
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA-UČEBNÉ OSNOVY 

 

 

Charakteristika predmetu 

Slovenský jazyk na 2. stupni ZŠ zahŕňa jazykovú, slohovú a literárnu zložku. 

Jazyková a slohová zložka nie je vzájomne oddelená, je v kompetencii učiteľa určovať a 

upravovať si dotáciu hodín podľa podmienok v danej triede. 

Jazyková časť predmetu sa zaoberá problematikou jazyka ako nástroja myslenia a 

komunikácie medzi ľuďmi. Jazyk je vnímaný ako potenciálny zdroj osobného a kultúrneho 

obohatenia človeka. Dobré zvládnutie jazykového učiva a najmä komunikačných a 

kognitívnych kompetencií (spôsobilostí) je považované za východisko kvalitnejších 

výsledkov celého školského systému a následnej schopnosti žiakov uplatniť sa na trhu práce a 

v súkromnom živote. 

Vo vyučovaní jazyka je v popredí analýza a interpretácia textov/prejavov a tvorba 

vlastných textov/prejavov adekvátnych konkrétnej komunikačnej situácii. 

Analýza a interpretácia jazykových prejavov poskytne žiakom priestor na 

sebauvedomenie. Dá šancu objaviť a následne prejaviť pozitívny vzťah k sebe a iným, 

nadobudnúť primeranú sebadôveru, schopnosť dokázať hodnotiť svoje prednosti i nedostatky, 

umožní dokázať vyjadrovať svoje pocity a hodnotiť svoj vlastný citový stav, dokázať 

hodnotiť svoje správanie a jeho dôsledky. 

Cieľom je, aby si žiaci uvedomovali jazykovú a kultúrnu pestrosť v rámci Európy a 

sveta, ale aj v rámci jednotlivých sociálnych prostredí. Cez pochopenie významu jazyka pre 

národnú kultúru by mali dospieť k chápaniu odlišností, tolerancii a orientácii 

v multikultúrnom prostredí. 

Komunikačná gramotnosť sa má cieľavedome budovať a rozvíjať vo všetkých 

vyučovacích predmetoch s ohľadom na ich špecifické potreby. 

Názov predmetu Slovenský jazyk a literatúra 

Časový rozsah výučby 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne 

Názov ŠVP ŠVP pre nižšie sekundárne vzdelávanie v SR 

Názov ŠkVP Zdravá otvorená škola 

Ročník ôsmy 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Vyučovací jazyk slovenský 



Jazyková a slohová časť predmetu rozvíja predovšetkým interaktívne využívanie 

komunikačných nástrojov. Veľa tém slúži aj na rozvoj sociálnej interakcie v rámci 

heterogénnych skupín a formovania autonómneho správania. 

V usporiadaní predmetu sú v popredí komunikačné spôsobilosti a v úzadí sú jazykové 

pojmy (predovšetkým na ZŠ), t.j. jednostranná tendencia obsiahnuť „školskú podobu“ vednej 

disciplíny. Faktograficky presýtený obsah je zredukovaný v prospech aktivít žiakov, ktorí 

majú v čo najväčšom rozsahu interpretačno-hodnotiacim spôsobom pracovať s jazykovými 

komunikátmi. Najväčší akcent sa kladie na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s 

informáciami, čitateľskú gramotnosť, schopnosť argumentovať ap. 

Realizačná rovina vzdelávania sa priklonila ku konštruktivistickému prístupu k učeniu. 

Znamená to, že riešením úloh žiak sám prichádza na základe usmerňovaného zážitkového 

vyučovania na nové poznatky, ktoré vyučujúci systematizuje a zovšeobecňuje. 

 

Predmet je obsahovo zaradený do vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia. Pozostáva z 

jazykovej (vrátane slohovej výchovy) a literárnej zložky. Je povinnou súčasťou učebných 

plánov stupňa ISCED -2. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vzdelávania v oblasti slovenského jazyka a literatúry je dosiahnuť takú úroveň 

rečových zručností, aby žiaci každú komunikatívnu situáciu zvládli z hľadiska štýlu, s 

príslušnou gramatickou a pravopisnou normou v ústnom i písomnom prejave. 

 

Edukačné ciele predmetu slovenský jazyk a literatúra 

 

Poznávacia 

(kognitívna) 

kompetencia 

Komunikačná 

kompetencia 

Interpersonálna 

(sociálna) 

kompetencia 

Intrapersonálna 

(osobnostná) 

kompetencia 

Spôsobilosť používať 

kognitívne operácie. 

Spôsobilosť tvoriť, 

prijať a spracovať 

informácie. 

Spôsobilosť akceptovať 

skupinové hodnoty a 

rozhodnutia. 

Schopnosť 

vytvárať 

a reflektovať 

vlastnú identitu. 

Spôsobilosť učiť sa 

sám aj v skupine. 

Zručnosť vyhľadávať 

a odosielať informácie. 

Schopnosť kooperovať 

v skupine. 

Schopnosť 

vytvárať si 



vlastný 

hodnotový 

systém. 

Spôsobilosť 

kritického myslenia. 

Spôsobilosť 

formulovať svoj názor 

a argumentovať. 

Schopnosť tolerovať 

odlišnosti jednotlivcov 

a skupín. 

Schopnosť 

sebaregulácie a 

ochrany 

vlastného života. 

Spôsobilosť 

formulovať a riešiť 

problémy. 

Spôsobilosť verbálne a 

neverbálne vyjadriť 

vôľu a city 

Schopnosť empatie.  

Schopnosť tvorivého 

myslenia a 

spôsobilosť uplatniť 

jeho výsledky. 

   

 

 

 

Cieľové kompetencie – jazyková zložka 

Poznávacie a rečové kompetencie 

Verejná prezentácia textu, verejný prejav 

1. Pri ústnom prejave dodržiavať správne dýchanie, artikuláciu, spisovnú výslovnosť a správne 

uplatňovať suprasegmentálne javy. 

2. Pri ústnom prejave primerane uplatňovať paralingválne javy. 

3. Reprodukovať umelecký aj vecný text. 

 

Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti 

1. Zapamätať si potrebné fakty a definície a vedieť demonštrovať ich znalosť. 

2. Vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi. 

3. Na základe indukcie a zovšeobecnenia odvodiť charakteristiky nových javov. 

4. Usporiadať známe javy do tried a systémov. 

5. Aplikovať jazykovedné vedomosti na vecné a umelecké texty. 

6. Pri písanom prejave aplikovať pravopisnú normu. 

 

Analytické a syntetické zručnosti 



1. Uskutočniť jazykovú analýzu textu a vytvárať jazykový systém. 

2. Odlíšiť medzi sebou umelecký a vecný text. 

3. Odlíšiť medzi sebou texty z hľadiska jazykového štýlu, slohových postupov a žánrov. 

 

Tvorivé zručnosti 

1. Vytvoriť vlastný text na základe dodržiavania stanoveného žánru, slohového postupu, 

jazykového štýlu. 

2. Ústne prezentovať vlastný text. 

3. Napísať krátky príbeh. 

4. Dokončiť rozprávanie alebo neukončené prozaické dielo. 

5. Zdramatizovať kratší prozaický alebo básnický text. 

 

Informačné zručnosti 

1. Používať jazykové príručky a slovníky, korigovať podľa nich vlastné texty. 

2. Vyhľadávať, spracúvať a používať informácie z literárnych prameňov a internetu. 

 

Komunikačné zručnosti 

1. Adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu. 

2. Vyjadrovať sa neverbálne a chápať neverbálnu komunikáciu. 

3. Verejne prezentovať a obhájiť vlastný názor. 

 

 

Cieľové kompetencie – literárna zložka 

Poznávacie a čitateľské kompetencie 

 

Technika čítania a verejná prezentácia textu 

1. Plynulo čítať súvislý umelecký text, pri hlasnom čítaní správne dýchať, artikulovať 

a dodržiavať spisovnú výslovnosť. 

2. Recitovať prozaické a básnické diela. Rešpektovať rytmickú usporiadanosť básnického textu, 

frázovať básnický aj prozaický text v zhode s vlastným chápaním jeho významu. 

3. Čítať text postavy dramatického diela pri spoločnom dramatizovanom čítaní. Modulovať hlas 

podľa zmyslu textu. 

 

 



Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti 

1. Zapamätať si potrebné fakty a definície a vedieť demonštrovať ich znalosť. 

2. Vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi. 

3. Usporiadať známe javy do tried a systémov. 

4. Aplikovať literárnovedné vedomosti na literárne texty s analogickou štruktúrou. 

 

Analytické a interpretačné zručnosti 

1. Prerozprávať obsah prečítaného diela. 

2. Odlíšiť epické, lyrické a dramatické texty. 

3. Vytvoriť dejovú osnovu prečítaného diela, vyhľadať kľúčové slová. 

4. Určiť hlavné a vedľajšie postavy diela. 

5. Abstrahovať a sformulovať hlavnú myšlienku prečítaného diela, vrátane lyrickej básne. 

6. Analyzovať umelecký text po štylisticko-lexikálnej a kompozičnej stránke a určiť funkciu 

jednotlivých prvkov pre celkové vyznenie diela a podložiť svoje stanovisko argumentmi. 

 

Tvorivé zručnosti 

1. Zdramatizovať básnický alebo prozaický text. 

2. Ilustrovať umelecký text. 

3. Napísať kratší prozaický útvar, básnický text, scenár. 

4. Inscenovať kratší dramatický text. 

 

Informačné zručnosti 

1. Orientovať sa v školskej a verejnej knižnici. 

2. Pracovať s knižným fondom vo forme kartotéky a v elektronickej podobe. 

3. Vedieť získať informácie z integrovaného informačného systému a internetu. 

4. Budovať si vlastnú knižnicu. 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Vyučovanie slovenského jazyka v základnej škole z psycholingvistického hľadiska 

stavia na tvorivosti a detskej hre, na tvorení vlastného textu (hra s jazykom) 

Zo sociolingvistického hľadiska sa vyučovanie slovenského jazyka orientuje na 

najčastejšie a veku primerané komunikačné situácie, ktoré sú ilustrované napr. na príkladoch 

textov v učebniciach, na videozáznamoch, precvičované formou dramatizácie textov či 

simulovania rozličných situácií. 



Zo systémového hľadiska sa jednotlivé jazykové javy nepreberajú izolovane, ale 

vždy v súvislosti s inými jazykovými javmi, pričom sa berie do úvahy hierarchia jednotiek 

jazykového systému a jeho jednotlivých rovín. Rozlišuje sa centrum a periféria jazykových 

javov. Skúma sa forma a obsah jazykových jednotiek, gramatických kategórií, popri 

synchrónii sa v odôvodnených prípadoch upozorňuje aj na diachróniu jazykových javov. 

Dôraz sa pritom kladie na tie jazykové roviny, ktoré majú vyústenie v texte, t. j. na lexikálnu 

a syntaktickú rovinu. Posilňuje sa vyučovanie rečových prejavov, od reprodukcie textov sa 

postupne prechádza k tvorbe vlastných textov. Precvičuje sa ústna podoba rôzne uplatňovaná 

v jednotlivých štýloch či žánroch. 

V oblasti štylistického uplatnenia jazykových prostriedkov sa prechádza na spojenie 

jazykovej slohovej zložky vyučovania slovenského jazyka do jedného celku. Od holého 

osvojovania si vedomostí o jazykových javoch sa tak prechádza k nácviku uplatnenia 

preberaného jazykového javu v praktickej komunikácii. Žiaci získavajú základné poznatky 

o súčinnosti slohových postupov a slohových útvarov. Pozornosť sa zameriava aj na štýly.  

V oblasti jazykovej kultúry sa postupne prechádza od osvojovania si zvukovej 

a pravopisnej normy k základom lexikálnej, morfologickej a syntaktickej normy 

a poznatkov z dejín jazyka a jazykovedy. Vyučovací proces vyúsťuje do získavania 

poznatkov o primeranom štylistickom využívaní jednotlivých jazykových prostriedkov. 

Dôležitou zásadou vyučovania slovenského jazyka je, že sa nemá vyučovať metatext, ale text 

patriaci k rozličným štýlom, s uplatnením rozličných slohových postupov i jazykových 

i mimojazykových prostriedkov (čiže učivo má byť viazané na isté komunikačné situácie). Pri 

práci z textom sa žiaci k poznatkom o jednotlivých jazykových javov a o jazykovom systéme 

ako celku dopracúvajú metódou postupných krokov. Učiteľ ich vedie tak, aby sami vyčlenili 

z textu skúmaný jav, odhalili jeho podstatné znaky, našli súvislosti s inými jazykovými javmi, 

zaradili jazykový jav do jazykového systému. Ďalším krokom je tvorenie vlastného textu 

z analyzovaným javom, čím sa žiaci učia prakticky komunikovať a používať preberané 

jazykové javy. Až potom nasledujú cvičenia na zmechanizovanie hľadania a používania 

preberaného javu v texte, na určovanie jeho základných charakteristík. Záver tvorí zhrňujúce 

poučenie o preberanom jave, o jeho začlenení do širšej skupiny jazykových javov formou 

prehľadných tabuliek, grafov a pod. 

Pri poučkách (definíciách, charakteristikách) nejde o doslovné memorovanie, ale 

o pochopenie podstaty, vysvetlenie a aplikáciu 



Pri osvojovaní si jednotlivých jazykových javov a v ich bohatosti a vnútornej 

diferencovanosti sa uplatňuje induktívna metóda, jednotlivé varianty sa učia vždy na pozadí 

invariantu.  

Precvičovanie jazykovo- štylistických osobitostí sa odporúča uskutočňovať v rozsahu 

žánrového vymedzenia v literatúre v danom ročníku.  

 Vyučovanie slovenského jazyka je založené na komunikatívno–poznávacom 

princípe, ktorý spočíva vo vyhľadávaní jednotlivých jazykových javov v rôznych typoch 

textov, v následnom usúvzťažnení, triedení a systematizovaní analyzovaných javov, ktoré 

vedie k istému zovšeobecnenému poznatku o danom jave. Poučenie o preberanom jave a jeho 

začlenení do širšej skupiny javov sa môže robiť formou prehľadných tabuliek, grafov a pod. 

pri poučkách (definíciách, charakteristikách) nejde o doslovné memorovanie, ale o chápanie 

podstaty, vysvetlenie a aplikáciu. Dôležité je precvičovanie poznaného jazykového javu ktoré 

vyúsťuje do jazykovej praxe, čiže žiaci sa učia využívať poznaný a precvičený jazykový jav 

pri tvorení prvých vlastných textov.  

 Vo vyučovaní sa uplatňuje princíp špirálovitosti a postupnosti, to znamená, že 

o preberaných jazykových javoch sa postupne pridávajú ďalšie poznatky, ktoré sa rozširujú do 

hĺbky. 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

- motivačný a expozičný rozhovor - interpretácia textov (štylistická, literárna) 

- výklad - vysvetľovanie lingvistických javov 

- demonštrácia - schémy, nástenné tabule, zvukové alebo videozáznamy - ukážky textov, 

inscenácií a pod. 

- projektová metóda a prezentácia - práca s prečítanými textami, dielami 

- dramatizácia a rolové hry - nácvik komunikačných situácií 

- nácvik tvorby a využitia ústneho alebo písomného textového útvaru - pre praktické životné 

situácie 

- problémová metóda - vzťahy medzi lit. postavami, konflikty a riešenia, analýza chýb v 

textoch a pod. 

- čítanie textov -tiché, hlasné, rolové 

- diskusia - názory na text, zážitok z textu 

- opakovací rozhovor -literárne poznatky 

- písomné precvičovanie - jazykové, pravopisné javy 



- didaktická hra - jazykové javy, kultivované vyjadrovanie 

- testovanie, diktáty (rôzne typy), slohová tvorba - opakovanie a kontrola vedomostí, zručností 

atď. 

 

Učebné zdroje 

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje 

- KRAJČOVIČOVÁ, J. – KESSELOVÁ, J.: Slovenský jazyk pre 8.ročník základnej školy 

a 3.ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Bratislava. SPN 2011. ISBN 978-80-10-

02039-3 

- PETRÍKOVÁ, D.: Literárna výchova pre 8.ročník základných škôl a 3.ročník gymnázií 

s osemročným štúdiom. Harmanec. VKÚ 2011. ISBN 978-80-8042-625-5 

- jazykové príručky a slovníky - najmä PSP, KSSJ 

- nástenné tabule, pojmové mapy a diagramy, tabuľky s prehľadmi učiva, obrazové materiály 

- materiály k didaktickým hrám 

- audio a video nahrávky 

- multimediálne CD, internetové stránky, interaktívne cvičenia, prezentácie 

 

Jazyková komunikácia 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

1. Opakovanie zo 7. ročníka-6 hodín 

2. Významová (lexikálna) rovina-6 hodín 

4. Tvarová (morfologická) rovina-24 hodín 

5. Syntaktická (skladobná) rovina-24 hodín 

6. Opakovanie z 8.ročníka-6 hodín 

 

Komunikácia a sloh 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

1. Komunikácia-10 hodín 

2. Sloh-23 hodín 

 

Literatúra 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

1. Poézia-23 hodín 

3. Próza-43 hodín 



 

Kritériá hodnotenia 

Žiak je hodnotený podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov 

základnej školy. známkou výborný (1), chválitebný (2), dobrý (3), dostatočný (4), 

nedostatočný (5) vo všetkých troch zložkách predmetu. Známkou sa hodnotí ústny prejav, 

písomný prejav, projekty a iné formy samostatnej práce žiakov a schopnosti práce žiakov. 

Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so IVVP sa bude brať do úvahy možný 

vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon. 

 

Známka Stupnica - previerky Stupnica – diktáty 

1 100%-90% 0-1 chyba 

2 89%-75% 2-3 chyby 

3 74%-50% 4-7 chýb 

4 49%-25% 8-10 chýb 

5 24%-0% 11 a viac chýb 

 

Kontrolné diktáty 

a) počet: 5 

b) zameranie: 

 - cudzie slová 

 - podstatné mená, 

 - slovesá 

 - skladba, 

 - zhrnutie učiva z 8. ročníka 

 

Písomné práce  

 

a) počet: 4 

b) obdobie: 

1.písomná práca za I. štvrťrok 

2. písomná práca za I. polrok 

3. písomná práca za III. štvrťrok 

4. písomná práca za II. polrok 



 

Slohové práce 

a) počet: 3 

b) zameranie: 

Umelecký opis 

Životopis 

Slávnostný prejav 

Hodnotenie slohových písomných prác: známka vyjadruje hodnotenie dodržania 

slohového útvaru, slohového postupu, štylizácie, pravopisu, estetickej úpravy textu. 

V rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra sú hodnotené tri zložky predmetu: 

jazyk, sloh a literatúra. Hodnotenie bude rešpektovať žiakove vedomosti a schopnosti, 

kreativitu, prácu s informáciami, samostatnosť, úspešnosť, spoluprácu. 

Predmetom klasifikácie v predmete slovenský jazyk a literatúra sú výsledky, ktoré 

žiak dosiahol v rámci jednotlivých zložiek predmetu: jazyková, slohová a literárna 

zložka, ktoré sú v súlade s požiadavkami učebných osnov a vzdelávacích štandardov. Hodnotí 

sa schopnosť používať osvojené vedomosti, zručnosti a návyky v konkrétnych situáciách. 

Predmetom klasifikácie v predmete slovenský jazyk a literatúra je obsahová kvalita 

a jazyková správnosť odpovede, t. j. rozsah slovnej zásoby, gramatická správnosť, štylistická 

pôsobivosť a stupeň rečovej pohotovosti. V písomnom (ústnom) prejave má žiak preukázať 

komplexnosť ovládania spisovného jazyka, mieru tvorivosti a celkovú vzdelanosť 

a kultúrnosť v miere vychádzajúcej z učebných osnov a vzdelávacích štandardov.Po ukončení 

tematického celku môže vyučujúci pripraviť 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. 

Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú 

sa za dobu štúdia žiaka. Počas preberania tematických celkov môže vyučujúci pripraviť krátke 

klasifikované písomné cvičenia. Didaktické testy, písomné cvičenia, frontálne skúšanie, 

kontrolné diktáty a tému školskej písomnej práce pripravuje vyučujúci. 

           



Rozpis učiva predmetu: Slovenský jazyk Ročník: ôsmy 

3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín 

  

Tematický celok 
Téma 

(obsahový štandard) 

Očakávané vzdelávacie výstupy  

(výstupový štandard) 

Prierezové 

témy 

Opakovanie učiva zo 7.ročníka 

(6 hodín) 

-slovná zásoba 

-jednovýznamová a viacvýznamové slová 

-synonymá a antonymá 

-obohacovanie slovnej zásoby 

-skracovanie slov 

-prirovnania, porekadlá, príslovia, pranostiky 

-slovesá 

-pravopis prídavných mien 

-pravopis čísloviek 

-spojky 

-podmet, prísudok, prisudzovací sklad 

Žiak vie: 

-vie aplikovať v texte nadobudnuté vedomosti z ortografie, lexikológie, 

morfológie a syntaxe 

-štylisticky správne využíva spisovné a nespisovné slová, neutrálne slová 

a citovo zafarbené, domáce a cudzie, zastarané a nové a slangové 

-dodržiava správne tvary podstatných, prídavných mien, slovies, čísloviek 

-správne tvorí jednotlivé spôsoby slovies 

- vie samostatne tvoriť jednoduché holé a rozvité vety s rôznou modalitou, 

pričom dodržiava správny slovosled a správne používa interpunkčné 

znamienka. 

-v jednoduchých holých a rozvitých vetách správne používať základné vetné 

členy, určiť ich a zdôvodniť ich gramatickú funkciu 

 

 

RLK 

OZO 

ENV 

 

Morfológia 

(24 hodín) 

-podstatné mená mužského rodu-zvieracie 

-podstatné mená mužského rodu-zvieracie: 

pes, vlk, vták 

-neživotné podstatné mená mužského rodu 

zakončené na –r, -l 

-cudzie nesklonné podstatné mená 

-skloňovanie vzoru pani 

-opakovanie prídavných mien: akostné, 

vzťahové, privlastňovacie-individuálne 

a druhové; vzory prídavných mien 

-zámená-osobné, ukazovacie, opytovacie 

-pravopis a skloňovanie zámen 

-opakovanie čísloviek: určité a neurčité, 

základné, radové a násobné 

-opakovanie slovies: gramatické kategórie, 

kategória slovesného vidu, pomocné sloveso 

byť 

-príslovky-delenie 

-predložky 

Žiak vie  

-vysvetliť funkciu ohybných slovných druhov a gramatických kategórií v texte. 

-identifikovať v texte zvieracie podstatné mená mužského rodu, použiť ich v 

správnom tvare a vysvetliť ich pravopis. 

-identifikovať v texte neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na –

r, -l použiť ich v správnom tvare a vysvetliť ich pravopis 

-identifikovať v texte nesklonné cudzie podstatné mená, vysvetliť ich význam a 

overiť si ho v jazykovedných príručkách. 

-vysvetliť princípy skloňovania podstatného mena pani a následne ho vie 

v správnom tvare použiť v texte 

-identifikovať v texte zámená v rôznych tvaroch, určiť ich základný tvar a 

gramatické kategórie a vysvetliť ich funkciu v texte. 

-identifikovať v texte opytovacie a ukazovacie zámená, určiť ich gramatické 

kategórie a vysvetliť ich funkciu v texte. 

-rozoznať základné, radové, násobné a neurčité číslovky  

-aplikovať vedomosti o skloňovaní základných, radových a násobných čísloviek 

a dodržiava ich pravopis 

-vysvetliť a identifikovať dokonavý a nedokonavý vid slovies a vie vysvetliť 

jeho funkciu v texte 

 

FIG 

ENV 

MUV 

DOV  



-spojky-delenie 

-častice-delenie 

-citoslovcia 

-funkcia čiarky 

-Pravidlá slovenského pravopisu 

-Krátky slovník slovenského jazyka 

-aplikovať znalosti o časovaní slovesa byť vo vlastnom texte 

-identifikovať príslovky miesta, času, spôsobu a príčiny a vysvetliť ich funkciu 

-vysvetliť funkciu stupňovania prísloviek v texte 

-identifikovať spojky a predložky v texte 

-dodržiavať správne predložkové väzby pri tvorbe slovných spojení, viet  

a celých textov 

-vysvetliť pojem vokalizácia predložiek a určiť ju v texte 

-identifikovať častice a vysvetliť ich funkciu 

-identifikovať citoslovcia a vysvetliť ich funkciu 

-vie pracovať so slovníkmi PSP a KSSJ 

Syntax 

(24 hodín) 

-opakovanie základných vetných členov: 

podmet, prísudok a vetný základ 

-vedľajšie vetné členy 

-predmet 

-zhodný prívlastok 

-nezhodný prívlastok 

-príslovkové určenie spôsobu 

-prístavok 

-jednoduchá veta 

-jednoduché súvetie 

-čiarka v jednoduchom súvetí 

 

Žiak:  

-odlíši holú vetu od rozvitej a chápe ich využitie v umeleckom i vecnom texte 

-dokáže určiť vo vete hlavné/základné a vedľajšie vetné členy a chápe využitie 

jednočlennej a dvojčlennej vety v umeleckom i vecnom texte 

-vie samostatne tvoriť jednoduché holé a rozvité vety s rôznou modalitou, 

pričom dodržiava správny slovosled a správne používa interpunkčné znamienka 

-vie v jednoduchých holých a rozvitých vetách správne používať 

základné/hlavné a vedľajšie vetné členy, určiť ich a zdôvodniť ich významovú a 

gramatickú funkciu 

-vie samostatne tvoriť jednočlenné a dvojčlenné vety s rôznou modalitou, 

pričom dodržiava správny slovosled a správne  

používa interpunkčné znamienka 

-vie pri tvorbe dvojčlenných viet správne používať základné/hlavné a vedľajšie 

vetné členy, určiť ich a zdôvodniť ich významovú a gramatickú funkciu 

 

  

DOV 

ENV 

FIG  

TBZ 

RLK 

 

Lexikológia 

(6 hodín) 

-priame a nepriame pomenovania 

-frazeologizmy 

-združené pomenovania 

-obohacovanie slovnej zásoby 

-Frazeologický slovník 

Žiak vie: 

-vyhľadať, rozlíšiť a určiť význam v texte: nepriame pomenovania, metafory, 

metonymie, personifikácie, jednoslovné pomenovania, viacslovné pomenovania 

(združené pomenovania), frazeologizmy, spisovné slová, nárečové slová 

-vysvetliť v umeleckom texte funkciu lexikálnych jednotiek  

-nepriamych pomenovaní, metafor, metonymií, personifikácie, jednoslovných 

pomenovaní, viacslovných pomenovaní (združené pomenovania), 

frazeologizmu, spisovných slov, nárečových slov 

-správne vybrať jazykovednú príručku a overiť v nej význam lexikálnych 

jednotiek 

 

DOV 

MDV 

MUV 

TBZ 

RLK 

OZO 

OSR 

 

 



-charakterizovať spôsoby obohacovania slovnej zásoby (tvorenie slov, 

preberanie slov) a vie tieto postupy identifikovať v texte 

-identifikovať v texte ustálené slovné spojenie, príslovie, porekadlo, pranostiku, 

prirovnanie 

-vyhľadať, určiť druh a vysvetliť lexikálny význam ustálených slovných spojení 

–prísloví, porekadiel, pranostík a prirovnaní v danom texte 

 

  Opakovanie učiva 

z 8.ročníka(6 hodín) 

-slovné druhy 

-vetné členy 

-jednoduchá veta 

-súvetie 

Žiak vie:  

-vie aplikovať v texte nadobudnuté vedomosti z ortografie, lexikológie,  

morfológie a syntaxe 

 

 

DOV 

RLK 

MUV 

MDV 



 

Sloh 

(33 hodín) 

-Komunikácia 

-Asertívna komunikácia 

-Debata 

-Diskusia 

-Slávnostný prejav-kompozícia a cieľ 

-Kompozícia slávnostného prejavu 

-Úvaha 

-Jazykové prostriedky v úvahe 

-Výkladový slohový postup 

-Prihláška 

-Znaky a kompozícia prihlášky 

-Informačný slohový postup 

-Výťah 

-Znaky a kompozícia výťahu 

-Pointa 

-Príbeh 

 

Žiak vie:  

-vie aplikovať v texte nadobudnuté vedomosti z ortografie, lexikológie, 

morfológie, syntaxe 

-samostatne pohotovo sformulovať základné myšlienky na zvolenú tému a 

vysloviť ich výstižne, zrozumiteľne a plynulo 

-vytvoriť osnovu, koncept pre pripravovaný text 

-na zadanú alebo voľnú tému vytvoriť texty, ktoré budú spĺňať požiadavky 

konkrétneho slohového útvaru/žánru s dodržaním časovej a logickej postupnosti 

-samostatne sformulovať súvislý logicky usporiadaný text na danú tému 

-samostatne použiť vhodné jazykové prostriedky v súlade s komunikačnou 

situáciou 

-v danej komunikačnej situácii zvoliť vhodný spoločenský tón v súlade s 

cieľom komunikácie a prostredím, v ktorom sa daná komunikácia uskutočňuje 

-vysvetliť v umeleckom texte funkciu lexikálnych jednotiek -nepriamych 

pomenovaní, metafor, metonymií, personifikácie, jednoslovných pomenovaní, 

viacslovných pomenovaní (združené pomenovania), frazeologizmu, spisovných 

slov, nárečových slov samostatne  

-Žiak v komunikácii zvláda zvukovú stránku prejavu v súlade s komunikačnou 

situáciou 

-odlíšiť holú vetu od rozvitej a chápe ich využitie v umeleckom i vecnom texte 

-tvoriť jednoduché súvetia s rôznou modalitou, pričom dodržiava správny 

slovosled a správne používa interpunkčné znamienka 

-pri tvorbe vlastných textov využíva celú škálu vetných štruktúr 

-vie identifikovať všetky časti vnútornej kompozície umeleckého textu (úvod, 

zápletka, vyvrcholenie, obrat, rozuzlenie) 

-v komunikácii zvláda zvukovú stránku prejavu v súlade s komunikačnou 

situáciou 

 

 

OZO 

MDV 

MUV 

RLK 

DOV 

OSR 

TBZ 

FIG 



 

 

Rozpis učiva predmetu: Literárna výchova 

Ročník: ôsmy 

2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

  

Tematický celok 
Téma 

(obsahový štandard) 
Očakávané vzdelávacie výstupy (výstupový štandard) 

Prierezové 

témy 

Lyrická poézia 

(Počet hodín: 23) 

 

-Ľudová, poloľudová, umelá poézia 

-ľudová pieseň 

-poloľudová pieseň 

-umelá poézia 

-J.Kollár, Ľ.Štúr, A.Sládkovič, J.Kráľ, 

A.Puškin, S.Petöfi, R.M.Rilke, J.Smrek, 

M.Rúfus, V.Michálik, P.O.Hviezdoslav, 

M.Haľamová, A.de Exupéry, M.Rúfus, 

S.Chalupka 

-Pojmy: lyrická báseň, lyrický hrdina, 

kolektívny hrdina, symbol, básnická otázka, 

sylabický veršový systém, voľný verš, 

romantizmus, ľúbostná a prírodná lyrika, 

modlitba, epická báseň, lyrickoepická báseň. 

 

Žiak vie: 

-charakterizovať umelú, ľudovú a poloľudovú poéziu. 

-správne čítať básnický text. 

-vysvetliť pojem lyrická báseň, lyrický hrdina, kolektívny hrdina. 

-vysvetliť pojem symbol, básnická otázka, sylabický veršový systém, voľný 

verš,  

-charakterizovať romantizmus, ľúbostná a prírodná lyrika. 

-vysvetliť pojem modlitba. 

-vedieť odlíšiť epickú báseň, lyrickoepickú báseň. 

-uviesť príklady k teoretickým pojmom. 

-vysvetliť základné znaky poézie. 

-pozná základné fakty o živote štúrovcov.  

-správne čítať básnický text: frázovanie veršov, rytmické usporiadanie. 

-osvojiť pojmy z teórie básnických textov. 

-definovať ľudovú slovesnosť 

 

 

MUV 

RLK 

OSR 

OZO 

 

Zo života mladých ľudí 

(Počet hodín:7) 

-poviedka 

-novela 

-A.de Saint Exupéry , M.Figuli 

-Pojmy: umelecká literatúra, próza, literárny 

hrdina, dej, stupňovanie/gradácia, novela, 

lyrizovaná próza. 

Žiak vie:  

-vysvetliť základné znaky prózy. 

-poznať znaky lyrizovanej prózy. 

-vedieť uviesť príklady žánru. 

-identifikovať žáner konkrétneho diela. 

-vymenovať hlavné postavy textu. 

-zostaviť dejovú osnovu. 

-ústne i písomne reprodukovať text podľa vytvorenej osnovy, zoštylizovať 

podrobnú a stručnú reprodukciu. 

-rozlišovať podstatné znaky poviedky. 

-pochopenie a usporiadanie pojmov, ktoré súvisia s poviedkou. 

-reprodukovať texty. 

 

 

OSR 

MUV 

ENV 



Dievčenský román 

(Počet hodín: 5) 

 

-Dievčenský román 

-Charakteristika románu 

-Charakteristika dievčenského románu. 

-L.M.Montgomeryová 

-Pojmy: epické dielo, román, dievčenský 

román 

Žiak vie:  

-charakterizovať román. 

-rozlíšiť román a poviedku. 

-vysvetliť v príkladoch prečítaných textov podstatu dialógu, gradácie... 

-voľne reprodukovať dej románu. 

-vymenovať hlavné postavy textu. 

-zostaviť dejovú osnovu. 

-ústne i písomne reprodukovať text podľa vytvorenej osnovy, zoštylizovať 

podrobnú a stručnú reprodukciu. 

-správne čítanie prozaického textu. 

-rozlišovať podstatné znaky románu. 

-pochopiť a usporiadanie pojmov, ktoré súvisia s románom. 

-reprodukovať texty. 

 

MUV 

OSR 

RLK 

FIG 

Dobrodružná literatúra 

Počet hodín: 5 

 

-Dobrodružný román 

-Charakteristika dobrodružného románu. 

-J.Alex 

-Pojmy: dobrodružný román, historický 

román, historicko-dobrodružný román, 

estetický zážitok 

Žiak vie:  

-charakterizovať dobrodružný román., historický román, historicko-

dobrodružný román 

-uviesť príklady románu. 

-odlíšiť druhy románu. 

-vymenovať hlavné postavy textu. 

-zostaviť dejovú osnovu. 

-ústne i písomne reprodukovať text podľa vytvorenej osnovy, zoštylizovať 

podrobnú a stručnú reprodukciu. 

-si osvojiť  systematizáciu pojmov z oblasti epicky orientovanej prózy. 

-má interpretačné zručnosti -osvojenie schopnosti reprodukcie epického textu 

na základe rozprávania podľa zostavenej osnovy, identifikácia hlavných postáv, 

dôležitých momentov v deji. 

-má tvorivé zručnosti - schopnosť dialogizácie textov a ich jednoduchého 

dramatického spracovania. 

 

TBZ 

MDV 

MEV 

OSR 

DOV 

Vedecko-fantastická literatúra 

(Počet hodín: 7) 

 

-Vedecko-fantastický román 

-Charakteristika vedecko-fantastického 

románu 

-J.Verne, W.Kotzwinkle, D.Adams 

-Pojmy: Vedecko-fantastická literatúra, 

vedecko-fantastický román, vedecko-

fantastická poviedka, absurdita 

Žiak vie:  

-charakterizovať vedecko-fantastický román ako žáner. 

-pozná fakty zo života J. Verna. 

-pozná znaky vedecko-fantastického románu, poviedky. 

-vymenovať hlavné postavy textu. 

-zostaviť dejovú osnovu. 

-ústne i písomne reprodukovať text podľa vytvorenej osnovy, zoštylizovať 

 

OZO 

ENV 

OSR 

FIG 



 

 

 

 

 

podrobnú a stručnú reprodukciu. 

-porozumieť literárnej podstate vedecko-fantastickej literatúry. 

-usporiadať vedomostí o románe 

Denník 

(Počet hodín: 5) 

 

-Denník 

-M.A.Beňovský, S.Towsendová, L.Rennison 

-Pojmy: denník, ja rozprávanie, satira, 

humor, čierny humor 

Žiak vie:  

-vymenovať hlavné postavy textu. 

-dokázať prozaickú podobu diela, prítomnosť dejových prvkov a rozprávanie v 

texte. 

-doložiť prítomnosť humoru v úryvku. 

-porozumieť literárnej podstate denníka 

-usporiadať vedomostí o denníku. 

-osvojiť si vedomosti o rozdieloch medzi románom a denníkom. 

 

TBZ 

OSR 

ENV 

RLK 

Vedecko-populárna literatúra 

(Počet hodín: 7) 

 

-Vedecko-populárna literatúra 

-M.Bel, M.Kučera, V.Zamarovský, 

J.Skladaná 

-Pojmy: Vedecko-populárna literatúra, 

náučná literatúra, vecná literatúra. 

 

Žiak vie:  

-vysvetliť podstatu vedecko-populárnej literatúry 

-dokázať prítomnosť náučného štýlu v texte. 

-efektívne vyhľadávať informácie v knižnej alebo internetovej podobe. 

-pracovať s odbornými termínmi. 

-má informačné zručnosti -poznanie vedecko-populárnej literatúry ako prameňa 

informácií, ich vyhľadávanie a spracovanie. 

 

 

MUV 

RLK 

MDV 

Literatúra faktu 

(Počet hodín: 7) 

 

-Literatúra faktu 

-E.Newth, L.Zrubec, F.Gel 

-Pojmy: literatúra faktu 

Žiak vie: 

-vysvetliť podstatu literatúry faktu. 

-dokázať prítomnosť náučného štýlu v texte. 

-efektívne vyhľadávať informácie v knižnej alebo internetovej podobe. 

-rozpoznať text v podobe literatúry faktu, porozumie súvislostiam medzi 

umeleckou podobou textu a vecnou podobou textu. 

 

 

MDV 

OSR 

ENV 



Prierezové témy :  1. Multikultúrna MUV,  

2. Mediálna MDV,  

3.Osobnostný s sociálny rozvoj OSR,  

4. Environmentálna ENV,  

5. Dopravná DOV,  

6. Ochrana života a zdravia OZO,  

7. Tvorba a prezentácia projektu TBZ,  

8. Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra RLK 

9.Finanćná gramotnosť FIG 

 


