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FUNKCIA PREDMETU  
Základnou funkciou vyučovania slovenského jazyka na 1. stupni základnej školy je naučiť žiakov spisovnú podobu materinského jazyka, osvojiť si správny 

pravopis a gramatiku a najmä rozvíjať vyjadrovacie (komunikačné) schopnosti, a to na úrovni ústnej i písomnej.  

Predmet slovenský jazyk a literatúra má komplexný charakter, pretože spája jazykovú, slohovú zložku, písanie, literárnu zložku a čítanie. Do literárnej výchovy 

ako integrujúci prvok možno zahrnúť takzvané tvorivé písanie. Považujeme ho i za prostriedok ako preniknúť do významovej a estetickej hĺbky literárneho 

diela. Tvorivé písanie sa tak stáva pre žiaka zdrojom poznania v oblasti lexiky, syntaxe, štylistiky, noetiky a poetiky, v neposlednom rade aj čítania. Ide teda o 

akési spojené nádoby, kde vedomostná úroveň a zručnosti sa spätne využívajú v jednotlivých zložkách predmetu. V minulosti (chápeme tým obdobie 

posledných desaťročí) sa kládol v materinskom jazyku akcent najmä na zvládnutie jazykovej zložky predmetu, kde učiteľ zdôrazňoval potrebu ovládať pravopis 

jazyka (syntax, morfológiu, lexikológiu), pričom písomná a ústna komunikácia bola podhodnotená.  

Názov predmetu Slovenský jazyk a literatúra 

Časový rozsah výučby 8 hodín týždenne, spolu 264 vyučovacích hodín 

Ročník 4.ročník 

Názov ŠVP ŠVP pre primárne vzdelávanie v SR 
 

Názov ŠkVP Zdravá otvorená škola 

Stupeň  vzdelania ISCED  1  

Vyučovací jazyk slovenský 



Jazyk slovenský ako vyučovací jazyk má primárne a nezastupiteľné miesto vo vyučovacích predmetoch, pretože vytvára predpoklady na zvládnutie ďalších 

vyučovacích predmetov. Slovenčina je štátnym jazykom na území SR. Ovládanie štátneho jazyka na dobrej úrovni zabezpečuje žiakom možnosť nielen dobre 

zvládnuť školské vzdelávanie, ale i úspešné uplatnenie sa na trhu práce.  

Je nesporné, že úroveň výsledkov vyučovania slovenčiny v praktickom živote nie je uspokojivá, ba ovládanie jazyka nie je na patričnej úrovni. Máme na mysli 

používanie spisovnej formy jazyka v úradoch, v televízii, v rozhlase, iných médiách a kultúrnych ustanovizniach. Príčin je hneď niekoľko. Jazyk musí žiak 

dobre poznať, aby ho mohol dobre využívať, aby ním mohol myslieť, cítiť. Bez jazyka niet komunikácie, je stavebným materiálom nášho konania, je pilierom 

vedomostí. Každá zložka jazyka vplýva na jazykový prejav žiaka a odráža sa v jeho myslení.  

Jazyk slovenský v 1. ročníku základnej školy má prioritné a špecifické postavenie. Schopnosť čítať a písať je jedna zo základných životných kompetencií, 

ktorých základ žiaci získavajú práve v 1. ročníku ZŠ. Žiak si z predškolského obdobia prináša so sebou určité jazykové zručnosti a návyky, ktoré má následne 

rozvíjať z viacerých aspektov. K hlavným aspektom patrí rozvoj slovnej zásoby, získanie základov pravopisu a znalostí z oblasti literatúry, ktoré by mal 

zvládať na elementárnej úrovni. V rámci zložky čítanie a literárna výchova by sa mal dôraz klásť na čítanie s porozumením. Nezanedbateľnou je i emocionálna 

stránka jazykovej výchovy – vytváranie kladného vzťahu k čítaniu a knihám, a prostredníctvom nich k materinskému jazyku, ako nositeľovi národných tradícií 

a formovania národného povedomia žiaka. Písanie je základným nástrojom gramotnosti a zároveň slúži aj ako prostriedok dorozumievací a komunikačný. Na 

hodinách písania sa žiaci učia písať predpísané tvary písmen a číslic (latinka) s ohľadom na dodržiavanie hygienických a estetických zásad. V oblasti slohu sa 

učia žiaci vyjadrovať v krátkych ústnych prejavoch, odpovedajú na otázky, vedia sformulovať prosbu a poďakovanie, vedia sa ospravedlniť, poblahoželať 

blízkym osobám, formulovať krátku správu.  

 

CIELE PREDMETU  
Cieľom jazykového vyučovania je naučiť žiakov nielen základné pojmy a poučky, ale naučiť ich myslieť v súvislostiach, komunikovať (ústne a písomne) na 

primeranej úrovni a naučiť ich rozumieť jazykovým prejavom z obsahovej stránky. Nezanedbateľnou je i literárna zložka jazyka. Prostredníctvom nej sa žiaci 

zoznamujú s literárnymi dielami a ich tvorcami a vytvárajú si k nim kladný vzťah.  

Cieľom vyučovania slovenského jazyka na 1. stupni ZŠ je predovšetkým:  

- osvojiť si základy písanej reči (čítania a písania),  

- poskytovať bohaté skúsenosti s významom – komunikačnou a vzdelávacou funkciou písanej reči,  

- osvojiť si elementárne vedomosti v rovine lexikálnej, morfologickej, syntaktickej a štylistickej,  

- osvojiť si základné pravidlá pravopisu a znalosť písma,  

- získať základné poznatky o zvukovej stránke jazyka,  

- osvojiť si návyky správnej výslovnosti,  

- poznávať jazykové prostriedky a vedieť ich využívať v jazykovom systéme,  

- prehlbovať si zručnosť jednoduchého a súvislého vyjadrovania sa,  

- jazykové prostriedky vedieť vzájomne prepájať v jazykovom systéme,  

- viesť žiakov k presnému mysleniu a jeho vyžitiu v oblasti komunikácie (ústnej aj písomnej).  

Metódy a formy, ktoré vedú k dosiahnutiu cieľa, ktorým je spisovné ovládanie reči v ústnom i písomnom prejave sú rôzne a rôzni autori ich odporúčajú 

používať individuálne. Ide najmä o to, aby boli čo najúčinnejšie a najefektívnejšie pre daný druh učiva, s ohľadom na toho ktorého žiaka. Doteraz bola situácia 

taká, že mnohí učitelia (a je ich väčšina i dnes) žiadajú presné usmerňovanie, návody na vyučovanie, konkrétne odporúčania, a to tak v metódach a formách ako 

i v učebných osnovách. Tak sme boli zvyknutí roky v učiteľskej praxi. Bolo to násilné, ale pohodlné, bez akejkoľvek individuálnej zodpovednosti a najmä bez 

tvorivosti. Tvorivosť je ten prvok, ktorý sa má uplatňovať nielen v didaktike predmetu, ale rovnako u žiaka ako i učiteľa.  



Výsledkom tvorivej spolupráce učiteľ – žiak je správne používanie jazyka a jeho uplatňovanie v praktickom živote aj v písomnom prejave. Tento proces by sa 

mal diať automaticky bez toho, aby si žiak uvedomoval zákonitosti stavby jazyka a jeho usporiadania.  

Systematická spolupráca pôsobiaca v interakcii učiteľ – žiak bude smerovať k hlbšiemu poznaniu materinského jazyka, k väčšej hrdosti a úcte k jazyku, čo v 

praxi znamená, že žiaci budú svoj jazyk poznať, budú ho vedieť používať, budú ním tvorivo myslieť a bez ťažkosti sa budú ním aj písomne vyjadrovať.  

Kompetencie - spôsobilosti, ktoré je potrebné zvládnuť v procese vyučovania materinského jazyka, a ktoré sa opierajú o kľúčové (základné) kompetencie.  

 

Zaraďujeme sem:  

Poznávacie a rečové kompetencie  
Percepčno-motorické zručnosti:  

1. čítať písmená abecedy a arabské číslice aj v súvislosti s učivom v matematike,  

2. odpísať alebo podľa diktovania napísať jednoduchý text a arabské číslice.  

 

Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti:  

1. zapamätať si základné informácie a vedieť ich použiť v praxi,  

2. v písomnom prejave aplikovať pravopisnú normu určenú pre 1. ročník ZŠ.  

 

Analytické zručnosti:  

1. fonologické schopnosti – analýza zvukovej roviny jazyka na úrovni vety, slova, slabiky, identifikácie rýmu a aliterácií,  

2. v prípravnej etape nácviku čítania vedieť analytickými činnosťami v spojení s využívaním sluchového rozlišovania hlások určiť prvú hlásku slova. Ovládanie 

detailnej analýzy slova podriadiť postupne sa rozširujúcim čitateľským schopnostiam žiakov v šlabikárovom (nácvičnom) období, a to v stúpajúcej náročnosti 

od slabík po jednoduché slová.  

 

Tvorivé zručnosti:  

1. porozprávať krátky príbeh (vlastný zážitok alebo vymyslený príbeh),  

2. porozprávať príbeh podľa predlohy (podľa obrázkov, podľa názvu),  

3. dokončiť rozprávanie alebo neukončenú rozprávku alebo iný literárny žáner,  

4. zdramatizovať kratší prozaický alebo básnický text. Žiaci si rozdelia úlohy z textu a snažia sa zahrať krátky príbeh z textu. Dbáme na správny prednes, 

artikuláciu, gestikuláciu, pohyb.  

 

 

 

Verejná prezentácia textu, verejný prejav:  

1. pri ústnom prejave dodržiavať správne dýchanie, artikuláciu a spisovnú výslovnosť na (primeranej) úrovni žiaka 1. ročníka ZŠ,  

2. osvojiť si výslovnostnú normu s uplatnením suprasegmentálných javov,  

3. reprodukovať umelecký text (doslovne, podrobne, stručne). Ak učiteľ spozoruje, že žiak sa len veľmi ťažko naučí naspamäť básničku alebo iný text, môže ho 

vyzvať, aby sa ho naučil aspoň stručne alebo aby ho podrobne zreprodukoval.  

 



Informačné zručnosti:  

1. naučiť žiaka poznať a používať jazykové slovníky a príručky (platí od 2. ročníka ZŠ a na primeranej úrovni).  

 

Komunikačné zručnosti:  

1. adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu,  

2. vyjadrovať sa neverbálne a reagovať na neverbálnu komunikáciu,  

3. naučiť žiaka verejne sa prezentovať a obhájiť si vlastný názor.  

 

Pojmy  

Písanie:  
samohlásky, dvojhlásky, spoluhlásky, arabské číslice,  

písmená: malé, veľké, písané, tlačené.  

Zvuková stránka jazyka:  
slabiky, slová, delenie hlások na samohlásky – spoluhlásky – dvojhlásky,  

samohlásky: krátke – dlhé (rozdelenie a názvy len v 2. ročníku ZŠ, v 1. ročníku poznávať samohlásky len informatívne),  

spoluhlásky: tvrdé – mäkké (podobne ako samohlásky),  

dĺžeň, mäkčeň, vokáň, bodka, otáznik, výkričník, čiarka, zátvorka, dvojbodka,  

melódia vety: oznamovacej, opytovacej, rozkazovacej, želacej, zvolacej,  

slabikotvorné hlásky l, ĺ, r, ŕ,  

výslovnosť a výskyt ä.  

Syntaktická/skladobná rovina:  
jednoduchá veta, triedenie viet podľa obsahu na: oznamovacie, opytovacie, rozkazovacie, želacie a zvolacie.  

Sloh: 

pozdrav, oslovenie, tykanie/vykanie, predstavenie sa, privítanie, rozlúčenie, prosba/želanie, poďakovanie, ospravedlnenie – ústne, ospravedlnenie s 

vysvetlením, vyjadriť súhlas – nesúhlas, blahoželanie ústne/písomné.  

 

 

Hodnotenie predmetu:  
 

Na  hodnotenie predmetu   v školskom roku 2013/ 2014 vychádzame z Metodického pokynu č. 22/ 2011  na hodnotenie žiakov základnej školy. Slovenský 

jazyk a literatúru klasifikujeme v 4. ročníku.  

Pri hodnotení a klasifikácii pristupujeme ku každému žiakovi individuálne. Neporovnávame výsledky detí medzi sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho 

možností a schopností. Snaha každého učiteľa 4. ročníka je pozitívne hodnotiť . V danom predmete sú žiaci priebežne klasifikovaní. Žiakov postupne vedieme, 

aby sa vedeli ohodnotiť sami, ale aj svojho spolužiaka. Na konci každého klasifikačného obdobia sú žiaci na vysvedčení hodnotení známkami. 

 

 

 

 



 

 

Obsah vzdelávania – jazyková zložka                             3 hodiny týždenne/99 hodín ročne 

Tematický celok – obsah/Časová dotácia-  143h 

Vybrané slová/35hodín                             

Lexikológia/13hodín                                 

Zvuková stránka a pravopis/25hodín          

Morfológia/70hodín                                 

 

Obsah vzdelávania – sloh                                                 1 hodina týždenne/33 hodín ročne 

Tematický celok – obsah/Časová dotácia-  22h 

Reprodukcia rozprávania, časová postupnosť/4 hodiny 

Umelecký a vecný text/ 4hodiny 

Opis osoby, koncept/ 6hodín 

Diskusia, názor/ 4hodiny 

Plagát, koncept/ 2hodiny 

Interview/ 2hodiny 

 
Obsah vzdelávania – čítanie a literárna výchova           3 hodiny týždenne/99 hodín ročne 

Tematický celok – obsah/Časová dotácia-  99h 

Umelecká literatúra, Divadelná hra/30 hodín 

Rozhlas, Televízia, Film – kino/18 

Dialóg/12 hodín 

Kapitola, Strofa, Rým/18 hodín 

Bájka/15 hodín 

Komiks/6 hodín 

 

 

 

 

 



Obsah: 

 

4. ročník ZŠ – Slovenský jazyk a literatúra (Jazyková zložka) 

Tematický 

celok 

Obsahový štandard 
Výkonový štandard Prierezové témy 

Odporúčané témy Odporúčané pojmy 

 

Vybrané 

slová 

Delenie 

hlások 

Ohybné 

slovné druhy 

Vybrané slová. 

Písanie y, ý, v ďalších vybraných 

slovách a odvodených slovách. 

Delenie hlások.  

Ohybné slovné druhy –podstatné 

mená, prídavné mená, zámená, 

číslovky, slovesá.  

 

Vybrané slová a odvodené slová 

Samohlásky, spoluhlásky 

a dvojhlásky 

Tvrdé, mäkké a obojaké 

spoluhlásky 

Ohybné slovné druhy 

Utvrdzovať si pravopisné návyky v už 

prebratých vybraných slovách a 

nacvičiť nové vybrané a odvodené 

slová. Vedieť ich samostatne používať 

v cvičeniach, texte,  v diktátoch a 

kontrolných cvičeniach. 

Utvrdzovať si nadobudnuté vedomosti 

z delenia hlások a slovných druhov. 

Mediálna výchova 

 

Multikultúrna 

výchova 

 

Dopravná výchova 

Predpona 

Tvorenie slov. 

Odvodenie slov pomocou predpôn. 

Pravopis a výslovnosť 

predponových odvodenín. 

Slabičné a neslabičné predpony. 

Pojem predpona 

Delenie predponových slov 

Slabičné a neslabičné predpon 

Vedieť rozdeliť slová na predponu a 

slovotvorný základ.  

Vedieť tvoriť nové slová 

prostredníctvom rôznych predpôn.  

Vedieť identifikovať slabičné a 

neslabičné predpony.  

Poznať význam nových slov a vedieť 

ich používať vo vetách, v textoch. 

Enviromentálna 

výchova 

 

Mediálna výchova 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

 

Pravopis slov 

po obojakej 

spoluhláske 

Pravopis ďalších vybraných slov.  

Príbuzné slová. 

Geografické názvy s i, í a y, ý po 

obojakej spoluhláske 

Pravopis slov s i/í, y/ý po  

obojakej spoluhláske 

Získať pravopisné návyky v písaní  

ďalších vybraných slov a významovo 

príbuzných slov.  

Rozšíriť pravopisné zručnosti  

v písaní geografických názvov. 

Využiť pravopis vybraných slov  

pri tvorbe umeleckého a vecného  

textu, v rôznych komunikačných  

situáciách. 

Tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti 

 

Dopravná výchova 

 

Enviromentálna 

výchova 

 

 

Znelé a 

neznelé 

hlásky 

Spodobovanie spoluhlások.  

Pravopis a správna výslovnosť  

spoluhlások na konci slov, na  

morfematickom švíku,   hranici  

slov.  

Delenie hlások 

Znelé a neznelé hlásky 

Spodobovanie na konci slova,  

uprostred slova ,na hranici slov 

Vedieťvymenovať znelé a neznelé 

spoluhlásky.  

Ovládať ich správnu výslovnosť na 

konci, v strede slov a na hranici dvoch  

slov.  

Enviromentálna 

výchova 

 

Mediálna výchova 

 



Rozdelenie hlások na znelé a 

neznelé.  

Identifikácia spodobovania.  

Pravidlo písania spoluhlásky f. 

Vedieť, že pravidlo o spodobovaní 

platí len pre výslovnosť. V pravopise 

sa spoluhlásky zapisujú bez 

spodobenia.  

Pravidlo o spodobovaní ovládať nielen  

teoreticky, ale vedieť ho používať  

najmä prakticky. 

Tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti 

 

Priama reč 

Definícia priamej reči.  

Úvodzovky v priamej reči.  

Písanie uvádzacej vety (pred, v 

strede alebo na konci  

priamej reči).  

Interpunkcia v priamej reči 

(bodkočiarka, čiarka, otáznik, 

výkričník) 

Priama reč 

Uvádzacia veta 

Bodkočiarka 

Úvodzovk 

Vedieť identifikovať priamu reč  

v texte.  

Vedieť rozlíšiť uvádzaciu vetu od 

priamej reči.  

Vedieť prakticky používať priamu reč 

v písomnom prejave.  

Správne používať interpunkčné 

znamienka v priamej reči.   

Rozoznávať priamu reč v hovorenom 

slove. 

Mediálna výchova 

 

Multikultúrna 

výchova 

 

Dopravná výchova 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

 

Ohybné 

slovné druhy 

Rozšírenie poznatkov o ohybných  

slovných druhoch.  

Gramatické kategórie rod, číslo a 

pád podstatných mien. 

Rod, číslo a pád prídavných  

mien na základe zhody s 

podstatným menom. 

Zámená – funkcia zámen vo vete.  

Druhy zámen: osobné a 

privlastňovacie. 

Číslovky, definícia, delenie  

čísloviek na základné a radové.  

Pravopis čísloviek v obore do 100. 

Slovesá – zopakovať definíciu  

slovies. Gramatické kategórie:  

osoba, číslo, čas slovies.  

Neurčitok.  

Časovanie slovies. 

Slovné druhy: 

Podstatné mená 

Prídavné mená 

Zámená 

Číslovky 

Slovesá  

Rozšírenie učiva o základných  

slovných druhoch. 

Podstatné mená, funkcia  

podstatných mien. 

Gramatické kategórie 

Rod, číslo a pád podstatných  

mien. 

Zhoda podstatného a prídavného 

mena v rode, čísle a páde.  

Funkcia zámen.  

Druhy zámen. 

Vedieť rozlíšiť všeobecné a vlastné  

podstatné mená. 

Vedieť uplatniť správny pravopis vo  

vlastných podstatných menách. 

Ovládať jednotlivé pády (otázky aj ich 

latinské názvy).  

Vedieť vyskloňovať podstatné mená. 

Ovládať tvary podstatného mena a 

vedieť ich používať v texte.  

Vedieť určovať gramatické kategórie 

rod, číslo a pád podstatných mien.   

Rozoznať  zámená v texte. Vedieť, že  

nahrádzajú podstatné a prídavné mená. 

Vedieť určiť základné druhy zámen. 

Vedieť nielen vyhľadať slovesá v texte 

a poznať ich funkciu, ale  

naučiť sa aj gramatické kategórie 

slovies (osoba, číslo a čas).Vedieť  

vyčasovať slovesá. Vedieť určiť u 

slovies neurčitok. 

Enviromentálna 

výchova 

 

Mediálna výchova 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

 

Mediálna výchova 

 

Multikultúrna 

výchova 

 

Tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti 

 



 

Neohybné 

slovné druhy 

Neohybné slovné druhy. 

 Triedenie neohybných slovných 

druhov, ich funkcia a následne 

identifikácia v texte.  

Príslovky, predložky a spojky.  

Pravopis predložiek a ich správna 

výslovnosť.  

 Pravopis a výslovnosť predložiek 

s/so, z/zo, pravopis a výslovnosť 

predložiek s/so, k/ku v spojení s 

osobnými zámenami. 

Spojky (a, ale, keď, aby, že atď.). 

Častice  (áno/nie, hádam, asi,  

možno, naozaj, určite i). 

Citoslovcia – vyvodiť z textu,  

zo zvukomalebných slov. 

Neohybné slovné druhy 

Funkcia neohybných slovných  

druhov vo vete. 

Príslovky  

Predložky  

Spojky  

Častice 

Citoslovcia   

Vedieť triediť slovné druhy na ohybné 

a neohybné. 

Poznať funkciu neohybných slovných 

druhov a následne ich vymenovať.  

Vedieť ich identifikovať v cvičeniach,  

v texte.   

Ovládať výslovnosť a  pravopis 

predložiek.  

Vedieť používať spojky. Poznať 

spojky, ktoré sa vyskytujú v textoch 

najčastejšie. Vedieť ich prakticky 

používať vo vete.  

Menej známe neohybné slovné druhy 

– častice a citoslovcia vedieť 

identifikovať v texte. Poznať ich 

funkciu. Vedieť vymenovať aspoň 

niektoré a vedieť ich použiť v 

hovorenom aj písomnom prejave. 

Mediálna výchova 

 

Multikultúrna 

výchova 

 

Dopravná výchova 

 

Enviromentálna 

výchova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ročník ZŠ – Slovenský jazyk a literatúra (Sloh) 

Tematický 

celok 

Obsahový štandard 
Výkonový štandard Prierezové témy 

Odporúčané témy Odporúčané pojmy 

 

Umelecký a 

vecný text 

Základné rozdiely medzi 

umeleckým a vecným textom.   

Kľúčové slová  v umeleckom a 

vecnom texte.  

Reprodukcia podľa osnovy. 

Umelecký a vecný text  

Kľúčové slov 

Reprodukcia  

Osnova 

Po prezentácii jednotlivých druhov 

textu vedieť každý pomenovať 

správnym pojmom.  

Poznať kľúčové slová a následne ich 

vedieť použiť v umeleckom alebo vo 

vecnom texte. Spätne ich vedieť v 

texte vyhľadať.  

Vedieť k textu vytvoriť osnovu. 

Ovládať pojem reprodukcia a vedieť 

ju prakticky zrealizovať.   

Vedieť  postrehnúť vecné chyby v 

počúvanom texte a vedieť ich opraviť.   

Dopravná výchova 

 

Mediálna výchova 

 

Multikultúrna 

výchova 

 

Diskusia 

Pojem diskusia a názor.  

Diskutovať na rôzne témy 

(najlepšie také, ktoré sú z blízkeho 

okolia žiaka, zamerané na bežný 

život).   

Prejavenie vlastného názoru  

k danej situácii. Situácia môže byť  

reálna alebo vymyslená.    

Diskusia 

Názor 

Situácia 

Vedieť diskutovať na určitú tému 

vybratú učiteľom/žiakom.  

Ovládať pojem diskusia. Dôraz klásť 

najmä na riešenie konfliktnej situácie.  

Vedieť vyriešiť primeranú konfliktnú  

situáciu. Poznať niektoré stratégie  

riešenia konfliktu. Vedieť sa napr.  

„pohádať“ so spolužiakom o nejakom 

probléme (primeraným spôsobom a 

primeranými jazykovými 

prostriedkami). 

Multikultúrna 

výchova 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

 

Dopravná výchova 

 

Enviromentálna 

výchova 

 

Opis osoby 

Opis - neučíme definíciu slohového 

útvaru.  

Opis osoby, ústne aj písomne .  

Charakteristické črty  

a vlastnosti osoby. 

Opis osoby – ústne, písomne 

Črty a vlastnosti 

Vedieť charakterizovať opis osoby. 

Vedieť ústne opísať vonkajšie črty 

osoby napr. spolužiaka, rodiča, 

súrodenca, kamaráta. 

Poznať základné charakterové  

vlastnosti, povahové črty opisovanej 

osoby. Veľmi stručne  

vedieť danú osobu opísať aj písomne. 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

 

Mediálna výchova 

Interview 
Oboznámenie s cieleným 

rozhovorom – interview.   

Interview 

Cielený rozhovor 

Poznať definíciu cieleného rozhovoru. 

Poznať jeho cudzí názov – interview. 

Mediálna výchova 

 



Tvorba otázok a odpovedí.  

Cvičenie vzájomnej komunikácie. 

Otázka a odpoveď Vedieť skoncipovať jednoduché 

otázky a odpovede.  

Dokázať zrealizovať krátke interview  

o aktuálnej udalosti. 

Multikultúrna 

výchova 

 

 

 

Reprodukcia 

Pojem reprodukcia textu. 

Reprodukcia  rozprávania.  

Časová postupnosť deja. 

Reprodukcia  

Reprodukcia rozprávania 

Časová postupnosť 

Ovládať pojem reprodukcia 

rozprávania.  

Vedieť  ju konkrétne zrealizovať v 

ústnom podaní.  

Dodržiavať časovú postupnosť-veci, 

ktoré sa udiali na začiatku, stručný 

popis udalosti, ukončenie – záver. 

Dopravná výchova 

 

Mediálna výchova 

 

Enviromentálna 

výchova 

 

Koncept 

Náčrt alebo koncept.  

Definícia.   

Realizácia konceptu v praxi. 

Koncept 

Náčrt 

Ovládať definíciu konceptu/náčrtu. 

Vedieť vytvoriť náčrt slohového 

útvaru. 

Mediálna výchova 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

 

Plagát 

Pojem plagát.   

Vytvoriť  plagát. Sústrediť sa na 

text.  

Prvky, ktoré musí plagát 

obsahovať.  

Pokus o vytvorenie plagátu v 

skupine  spolužiakov. 

Plagát Vedieť zadefinovať pojem plagát. 

Vedieť na aké účely sa používa.  

Vedieť vytvoriť jednoduchý plagát k 

nejakej aktuálnej udalosti.   

Realizovať plagát najprv v skupine, 

potom sám. 

Tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti 

 

Mediálna výchova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ročník ZŠ – Slovenský jazyk a literatúra  (Čítanie) 



Tematický 

celok 

Obsahový štandard 
Výkonový štandard Prierezové témy 

Odporúčané témy Odporúčané pojmy 

 

Umelecká 

literatúra 

Pojem umelecká literatúra. 

Pojem dráma.  

Rozdiely medzi umeleckou a 

vecnou (neumeleckou) literatúrou.  

Pojem divadelná hra.  

Dramatické umenie – dráma. 

Bábková hra, bábkové  

divadlo (maňuškové, marionetové,  

javajkové).  

Autori divadelných hier a ich diela 

pre deti a mládež.   

Interpretácia divadelnej hry – dôraz 

kladieme na dramatizáciu.  

Tvorba divadelnej hry. 

Umelecká literatúra 

Divadelná hra 

Vedieť pojem umelecká literatúra.  

Vedieť ho odlíšiť od vecnej  

literatúry. Vedieť, že k umeleckej  

literatúre patrí poézia, próza a dráma. 

Pojem dráma žiak nemusí  

ovládať.   

Vedieť recitovať jednu - dve básne z 

tvorby najznámejších slovenských 

alebo zahraničných básnikov.  

Dokázať predniesť kratšie prozaické 

dielo.  

Klásť dôraz na recitáciu, výrazové 

prostriedky v prednese.  

Ovládať pojem divadelná hra.  

Vedieť svojimi slovami opísať, čo je  

divadelná hra, vedieť to povedať na  

základe osobnej skúsenosti.     

Poznať významných slovenských 

alebo zahraničných autorov 

divadelných hier.  

Vedieť divadelnú hru interpretovať  

v kolektíve žiakov. Talentovaní  

žiaci môžu vytvoriť samy kratšiu  

divadelnú hru zo života detí. Vedieť  

ju spoločne zahrať. 

Mediálna výchova 

 

Multikultúrna 

výchova 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

 

Enviromentálna 

výchova 

 

Tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti 

 

 

 

Rozhlas 

Televízia 

Film - kino 

 

Základné druhy médií.  

Zavedenie pojmov: rozhlas, 

televízia a film -kino.  

Znaky, ktorými sa navzájom  

odlišujú.   

Ich využitie v každodennom živote.  

Vhodnosť a nevhodnosť programov 

pre deti a mládež.  

Ich vplyv na duševné zdravie 

 

Rozhlas 

Televízia 

Film - kino 

Poznať pojem rozhlas, televízia, film 

(média). Vedieť ich pomenovať a 

vedieť ich navzájom od seba odlíšiť.  

Poznať charakteristické znaky 

rozhlasu, televízie a filmu.  

Vedieť kde sídlia, pozná budovu 

slovenského rozhlasu, slovenskej 

televízie (prípadne iných televízií) a 

filmu (kiná). Rozoznávať a vedieť 

porovnať film v minulosti a dnes.  

Mediálna výchova 

 

Multikultúrna 

výchova 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

 

Dopravná výchova 



dieťaťa.  Vedieť, že sa film v minulosti  

premietal v kinách. V súčasnosti na  

premietanie filmu slúži aj televízia,  

prípadne prehrávače DVD,  

videorekordéry.  

Poznať niektoré literárne diela, 

rozprávky alebo iné literárne žánre, 

ktoré boli sfilmované.  

Vedieť sa primerane správať v kine. 

 

Dialóg 

Dialóg ako súvislý rozhovor dvoch  

alebo viacerých osôb, ktoré sú  

v priamom a vzájomnom kontakte. 

Dialóg chápeme najmä v súvislosti  

s literárnym alebo dramatickým  

dielom.  

Prítomnosť pohybových prvkov, 

ktorými sa jazykový prejav dopĺňa, 

dokresľuje, obmieňa alebo celkom 

supluje. Napr. namiesto jazykových 

prostriedkov sa používajú 

prostriedky mimojazykové napr. 

gestikulácia, mimika. 

Dialóg 

Gestikulácia, mimika 

Chápať a vysvetliť pojem dialóg. 

Vedieť kedy vzniká a koľko osôb sa 

na ňom zúčastňuje.  

Vedieť ho identifikovať 

v texte a dokázať ho aj prakticky  

zrealizovať.  

Pri dialógu vedieť využívať 

gestikuláciu, mimiku. 

Dopravná výchova 

 

Mediálna výchova 

 

Enviromentálna 

výchova 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

 

Kapitola 

Strofa 

Rým 

Členenie textu na menšie jednotky.  

Kapitola – pojem, charakteristické  

členenie najmä v knižkách. Ide  

o architektonickú jednotku, menšiu  

než diel (zväzok).  

Strofa ako skupina veršov oddelená 

od ďalšej strofy. 

Rým -  zvuková zhoda slabík na  

konci veršov. 

Kapitola 

Strofa 

Rým 

Ovládať pojmy z učebnice v súvislosti 

z textom.  

Vedieť v básni identifikovať rým, 

ovládať nielen pojem, ale aj definíciu. 

To isté platí aj o strofe a kapitole. 

Vedieť prakticky rozlišovať v textoch  

strofy a kapitoly.  

 V učive o rýme podľa zakončenia  

rozoznať 3 druhy rýmov: združený 

aabb, abab, abba.  

Vedieť ich prakticky v básní 

vyhľadať. 

Mediálna výchova 

 

Dopravná výchova 

 

Enviromentálna 

výchova 

 

Bájka 

Pojem: bájka.  

Bájka ako vymyslený príbeh s 

výchovným zameraním, v ktorom 

Bájka 

Poučenie 

Ezop 

Ovládať  pojem bájka. 

 Poznať text, ktorý je bájkou a vedieť 

ho odlíšiť od iných textov umeleckej  

Mediálna výchova 

 

Osobnostný 



vystupujú zvieratá alebo neživé 

predmety, ktoré konajú a hovoria 

ako ľudské bytosti.  

Poučenie vyplývajúce z bájky.  

Najznámejším bájkarom a 

zakladateľom bájky bol Ezop.  

V našej literatúre J. Záborský. 

Jonáš Záborský literatúry.  

Po prečítaní bájky vedieť povedať 

ponaučenie, ktoré obsahuje.  

Poznať meno Ezopa ako 

najznámejšieho autora bájok a tiež  

poznať meno J. Záborského – nášho  

významného bájkara.   

a sociálny rozvoj 

 

Enviromentálna 

výchova 

 

Komiks 

Naučiť žiakov pojem komiks 

(sekvenčne usporiadaná postupnosť  

obrázkov alebo graficky 

spracovaný (kreslený) príbeh,ktorý 

má svoj dej a na čitateľa pôsobí  

esteticky. Text môže byť 

umiestnený alebo v bublinách  

uprostred textu alebo na okrajovej  

časti obrázka. Obrázky sú často  

doplnené zvukomalebnými 

výrazmi.) 

Komiks 

Grafika 

Bublina 

Ovládať pojem komiks.  

Vedieť ho odlíšiť od iného druhu 

detskej  literatúry.  

Vedieť prečítať dej komiksu.  

Poznať postupnosť deja.  

Vedieť, ktoré obrázky sú pred nejakou 

udalosťou, a ktoré nasledujú za ňou. 

Vedieť usporiadať obrázky podľa 

sledu deja.  

Vedieť sám alebo za pomoci  

spolužiakov nakresliť krátky komiks  a 

napísať k nemu text. 

Mediálna výchova 

 

Multikultúrna 

výchova 

 

Enviromentálna 

výchova 

 

Tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:  

Všetky pojmy v obsahu čítania a literárnej výchovy sa viažu k literárnym textom uvedeným v učebnici Čítanka pre 4. ročník ZŠ. Učiteľ aj žiak ovláda len definície a 

poučky uvedené v učebnici Čítanka pre 4. ročník ZŠ. Je potrebné, aby ich učiteľ preberal s dôrazom na upevnenie čitateľských kompetencií. Predpokladáme, že 

technika čítania je v tomto ročníku už zvládnutá na dobrej úrovni. Zameriame sa teda predovšetkým na čítanie  

s porozumením. Využívame k tomu otázky a úlohy koncipované ku každému článku a príslušné PZ. Ak učiteľ zistí, že tieto materiály nepostačujú na dostatočné 

zvládnutie čítania s porozumením, potom môže siahnuť  

po vlastnej dostupnej literatúre, didaktických pomôckach, aby takto v čo najširšej miere zvládol predpísané učivo.  


