
 

Základná škola s materskou školou Hradná 342 
Liptovský Hrádok 

 

UČEBNÉ OSNOVY K PREDMETU: SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

 

Názov ŠkVP „Sme moderná a otvorená škola“ 

Stupeň vzdelania ISCED 1 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Ročník 1. - 4. ročník 

 

Ročník Triedy Vyučujúci predmetu (skr.) 

1. ročník 1.A, 1.B, 1.C ČIE, PAU, PEL 

2. ročník 2.A, 2.B HER, VAN 

3. ročník 3.A, 3.B, 3.C REM, FAJ, TKÁ 

4. ročník 4.A, 4.B MIL, SKA 

 

Časový rozsah výučby (počet hodín týždenne) 

 ŠVP ŠkVP 

1. ročník 9 9 

2. ročník 8 9 

3. ročník 7 8 

4. ročník 7 8 

ŠVP = Štátny vzdelávací program  

ŠkVP = Školský vzdelávací program 

 

 



 

CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

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, a aj čítania. 
Jazyk slovenský ako vyučovací jazyk má nezastupiteľné miesto vo vyučovaní, pretože vytvára predpoklady 
na zvládnutie vyučovacích predmetov. Jazyk slovenský v 1. ročníku základnej školy má prioritné a 
špecifické postavenie. Schopnosť čítať a písať je jedna zo základných životných kompetencií. K hlavným 
aspektom patrí rozvoj slovnej zásoby, základy 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, 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 UČEBNÉHO PREDMETU SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

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 k presnému mysleniu a jeho využitiu v oblasti komunikácie (ústnej aj písomnej)  
 

Kompetencie - spôsobilosti, ktoré je potrebné zvládnuť v procese vyučovania materinského jazyka, a ktoré 

sa opierajú o kľúčové (základné) kompetencie. Zaraďujeme sem: 

 

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 období, a to v 
stúpajúcej náročnosti od slabík po 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  

 
ROZVOJ  KĽÚČOVÝCH  KOMPETENCIÍ  ŽIAKOV  V PREDMETE 

Kompetencia k celoživotnému učeniu sa 

 vedieť sa učiť a poznať vlastný štýl učenia 

 vedieť pracovať s rôznymi zdrojmi informácií 

 vedieť aktívne počúvať 

 rozvíjať vyššie poznávacie funkcie učenia na úrovni analýzy, syntézy a hodnotenia 

 vedieť aktívne pracovať s IKT 

 zapamätaniu si základných informácií a faktov a vedieť ich používať v praxi 

 uplatňovať pravopis a spisovné vyjadrovanie vo všetkých formách komunikácie  

 funkčnému využívaniu jazyka pri čítaní, písaní, rozprávaní a počúvaní 

 

Kompetencie k riešeniu problémov 

 čítaniu s porozumením a písaniu pre porozumenie (vedieť nájsť to, čo je podstatné, vedieť  
nájsť  podstatné súvislosti, vedieť niečo slovom alebo písmom vysvetliť 



 

 schopnosti čítať s porozumením rôzne druhy textov, pochopeniu  podstaty  problému  a  
úspešnému  hľadaniu  relevantných  informácií 

 postupnému získavaniu schopnosti  analyzovať  situáciu  a  rozhodovať  sa 

 riešeniu problémov a objavovaniu súvislostí 
Kompetencie komunikatívne 

 schopnosti adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu 

 schopnosti žiaka verejne sa prezentovať a obhájiť si svoj názor 
Kompetencie sociálne a personálne 

 schopnosti mať vlastnú sebadôveru a sebaúctu 

 poznaniu  sebahodnotenia, sebakritiky a uvedomovaním si svojich silných stránok 

 schopnosti mať zodpovednosť za vlastné učenie 

 schopnosti vedieť sa realizovať a projektovať si svoj osobný rozvoj 

 tvorivej a aktívnej práci v skupinách 
Kompetencie občianske 

 učeniu sa verejne vystupovať a prezentovať vlastnú tvorbu a nadobudnuté poznatky 

 vytváraniu si pozitívneho sebaobrazu, ktorý podporuje sebadôveru a sebarozvoj 

 uvedomovaniu si svojich silných a slabých stránok 

 kontrole  vlastného konania, schopnosti odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov 

 uvedomeniu  si svojich práv a povinností a podieľaniu  sa na vytváraní triednych pravidiel 

 tolerancií a empatii  k prejavom iných kultúr 
Kompetencie pracovné 

 správnemu používaniu techniky a pomôcok, 

 k poznávaniu a rozvíjaniu svojich schopností a ich uplatňovaniu v reálnom živote, 

 učeniu sa využívať slovníky, príručky a internet. 
 
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 

 
 



 

OBSAH VZDELÁVANIA UČEBNÉHO PREDMETU SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

Jazyk slovenský v 1. roč. ZŠ sa člení na dve základné zložky čítanie a písanie. To znamená, že jedna 
vyučovacia hodina obsahuje obidve zložky. Poradie a dĺžku týchto častí si určuje učiteľ sám v závislosti od 
náročnosti preberaného učiva a podľa aktuálnych potrieb triedy. Ak to učiteľ považuje za prospešné, môže 
fyzicky náročnejšie písanie rozdeliť v rámci jednej vyučovacej hodiny na dve kratšie časti.  

Ostatné zložky slovenského jazyka – literatúra, jazyková výchova a sloh sú organickou súčasťou 
týchto dvoch základných zložiek, a preto na ne nie sú vyčlenené osobitné hodiny. To znamená, že súbežne 
s osvojovaním čítania a písania plní učiteľ ďalšie úlohy:  

 rozvíja komunikačné, vyjadrovacie schopnosti so zameraním sa na kultúru jazyka  

 rozširuje slovnú zásobu žiakov, najmä tým, že sa vo svojom vyjadrovaní neobmedzuje len na okruh 
slov doteraz deťom známym, ale postupne zaraďuje i nové výrazy  

 dbá na čistotu jazyka, najmä prostredníctvom vlastného vzorného vyjadrovania 

 zoznamuje deti s pravopisnými javmi v rozsahu určenom v časti PÍSANIE 

 prostredníctvom vlastného hlasného čítania zoznamuje deti s rôznymi literárnymi útvarmi 
primeranými veku, najmä so zameraním na ich citové pôsobenie, využíva k tomu predovšetkým 
texty zo šlabikára a čítanky a inú vhodnú detskú literatúru, najmä od slovenských autorov, vedie 
so žiakmi rozhovory o prečítanom, kladie otázky, dbá na formovanie postojov k čítaniu 
s porozumením 

 

 

Prehľad tematických celkov a ich obsahu – 1. ročník 

Jazyk slovenský v 1. roč. ZŠ sa člení na dve základné zložky čítanie a písanie. To znamená, že jedna 

vyučovacia hodina obsahuje obidve zložky. Poradie a dĺžku týchto častí si určuje učiteľ sám v závislosti od 

náročnosti preberaného učiva a podľa aktuálnych potrieb triedy. Ak to učiteľ považuje za prospešné, môže 

fyzicky náročnejšie písanie rozdeliť v rámci jednej vyučovacej hodiny na dve kratšie časti. Príklady 

variabilnosti členenia jednej vyučovacej hodiny jazyka slovenského v 1. ročníku: 

1. čítanie – písanie, 

2.  písanie – čítanie, 

3.  písanie – čítanie – písanie. 

 Ostatné zložky slovenského jazyka – literatúra, jazyková výchova a sloh sú organickou súčasťou týchto 

dvoch základných zložiek, a preto na ne nie sú vyčlenené osobitné hodiny. To znamená, že súbežne s 

osvojovaním čítania a písania plní učiteľ ďalšie úlohy vyplývajúce z týchto zložiek: 

 -rozvíja komunikačné a vyjadrovacie schopnosti žiakov so zameraním sa na kultúru jazyka,  

 -rozširuje slovnú zásobu žiakov, najmä tým, že sa vo svojom vyjadrovaní neobmedzuje len na 

okruh   slov doteraz deťom známym, ale postupne zaraďuje i výrazy, ktoré zatiaľ v slovníku detí 

chýbajú,  

 -dbá na čistotu jazyka, najmä prostredníctvom vlastného vzorného vyjadrovania,  

 -zoznamuje deti s pravopisnými javmi v rozsahu určenom v časti PÍSANIE, - prostredníctvom 

vlastného hlasného čítania 

 zoznamuje deti s rôznymi literárnymi útvarmi primeranými veku, najmä so zameraním na ich 

citové pôsobenie, 

 využíva k tomu predovšetkým texty zo šlabikára a čítanky a inú vhodnú detskú literatúru, najmä 

od slovenských autorov.  

 vedie so žiakmi rozhovory o prečítanom, kladie otázky, dbá na formovanie postojov k čítaniu s 

porozumením.  



 

 

Obsah čítania a písania v 1. ročníku je rozčlenený do troch období:  

PRÍPRAVNÉ OBDOBIE Dĺžka prípravného obdobia môže byť variabilná (3 – 5 týždňov), v odôvodnených 

prípadoch i viac. Je závislá i od pregramotných (predčitateľských) skúseností detí. Základným cieľom 

prípravného obdobia je však pripraviť deti na proces osvojovania si čítania a písania, bez ohľadu na 

zvolené učebnice a metódy.  

ČÍTANIE 

PRÍPRAVNÉ OBDOBIE 

V súčasnosti sa na vyučovaní čítania v 1. ročníku používajú vzhľadom na platné používané učebnice dve 

základné metódy: 

 hlásková analyticko-syntetická, 

 syntetická metóda. 

V pôvodnej analyticko-syntetickej metóde sa kladie dôraz na analytické činnosti s následnými syntetickými 

činnosťami. Druhá metóda by sa dala charakterizovať ako syntetická metóda s využitím niektorých 

najjednoduchších prvkov analytickej metódy. Preto zaradenie základného učiva v jednotlivých obdobiach 

nácviku čítania, najmä jeho časové zaradenie, si musí prispôsobiť samotný učiteľ, podľa toho, ktorú 

metódu používa. Prehľad základných tematických celkov prípravného obdobia podľa používaných metód 

Rozdielne obsahy prípravného obdobia, ktoré sú uvádzané pri jednotlivých metódach nepredstavujú 

súbor povinného učiva, ale ich treba chápať ako prostriedok týchto metód na dosiahnutie cieľa: naučiť 

žiakov čítať. 

 Pre hláskovú analyticko-syntetickú metódu:  

1. rozvoj komunikačných a vyjadrovacích schopnosti, 

2. analytické činnosti: veta, slovo, slabika, 

3. grafické znázorňovanie vety, 

4. grafické delenie slov na slabiky 

5. určovanie pozície hlások v slove, 

6. detailná analýza slova na hlásky – určovanie pozície hlások v slove, 

7.  poznávanie písmen, 

8. čítanie slov po písmenách. 

Pre syntetickú metódu:  

1. rozvoj komunikačných a vyjadrovacích schopnosti,  

2. veta, slovo, slabika – len v praktických činnostiach, 

3. analytické činnosti – len analýza slova na slabiky – v praktických činnostiach – rozlišovanie a 

určovanie prvej hlásky slova, 

4. cvičenie sluchového a zrakového rozlišovania, 

5. zoznamovanie sa s písmenami veľkej tlačenej abecedy prostredníctvom nápovedných obrázkov a 

sluchového rozlišovania hlások na začiatku slova,  

6. sluchová syntéza hlások do slabiky,  

7. písanie veľkých tlačených písmen – ako podpora pochopenia princípu čítania,  

8. pokusné čítanie slabík a jednoduchých slov.  

NÁCVIČNÉ (ŠLABIKÁROVÉ) OBDOBIE 



 

Cieľom nácvičného obdobia je osvojovanie si čítania v týchto tematických celkoch: 

1. využívanie písmen veľkej tlačenej abecedy pri čítaní pre uľahčenie a urýchlenie chápania princípu 

čítania, 

2. osvojovanie – čítanie písmen slovenskej abecedy – v závislosti na poradí, ako sú uvedené v 

používaných platných učebniciach,  

3. detailná analýza slov a určovanie pozície hlások v slove,  

4. čítanie slabík, slov, viet a krátkych textov, ktoré obsahujú otvorené slabiky, 

5. čítanie slabík, slov, viet a krátkych textov, ktoré obsahujú slabiky so spoluhláskovou skupinou, 

6. čítanie slabík, slov, viet a krátkych textov, ktoré obsahujú viacnásobnú spoluhláskovú skupinu,  

7. čítanie slabík, slov viet a krátkych textov, ktoré obsahujú slabičné r - ŕ, l - ĺ, 8. čítanie písaných písmen, 

slabík, slov, viet a krátkych súvislých textov. 

 Ďalšie ciele plnené v rámci zložky čítanie:  

1. v praktických činnostiach oboznámiť žiakov s funkciou týchto interpunkčných znamienok: bodka, čiarka, 

otáznik, výkričník, dvojbodka, úvodzovky, rozdeľovník, 

2. v praktických činnostiach rozumieť pojmom rozprávka, príbeh, báseň, text, nadpis, riadok, autor,  

3. v praktických a hravých činnostiach viesť žiakov k uvedomovaniu si významu a špecifických funkcií 

čítania a písania v každodenných životných situáciách. 

 ČÍTANKOVÉ OBDOBIE 

 Šlabikárovým obdobím je ukončený nácvik čítania a písania. Čítankové obdobie treba chápať ako obdobie 

zdokonaľovania nadobudnutých zručností (spôsobilosti), ale najmä obdobím ich vyuţívania pri čítaní s 

porozumením v praktických i vzdelávacích činnostiach.  

Ciele čítankového obdobia sú zamerané na:  

1. zdokonaľovanie techniky čítania,  

2. čítanie s porozumením, 

3. cvičenie správnej intonácie,  

4. voľná reprodukcia prečítaného textu, 

5. vyjadrenie pocitov vyvolaných prečítaným textom (smutné, zábavné, poučné...) – vnímanie 

umeleckých textov rôznych ţánrov, 

6. príprava na prechod k tichému čítaniu.  

Požiadavky na vedomosti a zručnosti:  

Žiak: 

 pozná a vie prečítať všetky písmená slovenskej abecedy,  

 v praktických činnostiach, pri čítaní vie spájať hlásky do slabík a vie prečítať všetky typy slabík  

 pri čítaní dlhého menej obvyklého slova si vie pomôcť prečítaním po slabikách bez zbytočného -

opakovania slova a bez tichého hláskovania (takzvaného dvojitého čítania),  

 chápe význam prečítaného slova (priradí slovo k obrázku a naopak) – je potrebná tolerancia k 

deťom s iným materinským jazykom,  

 chápe obsah prečítanej vety a krátkeho súvislého textu,  

 v prípade zabudnutia menej frekventovaného písmena si vie poradiť vyhľadaním písmena 

pomocou nápovedného obrázka, 

 pri čítaní rozlišuje pojmy: text, riadok, článok, nadpis, 



 

 v praktických činnostiach pozná funkciu interpunkčných znamienok: bodka, otáznik, výkričník, 

čiarka, spojovník,  

 intonačne správne číta izolované krátke oznamovacie a opytovacie vety. (Poznámka: väčšina detí 

1. ročníka číta niektoré vety v súvislých textoch čiastočne intonačne nesprávne kvôli neschopnosti 

predvídať koniec vety – najmä pri prvom čítaní textu. Táto schopnosť je závislá na technike a 

rýchlosti čítania, ktoré sa plne rozvinie až v ďalších ročníkoch) 

 PÍSANIE  

Prípravné obdobie 

 Obsah písania v prípravnom období je zameraný na získavanie a zdokonaľovanie predpokladov na 

konkrétne písanie v neskoršom – v nácvičnom období. Spočíva predovšetkým v plnení nasledujúcich 

cieľov: 

1. systémom uvoľňovacích cvikov zlepšovať predovšetkým predpoklady na zlepšenie jemnej motoriky 

zápästia a prstov tak, aby ţiak mohol v období nácviku písania zvládnuť nároky, ktoré naň písanie 

kladie, 

2. nácvik písania prípravných cvikov, ktoré sú základnými prvkami písmen v postupnosti od 

jednoduchých po zloţitejšie,  

3. rozvíjanie analytických schopností – schopností postrehnúť základné čiary a línie v jednotlivých 

písacích cvikoch, neskôr i v samotných písmenách, čo eliminuje často neprimerané množstvo 

cvičného písania. 

Nácvičné obdobie  

Čítanie a písanie nemusí nutne prebiehať súčasne, v zmysle čo čítame, to píšeme. Vo vyučovacom procese 

je možné, najmä vtedy, keď je proces nácviku čítania podporovaný písaním veľkých tlačených písmen 

neviazať písanie na postup v čítaní, ktorý je prirodzene rýchlejší.  

Cieľom písania v nácvičnom období je osvojovanie si písania v týchto tematických celkoch: 

1. osvojovanie si písania písmen slovenskej abecedy v poradí závislom od pouţívaných učebníc a 

písaniek,  

2. spájanie písmen do slabík a slov,  

3. odpis písaných písmen, slabík, slov a viet, 

4. prepis tlačených písmen, slabík, slov a viet, 

5. písanie slov a jednoduchých viet podľa diktovania, 

6. podporovanie vlastného a tvorivého písania veľkou tlačenou abecedou.  

Pravopisné javy:  

 správna skladba slova (týka sa vynechávania a zámeny hlások), 

 veľké písmeno na začiatku vety, 

 ukončenie oznamovacej, opytovacej a rozkazovacej vety,  

 písanie osobných mien,  

 označovanie dlhej samohlásky.  

Čítankové obdobie  

Ciele písania v čítankovom období sú zamerané na:  

1. zdokonaľovanie techniky písania, 



 

2. odpis a prepis textu, 

3. písanie podľa diktovania, 

4. precvičovanie pravopisných javov predpísaných pre 1. ročník, 

5. vytváranie spôsobilostí samostatne sa písomne vyjadrovať. 

 

 Požiadavky na vedomosti a zručnosti  

 Žiak vie používať písmená písanej abecedy a arabské číslice v nasledujúcich činnostiach: 

 vie čitateľne napísať písmená písanej abecedy a arabských číslic.  

 dokáže správne spájať písmená v slovách, 

 vie z písanej predlohy čitateľne a správne odpísať slová a krátky primeraný text, 

 v praktických činnostiach (pri písaní) vie členiť vety na slová, slová na slabiky tak, aby výsledkom 

bolo správne napísané slovo alebo veta,  

 dokáže podľa diktovania napísať slová bez vynechávania písmen 

 dokáže podľa diktovania napísať jednoduché krátke vety, – vie k známemu obrázku napísať jeho 

pomenovanie (tzv. autodiktát), bez vynechávania písmen (ostatné chyby tolerujeme), 

 vie správne umiestniť dĺžeň, 

 vlastné mená osôb píše s veľkým začiatočným písmenom,  

 na začiatku vety píše veľké písmeno,  

 pri písaní rozlišuje oznamovaciu, opytovaciu a rozkazovaciu vetu.  

Alternatíva pre žiakov s poruchou jemnej motoriky: 

 žiakom s oneskoreným vývinom a poruchou jemnej motoriky potvrdenou psychológom umožňujeme 

vyjadrovať sa písomne pomocou veľkých tlačených písmen, ktoré kladú na jemnú motoriku ruky 

podstatne menšie nároky.  

 

Prehľad tematických celkov a ich obsahu – 2. ročník 

Cieľom jazykového vyučovania v 2. ročníku  je rozvíjanie a preferovanie komunikačných schopností 

žiakov, ktoré budú východiskom ich ďalšieho vzdelávania v slovenskom jazyku i v ostatných vyučovacích 

predmetoch s ohľadom na ich špecifické potreby. Preferovať komunikatívno – zážitkový model,  

podnecovať aktivitu žiakov,  vytvárať u žiakov hodnoty a postoje zamerané na príjem umeleckého textu – 

čítanie, deklamácia, počúvanie, analýza, interpretácia a hodnotenie, budovať sebadôveru žiakov, viesť ich 

k vyjadrovaniu vlastných postojov a názorov, k zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej komunikácie, 

pozitívnemu vzťahu k jazyku v rámci interkultúrnej komunikácie. Výsledkom činnosti na hodinách sú 

projekty, ich verejná prezentácia.  

 Cieľom vyučovania slovenského jazyka v  2. ročníku ZŠ je predovšetkým: 
V  gramatike: 

 osvojiť si základy písanej reči (veľké a malé písmená, písané a tlačené písmená, samohlásky, 
spoluhlásky, dvojhlásky, arabské číslice) 

 získať základné poznatky o zvukovej rovine jazyka a pravopise  

 hlásky, slabiky, slová,  

 delenie hlások: samohlásky (krátke, dlhé), spoluhlásky (tvrdé, mäkké), dvojhlásky  

 diakritické znamienka: dĺžeň, mäkčeň, vokáň, dve bodky 

 interpunkčné znamienka: bodka, otáznik, výkričník, čiarka, zátvorka, dvojbodka 

 melódia vety: oznamovacie, opytovacie, rozkazovacie, želacie, zvolacie 



 

 slabikotvorné hlásky l, ĺ, r, ŕ,  výslovnosť a výskyt ä 

 získať základné poznatky o syntaktickej / skladobnej rovine  
 jednoduchá veta, vety podľa obsahu: oznamovacia, opytovacia, rozkazovacia,  želacia, zvolacia 

 osvojiť si návyky správnej výslovnosti 
 

 
V slohu: 

 pozdrav, oslovenie, tykanie - vykanie, predstavenie sa, prosba - želanie, privítanie, rozlúčenie, 
poďakovanie, ospravedlnenie sa, vyjadrenie súhlasu - nesúhlasu, blahoželanie ústne aj písomné, 
adresa, pohľadnica, súkromný list, tvorba otázok, žiadosť o informáciu, rozhovor, telefonický 
rozhovor, osnova, rozprávanie, ústny opis predmetu, ústny opis ilustrácie a obrázka, nápis, nadpis, 
SMS, e-mail 
 

 

V literárnej výchove: 

 osvojiť si zručnosť jednoduchého a súvislého vyjadrovania sa 

 viesť žiakov k presnému mysleniu a jeho využitiu v oblasti komunikácie (ústnej aj písomnej) 

 všeobecné pojmy: ilustrácia, autor - spisovateľ, čitateľ - divák, kniha, časopis, noviny, knižnica, 
text, bábkové divadlo, bábka 

 literárne žánre: vyčítanka, hádanka, báseň, ľudová pieseň, rozprávka 

 štylizácia textu: zdrobnenina 

 štruktúra diela: nadpis, dej       

 dokončiť rozprávanie alebo neukončenú rozprávku alebo iný literárny žáner 

 zdramatizovať rozprávku 

 dbať na správny prednes, artikuláciu, gestikuláciu, pohyb 
 

Technika čítania a verejná prezentácia textu, verejný prejav 

 správne, plynule a s porozumením čítať nahlas aj potichu na primeranej úrovni žiaka 2. ročníka ZŠ 

 pri ústnom prejave a hlasnom čítaní dodržiavať správne dýchanie, artikuláciu a spisovnú 
výslovnosť na primeranej úrovni žiaka 2. ročníka ZŠ 

 recitovať básne a úryvky z prózy 

 pri čítaní dramatických textov výrazne reprodukovať priamu reč 
 
 

Informačné zručnosti 

 vedieť využívať možnosti vyhľadania si daných informácii formou kníh, slovníkov, encyklopédií, 
internetu (na primeranej úrovni žiaka 2. ročníka ZŠ) 

 orientovať sa v školskej knižnici 
 

 
Komunikačné zručnosti 

 adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu 

 vyjadrovať sa neverbálne a reagovať na neverbálnu komunikáciu 

 postupne naučiť žiaka verejne sa prezentovať a obhájiť si vlastný názor (na primeranej úrovni 
žiaka 2. ročníka ZŠ) 

 

 
 



 

Prehľad tematických celkov a ich obsahu – 3. ročník 

I. Jazyková zložka 

1. Abeceda  

Prakticky využiť poznatky s abecedou na prácu s encyklopédiami a slovníkmi. Aktívne využívanie abecedy 

pri vyhľadávaní nových informácií v tlačovej podobe aj elektronickej. Podporovať záujem o spoznávanie 

nových slov a ich presné využívanie v praxi. 

2. Vybrané slová 

Rozšíriť aktívnu slovnú zásobu žiakov o vybrané slová a príbuzné slová. Frazémy s vybranými slovami 

vedieť využívať v komunikačnej situácii. Vybrané slová vedieť používať nielen v pravopisných cvičeniach, 

nácvičných a kontrolných diktátoch, ale najmä pri tvorbe vlastných textov a uplatňovať ich v 

medzipredmetových vzťahoch. 

3. Slovné druhy 

Vyhľadať a identifikovať jednotlivé slovné druhy so zameraním na ohybné slovné druhy (podstatné mená, 

prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá). Aplikovať poznatky o jednotlivých slovných druhoch pri tvorbe 

textov. Problematiku antoným a synoným riešiť formou hry so slovami zameranú na tvorbu slov s 

rovnakým a opačným významom. Učiteľ nevyvodzuje príslušné termíny, ale snaží sa u žiakov vzbudiť 

záujem o slová a ich použitie vo vete, v komunikácií a písanom prejave. 

II. Sloh 

List - Zdôrazniť význam písanej korešpondencie. Ovládať, pri akých príležitostiach jednotlivé druhy 

korešpondencie používame. 

Osnova - Porozprávať svoj zážitok s dodržaním časovej a príčinnej súvislosti. Žiak využíva rôzne verbálne aj 

neverbálne prostriedky 

Oznam - Vedieť stručne podať informáciu o niečom, alebo niekom. Pri písaní krátkych správ používať 

presné pojmy, názvy. 

Inzerát - Pri vyhľadávaní inzerátov cvičiť motorické zručnosti, aplikačné a analytické zručnosti. Pri 

samostatnej tvorbe inzerátu uplatniť najmä tvorivé zručnosti. 

Reklama - Využívať motorické zručnosti, verejnú prezentáciu reklamy, prípadne jej reprodukciu. Všímať si 

typické prvky reklamy a snažiť sa ich využiť pri tvorbe vlastnej reklamy (grafickej). 

Pozvánka - Vyberať vhodné slová podľa komunikačných okolnosti. Slová, ktoré sú súčasťou aktívnej lexiky 

žiaka rozširovať a používať v nových ustálených spojeniach. 

Opis - Viesť žiakov k spresňovaniu slov pri vyjadrovaní (ústnom aj písomnom). Naučiť ich všímať si 

konkrétne prvky opisovaných predmetov. Učiť žiakov aktívne používať slovnú zásobu, ktorú už ovládajú a 

rozširovať ju o nové slová a ich presné používanie.  

Vizitka - Naučiť žiakov predstaviť sa prostredníctvom vizitky. 

III. Čítanie a literárna výchova 

Literárne texty sú zamerané na zvládnutie techniky čítania, na porozumenie prečítaného textu. 

Prostredníctvom čítania doplnkovej literatúry žiaci nadobúdajú lepšie čitateľské zručnosti. Rozširujú si 

slovnú zásobu o nové slová. 



 

Význam a práca s pojmami: Poézia, Próza, Verš, Odsek, Ľudová slovesnosť, Pranostika, Ľudová rozprávka, 

Prirovnanie, Autorská rozprávka, Príslovie, Porekadlo, Povesť 

 

Prehľad tematických celkov a ich obsahu – 4. ročník 

I. Jazyková zložka 

1. Vybrané slová, Delenie hlások, Predpona,  

Učivo gramatiky prepojiť s učivom slohovým. Využívať slohové témy(opis, inzerát, rozprávanie). Naučiť 

žiakov učivo o predponách, explicitne ho používať v slohových útvaroch. Rozširovanie slovnej zásoby. 

Využitie pravopisu vybraných slov pri tvorbe umeleckého a vecného textu, v rôznych komunikačných 

situáciách. Praktické využitie v textoch (slohových alebo čítankových). 

2. Slovné druhy 

Rozšírenie poznatkov o ohybných slovných druhoch. Gramatické kategórie rod, číslo a pád. Neohybné 

slovné druhy. Triedenie neohybných slovných druhov. Ich funkcia a následne identifikácia v texte. 

Poznatky o slovných druhoch aplikovať pri tvorbe textov, v  jazykových alebo v slohových cvičeniach. 

2. Priama reč 

Identifikovať a pohotovo využívať učivo o priamej reči v rôznych komunikačných situáciách. Napr. v slohu 

– v rozhovore na danú tému alebo v interview. 

II. Sloh 

Umelecký a vecný text - Poukázať na základné rozdiely medzi umeleckým a vecným textom. Prezentovať 

oba druhy textov. V komunikačných prejavoch žiakov dbať na umelecký prednes. 

Diskusia - V ústnom prejave využívať verbálne i neverbálne prostriedky. 

Opis osoby, ústne, písomne - V písomnom prejave využívať metódy tvorivého písania. 

Cielený rozhovor (Interview) - Tvorba otázok a odpovedí. Cvičenie vzájomnej komunikácie. Využívať 

kreativitu žiakov.  

Reprodukcia - Naučiť žiakov reprodukovať nejakú udalosť zo svojho života, alebo života iných ľudí. 

Dodržať časovú postupnosť deja.   

Koncept - Realizácia konceptu v praxi.   

Plagát - Všimnúť si prvky, ktoré musí plagát obsahovať. Pokus o vytvorenie plagátu. Využiť 

medzipredmetové vzťahy iných predmetov. Využiť kreativitu žiakov. 

III. Čítanie a literárna výchova 

Prostredníctvom čítania (aj doplnkovej literatúry) žiaci nadobúdajú lepšie čitateľské zručnosti. V 

prozaických dielach upevňovať čitateľské kompetencie zamerané najmä na čítanie s porozumením. 

Vyjadriť pocity, zážitky z prečítanej literatúry. Nadobudnúť zručnosti vo vyhľadávaní  detskej  literatúry  – 

orientácia  v knižnici. Žiaci pracujú textami nielen v súvislosti s ich čítaním a interpretáciou, ale snažia sa 

napríklad aj o ich vyjadrenie prostredníctvom výtvarného prejavu. Využiť medzipredmetové vzťahy, IKT, 

tvorivé písanie. 



 

Význam a práca s pojmami: Umelecká literatúra, Divadelná hra, Rozhlas, Televízia, Film – kino, Dialóg,  

Kapitola, Strofa, Rým, Bájka, Komiks 

 

Ročník: Prvý 

Učebný materiál:  

 Učebnica: Šlabikár 1.a 2.časť,K.Štefeková, R.Culková  

 Čítanka pre 1. roč., K. Štefeková, R.Culková                                                                

 Písanie 1 – 5 / súbor písaniek /                                                                                                                                           
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slov a určovanie 

pozície hlások v 

slove 

Sluchová syntéza 

hlások do slabiky 

 Práca so slabikou 

v praktických činnostiach 

V ZOO 

str. 23 – 27 

Písanie hornej slučky 

a zloženého záhybu 

Písanie veľ..tlač. písmen  K F 

Y G  X  Č  str. 10 - 11 

Sluchová syntéza hlások do 

slabiky 

Práca so slabikou 

v praktických činnostiach 

Pokusné čítanie prvých 

slabík 

Podporovanie vlastného 

a tvorivého písania veľkou 

tlačenou abecedou  

OSR     ENV 

OZO 

O
kt

ó
b

er
 

        

5. Pokusné čítanie 

slabík 

a jednoduchých 

slov 

 

 

Hry detí na jeseň 

Pokusné čítanie a písanie 

slabík 

Záver príprav. obdobia –

pokusné čítanie prvých slov 

str. 28 – 33 

Príprava na písanie písmen, 

Precvičovanie sluchovej 

syntézy hlások do slabiky. 

Pokusne čítať prvé 

otvorené slabiky, slová 

Rozvíjanie schopnosti 

postrehnúť základné čiary 

a línie v písacích cvikoch. 

OSR 

ENV 

OZO 



 

 

Šlabikárové 

obdobie 

Osvojovanie – 

čítanie písmen 

slovenskej 

abecedy 

 

ktorých základom je ovál, 

alebo časť oválu 

Písanie veľ. tlač. písmen Š Ť Ž 

 str. 12 – 13 

Písmená A a á 

Písmená  M m 

Slabiky a slová 

 str. 34 – 37 

Príprava na písanie písmen, 

ktorých základom je ovál 

alebo časť oválu. 

Príprava na písanie písmena 

A a  

Písanie veľ. tlač. písmen Ď Č 

Ň str. 14 - 15 

Poznávať a precvičovať 

čítania aj malých tlačených 

tvarov písmen – a. á , m 

Čítať rozširujúci text 

z veľkých tlačených 

písmen. 

Nácvik a precvičovanie 

písania A a á 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osvojovanie 

a čítanie písmen 

 

 

Písmená E e é 

Písmená L l 

Slabiky , slová zo 

známych písmen  

Na výlete 

 str. 38 – 41 

Písanie písmen M m 

Slabiky ma Ma , 

slová  mama ,  má 

Písanie  e é E 

Opakovanie :  a á A      m M   

e é  E  str. 16 - 21 

Čítať slabík a slov s E e é . L 

l 

Čítať slová a vety, sluchová 

syntéza zatvorenej slabiky. 

sluch. syntéza hlások 

do slabiky 

  

Zdokonaľovanie techniky 

písania  

A a á, M m 

Spájanie písmen M m 

a á do slabík a slov 

Nácvik písania vety – 

začiatok a koniec vety 

v písanej forme 

OZO 

7.  Osvojovanie 

a čítanie písmen 

Písmená I i í 

Slabiky, slová a vety zo 

známych písmen 

V pôrodnici – súvislý text 

Písaný text  

Precvičovanie čítania slabík 

a slov so samohláskami I i í 

Sluchová syntéza 

zatvorenej slabiky. 

Vedieť čítať písaný text. 

MDV 

MUV 

OSR 



 

 str. 42 – 45 

Písanie slabík, slov a viet s m 

M 

Písanie  l L 

 str. 22 - 25                                         

 

Odpis písaných slabík, slov 

a viet 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
N

o
ve

m
b

er
  

8. Čítanie slabík, 

slov, viet 

a krátkych textov, 

ktoré obsahujú 

otvorené slabiky 

 

Písmená  J j 

Slabiky a slová zo známych 

písmen 

Písmená O o ó 

Moja bába a ja 

 str.46 – 49 

Písanie  l L –slabiky, slová , 

vety 

Písanie i í I 

str. 26 - 29 

 

Čítanie súvislého textu 

s písmenom J j 

Pokúsiť sa o čítanie slov so 

zatvorenou slabikou 

Čítanie slov so zatvorenou 

slabikou 

 

Prepis tlačených písmen a 

slabík 

OSR 

ENV 

 

9. Čítanie slabík, slov 

, viet a krátkych 

textov, 

ktoré obsahujú  

otvorené aj 

zatvorené slabiky 

Písmená S s 

Samo a cukríky 

- súvislý text 

 Písmená U u ú 

Malá Jula – súvislý text 

 str. 50 –  53 

Slabiky s i í I 

Písanie slov a viet s i í I 

Opakovanie známych tvarov 

písmen  

str. 30 – 32 

Písanie  j J 

Písanie 2 , str. 2 

Pokusné čítanie zatvorenej 

slabiky v dvojslabičných 

slovách, čítanie súvislého 

textu, sluchová syntéza 

slabiky so spoluhláskovou 

slabikou 

Spájanie písmena i do 

slabík 

 

OSR 

OZO 



 

 

1

0. 

Čítanie slabík, slov 

, viet a krátkych 

textov, 

ktoré obsahujú  

otvorené aj 

zatvorené slabiky 

Mama – písaný text 

Písmená V v 

 Sova – súvislý text 

  str. 54 – 57 

Slabiky s j J 

Slová a vety s j J 

Písanie  o ó O   str. 3 - 7 

Čítať súvislý text, sluchová 

syntéza slabiky so 

spoluhláskovou slabikou 

Pracovať s písaným textom 

 

Prepis tlačených písmen, 

slabík, slov a viet 

Odpis písaných písmen, 

slabík a slov 

 

 

OSR 

ENV 

OZO 

1

1. 

Čítanie slabík, 

slov, viet 

a krátkych textov, 

ktoré obsahujú 

slabiky so 

spoluhláskovou 

skupinou 

Písmená  N n 

Ujo Milan – súvislý text 

Opakovanie 

Písmená  Y y 

str. 58 – 62 

Spoje  písmena  

o s písmenami  j, l 

Písmená  s S 

Slabiky s písmenami s S 

              str. 8 - 12 

 

Čítať slabiky , slová so 

spoluhláskovou skupinou  

 

Odpis písaných písmen 

 

Prepis tlačených slabík a 

slov 

 

ENV 

 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 D

ec
em

b
er

 

1

2. 

Čítanie skabík, 

slov, viet 

a krátkych textov, 

ktoré obsahujú 

slabiky so 

spoluhláskovou 

skupinou 

Syn – súvislý text 

Pímená P p 

Mama, Pavlína a pes – 

súvislý text 

Milá Maja  ! – písaný text / 

list 

  str.  63 – 67 

Slová a vety s písmenami  s S 

Písmená  u ú U 

Slabiky a slová  s u ú  

  str. 13 – 17 

 

Čítať slabiky, slová, vety 

a krátke súvislé texty 

Pokusne čítať slová so 

spoluhláskovou skupinou 

v didaktických hrách 

 

Osvojiť si písané grafémy 

písmen    u ú U. 

Poskladať slová zo 

známych písmen. 

 

 

 

OSR 

 

 



 

1

3. 

Čítanie slabík, 

slov, viet 

a krátkych textov, 

ktoré obsahujú 

slabiky so 

spoluhláskovou 

skupinou 

Pokusné čítanie 

zložitejších slov 

Písmená T  t 

Mama, tato a my – súvislý 

text 

Písmená  K k 

Nákupy – súvislý text 

 str. 68 – 72 

Písmená  v V 

 Spoje písmen 

v V s ostatnými písmenami 

Slová  s V  str. 18 - 21 

 

Čítať slová 

s viacnásobnými 

spoluhláskovými  

skupinami  v didaktických 

aktivitách a hrách 

/ STRE, VR, VL 

 

Odpis písaných slabík  

Prepis tlačených slov s 

písmenami 

 

OSR 

ENV 

 

1

4. 

Čítanie slabík, 

slov, viet 

a krátkych textov, 

ktoré obsahujú 

slabiky so 

spoluhláskovou 

skupinou 

Pokusné čítanie 

zložitejších slov 

Čo už viem ? 

opakovanie 

Písmená  Z z 

 Zima – súvislý text 

  str. 73 – 75 

Písmená n N 

Slová s n N 

Písmená  y Y 

Písanie 3 , str. 2 - 7 

 

Čítať súvislý text,  

zložitejšie slová 

v didaktických aktivitách 

a hrách 

Zisťovanie aktuálneho 

stavu čitateľských 

schopností 

 

Odpis písaných slabík, slov 

a viet s písmenom n N 

 

Prepis tlačených slov 

s písmenami  n  N, M  m 

 

OSR 

OZO 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

Ja
n

u
ár

  

1

5. 

Čítanie slabík, 

slov, viet 

a krátkych textov, 

ktoré obsahujú 

slová so 

spoluhláskovou 

skupinou 

Písmená  R r 

Výlet – súvislý text 

Zima písaný text 

 str  76 – 79 

Písmená p P 

Slabiky, slová a vety 

s písmenami  p P 

Písmená  t T 

Slabiky, slová a vety 

s písmenami t T 

Sluchová syntéza slov so 

spoluhláskovými 

skupinami HR,BR,ZR,TR, 

STRA, STRE, SPR... 

Pracovať s písaným textom 

Odpis písaných slabík , slov 

a viet s písmenami p P, t T,  

Prepis tlačených slabík 

a slov. 

OSR 

ENV 

OZO 



 

Písmená k K 

  str. 8 – 12 

1

6. 

Čítanie slov rôznej 

náročnosti 
Šlabikár , 2. časť 

Písmená  Š  š 

Škola  - súvislý text 

 Písmená  B  b   str. 2 - 6 

Čítať slová rôznej 

náročnosti. Čítať súvislý 

text so zameraním na 

porozumenie obsahu. 

Odpis písanýchvarov 

písmen, slabík a slov. 

Prepis tlačených slov 

a viet. Písanie mien 

ENV 

MDV 

 

1

7. 

Čítanie slabík, 

slov, viet 

a krátkych textov 

so spoluhláskovou 

skupinou 

Oslava – súvislý text 

Písmená  C  c 

Komora – súvislý text 

Písmená  D    str.  7 - 10 

Písanie Písmená š Š, slová 

a vety. 

Písmená  b  B slová a vety s b 

B 

Písmená  c C , slová a vety    

str. 18 - 23 

 Čítať slová rôznej 

náročnosti. 

Súvislé texty čítať 

s porozumením. 

Písanie  písmen, slabík, 

slov a jednoduchých viet 

 

OSR 

OZO 

   
   

   
   

   
   

   
Fe

b
ru

ár
  

1

8. 

Čítanie písaných 

písmen, slabík, 

slov, viet 

a krátkych 

súvislých textov 

Moja starká a starký -  

súvislý  text 

Bicykel – písaný rext 

Písmená   Č  č 

Čo doma čítame ? 

-  súvislý text 

 str. 11 – 15 

Písmená  d D.Slová a vety 

s písmenami  d  D 

Opakovanie 

Písmená  č  Č .Slová a vety s 

písmenami č Č,  

Čítať súvislý text so 

zameraním na obsah textu. 

Vedieť pracovať s písaným  

textom  

Písanie písmen , slabík slov 

a jednoduchých viet Prepis 

tlačených písmen, slabík, 

slov a viet 

 

MDV 

ENV 

OZO 



 

Písanie 4 , str. 2 - 4 

1

9. 

Čítanie písaných 

písmen, slabík, 

slov, viet 

a krátkych 

súvislých textov 

Písmená  Ž  ž 

Čokoláda – súvislý text 

Písmená  H h 

Horská služba – súvislý text 

Šašovinky 

str. 16  -  19 

Písmená  ž   Ž , slová a vety 

Písmená  h  H ,  

slová a vety str. 5  -  7 

Čítať súvislý text so 

zameraním na 

porozumenie a správnu 

intonáciu 

Odpis písaných písmen, 

slabík, slov a viet 

Prepis tlačených slov a viet 

 

OSR 

ENV 

OZO 

2

0. 

Čítanie slov rôznej 

náročnosti 

Písmená   Ľ  ľ 

Motýľ – súvislý text 

Doktori – písaný text  str.   20  

-  23 

Písmená  ľ  Ľ , slová a vety   

str. 8 

Doplnkové texty 

z detských kníh a časopisov 

Čítať slová rôznej 

náročnosti v didaktických 

hrách 

Čítať súvislý text 

s porozumením 

Pracovať s písaným textom 

Odpis písaných písmen, 

slabík slov a viet. 

Prepis textov z tabule 

 

OSR 

   
   

   
  M

ar
ec

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

2

1. 

Čítanie slabík, 

slov, viet a textov, 

ktoré obsahujú 

viacnásobnú 

spoluhláskovú 

skupinu 

Písmená   Ť  ť 

Maťko Ťažký – súvislý text 

Písmená  Ď  ď 

Ďakujem – súvislý text 

 str. 24 -  27 

Písmená  ľ  Ľ , slová a vety   

str. 8 

Doplnkové texty 

z detských kníh a časopisov 

Čítať súvislý text so 

zameraním  na 

porozumenie obsahu 

a správnu intonáciu 

Odpis písaných písmen , 

slov a viet 

Odpis tlačených slov a viet 

OZO 

ENV 



 

2

2. 

  Čítanie písmen, 

slabík, slov, viet 

a krátkych 

súvislých textov  

Koncovka   - ou 

Komu patrí – súvislý text 

Písmená  Ň  ň   

Dvojčence – súvislý text 

Pracovné strany s písaným 

textom 

 str.  28  -  33 

Písmená  ň Ň, slová a vety. 

str. 11 

Doplnkové texty 

Chápať význam 

prečítaného slova a obsah 

prečítanej vety. 

Vypracovať samostatne 

úlohy v pracovnom liste. 

Odpis písaných písmen, 

slov a viet. 

Odpis textov z tabule, zo 

Šlabikára 

OSR 

 

2

3. 

Čítanie slabík, 

slov, viet a textov, 

ktoré obsahujú 

mäkké slabiky 

 de  te  ne  le  

di  ti  ni  li 

Slabiky de te ne le 

              di ti ni li  

O medovníkovom domčeku 

– súvislý text 

  str. 34  -  35 

Slová s mäkkými slabikami 

 str. 12 

Doplnkové texty zamerané 

na mäkké slabiky 

Čítať slová s mäkkými 

slabikami, dbať na ich 

správnu výslovnosť 

Odpis písaných slov  

Prepis tlačených slov 

Odpis textov  z tabule 

OSR  

OZO 

ENV 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  A

p
rí

l 

2

4. 

Čítanie slabík, 

slov, viet a textov 

s dvojhláskami  ia, 

ie, iu  

a so spoluhláskou 

ch 

Dvojhlásky ia, ie, iu 

Kvietok – súvislý text 

Písmená  Ch   ch 

Mladší brat     – súvislý text  

str. 36  -  39 

Slová a vety s dvojhláskami 

ia, ie, iu 

Slová a vety so spoluhláskou 

ch Ch str. 13 -15 

Čítať správne slová 

s dvojhláskami ia, ie, iu 

Čítať a správne vyslovovať 

slová so spoluhláskou ch 

Odpis písaných slov, viet  

Prepis tlačených slabík, 

slov a viet 

OSR 

OZO 

ENV 

2

5. 

Čítanie písmen, 

slabík, slov, viet 

a krátkych 

súvislých textov 

Písmená  G  g 

Gorila  - súvislý text 

Pracovná strana s písaným 

textom 

 Čo hovoria 

Čítať slová náročné na 

vyslovovanie 

Pochopiť význam 

prečítaných slov a viet  

Odpis písaných písmen, 

slov a viet 

OSR 

ENV 



 

 mamy ? 

- písaný text str. 40 – 43 

Písmená  g  G , slová a vety 

s písmenami  g   str. 16  -  17 

 Doplnkové  texty zamerané 

na slová so spoluhláskami ch 

, g 

 

Prepis tlačených slov, viet 

 

2

6. 

Čítanie písmen, 

slabík, slov, viet 

a krátkych 

súvislých textov 

Čítanie 

náročnejších slov 

zamerané na 

pochopenie ich 

významu 

Písmená  F  f 

Futbalová sobota – súvislý 

text 

 str. 44  -  45 

Písmená   f  F 

Slabiky – spoje písmen  f  F  

s ostatnými písmenami   

 str. 18  -  19   

 

Pochopiť význam 

prečítaných slov, viet. 

Pochopiť obsah prečítanej 

vety,  súvislého textu 

Dodržiavať správny , 

predpísaný  tvar písmen. 

Odpis písaných slov, viet 

Prepis tlačených slabík, 

slov a viet 

OSR 

OZO 

ENV 

2

7. 

Čítanie slabík, 

slov, viet a textov 

so spoluhláskami 

dz , dž 

Písmená  Dz   dz 

Písmenko DZ – súvislý text 

Písmená  Dž   dž 

Bohatá úroda – súvislý text 

.str.  46  -  49 

Písmená  dz Dz  

dž Dž – slová a vety  

 str. 20  -  21 

Doplnkové text  na slová s dz, 

dž 

Čítať a správne vyslovovať 

slová s hláskami dz ,  dž 

Čítať text s porozumením  

Správne spájanie písmen 

dz, dž  s ostatnými 

písmenami 

OSR 

OZO 



 

   
   

   
   

   
   

  

 Čítanie slabík, 

slov, viet a textov 

s dvojhláskou  ô 

Čítanie slabík, 

slov, viet a textov 

s hláskou  ä 

 

Písmeno   ô 

O tom, čo ešte nemôže môj 

brat –  

súvislý text 

Pracovné strany s písaným 

textom 

Písmeno ä,str.50 – 55 

Písmeno  ô, písmeno ä 

Slová a vety s   písmenami  ô  

,  ä 

str. 22  -  23 

Správne čítať a vyslovovať 

slová s dvojhláskou ô 

a so samohláskou  ä 

Prepis písaných slabík, slov 

a viet s písmenami ô  ,  ä 

  

 

ENV 

OZO 

OSR 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  M
áj

 

2

8. 

Čítanie slov rôznej 

náročnosti 

s hláskou  ä  

Čítanie slabík, 

slov, viet 

a krátkych textov, 

ktoré obsahujú 

slabičné r – ŕ , l - ĺ 

Bábätko – súvislý text. 

Písmená  ŕ  ĺ 

Búrka – súvislý text 

Písmená   X   x 

Darček – súvislý text. 

Pracovná strana s písaným 

textomstr.56 -61  

Písmená  ŕ  ĺ 

Písmená   x  X 

Písanie  náročnejších spojov 

písmen 

Písanie 5 ,     str. 2 - 5 

Čítať súvislý text 

s porozumením, správnou 

výslovnosťou a intonácio 

Precvičovať a upevňovať 

správne návyky pri písaní 

OZO 

OSR 

ENV 

2

9. 

Zisťovanie 

čitateľských 

schopností detí na 

konci 

šlabikárového 

obdobia 

 

Čítankové 

obdobie 

Zdokonaľovanie 

techniky čítania 

Čo už viem ? 

Doplňovačka s tajničkou  

Zábavné vety  str. 62 - 64 

Tri zvláštne písmená 

Futbal v abecede 

Alenka a svet 

Lipové kvety 

písaný text 

Čítanka,      str. 2 – 5 

Písanie malých a veľkých 

Vedieť čítať písané 

a tlačené tvary písmen, 

slabiky, slová, vety a krátke 

súvislé texty 

s porozumením a správnou 

intonáciou  

Pozná a vie prečítať všetky 

písmená slovenskej 

abecedy                                                                                             

Čitateľne napísať  

písmená písanej abecedy 

ENV 

OSR 



 

písaných písmen 

Spoje vi vu vo Va 

vy ov On on or Or Sa  as 

Veľké  písané písmená 

  str. 6  - 8 

3

0. 

 

Zdokonaľovanie 

techniky čítania 

 

Cvičenie správnej 

intonácie 

Rozprávka z pekárne 

Lastovička na lepe 

Aby mravce nezablúdili 

Stratený mravček 

Mamička má sviatok 

 str. 6 - 13 

Prepisovanie tlačeného text 

Tvorivé písanie 

Precvičenie T  F  j  f 

Precvičenie dz Dz dž Dž  str. 9 

- 11 

Vie prečítať všetky typy 

slabík 

vyskytujúcich sa v slovách 

Zdokonaľovať techniku 

písania, vedieť správne 

umiestniť rozlišovacie 

znamienka na písmená / 

mäkčeň, dĺžeň, vokáň, dve 

bodky /  

OZO 

OSR 

Jú
n

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  

3

1. 

Čítanie s 

porozumením 

Vrabce 

Farebné ceruzky 

Umelec 

Klamári – somárik 

  str. 14  -  19 

Prepis tlač. tvarov menej 

frekventovaných písmen / 

 dz,dž,f,g,x,ĺ,ŕ,/ 

Tvorivé písanie  

 str. 12  -  15 

Vie si pomôcť pre-čítaním 

po slabikách bez 

opakovania slo- 

va a bez tichého 

hláskovania  

/tzv.dvojitého  

čítania /. 

Dokázať správne spájať 

písmená v slovách 

 

ENV 

OSR 



 

 

 Čítanie 

s porozumením 

a správnou 

intonáciou 

Husí otec 

Červené vetrovky 

Slniečko 

Vyrušovák 

Chlapec a vtáčik 

str. 20  -  27 

Prepis tlačených slov a viet 

Tvorivé písanie 

  str. 16  -  20 

V praktických činnostiach 

poznať funkciu 

interpunkčných znamienok 

: bodka, otáznik, výkričník, 

čiarka, spojovník 

Pri písaní rozlišovať 

oznamovaciu, opytovaciu 

a rozkazovaciu vetu 

OSR 

OZO 

Jú
n

 

3

2 

Vyjadrenie 

pocitov 

vyvolaných 

prečítaným 

textom ú smutné, 

zábavné, poučné 

/, vnímanie 

umeleckých 

textov rôznych 

žánrov 

O prváckom mačiatku 

O ceruzke, čo ... 

Prvé obrázky 

Stará mama ... 

Ako deti kŕmili slona 

O rôznych rečiach 

Bambi 

str.  28  -  37 

Tvorivé písanie doplnkových 

textov z Čítanky / Prvé 

obrázky, Skrytý svet, 

Hádanky / 

a detských  kníh 

V praktických činnostiach 

rozumieť 

pojmom rozprávka, príbeh, 

báseň, text, nadpis, riadok 

, autor  

Vedieť sa samostatne 

písomne vyjadriť 

 

 

 

 

ENV 

OSR 

3

3. 

Voľná reprodukcia 

prečítaného textu 

Krajčírka 

Po čom túžila veverička 

Lentilky 

O psíkovi 

Blesk a hrom  str.  38  --  45 

Odpis tlačených textov 

a prepis písaného textu 

z čítanky / Krajčírka, Hádanka 

z lesa, Čo brechal Dunčo, 

Búrka / 

Chápať význam 

prečítaného slova, vety, 

krátkeho textu a vedieť ho 

zreprodukovať vlastnými 

slovami 

Precvičovať pravopisné 

javy predpísané pre 1. 

ročník 

 

 

 

 

OSR 

OZO 
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M 
  

Tematický 
celok 
 

Téma 
  

Obsahový štandard 
  

Výkonový 
štandard 

Prierez
ové 
témy 
  

IX. Komunikač
né činnosti 

Sloh: 
Predstavenie 
sa 

Používanie materinskej 
reči v rôznych situáciách. 
Základné pravidlá 
dodržiavané na začiatku 
vzájomnej komunikácie – 
predstavenie. 

Používať materinskú reč v 
rôznych situáciách. Predstaviť 
sa.Rozumieť rôznym spôsobom 
predstavovania a rozlišovať, 
kedy je ktorý spôsob vhodný. 

OSR 
OZO 

Pozdravy Základné pravidlá 
dodržiavané na začiatku 
vzájomnej komunikácie – 
pozdrav. 

Vhodne sa pozdraviť MDV 

Opakovanie z 
1. ročníka 

Precvičenie a zopakovanie 
tvarov písmen. 

Prečítať a napísať tvary 
písaných aj tlačených písmen, 
tvorenie slov. 

OSR 

Sloh: 
Privítanie, 
rozlúčenie 

Základné pravidlá 
dodržiavané na začiatku 
vzájomnej komunikácie – 
oslovenie, rozlúčenie 

Primeraným pozdravom 
ukončiť stretnutie 

VMR 

Poďakovanie, 
prosba 

Sformulovanie svojich 
požiadaviek, potrieb a 
informácií. 

Rozumieť slovám ďakujem a 
prosím a správne ich používať. 

MDV 
MUD 

X. Hláskoslovi
e a 
pravopis 

Hláska a 
písmeno 

Pojem hláska a písmeno. Prečítať a napísať všetky tvary 
písmen Určiť počet písmen a 
hlások v slovách, správne 
vyslovovať. 
abecedy.Poznať rozdiel medzi 
hláskou 
a písmenom, rozlišovať ich v 
slovách. 

OSREN
V 

Hlásky a 
písmená ch, 
dz a dž 

Hlásky skladajúce sa z 
dvoch písmen. 

Rozlišovať hlásky, ktoré sa 
zapisujú jedným písmenom od 
hlások, ktoré sa skladajú z 
dvoch písmen. 

  

Tlačené a 
písané 
písmená 

Tvary písmen abecedy. Dokázať napísať tlačené a 
písané písmená slovenskej 
abecedy. 

  

Komunikač
né činnosti 

Abeceda Abeceda     

Abecedné 
poradie slov 

  Napísať a vymenovať písmená 
v abecednom poradí, aj na 
základe prvého písmena. 

  

Sloh: 
Ospravedlnen
ie 

Ospravedlnenie sa. Naučiť sa v rôznych situáciách 
slušne ospravedlniť sa. 

  

Hláskoslovi
e a 
pravopis 

Rozlišovacie 
znamienka a 
ich funkcia 

Rozlišovacie znamienka Nájsť v slovách písmená s 
rozlišovacími znamienkami. 
Pomenovať rozlišovacie 
znamienka, správne ich 
dopĺňať. 

  



 

Dĺžeň Písmená, ktoré môžu mať 
dĺžeň , mäkčeň. 

Vedieť, ktoré písmená môžu 
mať dĺžeň, správne ich prečítať. 

OSR 

Mäkčeň Písmená, ktoré môžu mať 
mäkčeň. 

Vedieť, ktoré písmená môžu 
mať mäkčeň, správne ich 
prečítať. 

OSR 

XI. Hláskoslovi
e a 
pravopis 
Komunikač
né činnosti 

Vokáň 
Dve bodky 
  

Vokáň, dve bodky. 
Zmena významu slov. 
  

Poznať slová, ktoré môžu mať 
vokáň, dve bodky 

OSR 

ENV 

MDV 

Zmena 
významu slov 

  Dokázať opravovať text s 
nesprávne uvedenými 
rozlišovacími znamienkami. 

  

Opakovanie – 
rozlišovacie 
znamienka 
  

Opakovanie. Rozlíšiť a správne použiť slová, 
kde rozlišovacie znamienko 
mení význam slova. 
Slová správne prečítať. 

  

  

  
Sloh: Tykanie 
a vykanie 

  Tykanie a vykanie 
  

Precvičiť a upevniť získané 
vedomosti. 
Používať tykanie a vykanie v 
závislosti od danej situácie. 

  

  

Delenie 
hlások 

  Oboznámiť sa s rozdelením 
hlások. 

  

Samohlásky Delenie hlások. Poznať delenie samohlások.   

Výslovnosť 
krátkej 

Samohlásky – a, á. Naučiť sa rozdeľovať 
samohlásky na 
krátke a dlhé, vedieť ich 
vyhľadať 
v slovách, správne ich písať. 

OSR 

dlhej 
samohláskya 

  

Samohlásky 
A, Á, a, á 

  Rozlíšiť samohlásky a, á, 
správne ich 
písať a čítať. 

  

Samohláska 
Ä, ä 

Samohlásky – ä, e, é. Rozlíšiť samohlásky ä, e, é, 
správne ich 
čítať a písať. Uplatniť pravopis 
slov so 
samohláskou ä. 

  

Samohlásky E, 
É, e, é 

  Rozlíšiť samohlásky e, é, 
správne ich 
písať a čítať. 

  

Samohlásky I, 
Í, i, í 

  Rozlíšiť samohlásky i, í, správne 
ich 
písať a čítať. 

  

Samohláska Y, 
Ý, y, ý 

Samohlásky – i, í, y, ý. Rozlíšiť samohlásky y, ý, 
správne ich 

  

písať a čítať.   

Samohlásky 
O, Ó, o, ó 

Samohlásky – o, ó. u, ú Rozlíšiť samohlásky o, ó, 
správne ich písať a čítať 

  

Samohlásky 
U, Ú, u, ú 

  Rozlíšiť samohlásky u, ú 
správne ich písať a čítať 

  

Zmena 
významu slov 

Opakovanie samohlások. Rozlíšiť význam slov, kde 
kvantita samohlásky mení 

  



 

kvantitou 
samohlásky 

význam slova. 

Opakovanie 
samohlások 

Zopakovať tematický celok – 
samohlásky 

  

XII. Hláskoslovi
e a 
pravopis 
Komunikač
né činnosti 

Sloh: Adresa 
bydliska 

Adresa bydliska. Správne napísať adresu svojho 
bydliska 

MDV 

Dvojhlásky Dvojhlásky. Správne vyslovovať a písať 
dvojhlásky. 
Vymenovať samostatne 
dvojhlásky, vedieť rozlíšiť kedy 
ide v slove odvojhlásku a kedy 
o slabiku sospoluhláskou j. 
Zdôvodniť pravopis v slováchs 
dvojhláskou 

OSR 

Dvojhláska ia Dvojhlásky: ia. Zdôvodniť pravopis v slovách 

dvojhláskami s ia. 

Dvojhláska ie Dvojhlásky: ie. Zdôvodniť pravopis v slovách 

s dvojhláskami ie. 

Dvojhláska iu Dvojhlásky: iu. Zdôvodniť pravopis v slovách OSR 

s dvojhláskami iu. 

Dvojhláska ô Dvojhlásky: ô. Zdôvodniť pravopis slováchv    

s dvojhláskami ô. 

Slabiky ja-já, 
je, ju-jú 

Slabiky: ja-já, je, ju-jú. Prepisovať správne slabiky ja-
já, je, ju-jú 

  

na začiatku a na konci slova.   

Opakovanie 
dvojhlások 

Opakovanie dvojhlások. Zopakovať a precvičiť 
doterajšie učivo. 

  

Opakovanie Precvičovanie doterajšieho 
učiva. 

Zopakovať a precvičiť 
doterajšie učivo. 

  

  

I. Hláskoslovi
e a 
pravopis 
Komunikač
né činnosti 

Sloh: 
Súkromný lis 

List a blahoželanie. Napísať jednoduchý súkromný 
list tak, 
aby bol zložený z oslovenia, 
podstatnej 
informácie a záverečného 
pozdravu. 
Vedieť, že listy sa začínajú 
oslovením 
a končia rozlúčením a 
podpisom. 
Identifikovať oslovenie a 
podpis v liste, vytvoriť 
primerané oslovenie podľa 
adresáta, rozlúčiť sa a podpísať. 

OZO 

MUV 

MDV 

  

  

  

Ústne 
blahoželanie 

Ústne blahoželanie Sformulovať ústne 
blahoželanie. 

  

Písomné 
blahoželanie 

Písomné blahoželanie Sformulovať písomné 
blahoželanie. Napísať 
blahoželanie na pohľadnicu. 

OSR 



 

Spoluhlásky Spoluhlásky Rozlíšiť v texte spoluhlásky, 
samostatne vymenovať mäkké, 
tvrdé, obojaké spoluhlásk 

MDV 

Mäkké 
spoluhlásky 

Mäkké spoluhlásky Poznať a identifikovať mäkké 
spoluhlásky c, č, ž, š, dz, dž, j, ď, 
ť, ň, ľ, hľadať ich v slovách 
správne prečítať. 

OSR 

Mäkké 
spoluhlásky c, 
č, ž, š 

Mäkké spoluhlásky c, č, ž, 
š 

Uplatniť pravopis mäkkých 
spoluhlások 

  

Mäkké 
spoluhlásky 
dz, dž, j 

Mäkké spoluhlásky dz, dž, j Uplatniť pravopis i/í po 
mäkkých spoluhláskach, aj v 
cudzích slovách a v 
zvukomalebných slovách. 

  

Mäkké 
spoluhlásky ď, 
ť, ň, ľ 

Mäkké spoluhlásky ď, ť, ň, 
ľ 

Vedieť, že pred samohláskami 
e, i , sa nad mäkkými 
spoluhláskami ď, ť, ň, ľ, nepíše 
mäkčeň 

  

De, te, ne, le/ 
di, ti, ni, li 

De, te, ne, le/ di, ti, ni, li Vyslovovať mäkkú spoluhlásku 
aj v menej známych slovách, v 
nových slovných spojeniach a 
poznať ich významovú stránku. 

OSR 

Tvrdé 
spoluhlásky 

Tvrdé spoluhlásky Rozlišovať tvrdé spoluhlásky po 
sluchovej aj zrakovej stránke. 

OZO 

II. Hláskoslovi
e 

Tvrdé 
spoluhlásky h, 
ch, k, g 

Tvrdé a mäkké 
spoluhlásky. 

Poznať tvrdé a mäkké 
spoluhlásky. 

OZO 

a pravopis ENV 

Slovná 
zásoba 

Tvrdé 
spoluhlásky d, 
t, n, l 

Tvrdé spoluhlásky h, ch, k, 
g, d, t, n, l. 

Poznať tvrdé spoluhlásky h, ch, 
k, g, d, t, n, l, hľadať ich v 
slovách, správne prečítať 

OSR 

Písanie i, í po 
tvrdých 
spoluhláskach 

Písanie i, í po tvrdých 
spoluhláskach 

Uplatniť pravopis y/ý po 
tvrdých spoluhláskach, aj v 
cudzích slovách. 

OSR 

VUM 

RLK 

Opakovanie 
spoluhlások 

Opakovanie spoluhlások. Zopakovať tematický celok 
spoluhlásky 

OSR 

III. Slovná 
zásoba 
Gramatika 
Komunikač
né činnosti 

Slabiky Slabiky Vedieť, že slabika sa skladá z 
hlások, vnímať počet hlások v 
slovách. 
Poznať slová s jednou slabikou. 
Rozoznávať krátke a dlhé 
slabiky 

MUV 

DOV 

OSR 

Krátke a dlhé 
slabiky 

Krátke a dlhé slabiky. Vnímať slabiku ako časť slova. 
Vedieť, 
že slabika sa skladá z hlások, 
vnímať 
počet hlások v slovách. 

Spájanie 
spoluhlásky 
a samohlásky 
do slabík 

Spájanie spoluhlásky 
a samohlásky do slabík. 

Spájať spoluhlásky a 
samohlásky do 
slabík 



 

Spájanie 
spoluhlásky 
a dvojhlásky 
do slabík 

Spájanie spoluhlásky 
a dvojhlásky do slabík. 

Spájať spoluhlásky a dvojhlásky 
do 
slabík. 

Jednoslabičné 
slová 

Jednoslabičné slová. Poznať slová s jednou slabikou. 
Vedieť používať materinskú 
reč, 
pomenovať vhodne obrázky, 
tvoriť vety. 

Viacslabičné 
slová 

Viacslabičné slová Rozlišovať jednoslabičné a 
viacslabičné slova 

Sloh: 
Rozprávanie 
vlastného 
zážitku 

Vlastný zážitok. Porozprávať vlastný zážitok.   

IV. Gramatika Rozdeľovanie 
slov na 
konci riadka 
Ako 
postupujeme 
pridelení 
viacslabičnéh
o 
slova? 

Rozdeľovanie slov na konci 
riadka. 
  
  

Správne rozdeľovať slová na 
konci 
riadka, slová s dvojhláskami na 
slabiky. 
  
  

DOV 

OSR 

MDV 

  

Ako rozdelím 
slovo, v 
ktorom 
nasleduje viac 
spoluhlások 
za sebou? 

Rozdeľovanie slov na konci 
riadka. 

Správne rozdeľovať slová na 
konci riadka, slová s 
dvojhláskami na slabiky. 

  

Ako rozdelím 
slovo, v 
ktorom sa 
nachádza 
dvojhláska ia, 
ie alebo iu? 

Rozdeľovanie slov na konci 
riadka. 

Správne rozdeľovať slová na 
konci riadka, slová s 
dvojhláskami na slabiky 

  

Ako rozdelím 
slovo, v 
ktorom sa 
nachádza 
písmeno ch, 
dz alebo dž? 

Rozdeľovanie slov na konci 
riadka. 

Správne rozdeľovať slová na 
konci riadka, slová s 
dvojhláskami na slabiky. 

OSR 

Sloh: 
Rozprávanie 
obsahu z 
prečítaného 
textu 

Rozprávanie obsahu z 
prečítaného textu 

Správne rozdeľovať slová na 
konci riadka, slová s 
dvojhláskami na slabiky. 

MDV 

Rozprávanie 
príbehu podľa 
série 
obrázkov 

Rozprávanie príbehu podľa 
série obrázkov. 

Porozprávať obsah z 
prečítaného textu a podľa série 
obrázkov. 

  



 

 

 

 

 

 

V. Gramatika 
Komunikač
né činnosti 

Vety Vety Vyjadriť myšlienky vetou. 
Tvoriť gramaticky správne vety. 
Na začiatku vety písať veľké 
začiatočné písmeno a na konci 
interpunkčné znamienka. 
Spočítať počet slov vo vete. 

ENV 
OSR 
MDV 
  

Oznamovacie 
vety 

Oznamovacie vety Rozlíšiť a pomenovať 
oznamovaciu, opytovaciu vetu 
a napísať za ňou správne 
znamienko – bodku, otáznik. 

  

Opytovacie 
vety 

Opytovacie vety Osvojiť si správnu melódiu pri 
oznamovacej, opytovacej vete. 

  

Rozkazovacie 
vety 

Rozkazovacie vety Rozlíšiť a pomenovať 
rozkazovaciu vetu a napísať za 
ňou správne znamienko – 
výkričník. Uvedomiť si, aká je 
správna melódia hlasu pri 
týchto vetách. 

  

Sloh: 
Rozprávanie 
deja príbehu 

Rozprávanie deja príbehu. Porozprávať dej konkrétneho 
alebo vymysleného príbehu. 

  

Nadpis Nadpis. Vytvoriť nadpis k príbehu.   

VI. Opakovanie 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Zvolacie vety Zvolacie vety. Rozlíšiť a pomenovať zvolaciu 
vetu 
a napísať za ňou správne 
znamienko – 
výkričník. 

  

Želacie vety Želacie vety. Rozlíšiť a pomenovať želaciu 
vetu a napísať za ňou správne 
znamienko – výkričník. 

  

Neúplné vety Neúplné vety. Rozlišovať neúplnú vetu v 
texte. 

  

Opakovanie Opakovanie získaných 
vedomostí. 

Zopakovať a precvičiť 
doterajšie učivo 

MDV 

Sloh: Opis 
predmetu 

Opis predmetu. Opísať predmet podľa jeho 
najvýraznejších znakov. 

  

Opis ilustrácie Opis ilustrácie. Opísať ilustráciu pomocou 
vlastnej slovnej zásoby. 

  

Záverečné 
opakovanie 

Precvičovanie a 
upevňovanie získaných 
vedomostí. 

Precvičiť a upevňovať získané 
vedomosti. 
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M T 
Tematický 

celok 
Téma Obsahový štandard 

Výkonový štandard 

–  

Prierezové 

témy 

IX. 1. Škola volá Škola 

Slovenčina 

Materinská reč 

 

Mimočítankové 

čítanie 

Predniesť básne. 

Čítať nahlas, 

správne, plynule 

a s porozumením. 

Pojem: text, báseň, 

nadpis 

Žiak  

- vie výrazne 

predniesť báseň 

- číta 

s porozumením a 

vie odpovedať  

na otázky týkajúce 

sa čítaného textu 

- vie vysvetliť pojmy 

text, báseň, nadpis  

OSR 

RLK 

2. September 

Dobrá škola 

Upratovačka 

a rozhadzovači 

Vtáčiky 

Využívať hlasné 

čítanie  

na lepšie 

pochopenie textu. 

Pojem: 

spisovateľ/ka 

Žiak  

- využíva hlasné 

čítanie 

- vie vysvetliť pojem 

spisovateľ 

OSR 

OZO 

3. Vladko, kde si? 

Kde bolo, tam 

nebolo, bolo to 

tak, že na svete 

nebolo  

písmeno „a“ 

 

Mimočítankové 

čítanie 

Čítať 

s porozumením. 

Prerozprávať krátky 

text. 

Orientovať sa 

v texte. 

Pojem: čitateľ 

Žiak 

- vie vlastnými 

slovami 

prerozprávať krátky 

text 

- sa vie orientovať 

v texte podľa 

pokynov 

- rozumie pojmu 

čitateľ 

DOV 

TBZ 



 

4. Prichádza 

jeseň 

Žltá jeseň 

Bubák 

Byť dráčikom je 

úžasné 

Hádanky z neba, 

aj také treba 

Predniesť báseň. 

Správne čítať 

predložkové 

spojenia. 

Dokončiť príbeh. 

Pojem: hádanka 

Žiak 

- vie predniesť 

báseň 

- číta plynule a s 

porozumením 

- dokáže 

sformulovať svoju 

predstavu 

o pokračovaní 

príbehu 

- vie rozlíšiť v texte 

hádanku 

OSR 

ENV 

X. 1.  Lastovičie 

rozprávky 

Kvapôčky 

Kto vyplazuje oči 

Ako sa mrkva 

dožila najväčšej 

zimnej krásy 

Čítať nahlas 

s porozumením. 

Definovať pojem 

ilustrácia. 

Nakresliť ilustráciu k 

textu. 

Vymenovať aspoň 

troch slovenských 

ilustrátorov. 

Pojem: ilustrácia, 

ilustrátor/ka 

Žiak 

- číta texty nahlas, 

plynule  

a s porozumením 

- vníma súvislosť 

medzi textom 

a ilustráciou  

OSR 

TBZ 

2. Ľudové hádanky 

Hruška 

Ga-ga-ga-ga-

gaštany 

 

Mimočítankové 

čítanie 

Dramatizovať text.  

Hodnotiť postavy, 

určiť ich vzájomný 

vzťah. 

Žiak 

- dokáže vymenovať 

postavy z literárnej 

ukážky a s pomocou 

učiteľa dokáže 

hodnotiť ich 

správanie 

- vie uhádnuť 

hádanku pomocou 

ilustrácie  

OZO 

RLK 



 

3. Ľudia a ich 

zvieratá 

Budkáčik 

a Dubkáčik 

Tuláčik a Klára – 

Domov 

Tuláčik a Klára – 

Kosť 

Vyhľadávať 

a identifikovať 

vybrané pojmy 

a výrazy.  Rozširovať 

skúsenosti 

s jazykom o menej 

frekventované 

slová. 

Žiak 

- vie vymenovať 

hlavné postavy 

a charakterizovať 

ich 

- identifikuje v texte 

menej známe slová 

- sa učí vyhľadávať 

informácie o jazyku  

v slovníkoch 

ENV 

MEV 

4. Martuška a 

somárik 

Starý Bodrík a vlk 

Rozprávka 

o básniacom 

koníkovi 

 

Mimočítankové 

čítanie 

Nácvik tichého 

čítania textov po 

príprave.  

Reprodukovať dej 

prečítaného textu. 

Pojem: rozprávka 

Žiak 

- vie vnímať obsah 

literárneho textu  

pri tichom čítaní 

- prerozpráva dej 

prečítaného textu 

s pomocou učiteľa 

- pozná hlavné 

znaky rozprávky 

OSR 

TBZ 

XI. 1. Ide zima Ide zima 

Pod tým naším 

okienečkom 

Húsky 

Najsladšia 

mandarínka 

Vedieť potichu čítať 

s porozumením, 

aktívne počúvať 

určitý čas. 

 

Žiak 

- má osvojené 

princípy správneho 

a plynulého čítania 

- sa správne 

orientuje v texte 

- vie vymenovať 

hlavné postavy 

OZO 

ENV 

2. Sklár čarodej 

Príprava na 

zimný spánok 

Ako Jožko Pletko 

poobliekal 

všetko 

Ľudové hádanky 

Rozvíjanie 

a zdokonaľovanie 

čitateľských 

kompetencií. 

Recitovať báseň. 

Žiak 

- sa orientuje 

v prečítanom texte 

- dokáže vyhľadávať 

informácie podľa 

zadania 

- recituje báseň 

alebo jej úryvok 

- odlišuje umelecké 

a náučné texty 

RLK 

TBZ 



 

3. Keď je 

noc... 

Mesiačikove 

úbehy 

Hviezdy 

Uzimená nočná 

košeľa 

Správne, plynule,  

s porozumením čítať 

nahlas  

aj potichu.  

Rozširovať slovnú 

zásobu aktívnou 

prácou s menej 

známymi slovami. 

Žiak 

- číta správne, 

plynule 

s porozumením 

primerané texty 

- menej známe slová 

aktívne vyhľadáva 

v slovníkoch 

OSR 

MEV 

4.  U
f
á
k 

 

Mimočítankové 

čítanie 

Čítať 

s porozumením. 

Orientovať sa 

v texte. 

Reprodukovať text. 

Žiak 

- číta správne, 

plynule a 

s porozumením 

- sa správne 

orientuje v texte 

- vie vlastnými 

slovami 

prerozprávať dej 

OSR 

TBZ 

XII. 1. Koľko dní je 

do Vianoc? 

O vianočnej 

mame 

Čo sa kapry 

rozprávali 

 

Mimočítankové 

čítanie 

Rozvíjať 

a zdokonaľovať 

čitateľské 

kompetencie. 

Pochopiť potrebu 

domova a vlastnej 

rodiny. 

Žiak 

- číta plynule a s 

porozumením 

- pozná básne 

o Vianociach a vie 

ich predniesť 

OSR 

RLK 

2. Ako sme čakali 

Vianoce 

Hádanky 

O vianočnom 

stromčeku 

Vyjadrovať svoje 

pocity a zážitky 

z prečítaného textu. 

Výrazne recitovať 

básne, prípadne 

úryvky z prózy.  

Pojem: zdrobneniny 

Žiak 

- dokáže verbálne 

reprodukovať svoje 

zážitky 

z prečítaného textu 

- recituje prózu po 

príprave 

- vie, čo je 

zdrobnenina, vie 

vymyslieť k slovám 

ich zdrobnené 

výrazy 

OSR 

TBZ 



 

3. Mimočítankové 

čítanie 

Rozvíjať 

a zdokonaľovať 

čitateľské 

kompetencie. 

Žiak 

- má osvojené 

princípy správneho 

a plynulého čítania 

OSR 

I. 1. Fúka do 

komína... 

Meluzína 

Január 

Kominári – čierni 

chlapci 

Čítať 

s porozumením. 

Reprodukovať 

jednoduché texty. 

Orientovať sa 

v texte  

na základe otázok. 

Žiak 

- vie predniesť 

báseň 

- reprodukuje texty 

vlastnými slovami 

- sa orientuje v texte 

na základe otázok 

OZO 

ENV 

2. Studená 

návšteva 

Snehový Hektor 

 

Mimočítankové 

čítanie 

Zdokonaľovať 

techniku čítania 

a komunikačné 

zručnosti. 

Žiak 

- má osvojené 

princípy správneho 

a plynulého čítania 

 

OSR 

ENV 

3. Tak, tak, tak sejú 

mak 

Jarabina 

Hýle 

Zahrať sa pohybovú 

hru. 

Čítať 

s porozumením. 

Žiak 

- dodržiava pri čítaní 

správne dýchanie, 

artikuláciu, slovný 

prízvuk a spisovnú 

výslovnosť 

TBZ 

4. Fašiangové 

časy 

Zázračná muzika 

Saxofón, ktorý 

dostal nádchu 

Bláznivá metelica 

 

Mimočítankové 

čítanie 

Rozvíjať 

a zdokonaľovať 

čitateľské 

kompetencie. 

Vedieť predniesť 

báseň. 

Rozširovať slovnú 

zásobu. 

Poznať ľudové 

zvyky, tradície. 

Žiak 

- má osvojené 

princípy správneho 

a plynulého čítania 

- pozná ľudové 

zvyky a tradície 

v období Fašiangov 

OSR 

RLK 



 

II. 1.  Medveď a líška 

Spievajže si, 

spievaj 

Spievanky, 

spievanky 

Rozvíjať 

a zdokonaľovať 

čitateľské 

kompetencie. 

Rozlišovať hlavné 

postavy a ich 

vlastnosti. 

Pojem: ľudová 

pieseň 

Žiak 

- odlišuje poéziu 

a prózu 

v praktických 

činnostiach 

- vie rozlíšiť hlavné 

postavy a ich 

charakteristické 

vlastnosti 

- vie zaspievať 

známe ľudové 

piesne 

TBZ 

RLK 

2. On nič, on 

muzikant 

Tancuj, tancuj 

Bodaj by vás 

 

Mimočítankové 

čítanie 

Rozvíjať 

a zdokonaľovať 

čitateľské 

kompetencie. 

Nacvičiť prirodzenú 

intonáciu hlasu vo 

vetách. 

Práca s ilustráciou. 

Žiak 

- sa vie orientovať v 

texte 

- má osvojené 

princípy správneho 

čítania 

- aktívne pracuje 

s ilustráciou  

- správne priraďuje 

vety k obrázkom 

OSR 

3. Stopy v 

snehu 

Sánkovačka 

Snežná tabuľa 

Nenápadný 

zdravotník 

Ako si zima 

našetrila snehu 

Hľadať súvislosti 
obsiahnuté v texte, 
porovnávať ich  
so životom.  

Dokončiť 

rozprávanie 

začatého príbehu 

podľa vlastnej 

predstavivosti. 

Žiak 

- na základe 

prečítaného 

vyvodzuje závery 

s pomocou učiteľa 

- používa vlastnú 

predstavivosť 

a fantáziu pri 

dokončovaní 

začatého príbehu  

OZO 

TBZ 



 

III. 1.  Pätnásť múdrych 

doktorov 

Mňau, mňau, 

mňau... 

Žart 

 

Mimočítankové 

čítanie 

Čítať 

s porozumením 

nahlas aj potichu 

primerané texty. 

Zapájať sa do 

dramatizácií 

literárnych textov.  

Žiak 

- má osvojené 

princípy správneho 

a plynulého čítania 

- aktívne sa zapája 

do dramatizácie 

literárnych predlôh 

OSR 

TBZ 

2. Psia búdka – môj 

hrad 

Bim-bom 

Škorec výletník 

Využívať hlasné 

čítanie  

na lepšie 

pochopenie textu. 

Nacvičiť prirodzenú 

intonáciu hlasu vo 

vetách. 

Žiak 

- číta nahlas, čo mu 

uľahčuje 

pochopenie textu 

- dokáže prečítať 

text rolovým 

čítaním 

TBZ 

MEV 

3. Z rozprávky  

do 

rozprávky 

Medovníková 

chalúpka 

O nepodarených 

kozliatkach 

Kto sa koho 

naľakal 

Rozvíjať 

a zdokonaľovať 

čitateľské 

kompetencie.  

Rozširovať slovnú 

zásobu aktívnou 

prácou s menej 

známymi slovami. 

Žiak 

- má osvojené 

princípy správneho 

a plynulého čítania 

- menej známe slová 

z rozprávok vníma 

ako súčasť 

bohatstva 

materinského jazyka 

RLK 

MEV 

4. Líštička a hlaváč 

Janko Hraško 

 

Mimočítankové 

čítanie 

Čítať 

s porozumením. 

Orientácia v texte. 

Vyhľadávať literárne 

postavy, určovať ich 

vzájomné vzťahy, 

hodnotiť postavy na 

základe ich 

správania v ukážke. 

Žiak 

- vyhľadáva v 

prečítanom texte 

potrebné informácie 

na základe správnej 

orientácie v ňom 

- vie vymenovať 

postavy prečítaného 

literárneho diela 

a vie ich jednoducho 

hodnotiť 

OSR 

RLK 



 

IV. 1. Keď slnce 

zasvieti... 

Keď slnce 

zasvieti 

Čin-Čin – Vstalo 

slnko, Ráno 

Marec 

 

Mimočítankové 

čítanie 

Čítať nahlas aj 

potichu 

s porozumením. 

Zdokonaľovať 

verejnú prezentáciu 

textu. 

Pojem: kniha, 

knižnica 

Žiak 

- číta daný text 

plynule a s 

porozumením 

- správne reaguje na 

otázky  

- dokáže verejne 

prezentovať text 

- správne číta slová, 

v ktorých nastáva 

spodobovanie 

- rozlišuje pojmy 

kniha a knižnica 

OSR 

TBZ 

2. Veľká noc 

Veľkonočný ježko 

z obilia 

Rozprávka 

o maľovanom 

vajíčku 

Rozvíjať 

a zdokonaľovať 

čitateľské 

kompetencie. 

Dramatizácia textu. 

Poznať veľkonočné 

zvyky a tradície. 

Pojem: bábkové 

divadlo, bábka 

Žiak 

- má osvojené 

princípy správneho 

a plynulého čítania 

- dramatizuje texty 

alebo úryvky z nich 

- pozná veľkonočné 

zvyky a tradície 

- rozumie, čo je 

bábka a bábkové 

divadlo 

OSR 

RLK 

TBZ 

3. Na smolu 

Vyčítanky 

 

Mimočítankové 

čítanie 

Čítať 

s porozumením. 

Zahrať sa ľudovú 

hru. 

Pojem: vyčítanka 

Žiak 

- číta plynule a s 

porozumením 

- vie vysvetliť 

pravidlá hry 

- dokáže predniesť 

vyčítanku 

OSR 

TBZ 

4. Ľudová 

slovesnosť 

Mária Ďuríčková:  

Zlatá brána 

Reprodukovať 

jednoduché texty – 

rozprávky, riekanky, 

hádanky, porekadlá. 

Žiak 

- vyhľadáva texty na 

spoločnú tému 

- si rozvíja pamäťové 

schopnosti a rečové 

kompetencie 

OSR 

RLK 

MEV 



 

V. 1. Kopem, 

kopem 

v záhradke.

.. 

Ako Jožko Pletko 

zasadiť chcel 

všetko 

O troch grošoch 

Rozprávka o repe 

Jarný podvečer v 

lese 

Správne, plynule  

a s porozumením 

čítať nahlas aj 

potichu.  

Cvičiť čítanie 

priamej reči. 

Rozširovať slovnú 

zásobu aktívnou 

prácou s menej 

známymi slovami. 

Žiak 

- číta plynule a s 

porozumením 

- vie reprodukovať 

rozprávky podľa 

osnovy 

- správne číta 

priamu reč 

- si rozširuje svoju 

slovnú zásobu 

prácou so slovami 

v slovníkoch 

RLK 

MEV 

2. Moja 

mama, 

mamička 

O uspávanke 

Dobrú chuť 

Mamičkino poď 

 

Mimočítankové 

čítanie 

Plynule čítať 

a orienovať sa 

v texte. 

Správne recitovať 

báseň. 

Žiak 

- číta plynule a s 

porozumením 

- sa orientuje v texte 

- vie s citom 

recitovať báseň 

OSR 

 

 3. Svet je hore 

nohami 

Reklama 

O načisto 

obrátenej krajine 

Ako si mačky 

kúpili televízor 

Lenivé žabky 

Orientovať sa 
v prečítanom texte.  
Výrazne 
reprodukovať 
priamu reč. 
Prerozprávať text 

podľa oporných 

bodov. 

Žiak 

- sa pohotovo 

orientuje v texte 

- primerane využíva 
farbu a silu svojho 
hlasu pri 
reprodukovaní 
priamej reči 
- dokáže 

prerozprávať text 

podľa oporných 

bodov 

TBZ 

MEV 

 

4. Kde je moje 

miesto? 

Papier znesie 

všetko 

O červenom 

smreku 

Ako sa do hory 

volá, tak sa z hory 

ozýva 

Lesík 

Rozvíjať 

a zdokonaľovať 

čitateľské 

kompetencie.  

Správne, plynule 

a s porozumením 

čítať. Orientovať sa 

v texte. 

Pojem: noviny, 

časopis 

Žiak 

- má osvojené 

princípy správneho 

a plynulého čítania 

- sa pohotovo 

orientuje v texte 

ENV 

MEV 



 

VI. 1. Svet je 

pestrý ako 

dúha 

Niekde v Austrálii 

Všetky deti sveta 

Farebný svet 

Neposedná Li 

Čítať 

s porozumením 

nahlas  

aj potichu 

primerané texty. 

Vyhľadávať 

informácie uvedené 

v texte. 

Žiak 

- číta nahlas aj 

potichu primerané 

texty 

- vie písomne 

spracovať 

vyhľadané 

informácie 

OSR 

MUV 

2. Fumiko 

Jedna malá 

pásikavá 

Ako čert maľoval 

Ako sa Guľko 

Bombuľko narodil 

a ako sa stratil 

Rozvíjať 

a zdokonaľovať 

čitateľské 

kompetencie. 

Prirodzene 

intonovať vety. 

Reprodukovať 

jednoduché texty. 

Žiak 

- vníma obsah 

literárneho textu a 

vie ho samostatne 

reprodukovať 

- dokáže prirodzene 

intonovať vety 

OSR 

MUV 

3. Ako čerešne 

oklamali chlapca 

Najväčšie zrkadlo 

Všade dobre, 

doma najlepšie 

Najvzácnejší dar 

Upevňovať návyky 

hlasného a tichého 

čítania 

s porozumením. 

Vyjadrovať svoje 

pocity  

a zážitky 

z prečítaného textu. 

Žiak 

- má osvojené 

princípy správneho 

a plynulého čítania 

- dokáže 

jednoducho 

zhodnotiť svoje 

pocity a zážitky 

z literárneho textu 

OSR 

ENV 

4. Opakovanie Ako sa mi darilo 

Cesta k Anke 

Čítanke – hra 

Júnové vráta 

 

Mimočítankové 

čítanie 

Upevňovať návyky 

hlasného a tichého 

čítania 

s porozumením. 

Demonštrovať 

získané čitateľské 

zručnosti 

v neznámych 

textoch. 

Žiak 

- číta prirodzene, 

jeho čítanie je 

plynulé, uvedomelé, 

s dodržiavaním 

požiadaviek  

na spisovnú 

výslovnosť 

- demonštruje 

získané čitateľské 

zručnosti 

v neznámych 

textoch 

OSR 

RLK 

TBZ 
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M T 
Tematický 

celok 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Prierezové 

témy 

IX. 

1. 

 

Úvod do slovenského 

jazyka 

Zaujímať sa o získanie 

nových vedomostí v 

 materinskej reči. 

 

 

Opakovanie 

učiva z 2. 

ročníka 

Rozlišovacie 

znamienka 

S: Predstavenie sa 

Upevňovať poznatky 

z 2. ročníka. 

 

 

 

Delenie hlások 

S: Pozdravy 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Písanie i,í a y,ý po 

tvrdých a mäkkých 

spoluhl. 

S: Ospravedlnenie, 

poďakovanie, prosba 

OSR 

De, te, ne, le/di, ti, ni, li 

S: Blahoželanie 
 

Hláska, slabika, slovo, 

veta 

S:List 

 

 

 

OSR  
S:List 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

Abeceda 

Abeceda 

 

Abeceda 

Vymenovať a napísať 

abecedu. 

Radiť heslá podľa 

abecedy. 

Vyhľadávať heslá 

podľa abecedy. 

Vyhľadávať heslá 

v slovníkoch.  

Rozdeliť text 

rozprávania na úvod, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abeceda 

Abeceda 



 

4. 

S: Rozprávanie príbehu jadro, záver( logické 

časti). 

 

Delenie slov 

na slabiky 

Slovo, slabika Suverénne rozdeľovať 

slová na slabiky, zo 

slabík utvoriť slová. 

Určiť, že spoluhláska l,ĺ 

a r,ŕ môže nahradiť 

samohlásku a vytvoriť 

slabiku 

Využívať delenie slov 

na slabiky v písomnom 

prejave.  

 

Vymenovať rôzne 

spôsoby písomného 

odovzdávania 

informácií. 

Napísať krátku správu. 

RLK 

Písanie a výslovnosť 

spoluhlások l/ĺ, r/ŕ 

X. 

1. 

Slovo, slabika 

 

S: Správa 

Obojaké 

spoluhlásky 

 

Obojaké spoluhlásky 

 

 

 

 

Rozoznať a vymenovať 

obojaké spoluhlásky. 

Opísať pravidlo 

o pravopise slov v i/í, 

y/ý po obojakých 

spoluhláskach. 

 

MDV 

 
2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vybrané 

slová 

 

 

 

 

Vybrané slová 

 

 

Poznať význam 

pojmov vybrané 

a príbuzné slovo. 

Tvoriť slová patriace 

do slovnej rodinky. 

Napísať stručnú, 

výstižnú informáciu 

o udalosti, ktorá sa 

stane. 

RLK 

 

S: Oznámenie 

3. Vybrané slová po B 

Vysvetliť význam 

vybraných slov 

a príbuzných slov. 

Správne napísať slová 

MDV 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vybrané 

slová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s i/í, y/ý po b. 

 

 4. 

Vybrané slová po B 
 

Opísať využitie 

inzerátov. Porozumieť 

textu inzerátu. Napísať 

krátky inzerát. 

S:Inzerát 

S:Inzerát 

Kontrolný diktát č. 1 

 

XI. 

1. 

 

Vybrané slová po M 

 

 

Vysvetliť význam 

vybraných slov 

a príbuzných slov. 

Správne napísať slová 

s i/í, y/ý po m. 

 

 

 

Vymenovať 

informácie, ktoré musí 

pozvánka obsahovať. 

Napísať pozvánku. 

TBZ 

MDV 

2. 

Vybrané slová po M 

S:Pozvánka 

Kontrolný diktát č.2 

3. 

Vybrané slová po P 

 

Rozumieť významu 

vybraných slov 

a príbuzných slov. 

Správne napísať slová 

s i/í, y/ý po p. 

 

MDV 

4. 
S:Reklama 

Kontrolný diktát č.3 

XII. 

1. 

Vybrané slová B, M, P 

 

 

Aplikovať osvojené 

poznatky o pravopise 

slov s i/í, y/ý po 

obojakých 

spoluhláskach b, m, p. 

 

 

 

2. Vybrané slová po R 



 

 

 

Rozumieť významu 

vybraných slov 

a príbuzných slov. 

Správne napísať slová 

s i/í, y/ý po r. 

 

 

 

Ústne opísať základné 

vlastnosti predmetu 

na obrázku. 

3. 

S:Opis predmetu(1.) 

Kontrolný diktát č. 4 

I. 

2. 

Vybrané slová po S 

Vysvetliť význam 

vybraných slov 

a príbuzných slov. 

Správne napísať slová 

s i/í, y/ý po s. 

 

Ústne opísať základné 

vlastnosti predmetu –

auta. 

OZO 

ENV 

TBZ 

3. 
S:Opis predmetu(2.) 

Kontrolný diktát č. 5 

4. 

Vybrané 

slová 

Vybrané slová po V 

 

Vysvetliť význam 

vybraných slov 

a príbuzných slov. 

Správne napísať slová 

s i/í, y/ý po v. 

 

 

II. 1. 

Vybrané slová po V 
 

 

 

Porozprávať príbeh 

podľa utvorenej 

osnovy. Zostaviť 

osnovu svojho 

rozprávania. 

 

OSR 

S:Rozprávanie príbehu 

podľa osnovy 

Kontrolný diktát č. 6 



 

2. 

 

Vybrané slová po Z 

 

Rozumieť významu 

vybraných slov 

a príbuzných slov. 

Správne napísať slová 

s i/í, y/ý po z.  

 

 

Kontrolný diktát č. 7 

3. 

Opakovanie pravopisu 

s i/í, y/ý po obojakých 

spoluhláskach 

 

 

4. 

 

 

 

 

Slovné druhy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovné druhy 

Vymenovať slovné 

druhy. 

Rozlíšiť, že skupiny 

slov, ktoré sa nazývajú 

slovné druhy, majú 

v jazyku rozdielne 

funkcie. 

 

Podstatné mená 

 

Opísať funkciu 

podstatných mien.   

III. 

1. 

Všeobecné a vlastné 

podstatné mená 

Rozlíšiť všeobecné 

a vlastné podstatné 

mená. 

Rozoznávať vlastné 

mená osôb. 

 
Vlastné mená osôb 

 

2. 

 

 

Vlastné mená zvierat Rozoznávať vlastné 

mená zvierat. Správne 

ich napísať. 

Správne napísať 

geografické názvy 

obcí, riek, vodných 

plôch, pohorí, vrchov, 

zámkov a hradov. 

Správne napísať názvy 

ulíc nachádzajúcich sa 

v okolí školy 

a bydliska.  

 

 

RLK  

MDV 

TBZ 

Vlastné mená všetkých 

miest na mape. 

 

3. 

Opakovanie poznatkov 

o podstatných menách 

 

S:Vizitka 



 

 

 

 

 

 

 

Slovné druhy 

Opísať funkciu vizitky. 

Pomenovať údaje 

uvedené na vizitke. 

Navrhnúť svoju vizitku 

IV. 

1. 

Prídavné mená 

 

Opísať funkciu 

prídavných mien. 

Povedať dvojice slov 

s opačným významom.          

 

2. 

3. 

S:Opis predmetu(3.) Opísať bicykel, detský 

bicykel, vlastnosti, 

funkciu predmetu. 

 

Opísať funkciu zámen. 

Rozoznať v texte 

zámená ( osobné, 

ukazovacie, 

privlastňovacie – bez 

používania 

terminológie). 

         DOV  

Zámená 

 

 

 

V. 

1. 

2. 

S:Opis ilustrácie 

Z knihy Ohňostroj pre 

deduška 

Napísať jednoduchý 

opis ilustrácie založený 

na opise postáv 

v postupnosti podľa 

svojho rozhodnutia. 
 

S:Opis ilustrácie z knihy 

Kľúče od mesta 

Napísať jednoduchý 

opis ilustrácie 

rozdelenej na lineárne 

časti. Členiť opis na 

odseky. 

3. 

 

 

 

Slovné druhy Číslovky 

 

Opísať funkciu 

čísloviek. Rozlíšiť 

základné a radové 

číslovky- bez 

používania 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učebný materiál: : Čítanka pre 3. ročník ZŠ, M. Ondráš, Z. Hirschnerová, M. Filagová 

(OG – Vydavateľstvo POĽANA, Druhé vydanie, 2012) 

Pracovný zošit k čítanke, Z. Hirschnerová   (AITEC, 2013) 

 

 

 

 

terminológie. Správne 

napísať základné aj 

radové číslovky do 30.  

4. 
Slovesá 

 

Opísať funkciu slovies, 

poznať ich vo vete. 

Tvoriť synonymá. 

Používať v hovorenej 

a písanej reči 

synonymá.  

 

VI. 

1. 

Súhrnné 

opakovanie 

S:Rozprávanie(1.) 

Napísať krátke 

rozprávanie podľa 

osnovy. 

 

Opakovanie(1.,2.,3.) 

 

 

 

Použiť získané 

vedomosti pri 

súhrnom ústnom 

i písomnom 

opakovaní. 

 2. 

 

S:Rozprávanie(2.) 

Napísať krátke 

rozprávanie podľa 

osnovy. 

3. 
Opakovanie(4.) 

Čo sme sa naučili 

Použiť získané 

vedomosti pri 

súhrnom ústnom 

i písomnom 

opakovaní. 

Vyrobiť slovnú a 

obrázkovú osnovu 

udalostí / zážitkov   

v triede 

a odprezentovať. 



 

M/T Tematický 
celok 

Téma Obsahový 
štandard 

Výkonový štandard Prierezové 
témy 

IX/1 ŽLTÁ 
Jeseň 
Škola 

Prvá hodina – 
úvodná 
Písmenkáči 
September 
Kde bolo, tam 
nebolo... 

Rozprávať zážitky 
z prázdnin. 
Oboznámiť sa 
s čítankou. 
Práca 
s ilustráciou. 

Žiak vie 
- súvislo prerozprávať 
vlastný zážitok 
- čítať text s porozumením 
- pracovať s ilustráciou, 
vymýšľať vlastné vety 
podľa ilustrácie 
- vysvetliť, na čo slúži 
inzerát 

OSR 
ENV 

IX/2 Vedomosti 
Čítanie 

O tom, ako Mach 
a Šebestová... 
O tom, ako Mach 
a Šebestová... 
Hodina čítania 
Malá veľká 
čitateľka 

Čítať 
s porozumením. 
Reprodukcia 
textu. 
Znaky rozprávky. 

- čítať text s porozumením 
- pracovať s ilustráciou  
- odlíšiť poéziu od prózy 
- vyhľadať rýmy, vymyslieť 
vlastnú báseň 
- samostatne 
reprodukovať text 
- vyhľadať znaky 
rozprávky 

MDV 

 
IX/3 

Kniha Malá veľká 
čitateľka 
Žiacke výroky o 
čítaní 
O knihách 
Rohožka majstra 
rozprávkara 

Čítať 
s porozumením.  
Čítať priamu reč. 
Báseň, pieseň.  
Knižnica.  
Pojmy: literatúra 
pre deti, literárna 
postava 

- vyhľadať a prečítať 
z textu priamu reč 
- vymenovať knihy pre 
deti a mládež, ktoré pozná 
z domu alebo z knižnice 
- čo je knižnica 
- pozná literárne diela  
určené  deťom 

OSR,TBZ 

IX/4 Kamaráti Ak uhádneš moje 
meno 
Kamarát 
Mimočítankové 
čítanie 

Vzbudiť 
a podporiť záujem 
o čítanie. 
Založiť čitateľský 
denník. 
Pojem: literárna 
postava 

- čítať text s porozumením  
- budovať vzťah ku knihám 
a čítaniu 
- čo je literárna postava 
a vie ich vymenovať 

OSR 

X/1 Kamaráti 
Vedomosti 

Malý Muk 
v deviatom leveli 
Malý Muk 
v deviatom leveli 
Moja prvá kniha 
o počítačoch 
Mimočítankové 
čítanie 

Čítať text 
s porozumením. 
Možnosti využitia 
počítača. 
Pojmy: hlavná 
postava, vedľajšie 
postavy príbehu 

Žiak vie 
- čítať text s porozumením 
- vyhľadať hlavnú postavu, 
vedľajšie postavy  
- čo je počítač a v čom 
ľuďom pomáha 

MDV 



 

X/2 Komunikácia Telefón (Tomáš 
Čelovský) 
Telefón (Ľubomír 
Feldek) 
Mimočítankové 
čítanie 

Hlavná postava 
v príbehu. 
Význam 
komunikácie 
medzi ľuďmi. 
Pojem: verš 

- pozná výhody aj 
nevýhody mobilného 
telefónu a internetu, 
pozná nebezpečenstvá pri 
ich používaní 
- určiť verš v básni 

OSR,MDV 

X/3 HNEDÁ 
Rodina 
Súrodenci 

Rozprávka o tom, 
prečo je ujec 
ujcom. 
Ester a Albatros 
Môj veľký brat 
výmyselník 
 

Vyhľadať v básni 
homonymá.  
Práca so 
slovníkom (s.126) 
Rozširovať slovnú 
zásobu. 
Dramatizovať 
úryvok. 

- samostatne sa 
orientovať v básni, texte 
- určiť verš, rým 
- vyhľadať cudzie slovo 
v slovníku a chápe jeho 
význam 
- dramatizovať text, 
zahrať divadielko 

OSR,TBZ 

X/4 Starí rodičia 
Domov 
 
Domovina 

Ohňostroj pre 
deduška 
Tomáš Janovic – 
spisovateľ 
O bohatom palci 
Počul som raz, 
že... 

Literatúra pre 
deti. 
Precvičovať 
správnu techniku 
čítania. 
Vlastnosti postáv. 
Spoznať dielo 
spisovateľa pre 
deti. 
Pojem „povesť“ 
 

- čítať s porozumením  
- zablahoželať 
k narodeninám 
- charakterizovať postavy 
z textu 
- pozná aspoň dva tituly 
spomínaného autora 
- vyhľadať prvky povesti  
- zistí, ako vznikol hrad 
Krásna Hôrka 

OSR,MDV 

XI/1 Rodičia Bebek z Krásnej 
Hôrky 
Bebek z Krásnej 
Hôrky 
Mimočítankové 
čítanie 

Spoznávať históriu 
našej vlasti 
pomocou povestí. 
Pojem: povesť, jej 
prvky 

Žiak vie 
- vyhľadať prvky povesti  
- zistí, ako vznikol hrad 
Krásna Hôrka 

RLK 

XI/2 BIELA 
Sneh 
Spravodlivosť 

Pánko 
Snehulianko 
Zimné pranostiky 
O bratislavskom 
Valdherovi 
Mimočítankové 
čítanie 

Čítať 
s porozumením. 
Ľudová 
slovesnosť. 
Pojem: pranostika 

- svojimi slovami 
charakterizovať zimu 
- vyhľadať ďalšie zimné 
pranostiky 
- nájsť v povesti poučenie 

ENV,OZO 

XI/3 Zima Slávnosť u Pipi 
Dlhej Pančuchy 
Slávnosť u Pipi 
Dlhej Pančuchy 
 
 
Mimočítankové 
čítanie 

Čítať texty 
s porozumením. 
Reprodukcia 
textu. 
Plagát. 
Hlavná postava, 
výzor, správanie 
a vlastnosti. 

- čítať text s porozumením 
- reprodukovať text 
- určiť hlavnú postavu 
- opísať výzor, správanie 
a vlastnosti postavy  
- vyrobiť plagát 

MUV 



 

XI/4 Smrť Dievčatko so 
zápalkami 
Dievčatko so 
zápalkami 
Mimočítankové 
čítanie 

Zdokonaľovať 
techniku čítania. 
Čítať text 
s porozumením. 

- čítať text s porozumením 
- pozná aspoň dve ďalšie 
diela H. Ch. Andersena 

OSR 

XII/1 Zima 
Chlad 

Zimná záhada 
Rým 
Rýmy zimy 
Mimočítankové 
čítanie 

Vyjadriť pocity  
z prečítaného 
textu. 
Báseň, zbierka 
básní. 
Pojem: rým 

Žiak vie 
- slovami opísať svoje 
pocity 
- vyhľadať rýmy 

ENV 

XII/2 Zima V ľadovom zrkadle 
Ľudové hádanky 
o zime 
Mimočítankové 
čítanie 

Naučiť sa báseň 
naspamäť. 
Hádanky o zime. 
 

- recitovať báseň 
naspamäť 
- pozná hádanky o zime 

OZO 

XII/3  Mimočítankové 
čítanie 
Mimočítankové 
čítanie 
Mimočítankové 
čítanie 
Mimočítankové 
čítanie 

Čítať 
s porozumením. 
Práca s literárnym 
textom. 
Reprodukcia 
textu. 

- čítať správne, plynule a 
s porozumením literárne 
texty 
- sa správne orientovať v 
texte 
- vlastnými slovami 
prerozprávať dej 

OSR 

I/1 Spravodlivosť Pani Zima 
Pani Zima 
Krásne a múdre sú 
ľudové rozprávky 
Mimočítankové 
čítanie 

Výrazne čítať 
priamu reč. 
Dramatizácia 
textu. 
Porozprávať dej 
rozprávky podľa 
ilustrácie. 
Pojem: ľudová 
rozprávka 

Žiak vie 
- plynulo 
a s porozumením nahlas 
čítať 
- prerozprávať dej 
rozprávky podľa ilustrácie 

MUV 

I/2 Spravodlivosť Biela ako sneh 
a červená ako krv. 
Biela ako sneh 
a červená ako krv. 
Mimočítankové 
čítanie 

Ľudová rozprávka. 
Znaky rozprávky. 

- čítať text s porozumením  
- čo je ľudová rozprávka 
- krátko reprodukovať 
rozprávku 
- kde sa odohráva dej 
a kto v nich vystupuje 

OSR,RLK 

I/3 MODRÁ 
Fantázia 
Obloha 

Modrá hojdačka 
Prechádzka 
Vaňové moria 
Mimočítankové 
čítanie 

Rozširovať slovnú 
zásobu. 
Podporovať 
fantáziu. 
Technický výkres. 

sformulovať vlastnú 
reakciu na text  
- vytvoriť krátke otázky 
k textu 
- doplniť nedokončený 
text 
- spájať ilustráciu s textom 
- tvoriť prídavné mená 

ENV,DOV 



 

I/4 More Kapitán Kukuk 
Kapitán Kukuk 
Mimočítankové 
čítanie 

Reprodukcia textu  
podľa obrázkov. 
Rozprávať 
o postavách 
z príbehu.  
Pracovať 
s ukážkou. 

- sa samostatne 
orientovať v texte 
- pracovať podľa zadania 
- čítať plynulo a s 
porozumením 
- reprodukovať text 

MUV 

II/1 Cesty 
Diaľky 

Po stopách 
umenia 
Ľubomír Feldek – 
spisovateľ 
Mimočítankové 
čítanie 

Oboznámiť sa 
druhmi umenia. 
Umelec, umelecké 
dielo. 
Spoznať dielo 
spisovateľa pre 
deti. 

Žiak vie 
- pomenovať druhy 
umenia 
- pozná aspoň dva tituly 
spomínaného autora 
- porozprávať dej z 
prečítanej knihy 
- výrazne čítať a zlepšuje 
techniku 
- samostatne pracovať s 
textom 

OSR,MDV 

II/2 Fantázia Hra pre tvoje 
modré oči 
Hra pre tvoje 
modré oči 
Mimočítankové 
čítanie 

Zdokonaľovať 
techniku čítania. 
Cirkusové 
predstavenie. 

- správne intonovať 
- charakterizovať cirkus 
- vytvoriť plagát 
k predstaveniu v cirkuse 
- prezentuje svoju prácu 

OSR,TBZ 

II/3 Sen Snívaníčko 
 
Mimočítankové 
čítanie 

Rozbor básne. 
 

- pracovať s básňou podľa 
zadania 
- rozvíjať svoju fantáziu 

OSR 

III/1 ZELENÁ 
Jar 

Jar 
Strigônska 
oblievačka 
Strigônska 
oblievačka 
Mimočítankové 
čítanie 

Básnické 
prostriedky. 
Skutočné 
a neskutočné 
prvky v rozprávke. 
Personifikácia. 
Voľná reprodukcia 
textu. 

Žiak vie 
- vyhľadať aj utvoriť rým 
- tvorivo pracovať 
s literárnou ukážkou 
- čo je skutočnosť a čo 
fikcia 

ENV, RLK 

III/2 Jar 
Príroda 

Kto do Veľkej noci 
vyčistí aspoň... 
Čo vedeli už naši 
prarodičia 
Kačacia dolina 
Mimočítankové 
čítanie 

Rozbor textu.  
Veľkonočné zvyky. 
Pranostika. 
Povesť. 

- čítať s porozumením 
- vymenovať literárne 
útvary ľudovej slovesnosti 
- pozná zvyky a tradície 
súvisiace s Veľkou nocou 
- vytvoriť veľkonočný 
kalendár 

OSR,RLK, 
TBZ 



 

III/3 Príroda 
Les 

Mamina pozná 
vtáčiu reč 
Jeleňvízor 
Mimočítankové 
čítanie 

Precvičovať 
techniku čítania. 
Poézia a próza. 

- čítať plynulo 
a s porozumením 
opíše jeleňvízor 
- vyhľadať v texte 
rozprávkové prvky 

OSR,ENV 

III/4 Mladosť 
Ekológia 

Krista Bendová – 
spisovateľka 
O zelenom 
vodníkovi 
O zelenom 
vodníkovi 
Zátoka zátok 

Literatúra pre 
deti. 
Spoznať tvorbu 
spisovateľa pre 
deti. 
Pracovať 
s rozprávkovým 
textom. 

- vymenovať aspoň dva 
tituly kníh  
od spomínanej autorky 
- prerozprávať dej 
rozprávky, tvoriť otázky 
k textu  
- spojiť ilustráciu s textom 

OSR, 
MDV, ENV 

IV/1 Nádej 

ČERVENÁ 
Láska 

Kúzelník 
Zaľúbená báseň 
Prekážka 
Mimočítankové 
čítanie 

Práca s textom. 
Neverbálna 
komunikácia. 

Pojem: hlavná 
myšlienka 

Žiak vie 
- vyhľadať hlavnú 
myšlienku 
- vyjadriť svoje pocity 
pohybom, mimikou tváre, 
gestom, postojom, 
pantomímou  
- určiť rým, verš 

OSR, TBZ 

IV/2 Zákaz Jaroslava Blažková 
– spisovateľka 
Zelené ríbezle 
Zelené ríbezle 
Mimočítankové 
čítanie 

Oboznámiť sa 
s tvorbou autorky. 
Orientácia v texte. 

- čítať text s porozumením  
- reprodukovať text 
- vyhľadať ďalšiu literatúru  
od autorky 

OSR, 
MDV, 
OZO 

IV/3 Moc 
Krv 

Rozprávka 
o pánovi 
starostovi 
Komár a medveď 
Komár a medveď 
Mimočítankové 
čítanie 

Čítanie rozprávok 
a ich rozbor. 
Rozširovanie 
slovnej zásoby. 

- čítať s porozumením a  
odpovedať  
na otázky 
- vysloviť, zdôvodniť 
a obhájiť svoj názor 
- pracovať s novou 
slovnou zásobou 

OSR, TBZ 

IV/4 Krv Medveď a komár 
Medveď a komár 
Mimočítankové 
čítanie 

Čítanie, recitácia. 
Pojmy: poézia 
a próza 

- porovnať rozprávku od 
dvoch autorov 
- reprodukovať, recitovať 

OSR 

V/1 PESTROFAREB
NÁ 

Tolerancia 

Mačky vo vreci 
Otcovská rada 
Otcovská rada 
Mimočítankové 
čítanie 

Rozvoj výrazného 
čítania. 
Poučenie 
v rozprávke. 
Práca s textom. 

Žiak vie 
- porozprávať dej 
- vymenovať hlavné a 
vedľajšie postavy  
- pozná výraz tolerancia a 
uvedie príklady tolerancie 
- zhodnotiť konanie 
postáv  
- nakresliť vhodnú 
ilustráciu k časti textu 

OSR 



 

V/2 Rozdiely 
Rozmanitosť 

Moja mama vidí 
nebo 
Film o černošskej 
neveste 
Film o černošskej 
neveste 
Mimočítankové 
čítanie 

Opakovať pojmy 
poézia, próza. 
Hlavné postavy. 
Diskusia. 

- rozlišovať poéziu a prózu 
- určiť hlavnú postavu 
- diskutovať na tému 
tolerancia k ľuďom inej 
farby pleti alebo 
s postihnutím 

OSR, MUV 

V/3 Rovnoprávnosť Rovnoprávnosť 
Rovnoprávnosť 
Mimočítankové 
čítanie 

Zvládnuť techniku 
čítania. 
Čítať texty 
s porozumením. 
Pojem 
rovnoprávnosť. 

- čítať plynulo 
a s porozumením 
- vysvetliť pojem 
rovnoprávnosť 

OSR 

V/4 Rozmanitosť 
Prázdniny 

Schovávačka 
Žirafa 
Kozmonaut 
Čo už vieme – 
prehľad 

Samostatná práca 
s textom 

Hodnotenie 
postáv. 
Práca so 
slovníkom. 

- samostatne pracovať 
s textom 
- charakterizovať spoločné 
a odlišné vlastnosti 
skupiny 
- vyhľadať informáciu o P. 
S. 

OSR, ENV 

VI 
1.-4. 

 Vlastné knihy aj zo 
školskej knižnice, 
časopisy, učiteľom 
pripravené texty, 
náučná literatúra, 
internetové 
stránky 
s príbehmi. 

Zdokonaľovať sa 
v technike čítania. 
S porozumením 
čítať príbehy. 
Reprodukovať 
príbehy. 
Prezentovať 
čitateľský denník. 

 

Žiak 
- si upevňuje návyky 
hlasného a tichého čítania 
- číta prirodzene, jeho 
čítanie je plynulé, 
uvedomelé, 
s dodržiavaním 
požiadaviek na spisovnú 
výslovnosť 
- demonštruje získané 
čitateľské zručnosti aj 
v neznámych textoch 

OSR, TBZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ročník: Štvrtý 

Učebný materiál:  

Slovenský jazyk pre 4 ročník, Hirschnerová, Z., Adame, R., Aitec Bratislava 

M T 
Tematický 

celok 
Téma 

Obsahový 
štandard 

Výkonový štandard 
Prierezová 

téma 

IX. 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opakovani
e učiva  
3. ročníka 
 

Delenie hlások 
Abeceda 

Pravopis po 
tvrdých, mäkkých 
a obojakých 
spoluhláskach. 
Abeceda. 

 

Žiak správne rozlišuje 
spoluhlásky, precvičí si 
ich pravopis. 
Ovláda pravopisný 

princíp všetkých skupín 

spoluhlások. Vie 

usporiadať slová podľa 

abecedy. 

OSR 
RLK 

2. Delenie hlások 
Abeceda  
Vybrané slová, 
pravopis 
Slovné druhy 

Pravopis po 
tvrdých, mäkkých 
a obojakých 
spoluhláskach. 
Abeceda. 
Doplňovanie 

vybraných slov vo 

vetách, v slovných 

spojeniach. 

Určovanie 

slovných druhov ( 

podst.m., príd.m., 

zámená, číslovky, 

slovesá). 

Žiak ovláda pravopisný 

princíp všetkých skupín 

spoluhlások. Vie 

usporiadať slová podľa 

abecedy. 

Ovláda pravopis 
vybraných a príbuzných 
slov, správne ho 
uplatniť v textoch. 
Ovláda pravopis 
vlastných podstatných 
mien, čísloviek do 30. 
Vo vetách vyhľadáva 
podstatné mená. 
Rozoznáva ohybné 
slovné druhy v texte. 

DOV 
ENV 
OSR 
OZO 

3. Vybrané slová, 
pravopis 
Slovné druhy 

Doplňovanie 

vybraných slov vo 

vetách, v slovných 

spojeniach. 

Určovanie 

slovných druhov ( 

podst.m., príd.m., 

zámená, číslovky, 

slovesá). 

Ovláda pravopis 
vybraných a príbuzných 
slov, správne ho 
uplatniť v textoch. 
Ovláda pravopis 
vlastných podstatných 
mien, čísloviek do 30. 
Vo vetách vyhľadáva 

podstatné mená. 

Rozoznáva ohybné 

slovné druhy v texte. 

DOV 
ENV 
OSR 
OZO 

4. Vybrané slová, 
pravopis 
Slovné druhy 

Doplňovanie 

vybraných slov vo 

vetách, v slovných 

spojeniach. 

Určovanie 

slovných druhov ( 

podst.m., príd.m., 

Ovláda pravopis 
vybraných a príbuzných 
slov, správne ho 
uplatniť v textoch. 
Ovláda pravopis 
vlastných podstatných 
mien, čísloviek do 30. 
Vo vetách vyhľadáva 

DOV 
ENV 
OSR 
OZO 



 

zámená, číslovky, 

slovesá). 

podstatné mená. 

Rozoznáva ohybné 

slovné druhy v texte. 

Delenie hlások 
Abeceda  
Vybrané slová, 
pravopis 
Slovné druhy 
 
 
Kontrolný 
diktát č.1 

Pravopis po 
tvrdých, mäkkých 
a obojakých 
spoluhláskach. 
Abeceda. 
Doplňovanie 

vybraných slov vo 

vetách, v slovných 

spojeniach. 

Určovanie 

slovných druhov ( 

podst.m., príd.m., 

zámená, číslovky, 

slovesá). 

Žiak ovláda pravopisný 

princíp všetkých skupín 

spoluhlások. Vie 

usporiadať slová podľa 

abecedy. 

Ovláda pravopis 
vybraných a príbuzných 
slov, správne ho 
uplatniť v textoch. 
Ovláda pravopis 
vlastných podstatných 
mien, čísloviek do 30. 
Vo vetách vyhľadáva 
podstatné mená. 
Rozoznáva ohybné 
slovné druhy v texte. 

DOV 
ENV 
OSR 
OZO 

X. 1. 
 

Tvorenie 
slov 
predponam
i 
 
Reprodukci

a 

 

 

 

 

 

Umelecký 
a vecný 
text 
 

Tvorenie slov 

predponami 

 

 

S: Reprodukcia 
Reprodukcia 
rozprávania, 
časová 
postupnosť 
 
 
S: Umelecký 
a vecný text 
Kľúčové slová 
 

Tvorenie slov 

pomocou 

predpôn 

 

Pojem 

reprodukcia 

textu. 

Reprodukovať 

nejakú udalosť zo 

svojho života, 

alebo života iných 

ľudí napr. 

príbuzných, 

kamarátov a pod. 

Dodržať časovú 

postupnosť deja. 

Reprodukcia 

podľa osnovy. 

Poukázať na 
základné rozdiely 
medzi umeleckým 
a vecným textom. 
Najviac používané 
kľúčové slová 
v umeleckom 
a vecnom texte. 
Ich vyhľadávanie 
v texte.. 
 

Žiak tvorí, vyslovuje 

a píše slová 

s predponami. Osvojuje 

si správne písanie slov 

s predponou vy. 

Žiak ovláda pojem 
reprodukcia 
rozprávania. 
Vie ju konkrétne 
zrealizovať v ústnom 
podaní. 
Dodržiava časovú 
postupnosť- veci, ktoré 
sa udiali na začiatku, 
stručný popis udalosti, 
ukončenie – záver. 
Ovláda pojem 
reprodukcia a vie ju 
prakticky zrealizovať. 
Žiak vie postrehnúť 

vecné chyby v 

počúvanom texte a vie 

ich opraviť. Vie k textu 

vytvoriť osnovu. 

Žiak po prezentácii 
jednotlivých druhov 
textu vie každý 
pomenovať správnym 
pojmom. 
Pozná kľúčové slová a 
následne ich vie použiť 

 
 

ENV 

OSR 

MUV 

RLK 



 

v umeleckom alebo vo 
vecnom texte. Spätne 
ich vie v texte vyhľadať. 
 

2.  
Vybrané 
slová 
 

Vybrané slová 

po B 

Vybrané slová, 
pravopis slov s i/í, 
y/ý po obojakej 
spoluhláske B 

Žiak si utvrdzuje 
pravopisné návyky v už 
prebratých vybraných 
slovách a nacvičuje 
nové vybrané a 
odvodené slová. 

ENV 
MUV 
OSR 
RLK 

3.  
 
 
 
 
 
 
Vybrané 
slová 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vybrané 
slová 
 

 

 

 

 

 

 

Spodobova

nie 

 

Diskusia 

Vybrané slová 

po M 

Kontrolný 

diktát č.2 

Vybrané slová, 
pravopis slov s i/í, 
y/ý po obojakej 
spoluhláske - M 
Pravopis ďalších 
vybraných slov 

Žiak si utvrdzuje 
pravopisné návyky v už 
prebratých vybraných 
slovách a nacvičuje 
nové vybrané a 
odvodené slová. 
Vie ich samostatne 
používať v cvičeniach, 
texte, v diktátoch a 
kontrolných cvičeniach. 

ENV 
MUV 
OSR 
RLK 

XI. 1. Vybrané slová 

po P 

 

 

Vybrané slová, 
pravopis slov s i/í, 
y/ý po obojakej 
spoluhláske - P 
Príbuzné slová 
a ich význam. 
Geografické názvy 
s i/ í a y/ý po 
obojakej 
spoluhláske. 

Žiak si utvrdzuje 
pravopisné návyky v už 
prebratých vybraných 
slovách a nacvičuje 
nové vybrané a 
odvodené slová. 
Vie ich samostatne 
používať v cvičeniach, 
texte, v diktátoch a 
kontrolných cvičeniach. 

OZO 

2. Vybrané slová 

po R 

Kontrolný 

diktát č.3 

Vybrané slová, 
pravopis slov s i/í, 
y/ý po obojakej 
spoluhláske – R 

Žiak si utvrdzuje 
pravopisné návyky v už 
prebratých vybraných 
slovách a nacvičuje 
nové vybrané a 
odvodené slová. 
Vie ich samostatne 
používať v cvičeniach, 
texte, v diktátoch a 
kontrolných cvičeniach. 

OSR 
RLK 

3. Vybrané slová 

po S 

Vybrané slová, 
pravopis slov s i/í, 
y/ý po obojakej 
spoluhláske – S 

Žiak si utvrdzuje 
pravopisné návyky v už 
prebratých vybraných 
slovách a nacvičuje 
nové vybrané a 
odvodené slová. 
Vie ich samostatne 
používať v cvičeniach, 
texte, v diktátoch a 
kontrolných cvičeniach. 

ENV 

4. Vybrané slová Vybrané slová, Žiak si utvrdzuje ENV 



 

po V pravopis slov s i/í, 
y/ý po obojakej 
spoluhláske – V 

pravopisné návyky v už 
prebratých vybraných 
slovách a nacvičuje 
nové vybrané a 
odvodené slová. 
Vie ich samostatne 
používať v cvičeniach, 
texte, v diktátoch a 
kontrolných cvičeniach. 

OZO 
OSR 
MUV 
RLK 

XII. 1. Vybrané slová 

po Z 

Kontrolný 

diktát č.4 

Vybrané slová, 
pravopis slov s i/í, 
y/ý po obojakej 
spoluhláske – Z 

Žiak si utvrdzuje 
pravopisné návyky v už 
prebratých vybraných 
slovách a nacvičuje 
nové vybrané a 
odvodené slová. 
Vie ich samostatne 
používať v cvičeniach, 
texte, v diktátoch a 
kontrolných cvičeniach. 

ENV 
OZO 
OSR 
MUV 
RLK 

2. Delenie hlások 

podľa znelosti 

 

S: Diskusia, 

názor 

Rozdelenie hlások 
na znelé a 
neznelé. 
Identifikácia 
spodobovania.  
 
 
Pojem diskusia 
a názor. 
Diskutovať so 
žiakmi na rôzne 
témy, prejavenie 
vlastného názoru 
k danej situácii – 
reálnej alebo vy-
myslenej. 

Žiak vie vymenovať 
znelé a neznelé 
spoluhlásky. Ovláda ich 
správnu výslovnosť na 
konci, v strede slov a na 
hranici dvoch slov. 
Žiak vie diskutovať na 
určitú tému vybranú 
učiteľom, žiakom. 
Ovláda pojem diskusia. 
Dôraz kladie najmä na 
riešenie konfliktnej 
situácie. Žiak vie vyriešiť 
primeranú konfliktnú 
situáciu. Pozná niektoré 
stratégie riešenia 
konfliktu. 

ENV 
OZO 
OSR 
MUV 
RLK 

 



 

3. 
 

 
 
 
Spodobova
nie 

Spodobovanie 

spoluhlások na 

konci slov 

Spodobovanie 

spoluhlások vo 

vnútri slova 

 

 

Spodobovanie 
spoluhlások. 
Pravopis a 
správna 
výslovnosť 
spoluhlások na 
konci slov. 
Rozdelenie hlások 
na znelé a 
neznelé. 
Identifikácia 
spodobovania.  
Spodobovanie 
spoluhlások. 
Pravopis a 
správna 
výslovnosť 
spoluhlások vo 
vnútri slov. 
Rozdelenie hlások 
na znelé a 
neznelé. 
Identifikácia 
spodobovania. 

Vie, že pravidlo o 
spodobovaní platí len 
pre výslovnosť. 
V pravopise sa 
spoluhlásky zapisujú 
bez spodobenia. 
Pravidlo o spodobovaní 
žiak ovláda nielen 
teoreticky, ale dokáže 
ho používať najmä 
prakticky. 
Vie, že pravidlo o 
spodobovaní platí len 
pre výslovnosť. 
V pravopise sa 
spoluhlásky zapisujú 
bez spodobenia. 
Pravidlo o spodobovaní 
žiak ovláda nielen 
teoreticky, ale dokáže 
ho používať najmä 
prakticky. 

OZO 
OSR 
RLK 

 

I. 1. 
 

 
Spodobova
nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spodobovanie 
na hranici slov 
pri splývavej 
výslovnosti 
 
 
Výslovnosť 

spoluhlásky V 

Opakovanie – 
spodobovanie 
Kontrolný 
diktát č.5 
 

Spodobovanie 
spoluhlások. 
Pravopis a 
správna 
výslovnosť 
spoluhlások na 
hranici slov. 
Rozdelenie hlások 
na znelé a 
neznelé. 
Spodobovanie 
spoluhlások. 
Pravopis a 
správna 
výslovnosť 
spoluhlásky „v“. 
Rozdelenie hlások 
na znelé a 
neznelé. 
Identifikácia 
spodobovania. 
Vysvetliť pravidlo 
písania 
spoluhlásky f. 

Vie, že pravidlo o 
spodobovaní platí len 
pre výslovnosť. 
V pravopise sa 
spoluhlásky zapisujú 
bez spodobenia. 
Pravidlo o spodobovaní 
žiak ovláda nielen 
teoreticky, ale dokáže 
ho používať najmä 
prakticky. 
Vie, že pravidlo o 
spodobovaní platí len 
pre výslovnosť. 
V pravopise sa 
spoluhlásky zapisujú 
bez spodobenia. 
Pravidlo o spodobovaní 
žiak ovláda nielen 
teoreticky, ale dokáže 
ho používať najmä 
prakticky. 

OZO 
OSR 
RLK 

2. Opis 

prírody 

 

S: Opis prírody 

 

Priama reč 

Zimná príroda. 
Opis obrázku.  
 

Žiak vie opísať krajinu 
podľa obrázku. Veľmi 
stručne vie obrázok 

OZO 
OSR 
RLK 



 

Priama reč Uvádzacia veta, 
bodkočiarka, 
úvodzovky 
Kontrolný 

diktát č.6 – 

opakovanie 1. 

polrok 

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). 

krajiny opísať aj 
písomne. 
 
Žiak vie identifikovať 
priamu reč v texte. 
Vie rozlíšiť uvádzaciu 
vetu od priamej reči. 
Vie prakticky používať 
priamu reč v písomnom 
prejave. 
Správne používa 
interpunkčné 
znamienka v priamej 
reči. Rozozná priamu 
reč v hovorenom slove. 

TBZ 

3. Robíme 
rozhovor 
 

 

 

Slovné 

druhy 

S:Robíme 
rozhovor 
(interview) 

 

Slovné druhy 

Podstatné mená 

Oboznámiť žiakov 
s cieleným 
rozhovorom – 
interview. Ide 
o nový pojem, 
s ktorým sa 
niektorí žiaci ešte 
nestretli. Tvorba 
otázok 
a odpovedí. 
Cvičenie 
vzájomnej 
komunikácie. 
 
Slovné druhy, 
Rozšírenie učiva o 
základných 
slovných 
druhoch. 
Podstatné mená, 
vlastné 
a všeobecné, 
funkcia 
podstatných 
mien. 

Žiak pozná definíciu 
cieleného rozhovoru. 
Pozná jeho cudzí názov 
– interview. 
Vie skoncipovať 
jednoduché otázky a 
odpovede. Napr. so 
spolužiakom zrealizuje 
krátke interview o 
aktuálnej udalosti. 
Žiak vie, že slová delíme 
do skupín, slovných 
druhov. 
Vie rozlíšiť všeobecné a 
vlastné podstatné 
mená. 
Vie uplatniť správny 
pravopis vo vlastných 
podstatných menách 

TBZ 

OSR 

 

 

ENV 

MDV 

MUV 

II. 1.  

 

 

 

Ohybné 

slovné 

druhy  

 

 

 

Podstatné mená 
- gramatické 
kategórie rod, 
číslo 
podstatných 
mien 
 

Triediť a 
zoskupovať 
podstatné mená 
podľa rodu 
a čísla. 

Vie určovať gramatické 
kategórie rod, číslo 
podstatných mien. 

OSR 

2. Podstatné mená 
- gramatické 
kategórie – pád 
podstatných 

Triediť a 
zoskupovať 
podstatné mená 
podľa rodu a 

. Žiak ovláda jednotlivé 
pády (otázky aj ich 
latinské názvy). Podľa 
nich vie vyskloňovať 

OSR 



 

 

Ohybné 

slovné 

druhy  

 

Pripravuje

me 

rozhovor 

mien 
 

zakončenia (podľa 
pádovej prípony a 
spoluhlásky pred 
ňou) ako prípravu 
na vyvodenie 
systému vzorov 
vo vyšších 
ročníkoch. 

podstatné mená. 
Ovláda tvary 
podstatného mien a vie 
ich používať v texte. 
Vie určovať gramatické 
kategórie rod, číslo a 
pád podstatných mien. 

3. Podstatné mená 
- gramatické 
kategórie – pád 
podstatných 
mien 
Kontrolný 

diktát č.7 

S:Pripravujeme 

rozhovor 

Triediť a 
zoskupovať 
podstatné mená 
podľa rodu a 
zakončenia (podľa 
pádovej prípony a 
spoluhlásky pred 
ňou) ako prípravu 
na vyvodenie 
systému vzorov 
vo vyšších 
ročníkoch. 
 
 
 
 
Pripravujeme 
rozhovor - tvorba 
otázok 
a odpovedí. 
Cvičenie 
vzájomnej 
komunikácie. 

. Žiak ovláda jednotlivé 
pády (otázky aj ich 
latinské názvy). Podľa 
nich vie vyskloňovať 
podstatné mená. 
Ovláda tvary 
podstatného mien a vie 
ich používať v texte. 
Vie určovať gramatické 
kategórie rod, číslo a 
pád podstatných mien. 
 
 
Vie skoncipovať 
jednoduché otázky a 
odpovede. Napr. so 
spolužiakom zrealizuje 
krátke interview o 
aktuálnej udalosti. 

OSR 

 

 

 

MDV 

OSR 

III. 1.  
 
Ohybné 
slovné 
druhy  

Prídavné mená Zhoda 
podstatného a 
prídavného mena 
v rode, čísle 
a páde. 

Vie určiť rod, číslo a pád 
prídavných mien na zá-
klade zhody s 
podstatným menom 
Vie určiť rod, číslo a pád 
prídavných mien na zá-
klade zhody s 
podstatným menom 

OSR 

2. 
 

Prídavné mená Zhoda 
podstatného a 
prídavného mena 
v rode, čísle 
a páde. 

Vie určiť rod, číslo a pád 
prídavných mien na zá-
klade zhody s 
podstatným menom 
Vie určiť rod, číslo a pád 
prídavných mien na zá-
klade zhody s 
podstatným menom 

OSR 

3. Opis 

literárnej 

postavy 

 

S: Opis literárnej 

postavy 

 

 

Opis literárnej 
postavy - osoby, 
ústne, písomne 
Všímať si 

Žiak vie charakterizovať 
opis osoby. Vie ústne 
opísať vonkajšie črty 
osoby napr. spolužiaka, 

MDV 

OSR 

 

 



 

Ohybné 

slovné 

druhy 

 

Zámená 

charakteristické 
črty a vlastnosti 
osoby. 
 
Zámená – funkcia 
zámen vo vete. 
Druhy zámen: 
osobné 
a privlastňovacie 

rodiča, súrodenca, 
kamaráta. Pozná 
základné charakterové 
vlastnosti, povahové 
črty opisovanej osoby. 
Veľmi stručne vie danú 
osobu opísať aj 
písomne. 
Žiak rozozná zámená v 
texte. 
Vie, že nahrádzajú 
podstatné a prídavné 
mená. 
Vie určiť základné druhy 
zámen. 

MUV 

4.  

 

 

Ohybné 

slovné 

druhy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohybné 

slovné 

druhy  

 

 

 

Reprodukci
a 
 

Zámená 

 

Zámená – funkcia 
zámen vo vete. 
Druhy zámen: 
osobné 
a privlastňovacie 

Žiak rozozná zámená v 
texte. 
Vie, že nahrádzajú 
podstatné a prídavné 
mená. 
Vie určiť základné druhy 
zámen. 

OSR 

Číslovky Číslovky, 
definícia, delenie 
čísloviek na 
základné a 
rodové. Pravopis 
čísloviek v obore 
do 100 

Žiak rozlišuje základné 
a radové číslovky. 
V hovorovej reči vie 
správne použiť číslovky 
do 100. V písomnom 
prejave používa číslovky 
do 100 len 
v nominatíve. 

OSR 

IV. 1. Číslovky 

 

Slovesá 

Číslovky, 
definícia, delenie 
čísloviek na 
základné a 
rodové. Pravopis 
čísloviek v obore 
do 100 
Slovesá – 
zopakovať 
definíciu slovies.  
Neurčitok. 

Žiak rozlišuje základné 
a radové číslovky. 
V hovorovej reči vie 
správne použiť číslovky 
do 100. V písomnom 
prejave používa číslovky 
do 100 len 
v nominatíve. 
Žiak vie nielen vyhľadať 
slovesá v texte a pozná 
ich funkciu 
Vie určiť u slovies 
neurčitok. 

OSR 

2. Slovesá 

 

 

S: Rozprávame, 
o čom sme čítali 
 

Slovesá – 
zopakovať 
definíciu slovies. 
Gramatické 
kategórie: osoba, 
číslo. 
 
 

Žiak vie nielen vyhľadať 
slovesá v texte a pozná 
ich funkciu, ale naučí sa 
aj gramatické kategórie 
slovies (osoba, číslo). 
Vie vyčasovať slovesá. 
Vie určiť u slovies 
neurčitok. 

OSR 

OZO 



 

Reprodukcia 
rozprávania, 
časová 
postupnosť 
Pojem 
reprodukcia 
textu. 
Reprodukovať 
nejakú udalosť zo 
svojho života, 
alebo života iných 
ľudí napr. 
príbuzných, 
kamarátov a pod. 
Dodržať časovú 
postupnosť deja. 
 

Žiak ovláda pojem 
reprodukcia 
rozprávania. 
Vie ju konkrétne 
zrealizovať v ústnom 
podaní. 
Dodržiava časovú 
postupnosť- veci, ktoré 
sa udiali na začiatku, 
stručný popis udalosti, 
ukončenie – záver. 
Žiak vie nielen vyhľadať 
slovesá v texte a pozná 
ich funkciu, ale naučí sa 
aj gramatické kategórie 
slovies (osoba, číslo a 
čas). Vie vyčasovať 
slovesá. Vie určiť u 
slovies neurčitok. 

3. 
 

Ohybné 

slovné 

druhy 

 

Vymýšľame 
príbeh 
 
Opakovani
e – ohybné 
slovné 
druhy 
 

Slovesné časy 
 
 
 
Vymýšľame 
príbeh 
 
 
Opakovanie – 

ohybné slovné 

druhy 

Kontrolný 

diktát č.8 

Prítomný čas, 
minulý čas, 
budúci čas slovies 
 
Vymýšľanie 
príbehu podľa 
obrázku. 
 
 
Opakovanie 
slovných druhov. 

Žiak vie nielen vyhľadať 
slovesá v texte a pozná 
ich funkciu, ale naučí sa 
aj gramatické kategórie 
slovies (osoba, číslo a 
čas). Vie vyčasovať 
slovesá. Vie určiť u 
slovies neurčitok.  
Žiak je schopný 
porozprávať vymyslený 
príbeh podľa obrázku. 
 
Žiak vie časovať slovesá 
vo všetkých časoch. 
Rozlišuje dva spôsoby 
tvorenia budúceho 
času. Vie ich nájsť 
v texte a použiť.  

OSR 

OZO 

RLK 

ENV 

V. 1.  

 

 

Neohybné 

slovné 

druhy 

 

 

 

 

 

 

Neohybné 

Neohybné 

slovné druhy 

Príslovky 

Neohybné slovné 
druhy. Triedenie 
neohybných 
slovných druhov. 
Ich funkcia a 
následne 
identifikácia v 
texte. 
Pravopis 
prísloviek, otázky, 
ktorými sa 
pýtame na 
príslovky. 

 Žiak vie triediť slovné 
druhy na ohybné a 
neohybné. 
Pozná funkciu 
neohybných slovných 
druhov a následne ich 
vie vymenovať. 
Vie ich identifikovať v 
cvičeniach, v texte. 

OSR 

2. Predložky Predložky, ich Vie ich identifikovať v OSR 



 

slovné 

druhy 

 

 

 

 

Opakovani

e 

 

 

 

 

Spojky 

 

 

funkcia 
Pravopis 
predložiek a ich 
správna výslov-
nosť. (Vyvodíme 
ich z prvotných 
predložiek  
s priestorovým 
významom na, 
do, v, s/so, z/zo), 
pravopis a 
výslovnosť 
predložiek s/so, 
z/zo, pravopis a 
výslovnosť 
predložiek s/so, 
k/ku v spojení s 
osobnými 
zámenami. 
Spojky, ich 
funkcia 
Najfrekventovane
jšie spojky (a, ale, 
keď, aby, že atď.). 

cvičeniach, v texte. 
Žiak ovláda výslovnosť a 
pravopis predložiek. 
 
 
 
 
 
Vie používať spojky, 
pozná spojky, ktoré sa 
vyskytujú v textoch 
najčastejšie. Vie ich 
prakticky používať vo 
vete. 

3. Častice 

 

 

Citoslovcia 

 

Neohybné 

slovné druhy 

Kontrolný 

diktát č.9 

Častice, ich 
funkcia 
Najviac používané 
výrazy súhlasu, 
nesúhlasu, istoty, 
pochybnosti 
(áno/nie, hádam, 
asi, možno, 
naozaj, určite a 
i.). 
Citoslovcia 
(vyvodiť z textu, 
zo zvukoma-
lebných slov) 
 
Preopakovanie 
neohybných 
slovných druhov. 

Menej známe neohybné 
slovné druhy – častice a 
citoslovcia vie 
identifikovať v texte. 
Pozná ich funkciu. 
Vie vymenovať aspoň 
niektoré a vie ich použiť 
v hovorenom aj 
písomnom prejave. 
 
 
Žiak vie identifikovať v 
cvičeniach, v texte 
neohybné slovné druhy. 
 

OSR 

VI. 1. Opakovani

e 

Opakovanie 

učiva 

Opakovanie učiva 
4. ročníka 

Žiak vie i v cvičeniach 
aplikovať získané 
vedomosti z učiva. 
 

 

2. Opakovani

e 

Opakovanie 

učiva 

Opakovanie učiva 
4. ročníka 

Žiak vie i v cvičeniach 
aplikovať získané 
vedomosti z učiva. 
 

 

3. Opakovani Opakovanie Opakovanie učiva Žiak vie i v cvičeniach  



 

e učiva 

 

4. ročníka aplikovať získané 
vedomosti z učiva. 
 

 

Učebný materiál:  

Čítanka pre 4. ročník, Hirschnerová, Z., Ondráš, M., Filagová, M., Príroda Bratislava 

 

M
e
s
ia

c
 

T
ý
ž
d

e
ň

  

 

Tematický celok, téma    

           

Obsahový a výkonový štandard 

 

Prierezové 

témy 

I

X

. 

 

 IX. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. O knihách a čítaní 

Ako vzniká kniha 

 

                                                                                                         

 Poznať vznik knihy, ľudia, ktorí sa 

podieľajú na vzniku knihy: autor ... čitateľ 

Rozprávať podľa obrázkov, ako vzniká 

kniha, poznať pojmy výtvarník, technický 

redaktor, grafik, tlačiar, knihár, kníhkupec, 

čitateľ. Vedieť vymenovať spisovateľov 

a ilustrátorov literatúry pre deti. 

 

MDV  

2.    Prečo je knižka hranatá 

                                                            

Mimočítankové čítanie 

 

 

 

Poznať materiály, na ktoré sa v minulosti 

písalo, ako vyzerali knihy v minulosti 

a ako vyzerajú v súčasnosti, budúcnosť 

kníh. 

S  porozumením čítať text, materiály na 

ktoré sa písali knihy v minulosti – papyrus, 

pergamen. Opísať knihu v súčasnosti, 

vyrobenú z papiera, elektronickú knihu, 

poukázať na ich výhody a nevýhody 

 

3.  Matej Knižka 

 

 

Čítanie z detských časopisov         

Vedieť čítať priamu reč. Vedieť sa 

orientovať v texte. 

Čítať s porozumením, poznať postavu 

Mateja Hrebendu. Nacvičiť výrazné 

čítanie priamej reči. Poznať význam 

čítania kníh, prečo ich máme čítať až do 

konca. 

 

 

4.  O hre so slovami 

a písmenami 

Pozvanie do hry 

Balón 

Zariaďovanie bytu 

Stratený zverinec 

                                                       

Poznať hry so slovami. Hľadať a tvoriť 

rýmy, zrozumiteľne prečítať básne. Vedieť 

čo je verš a rým. 

Rozvíjať predstavivosť a fantáziu. Zariadiť 

svoju izbu z písmen svojho mena. Hľadať 

v texte druhy hier, význam hry v živote 

človeka. Čítať báseň, prepísať ju tak, aby 

boli na konci veršov slová, ktoré sa 

rýmujú. 

 

OSR  



 

 

 

  X. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Pochabené zhuby  

Prirovnanie  

Z našej prírody 

 

                                                              

 

 

                                                       

Vedieť hlavné znaky prirovnania, vedieť 

vymyslieť prirovnanie. 

Vedieť využiť informácie získané 
z vecného textu. 
Plynule čítať náučný text. Pochopiť obsah 

prečítaného. 

Prirovnanie – je výrazový prostriedok, 

v ktorom sa jeden jav prirovnáva 

k druhému kvôli lepšej názornosti. Pri 

prirovnaní sa obyčajne používajú spojky 

ako, ani, sťa. Vytvoriť a vyhľadať 

prirovnanie v texte. 

ENV  

 

6. O prísloviach a porekadlách 

O troch princoch 

Príslovie  

Popletené príslovia 

 

                                                       

Vedieť hlavné znaky príslovia, čo je 
príslovie, vedieť pár prísloví povedať 
Napísať popletené príslovia správne 

a vysvetliť ich význam. Pracovať s textom, 

vyhľadať príslovie. 

Príslovie – je krátky výrok, ktorý prináša 
poučenie. Prednes básne. Vedieť 
vyhľadať príslovia v básni a vysvetliť ich. 

 

7. Papagájska 

Porekadlo 

Rozprávka o tatových básňach 

 

                                                       

Vedieť hlavné znaky porekadla, čo je 

porekadlo poznať nejaké porekadlá 

spamäti.   

Vyhľadať v básni verše, ktoré obsahujú 

porekadlá, vysvetliť ich význam. 

Porekadlo – je krátky výrok, ktorý nemá 

poučenie. 

 

MUV  

8. O bájkach 

Ako k nám prišla bájka 

Bájka 

Korytnačka a zajac Kohút a 

líška 

Labuť šťuka a rak Bájka 

o elektrickom drôte 

 

                                                                                           

Poznať charakteristické znaky bájky, 

vedieť, čo je bájka, poznať najznámejších 

autorov bájok, zakladateľa bájky – Ezopa. 

Čítanie s porozumením, vyhľadávanie 
poučení v bájkach. Bájka – je krátky 
príbeh, v ktorom sa zvieratám pripisujú 
ľudské vlastnosti a skutky. Obsahuje 
poučenie vyslovené zväčša v úvode alebo 
v závere. 
Najznámejším bájkarom a zakladateľom 

bájky bol Ezop. 

OSR  

9. Mimočítankové čítani 

Bájky 

 

                                                              

 

 

 

 

                                                       

Poznať charakteristické znaky bájky, 

vedieť, čo je bájka, poznať najznámejších 

autorov bájok, zakladateľa bájky – Ezopa. 

Poznať knihy s bájkami. 

Bájkar I. A. Krylov, vytvorenie vlastnej 

bájky .Prečítať báseň a povedať hlavnú 

myšlienku.. 

Plynulé čítať text, vedieť vymenovať 

postavy, poznať skutočnosť 

a neskutočnosť. Vedieť povedať vlastný 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

názor na konanie postáv. 

1

0. 

O autorských rozprávkach 

Rozprávka o malom „a“ 

Autorská rozprávka  

Daniel Hevier o sebe  

                                                               

 

 

                                                      

Vedieť sa orientovať v prozaickom texte, 

poznať Daniela Heviera a jeho tvorbu. 

Vedieť  správne čítať čiarky a bodky, 

intonáciu opytovacích viet. 

Autorská rozprávka – je vymyslený 

príbeh , v ktorom sa prelínajú skutočné 

a fantazijné javy a ktorý má autora. 

Poznať spisovateľa Daniela Heviera. 

Prečítať a porovnať odpovede 

spisovateľov. Plynule čítanie rozprávky, 

reprodukovať text, vymyslieť vlastné 

ukončenie. 

 

1

1.  

Ako sa stať rozprávkarom 

Píšťalkár a autá 

 

                                                               

                                                                                                   

Poznať v texte časti poézie a prózy. 

Vedieť vysvetliť slovné spojenia podľa 

úloh v čítanke .Skúsiť dokončiť rozprávku, 

vybrať si zakončenie rozprávky. Prečítať 

tri rôzne zakončenia rozprávky, vymyslieť 

im názvy, vybrať svoju verziu a obhájiť ju. 

Pracovať s textom, vyhľadať hlavnú 

myšlienku. 

OSR  

 

 

XII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2. 

Zákaz stavania snehuliakov 

Les  

 

Mimočítankové čítanie 

                                                               

  

Poznať autorskú rozprávku J. 

Uličianskeho, Tomáša Janovica, vedieť 

v texte nájsť prirovnania.  Poznať v texte 

časti poézie a prózy. Vedieť vysvetliť 

slovné spojenia podľa úloh v čítanke. 

Práca s textom, vyhľadať v rozprávke 

prózu a poéziu, vysvetliť určené slovné 

spojenia. Výrazné čítanie s porozumením, 

reprodukcia textu. Vedieť prerozprávať 

text vlastnými slovami. 

 

1

3. 

O divadle 

O rímskom divadle 

Divadelná hra 

Režisér                                                               

 

 

 

 

                                                      

Divadelná hra. Rozprávať  zážitky 

z divadelného predstavenia. Hráme sa na 

divadlo. 

Čítanie textu s porozumením, porozprávať 

obsah z textu – pojmy pantomíma, 

dramaturg, režisér, scénický výtvarník, 

skladateľ scénickej hudby. 

Divadelná hra – je dramatické dielo, 

ktoré sa predvádza priamo pred očami 

divákov na osobitne upravenom priestore 

– javisku. Pochopiť čo znamená študovať 

divadelnú hru, čo je koncepcia 

predstavenia, kto je scénograf. 

 

1

4. 

Ján Uličiansky  

Kocúr na kolieskových 

korčuliach 

Poznať, ako sa pripravuje rozprávka. 

Prepojenie hudby, pohybu s textom. 

Poznať rozdiel medzi prózou 
a zdramatizovaným textom. 

 



 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

                                                      

Spisovateľ a jeho tvorba. Zaujímavosti 

o divadelnom predstavení. Stránka 

http://www.snd.sk/?nas-kocur 

Pracovať s textom, dramatizácia 
rozprávkovej hry. 

1

5. 

O rozhlase 

Kde sa vzal Osmijanko 

Rozhlas 

O načisto hlúpej krajine                                                

 

 

 

Poznať rozhlas ako informačný 

prostriedok. Vedieť o vysielaní a vzniku 

rozhlasového seriálu Osmijanko. Poznať 

spisovateľku Kristu Bendovú. 

Rozhlasový seriál Osmijanko a jeho vznik. 
Rozhlas – je hromadný informačný 
prostriedok založený na vysielaní zvuku 
na diaľku.  Plynulé čítanie 
s porozumením, vyhľadať nezmyselné 
vety, výrazné čítanie priamej reči. 
Porozprávať dej rozprávky. 

MDV  

1

6. 

Xaver s nohami do X 

Dialóg 

                                                              

 

 

                    

Vedieť, čo je dialóg. Vedieť čítať rôzne 

dialógy. Vyhľadávať dialógy v texte. 

Výrazne čítať rozhlasovú hru, pochopiť 

význam textu, význam slova šikanovať, 

čítať dialógy. Plynule čítať text 

s porozumením. 

Dialóg je súvislý rozhovor dvoch alebo 
viacerých osôb, ktoré sú v priamom a 
vzájomnom kontakte. 

 

1

7. 

 

Vranka Danka a najcennejšie 

veci na svete 

Odsek                                          

 

 

 

                                                                      

Mimočítankové čítanie 

Poznať knihu Dobrodružstvá vranky 

Danky a jej autora Jozefa Urbana. Vedieť 

čo je odsek a vyhľadávať ho v texte, 

rýchlejšie sa orientovať v texte pomocou 

odsekov. 

Odsek – je časť prozaického textu, 

ktorého začiatok je umiestnený na novom 

riadku. 

Čítať a reprodukovať text, práca s textom, 

vyhľadávať odseky, porozprávať obsah 

príbehu. 

Pracovný zošit 

 

   

II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

8. 

O filmoch 

Film  

Filmársky rodokmeň  

Príhody v divočine 

Kapitola 

                                                              

 

Vedieť čo je film, poznať ľudí, ktorí 

pracujú pri vzniku filmu. Vedieť, čo je 

kapitola v prozaickom texte a ako býva 

označovaná. 

Čítať text, poznať ľudí pri nakrúcaní filmu 

– asistent kameramana, rekvizitár, 

asistent réžie, hlavný osvetľovač, 

mikrofonista, hlavný kameraman, hľadač 

exteriérov. Čítať správne, plynule 

a s porozumením. Vyhľadať všetky 

odseky v kapitole, všímať si označovanie 

kapitol. 

MDV  

 

1

9. 

BIB a BAB 

Plagát 

Poznať pojem plagát, čo na ňom je, načo 
sa používa. Poznať skratky BIB a BAB, 
vedieť, čo sa za nimi skrýva. Poznať 
pojmy bienále, festival a animácia. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stolček  

                                                      

 

                                                      

Tvorivo pracovať s ukážkou. Vysvetliť 

skratky BIB a BAB, význam slov bienále, 

animácia, festival. 

Čítať s porozumením, rozprávať 

o postavách z príbehu. 

2

0. 

O televízii 

Prečo televízia? 

Televízia  

Žuvačka pre oči 

Zachráňte planétu                           

                                                                                               

Vedieť vysvetliť pojem televízia. 

Zopakovať si pojmy súvisiace s básňou, 

vyhľadávať prirovnania. 

Televízia – je hromadný informačný 

prostriedok založený na vysielaní obrazu 

a zvuku na diaľku. Recitovať báseň, 

vyhľadať prirovnania a vysvetliť ich 

význam. Tvorivo pracovať s ukážkou. 

Správne čítanie s porozumením. 

MDV  

 

2

1. 

Svet sĺz je taký záhadný  

Mimočítankové čítanie 

                                                               

 

  

Žiak pozná základné druhy médií, rozhlas, 

televízia, film – ich charakteristické znaky, 

pozná aspoň 5 sfilmovaných diel, vie ako 

sa má správať v kine, divadle a na 

spoločenských podujatiach. 

Plynulé  intonačne správne čítanie 

s porozumením. Pozná nebezpečenstvo 

nadmerného pozerania televízie. 

 

2

2. 

O hudbe, zvukoch a tichu   

O hudbe  

Spevokol  

Zlatá muzika 

Strofa  

                                                          

                                                      

Hry so slovami, zvuky hudobných 

nástrojov. Žiak vie plynule čítať vety 

s čiarkou, správne dýcha, rozvíja si slovnú 

zásobu. 

Žiak vie čo je strofa,  samostatne pracuje 
s textom podľa pokynov. 
Strofa – je zoskupenie veršov v básni, 
ktoré tvoria uzavretý významový celok . 
Vedieť výrazne prečítať báseň. Vedieť 

vyhľadať v básni básnické prostriedky, 

rýmy, verše, strofy. 

MDV  

2

3. 

Ozvena  

Zvuky v prísloviach a 

porekadlách 

Čo si vtáčky štebocú  

Stehlík a slávik                                                               

 

                                                        

Nácvik čítania tak, aby sa vety podobali 

zvukom. Žiak vie výrazne čítať text, 

aktívne sa podieľa na predstavení, vie 

využiť vedomosti o divadle. Žiak vie čo je 

bájka, vie vytvoriť poučenie. 

Správne čítanie s porozumením. 

Reprodukcia textu, správne zaradenie, 

vyjadriť ponaučenie. Prečítať zvuky 

zvierat a vymyslieť slová alebo vety 

podobajúce sa zvukom, rozširovať slovnú 

zásobu. 

 

2

4. 

Mama urob iné ticho  

Mimočítanková literatúra                                                             

 

 

 

 

Žiak vie nájsť priamu reč v texte. Dokáže 

vnímať  veci inými zmyslami. Žiak vie 

použiť zvýraznenie pri čítaní priamej reči. 

Žiak spozná svet nevidiacich, vie ako sa 

k nevidiacim správať a pomáhať. 

Nácvik čítania priamej reči. Vnímanie 

 



 

 

 

 

 

IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 okolia zmyslami, svet nevidiacich, knihy 

pre nevidiacich. 

Pracovať s knihou, precvičovať techniku 

čítania, rozširovať slovnú zásobu. 

2

5. 

O maliaroch, obrazoch 

a komikse 

Dve sestry 

Ako sa maľuje na stenu 

Múroobrazy – obrazy na 

múroch   

 

 

 

Žiak vie použiť zvýraznenie pri čítaní 

priamej reči. 

Žiak spozná svet nevidiacich, vie ako sa 

k nevidiacim správať a pomáhať. 

Čítať s porozumením, vyjadriť vzťah 

k maliarskemu umeniu, popísať svojimi 

slovami obraz. Čítať s porozumením, 

charakterizovať postavy, vyhľadať 

prirovnania. Reprodukovať text, 

pomenovať časti textu, namaľovať spev 

slávika. 

 

 

2

6. 

Mimočítanková literatúra  

 

 

                                                      

Žiak vie čítať plynule a s porozumením 

neznámy text. 

Čítanie textu s porozumením, 

vyhľadávanie prirovnaní, odsekov, 

dialógov. Posúdenie prečítaného, 

využívanie vedomostí z literatúry. 

 

 

2

7. 

Čitateľ komiksov 

Komiks 

Malý princ 

Čo sú hviezdy 

                                                               

 

                                                          

Poznať charakteristické znaky komiksu, 
vedieť odpovedať na otázky za textom. 
Tvorivo pracovať s ukážkou, vysvetliť 

vlastnými slovami – komiks, bubliny, 

obrázková reč. 

Komiks – je sled obrázkov zverejňovaný 
v časopisoch alebo samostatne. 
Rozhovor sa nachádza priamo v obrázku, 
v tzv. slovnej bubline. Tvorivo pracovať 
s ukážkou. 
 

MDV  

2

8. 

Z každého rožku trošku 

Kôň a osol 

O korytnickej liečivej vode 

Z ľudovej slovesnosti 

                                                                   

Vedieť rozdiely medzi bájkou, komiksom, 
povesťou, správne zaradiť výroky do 
ľudovej slovesnosti. 
Prerozprávať dej bájky. 

Slovenská obrázková povesť ako komiks. 

Vysvetliť význam prísloví, porekadiel 

a pranostík, nájsť hádanky. 

 

 

2

9. 

Povedal mi jeden chlapec                                                                 Vedieť vyhľadať v texte prirovnania, 
vytvoriť z textu komiks, dialógy vložiť do 
slovných bublín. 
Správne čítanie s porozumením.  

Vysvetliť pojem prirovnanie, hľadať v text, 
tvoriť nové prirovnania. Prepísať 
a prekresliť text do komiksu. 

 



 

 

 

 

 

 

 

VI. 

3

0. 

Ženích zo studne 

Čítanie detských časopisov 

                                                               

 

 

                                                      

Žiak pozná základné črty rozprávky a vie 

ich vyhľadať v texte. Poznať detské 

časopisy. 

Nácvik správneho a plynulého čítania 

textu, charakterizovať postavy. 

Nácvik správneho a plynulého čítania 

textu, zhrnúť znaky ľudových rozprávok 

MDV  

3

1. 

Aby porozumenie medzi ľuďmi 

bolo čisté a krásne 

Čítanie kníh Márie Ďuríčkovej  

 

Poznať dielo Márie Ďuríčkovej, vedieť čo 
je odsek, vyhľadať ho v texte. Poznať črty 
ľudovej rozprávky. 
Ľudová rozprávka a jej úloha v živote 
autorky. Vyrozprávať životný príbeh M. 
Ďuríčkovej a jej vzťah ku knihám a ku 
škole. Nácvik správneho a plynulého 
čítania textu. Vysvetliť pojem odsek, nájsť 
a prečítať prvé slová jednotlivých 
odsekov. 

MUV  

 

3

2. 

Mimočítanková literatúra Žiak vie čítať plynule a s porozumením 

neznámy text. 

Čítanie textu s porozumením, 

vyhľadávanie prirovnaní, odsekov, 

dialógov. Posúdenie prečítaného, 

využívanie vedomostí z literatúry. 

 

 

3

3. 

Mimočítanková literatúra Žiak vie čítať plynule a s porozumením 

neznámy text. 

Čítanie textu s porozumením, 

vyhľadávanie prirovnaní, odsekov, 

dialógov. Posúdenie prečítaného, 

využívanie vedomostí z literatúry. 

 

 

 

Legenda: Prierezové témy a ich skratky:  

 ENV - Environmentálna výchova  

 MDV - Mediálna výchova  

 MUV - Multikultúrna výchova  

 OZO - Ochrana života a zdravia  

 OSR - Osobnostný a sociálny rozvoj  

 RLK - Regionálna výchova a ľudová kultúra 

 DOV - Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke 

Prierezové témy priaznivo ovplyvňujú proces utvárania a rozvíjania funkčných kompetencií žiakov. 

Prierezové témy sa realizujú ako súčasť učebného obsahu vyučovacích predmetov. 

 

 

 


