže identifikovať rozdiely medzi prózou (umeleckou neviazanou rečou) 

a poéziou (umeleckou viazanou rečou). 

OSR 

MUV 

MDV 

ENV 

 

Poézia 

 
 poézia 

 báseň 

 Žiak vie vysvetliť pojem poézia. 

 Žiak vie vysvetliť pojem báseň. 

OSR 
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Tematické celky 

 

Téma 

(obsahový štandard) 
Očakávané vzdelávacie výstupy (výkonový štandard) 

Prierezové 

témy 

 prirovnanie 

 zdrobnenina 

 metafora 

 epiteton 

 rým: združený, 

striedavý, obkročný, 

verš  

 Žiak vie vysvetliť pojem metafora. 

 Žiak vie vyhľadať v básni (piesni, balade) metaforu a vie vysvetliť jej 

význam. 

 Žiak vie porovnať metafory v balade a populárnej piesni a zdôvodniť 

rozdiel medzi nimi. 

 Žiak vie vytvoriť vlastnú metaforu. 

 Žiak vie vysvetliť obraznú podstatu epiteta, vie ho odlíšiť od gramatického 

prívlastku. 

 Žiak vie vysvetliť funkciu epiteta v umeleckom texte. 

 Žiak vie tvoriť epiteton a použiť ho vo vlastnom texte. 

 Žiak vie v texte básne alebo populárnej piesne vysvetliť, vyhľadať a určiť 

jazykové prostriedky zdrobnenina a prirovnanie. 

 Žiak vie vysvetliť pojem verš ako súčasť vonkajšej kompozície a vie ho 

určiť v básni. 

 Žiak vie vysvetliť pojmy rým, rytmus v súvislosti s umeleckou rečou 

viazanou (v básni aj v populárnej piesni). 

 Žiak vie vyhľadať rým v texte básne alebo populárnej piesne. 

 Žiak vie graficky zaznačiť a pomenovať združený, striedavý, obkročný 

rým. 

MUV 

 

Populárna 

pieseň 

 

 populárna pieseň 

 prirovnanie 

 Žiak vie vysvetliť pojem populárna pieseň. 

 Žiak vie porovnať populárnu pieseň s ľudovou piesňou z hľadiska obsahu, 

OSR 
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Tematické celky 

 

Téma 

(obsahový štandard) 
Očakávané vzdelávacie výstupy (výkonový štandard) 

Prierezové 

témy 

 zdrobnenina 

 metafora 

 epiteton 

 rým: združený, 

striedavý, obkročný 

verš  

využitia umeleckých štýlových prostriedkov. 

 Žiak pozná známych slovenských skladateľov a textárov populárnych piesní. 

 Žiak vie uviesť témy a odlišnosti spôsobu vyjadrenia populárnych piesní. 

 Žiak vie identifikovať v texte básne alebo populárnej piesne vyhľadať a 

určiť jazykové prostriedky a vysvetliť ich význam. 

MDV 

TBZ 

Próza 

 

 umelecká literatúra 

 poviedka 

 hlavná literárna postava 

 vedľajšia literárna 

 postava 

 rozprávač: ja-forma. on-

forma 

 vnútorná kompozícia 

diela: úvod, zápletka, 

 Žiak vie vysvetliť pojem poviedka. 

 Žiak vie zo súboru známych aj neznámych textov určiť podľa stanovených 

kritérií poviedku. 

 Žiak vie vysvetliť pojem literárna postava, rozlíšiť hlavnú a vedľajšiu 

postavu a charakterizovať ich z čitateľského hľadiska. 

 Žiak vie vysvetliť podstatu jednotlivých kompozičných fáz deja a určiť ich 

v rámci textu. 

 Žiak vie vysvetliť pojem monológ, dialóg a svoje vysvetlenie vie zdôvodniť 

pomocou príkladov z literárnych ukážok. 

 Žiak vie analyzovať umelecký text zo štylistického a lexikálneho hľadiska 

a vie určiť funkciu jednotlivých jazykových prostriedkov v texte. 

 Vie sformulovať vlastné hodnotenie prečítaného textu a podložiť svoje 

stanovisko argumentmi. 

 Žiak vie vytvoriť poviedku so zachovaním vnútornej kompozície deja.  

OSR 

MUV 

MDV 

FIG 
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Tematické celky 

 

Téma 

(obsahový štandard) 
Očakávané vzdelávacie výstupy (výkonový štandard) 

Prierezové 

témy 

Dobrodružná 

literatúra 

 

 dobrodružná literatúra 

 umelecká literatúra 

 hlavná literárna postava 

 vedľajšia literárna 

 postava 

 rozprávač: ja-forma. on-

forma 

 vnútorná kompozícia 

diela: úvod, zápletka, 

vyvrcholenie, obrat, 

 rozuzlenie 

 dialóg 

 monológ 

21 

 Žiak vie vysvetliť pojem dobrodružná literatúra. 

 Žiak vie vysvetliť pojem rozprávač a v texte vie identifikovať jednotlivé 

formy rozprávača.  

 Žiak vie transformovať formy rozprávača z ja-formy do on-formy a 

naopak. 

 Žiak vie aplikovať znalosti o vnútornej kompozícii diela na akýkoľvek 

prečítaný text. 

 Žiak vie analyzovať umelecký text zo štylistického a lexikálneho hľadiska 

a vie určiť funkciu jednotlivých jazykových prostriedkov. 

 Žiak vie nájsť jazykové prostriedky, ktorými autor dosahuje dramatické 

napätie v texte a svoje tvrdenie vie zdôvodniť. 

 Žiak vie aplikovať svoje znalosti o literárnej postave (hlavná, vedľajšia) v 

prečítanom texte a charakterizovať ju z čitateľského hľadiska. 

 Žiak vie sformulovať hlavnú myšlienku prečítaného textu. 

 Žiak vie samostatne a bez prípravy správne, plynule a nahlas čítať 

prozaický text, ktorého obsah, štýl a jazyk sú primerané jeho jazykovej 

úrovni a skúsenostiam a dokáže prispôsobiť rýchlosť čítania tomu, aby 

mohol, čo najefektívnejšie pochopiť význam prozaického textu. 

 Žiak vie vyhľadať kľúčové slová, zostaviť osnovu a na jej základe 

prerozprávať dej prečítaného textu. 

 Žiak vie funkčne využiť znaky dobrodružnej literatúry vo vlastnej tvorbe. 

ENV 

DOV 

OSR 
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Tematické celky 

 

Téma 

(obsahový štandard) 
Očakávané vzdelávacie výstupy (výkonový štandard) 

Prierezové 

témy 

 Žiak vie svoje hodnotenia podložiť argumentmi z prečítaného textu a 

svoje tvrdenia vie obhájiť v diskusii, pričom dodržiava pravidlá 

spoločenskej komunikácie. 

Divadelná 

a rozhlasová hra 

 

  divadelná hra 

 rozhlasová hra 

 hlavná postava, 

vedľajšia postava 

 vnútorná kompozícia 

diela: úvod, zápletka, 

vyvrcholenie, obrat, 

 rozuzlenie 

 dialóg 

 monológ 

 

 Žiak vie vysvetliť pojmy divadelná a rozhlasová hra. 

 Žiak vie rozlíšiť dramatický a prozaický text, svoje tvrdenie vie podložiť 

argumentmi. 

 Žiak pozná fázy vnútornej kompozície divadelnej hry a vie ich určiť v texte 

veku primeranej divadelnej hry, ak je uvedená hra klasicky 

skomponovaná. 

 Vie odlíšiť pojmy monológ, dialóg v divadelnej hre. 

 Žiak vie výrazne čítať text divadelnej hry a zúčastniť sa ako postava na 

dramatizovanom čítaní textu. 

 Žiak vie v texte divadelnej hry určiť fázy vnútornej kompozície diela a 

svoje tvrdenie vie podložiť príkladmi na základe analýzy textu divadelnej 

hry. 

 Žiak vie sformulovať hlavnú myšlienku dramatického textu. 

 Žiak vie identifikovať v texte hry umelecké jazykové prostriedky a vysvetliť 

ich význam. 

 Žiak vie aplikovať svoje znalosti o literárnej postave (hlavná, vedľajšia) v 

prečítanom texte a charakterizovať ju z čitateľského hľadiska. 

 Žiak vie transformovať dramatický text na prozaický. 

MUV 

MDV 

RLK 
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Tematické celky 

 

Téma 

(obsahový štandard) 
Očakávané vzdelávacie výstupy (výkonový štandard) 

Prierezové 

témy 

 Žiak vie svoje hodnotenia podložiť argumentmi z prečítaného textu a 

svoje tvrdenia vie obhájiť v diskusii, pričom dodržiava pravidlá 

spoločenskej komunikácie. 

 

 

Prierezové témy – výchova : MUV- multikultúrna      MDV - mediálna      OSR - osobnostný a sociálny rozvoj      ENV - environmentálna      

DOV - dopravná      OZO - ochrana života a zdravia     TBZ - tvorba a prezent. projektu   RLK – regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra      

FIG –finančná gramotnosť 

 


