
Čo sa naučíme v 6. ročníku podľa nového ŠVP   (slohové témy sú označené zelenou farbou) 

 

I. Opakovanie z 5. ročníka 

II. Zhovárame sa a diskutujeme 
 

A)  Komunikácia:  
      1. slovná (rečová, verbálna) – jej základom je dialóg (rozhovor 2 alebo viacerých ľudí) 

                                                                                             - tvoria ho repliky ( výpovede jednotlivých  

                                                                                                                               partnerov dialógu) 

 

      2. neslovná (neverbálna) – mimika – výraz tváre, očí 

                                                   gestá – pohyby hlavy a rúk 

                                                   postoj  a držanie tela 

                                                   vzdialenosť medzi hovoriacimi 

 

 

B) Osobné a privlastňovacie zámená 
      Osobné zámená – zastupujú pomenovania osôb - ja, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony 

                                     (vo všetkých pádoch, napr. mňa, mne, so mnou, teba, ťa, o ňom...) 

      Privlastňovacie – sú slová, ktorými vyjadrujeme vlastnícke alebo príbuzenské vzťahy – 

                                    môj, tvoj, jeho, jej, náš, váš, ich (vo všetkých pádoch, napr. od môjho, mojej,   

                                                                                            môjmu, tvojmu, do tvojho, tvojej...) 

 

Osobné a privlastňovacie zámená sa skloňujú. 

Neskloňujú sa len tieto privlastňovacie zámená: jeho, jej, ich 

Niektoré osobné zámená používame dvojako: na neho – naňho, pre neho – preňho (ak nahrádzajú   

                                                                           životné podstatné mená MR) 

 

 

C)  Argument, protiargument  
       Argument – ak chceme iným vysvetliť svoj názor a presvedčiť ich o jeho správnosti, zdôvodňujeme 

                              názor argumentmi. 

                           -  má 3 časti: 1. vyhlásenie, názor 

                                                 2. dôvody (odpovede na otázku prečo?) 

                                                 3. dôkazy 

 

        Protiargument – použijeme, ak s názorom iných nesúhlasíme 

- vecne vyvraciame dôkazy, ktorými niekto zdôvodňuje svoj názor 

- pri výmene názoru nekritizujeme osobu, ale vyjadrujeme sa k jeho názoru, 

argumentom 

 

D)  Väzba s pádom, vokalizácia 
       Predložky – sú slová, ktoré spolu s pádom podstatného mena, prídavného mena, zámena alebo   

                              číslovky  vyjadrujú vzťahy medzi slovami. (napr. zaujímať sa o tenis, ísť do kina...) 

 

        Predložky sa viažu s týmito pádmi: 

 

G bez, do, od, u, z, zo, spod, sponad, spomedzi, prostred, podľa, niže, vrátane... 

D k, ku, proti, naproti, voči, kvôli, napriek 

A cez, pre, na, nad 

L pri, popri, na, o, v,  

I s, so 

 

        Niektoré predložky sa vokalizujú – to znamená, že k predložke zakončenej na spoluhlásku sa pridáva 

                                                                  kvôli výslovnosti samohláska (vokál) – o alebo –u 

                                                                  predo, nado, ku, so, zo, podo, cezo... 

                              



-  pred tvarmi zámena ja sa predložky vždy vokalizujú:  

    zo mňa, so mnou, ku mne, vo mne, bezo mňa, nado mnou 

 

so sestrou      ku kotlu      so synom      so vznikom      so ženou        ku mne       so mnou 

/zo/                /gu/             /zo/               /zo/                   /zo/                /ku/             /so 

 

/so, ku/ -  pred osob. zám. sa nespodobujú (čítame so mnou, ku mne) 

 

 

III. Ako tvoríme slová (pomenovania) 
Slovníky, neutrálne a citovo zafarbené slová 

 

A)  Slovníky: 
 

1. Krátky slovník slovenského jazyka (KSSJ) 

2. Slovník súčasného slovenského jazyka (SSSJ)  

                         - vysvetľujú (vykladajú) sa v nich významy slov (preto sa nazývajú výkladové slovníky) 

 

      3.  Pravidlá slovenského pravopisu (PSP) – obsahuje informácie o pravopise slov, o tom, ako sa   

                                                                                slová skloňujú alebo časujú.  

                                                                             -  v druhej časti je zoznam názvov obcí na Slovensku   

                                                                                 a obyvateľských mien. 

 

      4.  Synonymický slovník slovenčiny (SSS) , Malý synonymický slovník (MSS) – nájdeme v ňom   

           slová s rovnakým alebo podobným významom 

 

      5.  Malý frazeologický slovník – podáva informácie o význame ustálených obrazných spojení  

           (napr.  trafená hus zagágala, vyšiel na psí tridsiatok...) 

 

6. Slovník cudzích slov – obsahuje vysvetlenie významu slov, ktoré sme prevzali z iných jazykov 

 

     Elektronické slovníky: http://slovnik.juls.savba.sk/  

 

 

B)  Slová podľa citového zafarbenia:  

 
Neutrálne Citovo zafarbené (expresívne) 

- slová, ktorými pomenúvame predmety, vlastnosti, 

  deje a pritom nevyjadrujeme svoj citový vzťah  

  k nim  

 

dom, strom, škola, sladký, dobre, jesť, vysoký... 

- slová, ktorými pomenúvame predmety, vlastnosti,   

   deje a súčasne vyjadrujeme aj svoj citový vzťah  

   k nim 

 

kladne citovo zafarbené: (vyjadrujeme nimi dobrý, 

súhlasný, zjemňujúci vzťah)  

mamička, domček, drobulinký, papkať, spinkať, 

sladučký... 

 

záporne citovo zafarbené: (vyjadrujeme nimi 

nesúhlasný, odmietavý, zhoršujúci vzťah)  

domisko, drichmať, dievčisko, tárať, napchávať 

sa, detiská... 

 

C)  Tvorenie slov odvodzovaním - predponami, príponami 
       Základové slovo – slovo, od ktorého môžeme odvodiť nové slovo (učiť, dedo) 

         Slovotvorný základ – tá časť slova, ktorá sa pri ohýbaní nemení, ostane po odtrhnutí slovotv.   

                                              predpony alebo prípony 

         Slovotvorná predpona – časť odvodeného slova, ktorá stojí pred slovotvorným základom   

                                                    a významovo ho mení, píše sa spolu so slovotv. základom 

                                                    naučiť, vyšiť, preletieť, pradedo, zohriať, predkloniť... 

http://slovnik.juls.savba.sk/


         Slovotvorná prípona – časť odvodeného slova, ktorá stojí za slovotvorným základom  

                                                a významovo ho mení : dedinka, vežička, 

Zdrobneniny a zjemňujúce slová tvoríme pomocou prípon:  

-ik/-ík, -ček, -ek, -ok, -ka, -ička, -očka/-ôčka, -ienka, -ko, -íčko, -iatko/-atko 

 

Zveličujúce slová tvoríme pomocou prípony –isko 

 

D)  Tvorenie slov skladaním 
        Zložené slová - nové slová, ktoré vznikajú spájaním dvoch slov  

                                  alebo dvoch slovotvorných základov 

                                  (päť + ročný, vlak + vedúci, veľ(ký) +trh) 

                                - vkladá sa medzi ne –o, -e  alebo  -i  (časolet, zemeguľa, Lomidrevo) 

 

 

 

IV.   Svet je plný zaujímavých ľudí, vecí, javov 
 

A)  Statický opis 

      -  Pri opise vyjadrujeme znaky a vlastnosti veci, rastliny, zvieraťa, osoby 

       -   aby sme vedeli niečo dôkladne opísať, musíme vedieť pozorovať, všímať si, vnímať 

       -   vnímame nielen zrakom, ale i ostatnými zmyslami (sluch, čuch, hmať,chuť) 

 

      Statický opis – opis veci, zvieraťa, rastliny 

                             -  sú v ňom info o zložení, stavbe, vlastnostiach, ktoré sú trvalými vlastnosťami 

                             -  vypočítavajú sa v ňom vlastnosti, preto sa v ňom uplatňujú najviac podstatné   

                                 a prídavné mená  
                             -   používajú sa slovesá v prítomnom čase, oznamovacie vety, presné pomenovania  

                                  a vecné prirovnania 

 

B)  Podstatné mená 

        -  sú plnovýznamové  slová 

        -  sú ohybné slová  (ohýbajú sa, menia svoje tvary skloňovaním) 

        -  (zopakovať pády a pádové otázky) 

 
Konkrétne  (hmotné) Abstraktné  (nehmotné) 

- pomenúvajú jednotlivé osoby, zvieratá, veci 

  (môžeme ich chytiť, vnímať) 

 

 

mama, predavačka, pes, list, les, chodník, sudca 

-  pomenúvajú nesamostatné javy:  

   (nemôžeme ich chytiť) 

   a) vlastnosti vecí a osôb: skromnosť, odolnosť,   

        tvrdosť, čistota, láskavosť, priateľstvo 

   b) činnosti a deje: kreslenie, beh, plavba, skok  

  
Oslovenie – používame na nadviazanie kontaktu s inými ľuďmi 

                 -  slúžia naň pomenovania osôb v nominatíve(Miro, Jakubko, ocko, mama, pani učiteľka...) 

                 -  niekedy používame osobitný  pád podstatných mien – vokatív (mami, oci, babi, Táni, Soni...) 

                 -  zo starších čias sa zachovali tieto podoby vokatívu: (pane, majstre, človeče, priateľu, synku..) 

 

C)  Prídavné mená (vzťahové, privlastňovacie, vzor páví, otcov/matkin) 

 
Akostné             aký? ktorý? Vzťahové              aký? ktorý? Privlasťňovacie                čí? 

- nevieme vysvetliť, ako pome-      

   novanie vzniklo 

- niektoré sa dajú stupňovať 

-  niektoré sa nestupňujú 

 

 

 

 

- vieme vysvetliť, ako pomeno-  

   vanie vlastnosti vzniklo 

- sú utvorené od iných slov 

(podst. mien, prísloviek, slovies) 

- nedajú sa stupňovať 

 

 

 

privlastňujeme nimi niekomu    

  niečo 

a)  Individuálne - privlastňujeme   

      nimi niečo jednej      

      (konkrétnej) osobe, zvieraťu  

  

líškin, (patrí jednej líške)    

mačkin, Zuzkin, Janov, 



dobrý, vysoký, chudý, usilovný, 

slepý, mŕtvy, živý, hluchý, bosý 

 

tehlový, slamený, detský, 

tatranský, včerajší, liečivý 

medveďov, 

 

b)  Druhové – privlastňujeme   

      nimi celému druhu  

      (ľudskému, zvieraciemu) 

 

líščí, (typický pre líšky), medvedí, 

hadí, mačací, človečí 

- skloňujú sa podľa vzorov: 

   pekný – ak sa SZ končí na    

                  tvrdú alebo obojakú   

                  spoluhl. 

              - v Npl. sa píše –i, -í 

   cudzí  - ak sa SZ končí na  

                 mäkkú spoluhlásku 

 

pekný 

cudzí 

Individuálne sa skloňujú podľa 

vzorov: otcov/matkin 

 

Druhové sa skloňujú podľa 

vzoru páví (neplatí tu rytmický 

zákon) 

 

 

Vzor otcov (prípony vzoru otcov/matkin sú rovnaké) 

 

  Sg.  Pl. 

 MR ŽR SR Všetky rody 

N otcov- otcov-a otcov-o otcov-i/-e 

G otcov-ho otcov-ej otcov-ho otcov-ých 

D otcov-mu otcov-ej otcov-mu otcov-ým 

A otcov-ho otcov-u otcov-o otcov-ých/-ove 

L otcov-om otcov-ej otcov-om otcov-ých 

I otcov-ým otcov-ou otcov-ým otcov-ými 

 

 

Vzor páví 

 

  Sg.  Pl. 

 MR ŽR SR Všetky rody 

N páv-í páv-ia páv-ie páv-í/-ie 

G páv-ieho páv-ej páv-ieho páv-ích 

D páv-iemu páv-ej páv-iemu páv-ím 

A páv-í/-ieho páv-iu páv-ie páv-ích/-ie 

L páv-om páv-ej páv-om páv-ích 

I páv-ím páv-ou páv-ím páv-ími 

 

 

D)  Charakteristika 
        Charakteristika – je výstižný opis, v ktorom sa vymenúvajú príznačné (typické) telesné alebo   

                                       povahové vlastnosti človeka 

- vonkajšia – keď opisujeme najvýraznejšie telesné vlastnosti 

- vnútorná – keď opisujeme typické povahové a duševné vlastnosti 

 

        - používa sa najmä v umeleckej literatúre 

 

V.  Svet v pohybe 

 
A)  Opakovanie slovies (zopakovať slovesá z 5. ročníka, činnostné, stavové) 

 
Pri vykaní je sloveso v množnom čísle. Prídavné mená alebo zámená zostávajú v jednotnom čísle. 

(Mohli by ste mi povedať? Pán sused, príďte k nám. Pani učiteľka, boli by ste taká láskavá...) 

 



B)  Plnovýznamové a neplnovýznamové slovesá 
Plnovýznamové Neplnovýznamové 

- pomenúvajú osobitné deje, činnosti, stavy 

- (vieme si predstaviť tie deje, činnosti, stavy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lietať, krúžiť, vyskakovať, surfovať, četovať, 

korčuľovať sa, bicyklovať sa, tešiť sa, smiať sa... 

- nepomenúvajú osobitné deje, činnosti, stavy 

- (nevieme si predstaviť ten dej, činnosť, stav) 

- spresňujú význam slovesa, pred ktorým stoja 

- spájajú sa s neurčitkom plnovýznamového slovesa 

 

a) vôľové (modálne) musieť, smieť, chceť, môcť 

b) fázové : začať, začínať, prestať, skončiť 

c)  limitné: mať (nie vlastniť!), ísť(nie kráčať!) 

d)  pomocné: byť(nie nachádzať sa, existovať) 

                      - spája sa s podst.m, príd.m,  

                        zámenom, číslovkou  

 

a) musím odísť, môžem čítať, smiem prosiť... 

b) začal pracovať, prestal vyrušovať... 

c) má upratať, ide sa učiť,... 

d) je dobrý, bol tvoj.... 

 

 

C)  Dynamický opis 
       Dynamický opis – opisujeme ním deje, procesy, činnosti, ktoré sa opakujú 

   -  patrí sem napr. opis pracovného postupu 

 

 

D)  Zvratné a nezvratné slovesá 
       Zvratné slovesá – slovesá, ktorých súčasťou sú slová sa, si 

 

         sa = sám seba  (umyť sa, obliekať sa, obúvať sa...) 

              = medzi sebou (naháňať sa, guľovať sa, hádať sa...) 

 

         si = sám sebe (veriť si, dopriať si, protirečiť si...) 

             = medzi sebou, navzájom (rozumieť si, pomáhať si...) 

 

         Slová sa, si môžu úplne zmeniť význam slovesa (vážiť – vážiť si, objaviť – objaviť sa) 

         Niektoré slovesá sú vždy zvratné – bez sa, si nemôžu existovať (smiať sa, mračiť sa...) 

 

E)  Ja-rozprávanie 
      Rozprávanie – zachytáva jedinečnú udalosť, zážitok, príbeh 

                         -  príbeh sa odvíja v časovej postupnosti 

                              -  člení sa na úvod, jadro, záver 

                              -  využívajú sa plnovýznamové slovesá zvyčajne v minulom čase 

     Ú – úvod 

     J -  zápletka, vyvrcholenie, obrat 

     Z -  rozuzlenie 

 

     Stavbu príbehu tvorí niekoľko fáz: 

 

a) úvod – v ňom sa zoznámime s postavami, prostredím 

b) zápletka – predstavuje nejakú komplikáciu a uvádza dej do pohybu 

c) vyvrcholenie – dej, problém, konflikt vrcholí 

d) obrat – dej sa nečakane obráti 

e) rozuzlenie – prináša vyjasnenie konfliktu, problému 

 

     ja-rozprávanie: - rozprávanie v 1. osobe sg. 

                                     - rozprávač je zároveň hlavnou postavou,  

                                    - rozpráva svoj vlastný príbeh, zobrazuje svoje vnútorné stavy, pocity                              

 



F)  Slovesný spôsob 

 
a) oznamovací -  tvarmi oznamovacieho spôsobu oznamujeme, že dej prebieha, prebiehal, bude prebiehať 

                         -  je to základný spôsob vyjadrenie deja 

                         - používa sa v prítomnom, minulom, budúcom čase 

                         -  sedím, sedel som, budem sedieť 

 

b) rozkazovací – tvarmi rozkazovacieho spôsobu dávame rozkazy, príkazy, ale vyjadrujeme nimi  

                             aj požiadavky, žiadosti 

                          -  používa sa iba v prítomnom čase, ale zvyčajne má aj budúci význam 

                          -  v písanej podobe označujeme tieto typy viet výkričníkom  

                          -  výkričník v rozkazovacej vete  nebýva pri návodoch na činnosť, v učebniciach a pod. 

 

c)  podmieňovací – tvarmi podmieňovacieho spôsobu vyjadrujeme podmienku, za ktorej sa dej koná  

                                 alebo by sa mohol konať  

                              -  častica by je znakom podmienky, možnosti či želania 

                              - v prítomnom čase:  sloveso v minulom čase + by (cestoval by, kúpili by sme...) 

                              - v minulom čase: sloveso v minulom čase + by + sloveso byť v minulom čase 

                                 (bol by som cestoval, boli by kúpili...) 

 

Slovesný tvar  

1.  jednoduchý – tvorí ho 1 slovo (napíše, prídu, chyť!) 

                          - POZOR!  patria sem aj zvratné slovesá (zdá sa, bojí sa, umýva sa) 

 

2.  zložený – skladá sa z 2 alebo viacerých slov (budem písať, rozmýšľal som, nepočuli by sme) 

                   -  POZOR!  patria sem aj tvary 3. osoby minulého času (vlastne celý minulý čas) 

 

 

G)  On-rozprávanie 

       -  ak príbeh alebo zážitok postáv rozpráva rozprávač, ktorý nebol účastníkom udalosti 

        -   rozprávač zobrazuje udalosti, konanie a prežívanie postáv v 3. osobe minulého času 

 

 

H)  Príslovky 
      -  sú plnovýznamové neohybné slová, ktoré vyjadrujú okolnosť alebo vlastnosť deja: 

       -  stupňujeme príslovky, ktoré vznikli z akostných prídavných mien 

 

Miesta Času Spôsobu Príčiny 
Kde? Kade? Kam? Odkiaľ? Kedy? Odkedy? Dokedy? Ako? Akým spôsbom?  Prečo? Pre akú príčinu? 

dole, hore, vľavo, vpravo, 

vpredu, vzadu, dnu 

dopredu, naľavo, okolo 

včera, zajtra, večer, ráno, 

hneď, vopred, okamžite, 

najprv, dávno 

pekne, rýchlo, slovensky,  

dusno, pomaly, spokojne, 

nahlas, potichu 

naschvál, náročky,  

náhodou, omylom,  

zámerne 

 

I)  Priama reč 
     -  je doslovné znenie reči postáv 

      -  označujeme ju úvodzovkami 

      -  priamu reč uvádza rozprávač uvádzacou vetou 

 

Umiestenie UV  schéma príklad 

Pred PR U....... : „P........ .“ 

U ...... : „P ........ ?“ 

U....... : „P ........ !“ 

Otec povedal: „Dnes prídem skôr.“ 

Otec sa opýtal: „Prídeš dnes skôr?“ 

Otec prikázal: „ Príď dnes skôr!“ 

Za PR „P....... ,“  u....... . 

„P....... ?“ u....... . 

„P....... !“  u....... .  

„Dnes prídem skôr,“ povedal otec. 

„Prídeš dnes skôr?“  opýtal sa otec. 

„Príď dnes skôr!“  rozkázal otec. 

Uprostred PR „P....... ,“ u........ ,  „p......... .“ 

„P....... ,“ u........ ,  „p......... ?“ 

„P....... ,“ u........ ,  „p......... !“ 

„Zavolám,“ povedal som, „ale až neskôr.“ 

„Zavoláš,“  opýtal sa, „keď domaľuješ?“ 

„Zavolaj,“ rozkázal,  „ale až zajtra!“ 



J)  Citoslovcia 
     - sú slová, ktorými napodobňujeme prírodné zvuky a vyjadrujeme svoje pocity a výzvy, vôľu 

      -  sú neohybné slová 

 

      - vo vete ich oddeľujeme čiarkou: Hijó, koník! Au, to bolí. 

      - čiarkou ich neoddeľujeme, ak sú vo funkcii podmetu alebo prísudku:  

         (Z čakárne sa ozvalo au. Vrabce frnk preč.) 

 

vlastné zvukomalebné 

- vyjadrujú city, vôľu: au, jéj, ha-ha, hijó, heš, fuj... - napodobňujú zvuky: čľup, kvak, kikirikí, tresk, bum... 

 

      - v citoslovciach často píšeme mäkké i, í aj po tvrdých spoluhláskach (kikirikí, tik-tak, hihihi, hijó) 

      -  mnohé zapisujeme dvojako: (čary-mary/čáry-máry, chacha/cha-cha, cupy-lupy/cupi-lupi, čľup/čľups) 

 

 

VI.  Nielen ľudia, aj vety tvoria príbehy                                                    skladba 

 

 A)  Vyjadrený a nevyjadrený podmet 

 
PODMET 

      - vyjadruje pôvodcu deja alebo nositeľa vlastnosti 

      -  pomenúva toho/to, kto/čo vykonáva činnosť alebo kto/čo má nejakú vlastnosť 

      - pýtame sa naň  pádovou otázkou N : Kto? Čo? 

      - môže byť: a) holý: Denis číta. 

                          b) rozvitý: Malý Denis číta. 

 

      - može byť: a) vyjadrený : Žiak píše.  

                          b) nevyjadrený (zamlčaný): (On) Píše. 

     

      - býva vyjadrený: 1. podstatným menom: Prameň vyschol. Stretlo ťa šťastie. 

                                   2. spodstatneným prídavným menom: Chorý vzdychá. Cestujúci sa zhovárali. 

                                   3. zámenom: Nikto nechýba. Ty sa nebojíš? 

                                   4. číslovkou: Viacerí neprišli. Obaja pozorne počúvali. 

 

          

B)  Slovesný a slovesno-menný prísudok 

 
PRÍSUDOK   

     - vyjadruje sa ním činnosť, stav alebo vlastnosť podmetu 

    – pýtame sa naň Čo robí? Čo sa s ním deje?    

    - môže byť holý (Hodiny zastali.)  

             alebo rozvitý (Deti navštívili farmu.) 

                                

Slovesný Slovesno-menný 

býva vyjadrený:   

 
     1. plnovýznam. slovesom : Brat číta.. Sestra bude vyšívať..                                        

      2. neplnovýznamovým slovesom a neurčitkom   

          plnovýznamového slovesa: 

          a) modálnym slovesom a neurčitkom plnovýz. sl.:  
                Otec mohol pracovať.  

          b) fázovým slovesom a neurčitkom plnovýz.sl.:  

                Brat začal rúbať. 

          c) limitným slovesom a neurčitkom plnovýz.sl.:  

                 Sestra má plávať. 

 

býva vyjadrený:  

 
      1.  pomocným slovesom byť + podstatným m.       

             Jana je predsedníčkou triedy. Jano bol žiak. 

       2. pomocným slovesom byť + prídavným menom:   

             Eva je veselá. Kvety sú pekné. 

 

 

      

 



C)  Prisudzovací sklad, zhoda, dvojčlenná veta 

 
Vety sa skladajú z vetných členov. Podmet a prísudok sú hlavné vetné členy. 

Prisudzovací sklad -  je spojenie podmetu (môže byť aj nevyjadrený) a prísudku 

                                 -  je jadrom dvojčlennej vety 

                                 -  podmet a prísudok sú rovnocenné vetné členy 

 

Zhoda -  prísudok sa svojím tvarom prispôsobuje podmetu 

            -  prísudok sa zhoduje s podmetom v osobe, čísle aj rode 

 

 

VII.  Informujeme presne a pútavo 

          A)  Projekt – je dielo, výtvor v hociktorej oblasti ľudskej činnosti 

                                   -   je spravidla výsledkom spolupráce viacerých ľudí (skupiny, tímu) 

                                   -   obsahuje plán – návrh, časový harmonogram, rozdelenie úloh, potrebný materiál,  

                                        pomôcky,  

- výsledok sa prezentuje 

 

VIII.  Opakovanie učiva zo 6. ročníka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                          Vypracovala: Mgr. Tunde Halajová, CZŠ R. Zaymusa Žilina 


