
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra 

 

Charakteristika predmetu 

Učebný predmet slovenský jazyk a literatúra má vo vzdelávaní nezastupiteľné miesto. Je 

základným prostriedkom pre nadobúdanie kultúrnej gramotnosti žiaka, jeho kľúčových 

kompetencií. Umožňuje porozumenie a osvojenie si poznatkov vo všetkých vzdelávacích 

oblastiach. Z tohto dôvodu má v systéme primárneho vzdelávania kľúčové, centrálne 

postavenie. Spôsobilosti, ktoré žiak v rámci tohto učebného predmetu nadobudne, majú 

zásadný vplyv na jeho vzdelávanie aj v ďalších vzdelávacích oblastiach, učebných 

predmetoch. Kvalita spôsobilostí používať materinský jazyk zásadne ovplyvňuje aj 

komunikáciu žiaka s jeho okolím, vytváranie vzťahov s inými ľuďmi a formuje zaradenie 

žiaka do spoločnosti. Cieľom výučby slovenského jazyka na primárnom stupni vzdelávania je 

naučiť spisovný jazyk na takej úrovni, aby ho žiaci vedeli používať v praktickom živote. 

Používanie jazyka vnímame ako komplexné využívanie všetkých komunikačných zručností – 

rozprávania, písania, čítania a počúvania. 

 

Rozvíjajúce ciele  

Základným cieľom výučby slovenského jazyka a literatúry v prvom ročníku je osvojenie si 

kódu  grafického zápisu reči, naučiť žiakov písať a čítať. Obsah učiva v 1. ročníku členíme do 

troch období: prípravné, šlabikárové a čítankové. Pre jednotlivé zložky učebného predmetu 

slovenský jazyk a literatúra môžeme pre tento ročník formulovať nasledovné špecifiká: 

Jazyková a slohová zložka – žiaci sa oboznamujú s grafickým zápisom reči a postupne si 

osvojujú schopnosť čítať a písať. Väčší dôraz sa kladie nielen na schopnosť prepísať a 

odpísať texty, ale aj na samostatné tvorivé písanie. Produktívne činnosti súvisiace s písaním 

zaraďujeme postupne s ohľadom na individuálne schopnosti žiakov. Žiaci sa oboznamujú len 

s obmedzeným množstvom gramatických a pravopisných pravidiel, napr. žiak  rozlišuje  vety  

podľa  začiatku  a  ukončenia,  vety  prečíta  so  správnou  intonáciou.  V slohovej  zložke  

dbáme  na  to,  aby  žiaci  ústne komunikovali, primerane si rozvíjali slovnú zásobu a 

maximálne využívali zaužívané konvencie. 

Čítanie a literárna výchova – žiaci si osvojujú schopnosť čítať, neskôr čítať s porozumením. 

Pri čítaní literárnych textov si postupne uvedomujú ich estetické hodnoty. 

V prvom ročníku systematicky podporujeme rozvoj všetkých komunikačných zručností.   

Sústreďujeme sa predovšetkým na: 

Rozprávanie: žiaci si rozširujú aktívnu slovnú zásobu, primerane používajú komunikačné 

konvencie. Zdokonaľujú svoj ústny prejav rozprávaním krátkych príbehov. Okrem obsahovej 

stránky ústnych prejavov vyžadujeme od nich aj správnu výslovnosť.  

Počúvanie: žiaci si uvedomujú, že počúvanie je neoddeliteľnou súčasťou vzájomnej 

komunikácie. Počúvajú svojho komunikačného partnera (žiaka, učiteľa, inú osobu) a získané 

informácie využívajú v následnej komunikácii.  



Čítanie: zručnosť čítať žiaci nadobúdajú postupne. Základnou požiadavkou je dosiahnutie 

určitej úrovne kvality techniky čítania. Postupne na základe individuálnych schopností žiakov 

vyžadujeme aj čítanie s porozumením.  

Písanie: základnou požiadavkou získania primeranej zručnosti písania žiakov je zapamätať si 

všetky tvary tlačených aj písaných písmen, odpísať a prepísať text.  

 

Špecifickým cieľom výučby spisovného jazyka v druhom ročníku je osvojenie si prvotných 

princípov jazykového systému. Žiaci sa začínajú oboznamovať s gramatickými a jazykovými 

pravidlami. Výrazne sa zdokonaľujú v technike čítania a písania, ako aj v čítaní s 

porozumením. Oboznamujú sa so samostatnou tvorbou textu. Jednotlivé zložky učebného 

predmetu slovenský jazyk a literatúra majú v tomto ročníku nasledovné špecifiká:  

Jazyková a slohová zložka – žiaci si začínajú osvojovať teoretické vedomosti o jazykových 

pravidlách a systéme jazyka. Uplatňujú jazykové pravidlá v písomnom prejave, nielen pri 

odpise a prepise, ale tiež pri veku primeranej jazykovej analýze textu. Dbajú na rozvoj 

komunikačných kompetencií a kladú dôraz na hovorenú reč.  

Čítanie a literárna výchova - žiaci sa zdokonaľujú v technike čítania, zapamätajú si určené 

literárne pojmy, vnímajú estetickú stránku literárneho diela. Na primeranej úrovni 

uskutočňujú obsahovú analýzu textu, čítajú s porozumením, identifikujú informácie uvedené 

priamo v texte. V druhom ročníku systematicky podporujeme u žiakov rozvoj všetkých 

komunikačných zručností. Sústreďujeme sa predovšetkým na: 

Rozprávanie: – zautomatizovanie primeraného používania komunikačných konvencií. 

Zdokonaľovanie spôsobilostí samostatného rozprávania a rozprávania podľa predlohy. Žiaci 

postupne nadobúdajú skúsenosti pri ústnej prezentácii výsledkov svojej práce a pri riešení 

rôznych úloh.  

Počúvanie: žiaci sa zdokonaľujú v spôsobilosti počúvať partnera v rámci komunikácie. 

Nadobúdajú skúsenosti pri počúvaní spolužiakov pri ich prezentáciách, vedia reprodukovať 

počuté informácie. Od žiakov vyžadujeme porozumenie inštrukciám učiteľa pri riešení úloh. 

Čítanie: žiaci sa zdokonaľujú v technike čítania a v porozumení čítaného textu. Vyžadujeme 

od nich reprodukovanie informácií, ktoré sú uvedené v texte priamo podľa otázky 

formulovanej učiteľom. Pri čítaní literárnych textov si žiaci uvedomujú podobnosť textov v 

niektorých ich charakteristikách. Na základe tejto podobnosti sa pokúsia vysvetliť význam 

literárnych pojmov.  

Písanie: žiaci sa zdokonaľujú v písaní správnych tvarov všetkých písaných písmen. Postupne 

zvyšujeme požiadavky na písanie samostatných viet podľa zadania a na samostatnú tvorbu 

textov. 

 

Špecifickým cieľom jazykového vyučovania v treťom ročníku je zvládnutie učiva, 

zameraného na pravopisné pravidlá. Žiaci získavajú základné poznatky o jazykovom systéme 

slovných druhov, zvlášť ohybných slovných druhov. Intenzívna pozornosť sa venuje práci s 

textom. Žiaci rozlišujú slohové útvary: rozprávanie, opis, oznámenie, správa a i. Zvyšujeme 

požiadavky na čítanie s porozumením a na samostatnú tvorbu textov podľa zadania. 



Jednotlivé zložky učebného predmetu slovenský jazyk a literatúra majú v tomto ročníku 

nasledovné špecifiká:  

Jazyková a slohová zložka - osvojenie si základných pravopisných pravidiel a kľúčových 

pojmov o jazykovom systéme, slovných druhoch na elementárnej úrovni. Nadobudnutie 

spôsobilosti ústne prezentovať výsledky svojej práce, rozprávať podľa predlohy alebo 

zadania. Napísať krátke útvary podľa špecifického zamerania učiva.  

Čítanie a literárna výchova – zdokonaľovanie techniky čítania, osvojenie si významu 

určených literárnych pojmov, estetické vnímanie literárneho diela, obsahová analýza textu na 

primeranej úrovni, čítanie s porozumením. Identifikácia informácií priamo uvedených v texte, 

formulovanie otázok k týmto informáciám a identifikovanie informácií uvedených v texte 

nepriamo.  

Pre jednotlivé zložky učebného predmetu slovenský jazyk a literatúra môžeme v tomto 

ročníku formulovať nasledovné špecifiká: 

Rozprávanie: žiaci dokážu rozprávať samostatne a podľa predlohy. Ústne prezentujú výsledky 

svojej práce pri riešení rôznych úloh.  

Počúvanie: žiaci sa zdokonaľujú v spôsobilosti počúvať partnera v rámci komunikácie. 

Nadobúdajú skúsenosti pri počúvaní spolužiakov pri ich prezentáciách, vedia formulovať 

otázky k informáciám zadaným v prezentovanom texte. Od žiakov vyžadujeme, aby 

porozumeli nielen inštrukciám učiteľa pri riešení úlohy, ale aby nadobudli aj spôsobilosť 

vyžiadať si chýbajúce informácie.  

Čítanie: žiaci sa zdokonaľujú v technike čítania a v porozumení čítaného textu. Vyžadujeme 

porozumenie informáciám, ktoré sú v texte uvedené nepriamo na základe otázky 

formulovanej učiteľom. Žiaci triedia texty podľa ich vlastností.  

Písanie: žiaci čitateľne prepisujú a odpisujú text. Samostatne tvoria krátke texty podľa 

zadania učiteľa. 

 

Vo štvrtom ročníku sa systematizuje učivo z jazykového systému. K ohybným slovným 

druhom sa postupne pridávajú neohybné slovné druhy. Žiaci si osvojujú ďalšie pravidlá 

slovenského pravopisu. V priebehu celého školského roka intenzívne pracujú s textami, 

zameriavajú sa na porozumenie ich obsahu a pomenovanie ich základných vlastností. Zvyšujú 

sa požiadavky na kvalitu vytvorených textov v hovorenej aj písanej podobe.  

Pre jednotlivé zložky učebného predmetu slovenský jazyk a literatúra formulujeme 

nasledovné špecifiká:  

Jazyková a slohová zložka – rozširovanie poznatkov o  jazykovom systéme, slovných 

druhoch. V slohu sa zameriame na zautomatizovanie používania pravopisných pravidiel v 

písomnom prejave žiakov. Zdokonaľujeme u žiakov spôsobilosti vedieť ústne prezentovať 

výsledky svojej práce, rozprávať podľa zadania, predlohy a samostatne tvoriť písomne texty.  

Čítanie a literárna výchova – u žiakov sa zameriame na zdokonaľovanie techniky čítania, 

osvojenie si významu ďalších určených literárnych pojmov, na estetické vnímanie literárneho 

diela a obsahovú analýzu textu na primeranej úrovni. Pri čítaní s porozumením žiaci 

identifikujú informácie uvedené v texte priamo aj nepriamo a formulujú otázky k týmto 

informáciám.  Pre jednotlivé zložky učebného predmetu slovenský jazyk a literatúra 

formulujeme nasledovné špecifiká: Rozprávanie: žiaci disponujú spôsobilosťou samostatne 



rozprávať a rozprávať podľa predlohy. Ústne prezentujú výsledky svojej práce pri riešení 

rôznych úloh. Odpovedajú na otázky zamerané na prezentované informácie.  

Počúvanie: žiaci sa zdokonaľujú v spôsobilosti počúvať partnera v rámci komunikácie. 

Nadobúdajú skúsenosti pri počúvaní spolužiakov pri ich prezentáciách, vedia formulovať 

otázky k prezentovanému textu. Snažia sa porozumieť inštrukcii učiteľa pri riešení úlohy a 

vedia si vyžiadať chýbajúce informácie. Formulujú inštrukcie k práci so spolužiakom, pri 

skupinovej práci.   

Čítanie: žiaci sa zdokonaľujú v technike čítania, predovšetkým v porozumení čítaného textu a 

v technike čítania so správnou intonáciou a dôrazom na prednes. Vedia porozumieť 

informáciám, ktoré sú v texte uvedené priamo aj nepriamo podľa otázky formulovanej 

učiteľom.  

Písanie: žiaci čitateľne prepisujú a odpisujú text. Samostatne píšu texty podľa zadania 

učiteľa. 

Témy – 2. ročník 

Jazyková a slohová zložka  

 Hláska a písmeno, rozlišovacie znamienka, samohlásky, dvojhlásky, spoluhlásky, slabika,    

     veta 

 ústne a písomné blahoželanie, tykanie – vykanie, adresa bydliska, súkromný list,  

   blahoželanie (ústne, písomne), pohľadnica, rozprávanie (ústne), opis predmetu, ilustrácie 

Čítanie a literárna výchova 

Témy – 3. ročník 

Jazyková a slohová zložka  

 Abeceda, slabikotvorné l, ĺ, r, ŕ, obojaké spoluhlásky – vybrané a príbuzné slová, 

ohybné slovné druhy 

 List, rozprávanie, oznam, inzerát, reklama, pozvánka, opis, vizitka,  

Čítanie a literárna výchova 

 Literatúra pre deti a mládež, poézia, próza, odsek, ľudová slovesnosť, autorská 

rozprávka, povesť 

Témy – 4. ročník 

Jazyková a slohová zložka  

 Tvorenie slov predponami, vybrané slová, spodobovanie, priama reč, ohybné 

a neohybné slovné druhy 

 Diskusia, názor, opis osoby, interview,  reprodukcia rozprávania, plagát 

Čítanie a literárna výchova 

 Náučná literatúra, diagramy a grafy, umelecká literatúra, divadlo, divadelná hra, 

rozhlas, televízia, film, kino, dialóg, kapitola, bájka, komiks, pojmové mapy 

 

Prierezové témy  

Zaraďujeme do vyučovania jednotlivých tematických celkov, pričom kladieme dôraz na 

rozvíjanie čitateľskej a finančnej gramotnosti. 

 

Finančná gramotnosť 

2. ročník - Implementácia v slohovej zložke – prosba, želanie (finančná zodpovednosť 



a prijímanie rozhodnutí, rozhovor – úver a dlh), žiadosť o informáciu (riadenie rizika 

a poistenie), čítanie a literárna výchova – človek vo sfére peňazí. 

3. ročník – reklama, diskusia – názor, vyjadrenie vlastnej túžby, inzerát, porekadlo, príslovie, 

ľudové rozprávky. 

4. ročník – v slohovej zložke – diskusia, názor, interview, plagát, v literárnej zložke – 

diagramy a grafy, divadlo, divadelná hra, rozhlas, televízia, film, kino, dialóg, komiks, bájka 

 

Požiadavky na výstup  

Vzdelávací a výkonový štandard je totožný so Vzdelávacími štandardami Slovenský jazyk a 

literatúra – primárne vzdelávanie str. 7-14 (1. ročník), str. 15-20 (2. ročník), str. 21-26 (3. 

ročník), str. 27-34 (4. ročník) 

Disponibilnú hodinu v 1. ročníku využijeme na upevňovanie osvojených zručností a 

spôsobilostí počas prípravného obdobia: vizuomotoriky, grafomotoriky, zmysluplného 

rečového prejavu, správnej artikulácie hlások a hláskových skupín, ich sluchového 

rozlišovania a lokalizáciu v slove. Počas šlabikárového obdobia bude posilnené osvojovanie 

techniky čítania s využitím hlasových, dychových a artikulačných cvičení. V čítankovom 

období na prehĺbenie osvojených vedomostí s využitím rôznych techník, foriem a stratégií 

čítania s porozumením. 

Disponibilnú hodinu v 2.-4. ročníku využijeme na prehĺbenie osvojených vedomostí bez 

rozšírenia učiva.  Táto vyučovacia hodina sa použije na zmenu kvality výkonu: 

a) v jazykovej a slohovej zložke na: 

 rozvoj tvorby jazykových prejavov 

 pravopisné cvičenia 

 rozvoj slovnej zásoby 

b) v literárnej zložke na: 

 rozvoj čitateľskej gramotnosti 

 rozvoj plynulého čítania textov 

 mimočítanková literatúra 

 

Metódy a formy práce  

Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame na obsah vyučovania, na individualitu 

žiakov a klímu triedy tak, aby boli splnené stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové kompetencie 

žiakov pre daný predmet. 

Pri výučbe slovenského jazyka využívame najmä: 

 motivačné rozprávanie a rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov) 

 didaktické hry (sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov a spontánnosti ) 

 problémová metóda (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému) 

 rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie) 

 demonštračná metóda (demonštrácia predmetov, javov a činností) 

 kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania – napr. vo dvojiciach) 

 heuristická metóda (učenie sa riešením problémov) 

 dramatizácia (rozvoj vnímania, predstavivosti, pevnej vôle a prežívania) 

 výklad učiteľa 



 prezentačná metóda (prezentácia s využitím dataprojektoru) 

 samostatná práca žiakov (s pracovným listom, s počítačom, s internetom) 

 projektové, zážitkové vyučovanie 

 

 Učebné zdroje 

Šlabikár I. a II. Časť – Virgovičová 

Čítanka pre 1. ročník ZŠ 

zošit na písanie Moje prvé čiary a písanky 1. – 6. časť 

Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – Dienerová, Nosáľová, Hirschnerová 

Pracovný zošit pre 2. ročník ZŠ –  Hravá slovenčina - TAKTIK 

Čítanka pre 2. ročník ZŠ – Nosáľová, Dienerová, Hirková 

Písanie pre 2. ročník ZŠ  

Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – Hirschnerová, Adame 

Čítanka pre 3. ročník ZŠ – Hirschnerová, Ondráš, Filagová  

Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ – Hirschnerová, Adame 

Čítanka pre 4. ročník ZŠ – Hirschnerová, Ondráš, Filagová  

Mimočítanková literatúra, detské časopisy, knihy zo školskej knižnice, dataprojektor, 

notebook, obrazový materiál, pracovné listy vypracované priebežne podľa potreby 

vyučujúcimi, nástenné obrazy, CD nosiče, DVD, pravidlá slovenského pravopisu, slovník 

cudzích slov, iné slovníky, fotografie, ilustrácie, odborné publikácie k daným témam učiva, 

encyklopédie, webové stránky, detské knihy a časopisy 

 

Hodnotenie predmetu 

Pri hodnotení a klasifikácii vychádzame z Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie 

žiakov základnej školy. Predmet je klasifikovaný piatimi stupňami. Pri hodnotení 

pristupujeme k žiakom diferencovane, dbáme na motivujúce hodnotenie, vo veľkej miere 

využívame pochvalu a povzbudenie. V prvom ročníku rešpektujeme plynulý prechod 

z predškolského obdobia na školské činnosti.   

Neporovnávame výsledky detí medzi sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho možností a 

schopností. Snaha každého učiteľa je pozitívne hodnotenie.  

 

Počet a zameranie kontrolných diktátov v 1. ročníku /počet: 1/: 

Zameranie: 

1. Opakovanie učiva z 1. ročníka ZŠ 

Počet a zameranie kontrolných diktátov v 2. ročníku /počet: 10/: 

Zameranie: 

1. Opakovanie učiva z 1. ročníka ZŠ 

2. Hláska a písmeno (ch, dz, dž) 

3. Samohláska ä 

4. Dvojhlásky 

5. Tvrdé spoluhlásky 

6. Opakovanie učiva za 1. polrok 

7. Mäkké spoluhlásky 



8. Slabiky di, ti, ni, li, de, te, ne, le 

9. Vety 

10. Opakovanie učiva z 2. ročníka 

Počet a zameranie kontrolných diktátov v 3. ročníku ZŠ /počet: 10/:  

Zameranie:  

1. Opakovanie učiva z 2. ročníka ZŠ  

2. Slová s l, ĺ, r, ŕ  

3. Vybrané slová po b  

4. Vybrané slová po m  

5. Vybrané slová po p  

6. Opakovanie učiva za 1. polrok  

7. Vybrané slová po r, s  

8. Vybrané slová po v, z  

9. Slovné druhy  

10. Opakovanie učiva z 3. ročníka ZŠ 

Počet a zameranie kontrolných diktátov vo 4. ročníku /počet: 10/: 

Zameranie: 

1. Opakovanie učiva z 3. ročníka ZŠ 

2. Vybrané slová po b, m 

3. Vybrané slová po p, r 

4. Vybrané slová po s, v, z 

5. Spodobovanie 

6. Opakovanie učiva za 1. polrok 

7. Vlastné podstatné mená 

8. Ohybné slovné druhy 

9. Neohybné slovné druhy 

10. Opakovanie učiva zo 4. ročníka 

Stupnica hodnotenia kontrolných diktátov: 

0 – 1 chyba = 1 

2 – 4 chyby = 2 

5 – 7 chýb = 3 

8 – 10 chýb = 4 

11 a viac chýb = 5 

Rovnaké chyby v tom istom slove sa pokladajú za jednu chybu, napríklad ríchly chlapec mal 

ríchly krok – (1 chyba). 

Rozsah kontrolných diktátov  - 1. ročník 10 – 15 plnovýznamových slov, 2. ročník 20 – 30 

plnovýznamových slov, 3. ročník 30 – 40 plnovýznamových slov, 4. ročník 40 – 50 

plnovýznamových slov. 

Navrhovaný rozsah slov platí aj pri prepise a odpise textu. 

 

 


