
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 2 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia pre druhý stupeň ZŠ 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Ročník 5. - 9. ročník 

 

Ročník Triedy Vyučujúci predmetu (skr.) 

5. ročník 5.A, 5.B, 5.C ORA, STE 

6. ročník 6.A, 6.B PUŠ, ORA 

7. ročník 7.A, 7.C STE, ORA 

8. ročník 8.A, 8.B, 8.M STE, PUŠ 

9. ročník 9.A, 9.B, 9.M STE,PUŠ, LAZ 

 

Časový rozsah výučby(počet hodín týždenne) 

 ŠVP ŠkVP 

5. ročník 5 5 

6. ročník 5 5 

7. ročník 4 4 

8. ročník 5 5 

9. ročník 5 5 

ŠVP = Štátny vzdelávací program  

ŠkVP = Školský vzdelávací program 



1 Charakteristika predmetu 

 

Základnou funkciou vyučovania predmetu čitateľská gramotnosť na 2. stupni základnej školyje 

rozvíjať v žiakoch sociálne a kultúrne zručnosti. To znamená, aby boli schopní nielen slová, vety, texty 

prečítať, ale ich aj pochopiť a ďalej pracovať s ich obsahom a nadobudnutými informáciami. Čitateľská 

gramotnosť je teda základná kompetencia, bez ktorej nie je možné dosahovať ďalšie kompetencie. 

V predmete nie sú podstatné rýchlosť a plynulosť čítania, ale prioritné je pochopenie textu a používanie 

písaných textov.  

Čitateľská gramotnosť je vnímaná ako súčasť funkčnej gramotnosti, teda schopnosti spracovať 

informácie z tlačeného a písaného textu    a využiť ich pri riešení rôznych situácií každodenného života. Preto 

v predmete čitateľská gramotnosť nemožno pracovať iba s textami, ktoré žiak číta v škole, teda s učebnými 

textami, ale aj s textami v spojitosti s jeho bežným životom mimo školy. Prostredníctvom takýchto 

rôznorodých textov žiak spoznáva kultúru slova, rozličné hodnoty, vniká do postojov postáv a podobne, a to 

dáva čítaniu ďalší rozmer – to odlišuje čitateľskú gramotnosť od osvojovania si techniky čítania. Pri práci 

s textami s rôznym obsahom si žiak zároveň osvojuje spisovnú podobu materinského jazyka, správny 

pravopis a gramatiku a najmä rozvíja si vyjadrovacie (komunikačné) schopností, a to na úrovni ústnej 

i písanej. 

Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti slovenský jazyk a literatúra. Pri tvorbe obsahovej náplne 

predmetu sme vychádzali z obsahového štandardu Slovenského jazyka a literatúry, ale tiež sme sa opierali 

o mimočítankové čítanie (časopis Slniečko, G. Futová – Brata musíš poslúchať, periodika, materiály 

z internetu, ...). Na túto vzdelávaciu oblasť vyčlenil ŠkVP 1 vyučovaciu hodinu, t.j. 33 vyučovacích hodín 

v piatom ročníku. 

 

2 Ciele predmetu 

Čitateľská gramotnosť je komplexný súbor čitateľských zručností  potrebných na efektívnu prácu s 

textom. Cieľom rozvíjania čitateľskej gramotnosti je taký čitateľ, ktorý disponuje čitateľskými 

kompetenciami, ktoré mu umožňujú pracovať s rozličnými druhmi textov používaných na rôzne účely.  

Čitateľské kompetencie zahŕňajú: 

                        - techniku čítania,  

                        - schopnosť a proces pochopenia textu,  

                        - schopnosť identifikovať informácie v texte, hodnotiť prečítané, zapamätať si myšlienky 



textu, reprodukovať text, dedukovať na základe textu, utvoriť si úsudok,  

                        - schopnosť logicky spájať súvislosti, vyvodiť hlavné myšlienky, poučenia, závery,  

                        - schopnosť konštruovať myšlienky nad rámec textu a spájať ich v kontexte s predošlými 

poznatkami a vedomosťami.  

Čítanie teda zahŕňa nielen zvládnutie techniky čítania, ale aj intelektuálne spracovanie informácií a 

ich praktické uplatnenie, využitie v každodennom živote. V procese vzdelávania v predmete čitateľská 

gramotnosť sa žiak stretne s rôznymi situáciami čítania, s rôznymi typmi textov. Pre rozvoj čitateľskej 

gramotnosti je totiž potrebné zadávať pestré úlohy, ktoré sa týkajú rôznych druhov textov. 

Druhy textov:  

a) literárne texty 

b) informačné texty 

c) súvislý text – napr. rozprávanie, opis, charakteristika, správa, inštrukcia 

d) nesúvislý text – napr. formuláre, grafy, mapy, cenníky, tabuľky, diplomy, inzeráty 

 

3 Vzdelávací obsah: 
 

Vzdelávací obsah tvoria tri oblasti: Jazyková komunikácia 

Komunikácia a sloh 

Čítanie a literatúra 

V oblasti Jazyková komunikácia žiaci nadobúdajú schopnosti, vedomosti, zručnosti a kompetencie potrebné 

k osvojovaniu si spisovnej podoby slovenského jazyka. 

V oblasti Komunikácia a sloh sa žiaci učia vnímať a chápať rozličné jazykové informácie, čítať s porozumením, 

kultivovane písať a rozprávať. Nadobúdajú kompetencie aj text analyzovať a kriticky hodnotiť. 

Oblasť Čítanie a literatúra ponúka literárne vzdelávanie. Žiaci poznávajú prostriedky čítania, základné 

literárne druhy a žánre, získavajú také intelektuálne zručnosti, ktoré z nich robia vzdelaných čitateľov, ktorí 

v literatúre nachádzajú zábavu, poučenie, vedia sa v nej orientovať, intelektuálne a duchovne vzdelávať. 

 

Obsahom SJL je:  

- pochopenie vzdelávania v slovenskom jazyku, v ktorom sa odráža historický a kultúrny vývoj národa 
a zároveň je významným zjednocujúcim činiteľom národného spoločenstva a dôležitým prostriedkom 
celoživotného vzdelávania 

- vnímanie a postupné osvojovanie si jazyka ako bohatého mnohotvárneho prostriedku k získavaniu 
a odovzdávaniu informácií, vyjadrovania vlastných postojov a názorov 

- pozitívny vzťah k jazyku v rámci interkultúrnej komunikácie 
- zvyšovanie jazykovej kultúry verbálnych a písomných jazykových prejavov 
- ovládanie pravopisnej normy spisovného jazykanadobudnutie vzťahu k slovesným umeleckým dielam, 

vlastným čitateľským zážitkom 
- rozvíjať pozitívny vzťah k literatúre a ďalším druhom umenia vychádzajúcich z umeleckých textov 

a k rozvíjaniu vlastného emocionálneho a estetického vnímania a cítenia 
 
 



 
 
 

Mesiac Hodina Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

IX. 
  

 Aktivizácia vedomostí z I. stupňa 
ZŠ 

Aktivizácia a fixácia 
vedomostí 
Rozdelenie hlások 
Vybrané slová, 

Žiak ovláda pravidlá aktívneho 
počúvania, zásady učenia sa, 
pravidlá správneho čítania a 
vie o pravidlách na 

OSR, VMR 

  1. - Úvodná hodina 

  2. - Opakovanie -hláskoslovie 



  3. - Opakovanie –ortografia interpunkčné 
znamienka SD, 
ohýbanie 
Psychohygiena 
učenia   

zlepšovanie pamäti.  

  4. - Opakovanie –morfológia 

  5. - Vstupný test 

  6. - Ako sa učiť. Čítate radi ? 

  7. - Vstupný diktát 

  8. - Oprava a analýza diktátu 

    I. Zhovárame sa a diskutujeme Interview - cielený 
rozhovor, 
zatvorené a 
otvorené otázky, 
typy interview. 
Oznamovacia, 
opytovacia, 
rozkazovacia , 
želacia veta. 
Melódia vety 
(oznamovacia, 
opytovacia, 
rozkazovacia, 
zvolacia, želacia), 
slovosled, melódia 
v opytovacej 
otázke. Rozdelenie 
hlások podľa 
znelosti, splývavá 
výslovnosť, pravidlá 
spodobovania 
Diskusia, názor, 
argument, 
ospravedlnenie – 
ústne, 
ospravedlnenie s 
vysvetlením, 
vyjadriť 
súhlas/nesúhlas. 
Prozodické 
vlastnosti reči. 
Hlavný slovný 
prízvuk . 

Žiak vie uskutočniť interview 
na zadanú alebo voľnú tému. 
Vie vytvoriť písomnú verziu 
interview. Vie aplikovať 
teoretické vedomosti o 
formálnej úprave. Vie zvoliť 
vhodný spoločenský tón. Vie 
začať a ukončiť komunikáciu 
so známymi ľuďmi. Pozná 
teoreticky typy interview. Žiak 
ovláda interpunkciu  v 
jednoduchej vete, ovláda 
pravopis, vie rozlíšiť typy viet. 
Žiak vie správne intonovať 
všetky druhy viet. Vie 
samostatne tvoriť jednoduché 
holé a rozvité vety,  pričom 
dodržiava správny slovosled a 
správne používa interpunkčné 
znamienka. Žiak ovláda 
rozdelenie hlások podľa 
znelosti: znelé, neznelé, 
zvučné. Ovláda definíciu 
spodobovania, pravidlá, 
výnimky, dodržiava splývavú 
výslovnosť. Žiak vie vecne 
argumentovať.  Žiak vie 
vytvoriť z textu na základe 
čiastkových informácií 
hypotézu o jeho závere a 
svoju hypotézu overiť  v 
diskusii. Vie zhodnotiť 
obsahovú stránku prijatého 
prehovoru a vysloviť  
protiargumenty.  Žiak chápe 
formálnu stránku textu a 
dokáže ju vyjadriť hlasovými 
prostriedkami: prestávkou, 
silou  hlasu a dôrazom. Žiak 
vie definovať PM ako SD, vie 
uviesť príklady na jednotlivé 
pomenovania, vie správne 
určiť GK, najmä pádovú 
väzbu.  Žiak vie vymedziť 
vzory, vie rozlíšiť PM podľa 
rodu, ovláda spisovné 
skloňovanie, vie určiť GK PM 
MR. Žiak ovláda neživotné PM 
MR Žiak vie rozlíšiť a  vysvetliť 
pojem správa. Žiak vie 
vytvoriť na zadanú alebo 
ľubovoľnú tému správu,  
oznámenie, dokáže rozlíšiť 
správu a oznámenie. Pozná 
novinovú správu. Žiak ovláda 

OZO, VMR,ENV, MVD 

  9.-10 - Komunikácia – interview 

  11. - Vety podľa obsahu, ( zámeru 
hovoriaceho) - typy viet 

X. 12. - Želacie vety, zvolanie 

  13. - Melódia viet, slovosled 

  14.-15 - Spoznávajme spoluhlásky          
Spodobovanie na konci slova 
pred prestávkou 

  16.-17 - Spodobovanie spoluhlások 
vnútri slova a na hranici slov 

  18.-19 - Diskusia 

  20. - Prestávka, sila hlasu, dôraz- 
pracujte s hlasom 



vymedzenie vzorov, 
skloňovanie, určovanie GK, 
podstatných mien ŽR.  

    II. Podstatné mená  Definícia. Životné 
podstatné mená 
MR. Vzor chla.p 
Vzor hrdina. 
Neživotné 
podstatné mená 
MR  dub, stro.j 

Žiak ovláda vymedzenie 
vzorov, skloňovanie, GK. 
Správne skloňovanie slova 
euro.  

ENV, VMR, OSR 

  21. - Podstatné mená  

  22.-23 - Podstatné mená  MR : vzor 
chlap  

XI. 24.-25 - Podstatné mená MR: vzor 
hrdina  

  26. - Fixačná hodina-vzory chlap 
a hrdina 

  27.-28 - Podstatné mená MR : vzor dub 

  29.-30 - Podstatné mená MR : vzor stroj 

  31. - Fixačná hodina-vzory dub 
a stroj 

  32. - Diktát č.1 - podstatné mená 
mužského rodu 

  33. - Oprava diktátu 

    III.Chceme byť informovaní Definovanie 
útvarov správa a 
oznámenie, 
novinová správa.  

  MDV 

  34. - Správa 

  35. - Oznámenie 

XII.     Vzor žena Vzor 
ulica Vzor dlaň, 
vzor kosť Vzor 
mesto, vzor srdce 
Vzor vysvedčenie, 
vzor dievča 
Piktogram, 
čitateľská 
gramotnosť Všetky 
vzory PM, správne 
skloňovanie, 
použitie vo vetách. 
Pohľadnica, 
vianočné pozdravy. 
Osobné základné a 
osobné 
privlastňovacie 
zámená Súkromný 
list ako útvar 
Základné a radové 
číslovky, pravopis. 
Definícia, štruktúra,  
charakter, úče.,   

Žiak vie vysvetliť termín 
piktogram, pozná jeho 
funkciu, pozná význam 
známych piktogramov. Vie 
získať informácie z grafu a 
mapy. Žiak vie rozlíšiť, 
porovnať a vysvetliť pojmy 
pohľadnica a súkromný list. 
Žiak vie vytvoriť text 
pohľadnice v súlade s cieľom 
komunikácie. Žiak vie napísať 
adresu odosielateľa na 
pohľadnicu. Žiak vie vyhľadať 
zámená v  texte. Žiak vie 
rozlíšiť osobné privlastňovacie 
zámeno od základného. Žiak 
bez chyby a spisovne skloňuje 
zámená. Štruktúra listov. 
Úvodné a záverečné formulky. 
Žiak vie vytvoriť na zadanú 
alebo voľnú tému súkromný 
list. Písanie zámen s veľkými 
písmenami v korešpondencii. 
Žiak vie rozoznať základné a 
radové číslovky v texte. Vie 
aplikovať vedomosti o ich 
skloňovaní a dodržiava ich 
pravopis. Žiak dokáže rozlíšiť a 
identifikovať vecné a 
umelecké texty. Žiak vie 
vytvoriť pozvánku na zadanú 
tému. Žiak vie vytvoriť vlastnú 

MDV, 
TBZ,VMRMUVTBZ,MUV, 
MDV 

  36.-37 - Podstatné mená ŽR : vzor žena 

  38.-39 - Podstatné mená ŽR: vzor ulica 

  40. - Upevňovanie vzorov žena, 
ulica, pravopis 

  41. - Fixačná hodina - vzory žena, 
ulica 

  42.-43 - Podstatné mená ŽR: vzory dlaň, 
kosť 

  44. - Pravopis vzorov dlaň a kosť 

  45. - Fixačná hodina – vzory dlaň, 
kosť 

  46.-47 - Podstatné mená SR: vzor mesto 
a srdce 

I. 48.-49 - Podstatné mená SR: 
vysvedčenie, dievča 

  50. - Pravopis vzorov stredného 
rodu 

  51. - Fixačná hodina-vzory SR 

  52. - Vieme čítať piktogramy, mapy, 
grafy ? 

  53. - Hodina precvičovania 
skloňovania podstatných mien 

  54. - Test - podstatné mená 

  55. - Diktát č. 2 -  podstatné mená 
ženského a stredného rodu 

  56. - Analýza testu a kontrolného 
diktátu 

  57. - Pohľadnica, text a adresa 

  58.-59 - Zámená 



II. 60. - Súkromný list, adresa vizitku. Žiak vie rozlíšiť, 
porovnať a vysvetliť pojem 
plagát. Žiak vie vytvoriť na 
zadanú alebo ľubovoľnú tému  
plagát. Žiak ovláda termín, vie 
žáner identifikovať, vie 
napísať inzerát. Žiak vie v 
texte vyhľadať fakty a spojiť 
čiastkové informácie do 
komplexnej informácie. Žiak si 
systematicky tvorí poznámky, 
zaznamenáva si kľúčové slová. 
Vie v rozličných informačných 
zdrojoch vyhľadať informácie.   
Žiak vie rozlíšiť PRM v texte. 
Žiak ovláda GK prídavných 
mien,vie rozlíšiť akostné 
a vzťahové, vie uviesť príklady 
a rozlíšiť ich v texte. Žiak vie 
správne použiť akostné 
prídavné mená  a vystupňovať 
ich. Žiak vie roztriediť 
prídavné mená podľa 
gramatického rodu. Správne a 
spisovne skloňujeme, ovláda 
pravopisné zásady. Žiak si 
osvojí znaky a prostriedky 
OSP, dokáže rozlíšiť 
rozprávanie a opis. Vie 
napísať krátky jednoduchý 
statický opis. Štruktúra textu 
U-J-Z. Žiak chápe význam 
prídavných mien v opise 
ilustrácie/obrázka. Osnova 
opisu. Koncept, čistopis. 
Odseky.  Žiak dokáže stručne 
opísať osobu podľa osnovy, 
aplikuje vedomosti o OSP, 
podstatných a prídavných 
menách. Žiak vie vysvetliť 
pojem synonymum a 
antonymum. Žiak si vie overiť 
významy neznámych slov v 
jazykovedných príručkách. 
Žiak vie definovať rozprávací 
slohový postup, dokáže 
porovnať opisný a rozprávací 
slohový postup, vie zaradiť 
ukážku k OSP a RSP. Vie 
zostaviť osnovu, dokáže 
písomne zostaviť rozprávanie.  
Žiak vie určiť slovesá vo vete. 
Vie určiť GK osobu, číslo, čas. 
Správne spisovne časuje, vie 
časovať sloveso byť, ovláda 
pravopis slovies v ohýbacích 
príponách. Žiak vie zostaviť 
jednoduché rozprávanie, 
rešpektuje časovú 
postupnosť. Vie vymyslieť 
príbeh s prvkami opisu a 
ústne prezentovať svoje 
rozprávanie.  

  61.-62 - Číslovky 



    IV. Píšeme si so známymi   Žiak samostatne vypracuje 
školskú písomnú prácu, 
vytvorí jej opravu.  

TBZ 

  63. - Vecný a umelecký text 

    V. Informujeme včas a správne Poznámky, 
konspekt.  

Žiak ovláda správne 
rozdeľovanie slov, vie určiť 
predponu v slove, vytvára 
nové slová, obohacuje si 
slovnú zásobu, pozná a vie 
použiť sltv. predpony. Žiak 
ovláda pojmy 
jednovýznamové a 
viacvýznamové slová, termín 
homonymum, vie uviesť 
príklady. Vie vyhľadať význam 
slov a vie ich určiť v texte. Žiak 
pozná malé útvary ľudovej 
slovesnosti, dokáže uviesť 
príklady, vie vysvetliť význam 
frekventovaných spojení – vie 
nájsť význam v FS. Žiak vie 
rozlíšiť dynamický opis, pozná 
prostriedky dynamického 
opisu, vie zostaviť opis 
pracovného postupu – recept, 
výroba predmetu. Žiak vie 
vysvetliť pojmy spisovný jazyk 
a nárečie a uviesť konkrétne 
príklady, vie pomenovať svoje 
nárečie a vysvetliť jeho 
špecifikum.  

TBZ, OSR, RLK 

  64. - Pozvánka, vizitka  

  65. - Plagát, inzerát 

  66. - Ako sa učiť. Vieme, čo je v texte 
dôležité ? 

    VI. Prídavné mená Vymedzenie, 
definícia. Akostné 
prídavné mená. 
Gramatická 
kategória- 
stupňovanie.  Vzor 
pekný, skloňovanie, 
pravopis  Vzor 
cudzí, skloňovanie, 
pravopis . 

  ENV, OSR, OZO 

  67.-68 - Prídavné mená 

  69. - Akostné a vzťahové PRM 

  70. - Stupňovanie PRM 

  71.-72 - Skloňovanie prídavných mien: 
vzor pekný 

III. 73.-74 - Skloňovanie prídavných mien: 
vzor cudzí 

  75. - Prídavné mená – fixačná 
hodina 

  76. - Test-prídavné mená 

  77. - Analýza testu 

    VII. Opisujeme svet vôkol nás Opisný slohový 
postup, znaky, 
prostriedky . 
Synonymá – slová s 
podobným 
významom, MSS. 
Antonymum – 
slovo s opačným 
významom 

  ENV, OSR,  

  78.-79 - Opisujeme živočíchy/zvieratko 

  80.-81 - Opisujeme osobu 

  82. - Synonymá, antonymá 

    VIII.Tvoríme jednoduché príbehy  Rozprávací slohový 
postup, osnova, 
členenie 
rozprávania 
Definícia, osoba, 
číslo, čas  
Ortografia slovies, 
činnostné a stavové 
slovesá. Sloveso 
byť. Slovotvorné 

  VMR, RLK,  

  83. - Jednoduché rozprávanie-
osnova 

  84.-85 - Slovesá 

  86. - Pravopis slovies 

IV. 87. - Diktát č.3 - prídavné mená, 
slovesá 

  88. - Jednoduché rozprávanie-
časová postupnosť 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.r. literatúra 

 

Mesiac Hodina Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

IX.   Pozvánka do knižnice Od papyrusových zvitkových 
kníh po kníhtlač. Slovník, 
atlas, leporelo, paperback, 
kronika... Charakter knižnice, 
knižničné služby, typy 
knižníc, najväčšie knižnice, 
Slovenská národná knižnica 

Žiak vie vymenovať 
knižničné služby, pozná 
typy knižníc.  

MUV 

  1. - Úvodná hodina 

  2.-3 - Knižnice 

    Ľudová pieseň . Folklór a folklórne tradície 
nášho ľudu, ľudové tradície, 
pieseň – definícia, typológia 
piesne. Pracovné piesne pri 

Žiak vie rozlíšiť druhy 
ľudových piesní na 
základe ich obsahu. Vie 
vysvetliť vznik a význam 

RLK, VMR, ENV, 

  4. - Pracovné piesne 

  5. - Ľúbostné piesne 

  89. - Príbeh a opis patria k sebe predpony, 
odvodené slová 
Viacvýznamové 
slová, homonymá. 

  90.-91 - I. písomná práca zo 
slohu                      Statický opis 

  92. - Analýza a oprava I. písomnej 
práce. 

  93. - Jednovýznamové a 
viacvýznamové slová 

  94. - Slabičné a neslabičné 
predpony. Odvodené slová 

    IX. Opakovanie Koncoročné 
hodnotenie, 
uzatváranie 
známok.  

  TBZ 

  95. - Zhrnutie jednotlivých TC 

  96. - Výstupný diktát 

  97. - Výstupný test 

  98. - Oprava diktátu a analýza 
výstupného testu 

V. 99. - Záverečná hodina 



  6. - Vojenské, regrútske a zbojnícke 
piesne 

rôznych 
príležitostiach.Charakter 
ľúbostných piesní. Pozadie 
vzniku vojenských a 
zbojníckych piesní, regrútske 
piesne.  Obrady v živote 
našich predkov : Morena, 
Fašiangy, svadba, krst, 
Vianoce... Výstavbové a 
štylistické prostriedky piesne 
: verš, strofa, refrén, rým, 
rytmus, zdrobnenina, 
prirovnanie, personifikácia. 
Varianty piesní. Termín 
zľudovená pieseň, autori : 
Tomášik, Urbánek... Portrét 
Jána Kollára, Viliam Figuš- 
Bystrý, Mikuláš Schneider-
Trnavský... Doplnkové 
čítanie, regionálne piesne 
Liptova, Projekt Sme súčasní 
zberatelia.  

ľudových piesní ako 
súčasť kultúrneho 
dedičstva národa. Žiak 
vie vysvetliť pojmy verš, 
strofa, rým, rytmus. Vie 
vyhľadať verš, strofu v 
básni. Vie rozlíšiť 
rytmus v básni. Vie určiť 
slová v básni, ktoré sa 
rýmujú. Vie rozlíšiť 
personifikáciu v texte. 
Vie vytvoriť 
personifikáciu. Žiak vie 
vymenovať dôležité 
obrady v živote našich 
predkov, pozná 
niekoľko obradových 
piesní.  Žiak dokáže 
vysvetliť termín 
zľudovená pieseň, 
pozná mená autorov 
piesní. Žiak vie 
vymenovať mená 
zberateľov ľudových 
piesní. Pozná dielo Jána 
Kollára. Žiak si osvojí 
názvy niekoľkých piesní 
regiónu. Dokáže 
vypracovať projekt na 
tému ľudová pieseň. 

X. 7. - Obradové piesne 

  8. - Zľudovená pieseň 

  9. - Zberatelia ľudových piesní – J. 
Kollár 

. 10. - Piesne regiónu + opakovanie TC 
ľudová pieseň,  

. 11. - Písomná práca - ľudové piesne 

.   Ľudové rozprávky Život a dielo. Prostonárodné 
slovenské povesti. Rozprávka 
: znaky, typológia, termíny 
gradácia, magické číslo, 
fantastická a realistická 
rozprávka, ľudová rozprávka. 
Fantastická a realistická 
rozprávka – porovnanie. 
Reprodukcia, analýza textu. 
Znaky rozprávky. Technika 
správneho dialogizovaného 
čítania. Kompozícia 
rozprávky : hlavná a vedľajšia 
postava, odsek, dialóg a 
monológ, funkcia gradácia a 
magických čísel. Téma 
rozprávky. Malé útvary 
ľudovej slovesnosti : 
hádanka, príslovie, porekadlo 
a pranostika. Realistická 
rozprávka. Arabská rozprávka 
a kultúra iných národov.   

 Rozprávka – ľudová, 
autorská. Vie vysvetliť 
pôvod rozprávky. Vie 
charakterizovať ľudovú 
rozprávku ako súčasť 
ľudovej slovesnosti. Vie 
rozlíšiť ľudovú 
rozprávku od autorskej. 
Vie vymenovať 
zberateľov a autorov 
rozprávok. Vie vysvetliť 
význam činnosti 
zberateľov rozprávok 
vo vytváraní ľudských a 
národných hodnôt. Vie 
vyhľadať v texte hlavné 
znaky rozprávky. Vie 
vysvetliť ich úlohu vo 
fantastickej rozprávke. 
Vie zdôvodniť úlohu 
fantázie a fantastických 
javov, magických čísel a 
predmetov. Vie rozlíšiť 
fantastické a realistické 
rozprávky. Žiak dokáže 
vyhľadať v texte 
rozprávky malé útvary 
ľudovej slovesnosti, 
pozná rozdiel medzi 
žánrami. Vie 
vymenovať niekoľko 
príkladov. Žiak vie 
vymenovať názvy 

OSR, OZO, VMR 

XI. 12. - Pavol Dobšinský 

. 13. - Veterný kráľ 

. 14. - Sitno 

. 15. - Zemský poklad 

. 16. - Ženský vtip 

. 17. - Rozprávky Tisíc a jedna noc 

. 18. - Kubove príhody 

XII. 19. - Fixačná hodina  

. 20. - Písomná práca 



rozprávok iných 
národov. 

.   Poézia nonsensu Humor, nonsens a poučenie 
v slovenskej ľudovej 
rozprávke. Termín nonsens, 
princípy nonsensu, hra, 
nonsens v slovenskej 
a svetovej literatúre : Válek, 
Hevier, Janovic, Moravčík, 
Žáry, Carroll, Rodari...  

  Žiak pozná 
terminológiu humor, 
poučenie, nonsens, vie 
ich vyhľadať v texte 
rozprávky. Vie vysvetliť 
pôvod nonsensu 
v ľudovej slovesnosti. 
Vie na konkrétnej 
ukážke vysvetliť, ako 
vzniká nonsens. Vie 
vymenovať mená 
spisovateľov nonsensu.  

MUV, OSR,  

. 21. - Nonsens, autori nonsensu 

. 22. - M. Válek : Ako sa Kubo stratil 

I. 23. - Š. Moravčík : Starodávna povedačka 

. 24. - J. Navrátil : Óda na kľúčovú dierku 

. 25. - Zhrnutie literatúry nonsensu 

. 
  

Ľudové rozprávky s prvkami 
nonsensu 

Princíp nonsensu a hry, 
autorský štýl jednotlivých 
spisovateľov. Nonsens 
v ľudovej rozprávke 
a nonsens v autorskej tvorbe 
– porovnanie. Kultúra 
a tradície iných národov 
a inonárodný charakter 
rozprávok. Zvieracia 
rozprávka  

Vie vysvetliť znaky 
nonsensu v texte (v 
poézii a v próze).  Vie 
vysvetliť  nonsens  ako 
štylizáciu textu. Vie 
vysvetliť funkciu 
nadpisu. Vie vyhľadať 
a posúdiť súvislosti 
medzi nadpisom 
a textom. Vie vysvetliť 
členenie textu na 
odseky. Vie vyhľadať 
kľúčové slová v odseku. 
Vie zdôvodniť, prečo sa 
literárne dielo člení na 
kapitoly.  

MUV, 

. 26. - Deväťdesiatdeväť bratov a stý Ruža 
(Zakarpatská Ukrajina ) 

. 27. - O červenej sliepočke (írska 
rozprávka) Vták Hrom (indiánska 
rozprávka)  

II.   Autorské rozprávky Život a dielo Andersena, typ 
Andersenovej rozprávky. 
Podujatie knižníc Noc 
s Andersenom. Autorská 
rozprávka. Porovnanie 
slovenskej ľudovej rozprávky 
s Andersenovou rozprávkou. 
Typ hrdinu, morálka 
a poučenie. Veršovaná 
rozprávka. Kompozícia 
rozprávka v rozprávke. 
Moderná rozprávka. Prvky 
ľudových rozprávok v texte 
Feldeka, rozprávač vo 
Feldekových textoch, Feldek 
a jeho rodina ako hrdinovia 
textov.  Reprodukcia, analýza 
textu, dialóg a monológ.  
Moderná rozprávka 
s prvkami nonsensu : 
Rozprávky uja Klobásu. Profil 
autora, nonsensová výstavba 
v texte. Život a dielo 
L.Carrolla, nonsens ako 
základný výstavbový 
prostriedok.  

Žiak pozná charakter 
Andersenovej 
rozprávky, vie 
vymenovať 
najznámejšie 
Andersenove 
rozprávky, ovláda ich 
reprodukciu. Žiak vie 
vymenovať 
najvýznamnejšie diela 
Feldeka, pozná a vie na 
konkrétnom texte 
vysvetliť pojem 
moderná rozprávka. 
Pozná význam diela 
Čapka Žiak dokáže 
posúdiť rozdiel medzi 
fantastickou 
a modernou 
rozprávkou, čarodejnica 
a škriatok v obidvoch 
typoch rozprávky. Vie 
vysvetliť pojmy viažuce 
sa k bábkovej hre. Vie 
vysvetliť  úlohu 
bábkoherca. Vie 
vysvetliť pojem 
animácia. Vie vysvetliť 
rozdiel medzi bábkami. 
Pozná úlohu osôb, 
ktoré sa podieľajú pri 
inscenácii.  

VMR, ENV, MDV 

. 28. - H. CH. Andersen 

. 29. - Andersen : Slimák a ružový ker 

. 30. - M. Rúfus : Pamodaj šťastia 

  31. - Ľubomír Feldek : Nepodpísaná 
rozprávka 

. 32. - K. Čapek : Rozprávka psia 

. 33. - RoaldDahl : Čarodejnice 

III. 34. - Július Satinský. Rozprávky uja 
Klobásu. Mimočítankové čítanie 

. 35. - LewisCarroll : Alica v krajine 
zázrakov 

. 36. - Fixácia  TC rozprávky, 

. 37. - Písomná práca 

.   Pozrime si rozprávku Bábková hra, inscenácia Vie vysvetliť rozdiel MDV, RLK 



. 38. - V bábkovom divadle : Krása 
Nevídaná 

bábkovej hry. Bábky. 
Najznámejšie bábkové 
divadlá na Slovensku. 
Inscenácia. a inscenáciou. 
Tvorcovia divadelnej hry,  
scenár - scenárista, herci,  
dramaturg, režisér, 
výtvarníci, hudobný 
skladateľ.  Filmová a 
televízna rozprávka,  scenár, 
režisér, herec, zvukové 
efekty. Filmová (televízna) 
podoba literárneho textu.  
Filmová rozprávka ako žáner.  
Literárny scenár. Filmová 
rozprávka Perinbaba Juraja 
Jakubiska. Viktor Kubal 
a jeho tvorba.  

medzi prozaickým 
textom a jeho 
zdramatizovanou 
podobou. Pozná tvorbu 
Viktora Kubala, 
zakladateľa 
slovenského kresleného 
filmu.  

. 39. - Filmová rozprávka: Perinbaba 

. 40. - Animovaný film: Zbojník Jurko 

    Čo opriadli povesti Znaky povesti. Typ miestnej, 
historickej a heraldickej 
povesti. Základné znaky 
jednotlivých typov povestí, 
kompozícia povesti. Technika 
správneho čítania. Historická 
povesť, VM tradície, 
osobnosť Svätopluka. 
Miestna povesť. Život a dielo 
Márie Ďuríčkovej. Heraldická 
povesť.  

  Vie vysvetliť rozdiely 
medzi povesťou a 
rozprávkou. Vie priradiť 
povesti k jednotlivým 
druhom. Vie rozlíšiť 
ľudové a autorské 
povesti. Vie rozlíšiť, čo 
je v povesti fantastické 
a čo realistické. Vie  
sformulovať hlavnú 
myšlienku povesti. Vie 
podrobne 
reprodukovať 
regionálnu povesť. Vie 
vymenovať autorov 
národných povestí Žiak 
pozná termín 
heraldická povesť. Žiak 
pozná základné údaje o 
tvorbe Márie 
Ďuríčkovej. Pozná a vie 
reprodukovať 
regionálne povesti.  

  

IV 41. - Povesť 

. 42. - Zakopaný meč pod Zoborom 

. 43. - Matej kráľ a bača 

. 44. - Jozef Horák : Detvan a Jánošíkov 
poklad 

. 45. - Mária Ďuríčková : Kôň so zelenou 
hrivou 

. 46. - Alojz Medňanský : Čertova brázda 

. 47. - Anton Habovštiak : Tri zlaté ruže 

. 48. - Regionálne povesti 

. 49. - Upevňovanie vedomostí, fixácia 
učiva 

. 50. - Písomná práca 

V   Legendy – príbehy spred tisícročí Patróni Európy, životopis, 
kultúrna a misijná činnosť. 
Legenda – znaky a žánrové 
vymedzenie legendy. 
Legendické prvky v texte 
Život Konštantína. Legenda 
ako príbeh zo života svätých. 
Ľudová legenda – 
rozprávanie vyjadrujúce 
predstavy a chápanie sveta, 
vecí a javov - vznik v 
súvislosti so šírením 
kresťanstva. Legenda – ako 
výsledok zapisovania 
príbehov v kláštoroch. 
Autorská legenda – umelecké 
spracovanie témy. Biblia – 
Starý a Nový zákon. Život a 
zázraky Krista. Lagerlöfová – 
prvá žena – nositeľka 
Nobelovej ceny. 

Pozná základné fakty o 
živote misii Konštantína 
a Metoda, má 
informácie o hlaholike. 
Vie odlíšiť legendu od 
rozprávky a od povesti. 
Vie rozlíšiť legendy 
podľa pôvodu. Pozná 
základné fakty i mýty o 
živote a činnosti Krista. 
Ovláda členenie Biblie. 
Pozná základné 
životopisné údaje 
SelmyLagerlöfovej. Vie 
vysvetliť termín 
Nobelova cena.  

MUV, OZO 

. 51. - Legendy - biblia 

. 52. - Život Krista 

. 53. - Konštantín a Metod 

. 54. - Kliment : Život Konštantína  

. 55. - Mataj 

. 56. - Jacopo de Voragine : Legenda o sv. 
Jurajovi 

.   Príbehy na rýchle čítanie Termín komiks, najznámejšie Vie vysvetliť komiks ako OSR, ENV,MDV 



  57. - Komiks                                                     
Jozef Schek : Jožinko 

komiksy. komiks - literárny 
žáner – prepojenie slovného 
a výtvarného umenia. Pôvod 
komiksu. princípy komiksu. 
vtip a humor v komikse. 
Slovenskí autori komiksu. 
Walt Disney ako najznámejší 
tvorca komiksu. Súvislosť 
komiksu s animovanými 
filmami Walta Disneyho.  

žáner s epickým dejom. 
Vie sformulovať hlavnú 
myšlienku komiksu. Vie 
vytvoriť komiks 
transformáciou príbehu 
do priamej reči v 
bublinách. Vie uviesť 
mená známych 
domácich aj svetových 
autorov komiksu.  

. 58. - O tatranskom kamzíkovi                      
          W. Disney: Tom a Jerry 

VI.   Vedomosti z každej oblasti  Definícia, typy, najznámejšie 
encyklopédie, systém 
vyhľadávanie Odlišnosti od 
umeleckej literatúry, 
odlišnosti od náučných 
textov sprostredkovaných 
učebnicou. Úloha hesla v 
encyklopédii – porovnanie s 
nadpisom v iných literárnych 
dielach. Usporiadanie hesiel 
v encyklopédii (abecedné, 
chronologické, 
systematické). Encyklopédia 
na internete. Wikipedia – 
charakter, princípy, klady i 
zápory.  

Ovláda termín 
encyklopédia, pozná 
najznámejšie 
encyklopédie, vie 
vyhľadávať informácie. 
Vie vysvetliť, ako sú 
zoradené informácie v 
encyklopédii. Vie 
vyčleniť hlavné 
informácie v texte. Vie 
vybrať vhodné 
informácie z najväčšej 
encyklopédie na svete – 
na internete Wikipedia 
- pri riešení konkrétnej 
úlohy.  

TBZ,RLK 

. 59. - Encyklopédie 

. 60. - Internetové encyklopédie 

.   Zhrnutie učiva     RLK, TBZ 

. 61.-62 - Opakovanie učiva 

. 63. - Písomná práca 

. 64. - Vyhodnotenie písomnej práce 

. 65. - Hodnotenie práce žiakov 

. 66. - Záverečná hodina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.r. gramatika 

Mesiac Hodina Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

IX. 

  

Opakovanie 
vedomostí a zručností 
z 5.ročníka 

opis ilustrácie/obrázka - 
ústne Skloňovanie 
podstatných mien, 
gramatické kategórie. 

Žiak vie definovať pojem opis 
ilustrácie/obrázka. Vie vytvoriť na zadanú 
tému opis ilustrácie/obrázka. Chápe význam 
prídavných mien v opise ilustrácie/obrázka.  

OSR 

  1. - Leto ako med 



  2. - Pozdrav z dovolenky Slovné druhy. Ohybné, 
neohybné. Základy 
prídavných mien.   

  3. - Nedokončený 
príbeh 

  4. - Obojaký plán 

  5. - Ťazkosti s letom do 
vesmíru 

  6. - Ťažkosti s letom do 
vesmíru                        
Keď upratuje mama 

  7. -  Zhrnutie TC 
opakovanie z 5. 
ročníka 

  8. - Vstupný test 

  9. - Analýza vstupného 
testu 

. 10. - Vstupný diktát 

. 11. - Oprava vstupného 
diktátu 

X. 
  

II. Zhovárame sa a 
diskutujeme 

zámená, delenie 
zámen: osobné – 
základné, 
privlastňovacie 
Diskusia, používanie 
argumentu 
a protiargumentu 
Predložky Precvičovanie 
a zhrnutie učiva o 
zámenách  

Žiak vie vyhľadať a pomenovať zámená vo 
vlastnom texte. Vie rozlíšiť osobné 
privlastňovacie zámeno od základného. Vie 
utvoriť osobné privlastňovacie zámeno od 
základného. Vie v komunikačnej situácii 
používať osobné základné a privlastňovacie 
zámená. Vie správne používať tykanie a 
vykanie. Žiak vie použiť správne výrazové 
prostriedky na vyjadrenie vlastného názoru. 
Na obhajobu vlastného názoru vie 
sformulovať objektívne aj subjektívne 
argumenty primerané komunikácii (vie 
presvedčivo argumentovať). Vie svoj názor 
kultivovaným spôsobom obhajovať. Žiak vie 
identifikovať predložky v texte. Žiak 
dodržiava správne predložkové väzby pri 
tvorbe slovných spojení, viet a celých textov. 
Žiak vie vysvetliť pojem vokalizácia 
predložiek a určiť ju v texte. Žiak vie 
identifikovať pojmy, dokáže ich prakticky 
odlíšiť.  

VMR, MUV 

. 12. - Rozhovor nie sú iba 
slová 

. 13. - Osobné  základné 
zámená 

. 14. - Osobné 
privlastňovacie 
zámená 

. 15. - Argument, 
protiargument 

. 16. - Väzba s pádom 

. 17. - Vokalizácia 
predložiek 

. 18. - Opakovanie zámen 

. 
  

III. Ako tvoríme slová 
/pomenovania/ 

 pravopisný, 
synonymický, 
frazeologický, slovník 
cudzích slov 
pravopisný, 
synonymický, 
výkladový,  cudzích 
slov, frazeologický 
Neutrálne a citovo 
zafarbené (expresívne) 
slová predponami -
slovotvorný základ, 
základové slovo, 
odvodené slovo  
slovotvorný základ, 
základové slovo, 
odvodené slovo  
Tvorenie slov  Tvorenie 
slov  

Žiak pozná funkciu jednotlivých 
jazykovedných príručiek. Vie si správne 
vybrať jazykovednú príručku na overenie 
významu slov. Žiak vie, čo znamenajú skratky 
a vysvetlenia v pravopisnom slovníku. Vie 
vyhľadať synonymá, ustálené slovné 
spojenia a vysvetliť význam cudzích slov. 
Žiak pozná funkciu jednotlivých 
jazykovedných príručiek. Vie si správne 
vybrať jazykovednú príručku na overenie 
významu slov. Žiak vie, čo znamenajú skratky 
a vysvetlenia v pravopisnom slovníku. Vie 
vyhľadať synonymá, ustálené slovné 
spojenia a vysvetliť význam cudzích slov. 
Žiak vie vysvetliť pojmy: neutrálne slová - 
citovo zafarbené (expresívne) slová a uviesť 
konkrétne príklady. Vie vyhľadať a rozlíšiť 
neutrálne a citovo zafarbené (expresívne) 
slová v texte. Vie vysvetliť štylistickú funkciu 
neutrálnych, citovo zafarbených 
(expresívnych) slov v texte. Žiak vie vysvetliť 
pojmy: tvorenie slov odvodzovaním, 
prípona,  slovotvorný základ, základové 

MUV, RLK,OZO 

. 19. - Práca so slovníkmi 

XI. 20. - Elektronické 
slovníky  

. 21. - Expresívne slová 

  22. - Tvorenie slov 
odvodzovaním 

. 23. - Tvorenie slov 
odvodzovaním 
príponami 

. 24. - Tvorenie slov 
skladaním 

. 25.-26 - Opakovanie- 
tvorenie slov 

. 27. - 2.kontrolný diktát 

. 28. - Oprava 
2.kontrolného 
diktátu 



slovo, odvodené slovo, tvorenie slov 
skladaním a uviesť príklady. Vie identifikovať 
slovotvorný základ, predponu a príponu a 
určiť ich funkciu pri zmene lexikálneho 
významu. Vie v texte priradiť základové 
slovo k odvodenému a naopak. Vie v texte 
identifikovať slová, ktoré vznikli skladaním 
a určiť slová, z ktorých vznikli.  Žiak sa vie 
spisovne vyjadrovať a správne tvorí slová 
odvodzovaním a skladaním. Žiak vie 
aplikovať vedomosti o tvorení slov v 
písanom texte. Vie aplikovať nadobudnuté 
vedomosti z ortografie, lexikológie, 
morfológie, syntaxe. Vie posúdiť text 
z hľadiska jazykovej správnosti.  

. 

  

IV. Svet je plný 
zaujímavých ľudí, vecí, 
javov 

 aktivizácia poznatkov 
z nižších ročníkov 
podstatné mená  rod, 
číslo, pád – pádové 
otázky; 
životnosť/neživotnosť 
Všeobecné/vlastné 
podstatné mená 
Konkrétne a abstraktné 
podstatné mená 
Skloňovanie 
konkrétnych 
a abstraktných 
podstatných mien 
skloňovanie, vzor pád 
piaty – zastarané 
oslovenie Zhrnutie 
vedomostí 
o podstatných menách 
Opisný slohový postup 
Osnova  statického 
opisu Príprava na 
1.písomnú  slohovú 
prácu-  statický opis  
Statický opis  Statický 
opis  systematizácia  
gramatické kategórie 
Stupňovanie akostných 
prídavných mien  vzor 
pekný/cudzí Delenie na 
individuálne a druhové 
Vzor otcov/matkin Vzor 
otcov/matkin 
Privlastňovacie 
prídavné mená – 
druhové Opakovanie – 
prídavné mená 
vonkajšia  a vnútorná, 
priama a nepriama  
Prídavné mená  
Prídavné mená  

Žiak vie pri komunikácii správne použiť 
ohybné slovné druhy – podstatné mená.  
Žiak vie pri komunikácii správne použiť 
ohybné slovné druhy - podstatné mená a ich 
gramatické kategórie (rod, číslo, pád).  Žiak 
vie aplikovať nadobudnuté vedomosti  
v praxi. Žiak vie identifikovať a vysvetliť 
význam konkrétnych a abstraktných 
podstatných mien v texte. Žiak vie roztriediť 
podstatné mená podľa gramatického rodu. 
Ovláda ohýbacie prípony konkrétnych 
a abstraktných podstatných mien a vie ich 
aplikovať pri skloňovaní. Vie aplikovať svoje 
vedomosti o skloňovaní podstatných mien 
pri tvorbe vlastného textu. Žiak vie 
identifikovať význam tvaru slova v piatom 
páde ako oslovenia. Žiak vie aplikovať v 
texte nadobudnuté vedomosti z ortografie, 
lexikológie, morfológie, syntaxe: dodržiava 
správne tvary podstatných mien vo vetách. 
Žiak vie vysvetliť pojem statický opis a je 
schopný využiť poznatky pri tvorbe 
vlastného textu  opisným slohovým 
postupom. Žiak vie vytvoriť osnovu, koncept 
pre pripravovaný text. Vie po krátkej 
príprave vytvoriť  na voľnú tému statický 
opis. Vie nahlas a plynulo prečítať svoj text, 
pričom správne artikuluje, intonuje. Vie 
prijať hodnotenie druhých (spolužiakov a 
učiteľa) a následne zapracovať 
identifikované chyby s cieľom zlepšiť 
organizáciu a nadväznosť myšlienok, opraviť 
jednotlivé chyby a formálnu úpravu textu. 
Vie napísať čistopis so zapracovanými a 
opravenými chybami. Žiak vie vytvoriť 
osnovu, koncept pre pripravovaný text. Vie 
vytvoriť na zadanú tému statický opis. Vie 
samostatne, formou tichého čítania 
skontrolovať svoj text s cieľom identifikovať 
jednotlivé chyby a následne ich opraviť, 
pričom pri oprave svojho textu aplikuje 
nadobudnuté znalosti z pravopisu, 
lexikológie, morfológie, syntaxe a slohu. Žiak 
zostaví kompozične a štylisticky ucelený 
písomný jazykový prejav s dodržaním znakov 
opisného slohového postupu. Žiak vie 
posúdiť text z hľadiska jazykovej správnosti. 

OSR, TBZ, ENV 

. 29. - Podstatné mená 

. 30. - Gramatické 
kategórie 
podstatných mien 

. 31. - Delenie podstatných 
mien 

XII. 32. - Delenie podstatných 
mien 

. 33. - Vzory podstatných 
mien 

  34. - Piaty pád – vokatív 

  35. - Opakovanie 
podstatných mien 

. 36. - Statický opis 

. 37. - Statický opis 

. 38. - Koncept  písomnej 
slohovej práce 

. 39. - 1. písomná slohová 
práca 

. 40. - Oprava 1.písomnej 
slohovej práce 

I. 41. - Prídavné mená 

. 42. - Stupňovanie 
prídavných mien 

  43. - Skloňovanie 
prídavných mien 

. 44. - Vzťahové prídavné 
mená 

  45. - Privlastňovacie 
prídavné mená 

. 46. - Vzory 
privlastňovacích 
prídavných mien 

. 47. - Vzory 
privlastňovacích 
prídavných mien 

. 48. - Druhové 
privlastňovacie 
prídavné mená 

II. 49. - Vzor páví 

  50. - Precvičovanie 
prídavných mien 



  51. - Charakteristika 
osoby - vonkajšia 

Vie zhodnotiť texty vytvorené niekým iným a 
svoje hodnotenie vie zdôvodniť. Žiak chápe 
dôležitosť gramatickej zhody medzi 
prídavným menom a podstatným menom 
pre porozumenie textu. Vie identifikovať 
akostné prídavné mená a vysvetliť ich 
funkciu v texte. Vie správne použiť akostné 
prídavné mená vo svojom texte  Žiak vie 
správne použiť akostné prídavné mená vo 
svojom texte a vystupňovať ich Vie vysvetliť 
funkciu stupňovania prídavných mien vo 
svojom texte. Žiak vie roztriediť prídavné 
mená podľa gramatického rodu. Žiak ovláda 
morfologické pravopisné javy pri skloňovaní 
vzorov pekný/cudzí. Vie aplikovať vedomosti 
o vzoroch vo vlastnom texte. Žiak vie 
vysvetliť a identifikovať vzťahové prídavné 
mená a vysvetliť ich funkciu. Žiak vie správne 
použiť vzťahové prídavné mená vo svojom 
texte Žiak vie vysvetliť a identifikovať 
privlastňovacie a zvieracie prídavné mená a 
určiť vzory otcov, matkin, páví. Vie vysvetliť 
ich funkciu v texte. Vie správne použiť 
privlastňovacie a zvieracie prídavné mená vo 
svojom texte. Žiak vie aplikovať v texte 
nadobudnuté vedomosti z ortografie, 
lexikológie, morfológie, syntaxe: žiak 
dodržiava správne tvary prídavných mien vo 
vetách. Žiak vie porovnať a odlíšiť  statický 
opis a charakteristiku osoby. Vie vysvetliť 
pojem charakteristika osoby. Vie po krátkej 
príprave vytvoriť na voľnú tému krátku 
charakteristiku osoby. Vie nahlas a plynulo 
prečítať svoj text, pričom správne artikuluje, 
intonuje, prispôsobuje tempo svojho prejavu 
poslucháčom. Vie prijať hodnotenie druhých 
(spolužiakov a učiteľa) a následne 
zapracovať identifikované chyby s cieľom 
zlepšiť organizáciu a nadväznosť myšlienok, 
opraviť jednotlivé chyby a formálnu úpravu 
textu. Vie napísať čistopis so zapracovanými 
a opravenými chybami. Žiak vie vysvetliť 
pojem charakteristika osoby. Vie  porovnať 
a odlíšiť vonkajšiu a vnútornú, priamu 
a nepriamu charakteristiku osoby. Vie po 
krátkej príprave vytvoriť na voľnú tému  
krátku charakteristiku osoby. Vie nahlas a 
plynulo prečítať svoj text, pričom správne 
artikuluje, intonuje, prispôsobuje tempo 
svojho prejavu poslucháčom. Vie prijať 
hodnotenie druhých (spolužiakov a učiteľa) a 
následne zapracovať identifikované chyby s 
cieľom zlepšiť organizáciu a nadväznosť 
myšlienok, opraviť jednotlivé chyby a 
formálnu úpravu textu. Vie napísať čistopis 
so zapracovanými a opravenými chybami. 
Žiak vie aplikovať v texte nadobudnuté 
vedomosti z ortografie, lexikológie, 
morfológie, syntaxe: žiak dodržiava správne 
tvary prídavných mien vo vetách. Vie 
posúdiť text z hľadiska jazykovej správnosti.   

. 52. - Charakteristika 
osoby - vnútorná 

. 53. - 3.kontrolný diktát 

. 54. - Oprava 
3.kontrolného 
diktátu 

    V. Svet v pohybe slovesá, Žiak vie identifikovať pojmy, dokáže ich MDV, VMR, 



III. 55. - Opakovanie slovies tykanie/vykanie, 
časovanie, neurčitok 
Sponové 
a plnovýznamové 
sloveso byť Slovesá vo 
vete, tvary slovies 
Porovnanie statického 
a dynamického opisu 
Osnova dynamického 
opisu Zvratné 
a nezvratné slovesné 
tvary rozprávanie 
s využitím priamej reči 
(ja- forma) – ústne  
osoba, číslo, čas 
gramatické kategórie 
slovies  spôsob–
oznamovací, 
rozkazovací, 
podmieňovací 
Jednoduchý a zložený 
slovesný tvar 
rozprávanie s využitím 
priamej reči (on – 
forma -) ústne Zhrnutie 
a precvičovanie učiva 
o slovesách   Slovesá   
druhy prísloviek: 
miesta, času, spôsobu 
a príčiny   uvádzacia 
veta, interpunkcia, 
úvodzovky   príslovky, 
citoslovcia Vyjadrený 
a nevyjadrený podmet  

prakticky odlíšiť. Žiak vie aplikovať znalosti o 
časovaní slovesa byť vo vlastnom texte. Žiak 
vie vysvetliť a identifikovať plnovýznamové a 
neplnovýznamové slovesá a vie vysvetliť ich 
funkciu v texte. Žiak vie porovnať a odlíšiť 
statický opis a dynamický opis, pozná 
základné znaky opisu pracovnej činnosti, 
využíva slovesá. Žiak vie vytvoriť osnovu, 
koncept pre pripravovaný text. Vie po 
krátkej príprave vytvoriť  na voľnú tému 
dynamický opis. Vie nahlas a plynulo prečítať 
svoj text, pričom správne artikuluje, 
intonuje, prispôsobuje tempo svojho prejavu 
poslucháčom. Vie prijať hodnotenie druhých 
(spolužiakov a učiteľa) a následne 
zapracovať identifikované chyby s cieľom 
zlepšiť organizáciu a nadväznosť myšlienok, 
opraviť jednotlivé chyby a formálnu úpravu 
textu. Vie napísať čistopis so zapracovanými 
a opravenými chybami. Žiak vie vysvetliť a 
identifikovať zvratné a nezvratné slovesá a 
vie vysvetliť ich funkciu v texte. Žiak vie po 
krátkej príprave vytvoriť rozprávanie s 
využitím priamej reči (1. osoba) so 
zachovaním logickej aj časovej postupnosti a 
správne ho prezentovať. Vie vytvoriť dialóg. 
Žiak vie posúdiť správnosť použitia 
slovesných časov vzhľadom na časovú 
postupnosť. Žiak vie identifikovať 
oznamovací, rozkazovací, podmieňovací 
spôsob slovesa a chápe jeho funkciu v texte. 
Žiak vie vysvetliť a identifikovať jednoduchý 
a zložený slovesný tvar slovies v texte. Žiak 
vie po krátkej príprave vytvoriť rozprávanie s 
využitím priamej reči (3. osoba) so 
zachovaním logickej aj časovej postupnosti a 
správne ho prezentovať. Žiak vie vytvoriť 
dialóg. Žiak vie aplikovať v texte 
nadobudnuté vedomosti z ortografie, 
lexikológie, morfológie, syntaxe: žiak 
dodržiava správne tvary slovies vo vetách. 
Žiak správne tvorí jednotlivé spôsoby slovies. 
Žiak vie aplikovať v texte nadobudnuté 
vedomosti z ortografie, lexikológie, 
morfológie, syntaxe: žiak dodržiava správne 
tvary prídavných mien vo vetách. Vie 
posúdiť text z hľadiska jazykovej správnosti. 
Žiak vie identifikovať  príslovky miesta, času, 
spôsobu a príčiny, pozná ich funkciu 
v jazykových prejavoch.  Žiak vie vysvetliť 
funkciu stupňovania prísloviek v texte, 
dodržiava správny pravopis prísloviek a vie 
používať správne tvary prísloviek. Žiak 
dokáže používať interpunkčné znamienka 
ako grafické signály. Žiak vie identifikovať  
citoslovcia, pozná ich funkciu v jazykových 
prejavoch. Žiak vie aplikovať v texte 
nadobudnuté vedomosti z ortografie, 
lexikológie, morfológie, syntaxe: žiak 
dodržiava pravopis prísloviek a citosloviec. 
Žiak vie vymenovať základné vetné členy a 
definovať podmet. Žiak pozná funkciu 
podmetu vo vete, vie určiť vyjadrený 

MUV, OSR 

. 56. - Sloveso byť 

. 57.-58 - Plnovýznamové 
a neplnovýznamové 
slovesá 

  59.-60 - Dynamický opis 

. 61. - Zvratné a nezvratné 
slovesá 

. 62. - Ja – rozprávanie 

. 63. - Gramatické 
kategórie slovies 

. 64.-65 - Slovesný spôsob 

IV. 66. - Slovesný tvar 

. 67. - On – rozprávanie 

. 68.-69 - Opakovanie slovies 

  70. - 4. kontrolný diktát 

. 71. - Oprava 
4.kontrolného 
diktátu 

. 72. - Príslovky 

. 73. - Stupňovanie 
prísloviek 

. 74.-75 - Priama reč 

. 76. - Citoslovcia 

. 77.-78 - Opakovanie 



a nevyjadrený podmet, holý a rozvitý 
podmet.  

V. 
  

VI. Nielen ľudia, aj 
vety tvoria príbehy 

základné vetné členy: 
podmet: vyjadrený, 
nevyjadrený Vyjadrený 
a nevyjadrený podmet 
rozprávanie s využitím 
priamej reči (on - 
forma, ja -forma) ústne 
rozprávanie s využitím 
priamej reči (on - 
forma, ja -forma) 
písomne (Rozprávanie 
s využitím priamej reči)-  
(on - forma, ja -forma) 
písomne Rozprávanie 
s využitím priamej reči)-  
(on - forma, ja -forma) 
písomne slovesný, 
neslovesný Slovesno – 
menný prísudok 
Prisudzovací sklad, 
grafické znázornenie 
Dvojčlenná veta: úplná, 
neúplná Zhrnutie 
pravopisu 6. ročníka 
Zhrnutie pravopisu 6. 
ročníka  

Žiak rozoznáva vo vete podmet, vie určiť, či 
je vyjadrený alebo nevyjadrený, holý alebo 
rozvitý. Žiak vie rozlíšiť, porovnať a vysvetliť 
pojmy: statický opis, dynamický opis, 
charakteristika osoby a  rozprávanie s 
využitím priamej reči. Žiak vie 
charakterizovať rozdiely vo formálnej úprave 
statického a dynamického opisu, 
charakteristiky osoby a  rozprávania s 
využitím priamej reči. Žiak vie aplikovať 
znalosti o formálnej úprave počas tvorby 
rozprávania  s využitím priamej reči(1. 
osoba, 3. osoba) a vytvoriť rozprávanie, 
v ktorom sú obsiahnuté všetky jeho fázy. 
Žiak vie vytvoriť osnovu, koncept pre 
pripravovaný text. Žiak vie samostatne, 
formou tichého čítania skontrolovať svoj 
text s cieľom identifikovať jednotlivé chyby a 
následne ich opraviť, pričom pri oprave 
svojho textu aplikuje nadobudnuté znalosti z 
pravopisu, lexikológie, morfológie, syntaxe a 
slohu. Žiak vie napísať čistopis s opravenými 
chybami. Žiak vie vytvoriť na zadanú tému 
rozprávanie s využitím priamej reči(1. osoba, 
3. osoba).  Žiak vie posúdiť text z hľadiska 
jazykovej správnosti. Vie zhodnotiť texty 
vytvorené niekým iným a svoje hodnotenie 
vie zdôvodniť. Žiak definuje a identifikuje 
prísudok, pozná slovesný prísudok. Žiak 
identifikuje prísudok, dokáže použiť 
vyjadrenie prísudku dvoma spôsobmi.  Žiak 
dokáže určiť prisudzovací sklad v dvojčlennej 
vete a vetné členy, ktoré ho tvoria. Chápe 
využitie dvojčlennej vety v umeleckom i 
vecnom texte. Žiak chápe dôležitosť 
gramatickej zhody medzi podmetom 
a prísudkom pre porozumenie textu. Žiak vie 
samostatne tvoriť dvojčlenné vety s rôznou 
modalitou, pričom dodržiava správny 
slovosled a správne používa interpunkčné 
znamienka. Žiak vie pri tvorbe dvojčlenných 
viet správne používať základné vetné členy, 
určiť ich a zdôvodniť ich gramatickú funkciu. 
Žiak vie v jednoduchých holých a rozvitých 
vetách správne používať základné vetné 
členy, určiť ich a zdôvodniť ich gramatickú 
funkciu. Žiak vie aplikovať v texte 
nadobudnuté vedomosti z ortografie, 
lexikológie, morfológie, syntaxe. Vie posúdiť 
text z hľadiska jazykovej správnosti.  

ENV, TBZ, OZO 

. 79. - Vetné členy 

. 80.-81 - Podmet 

. 82.-83 - Píšeme rozprávanie  

. 84. - Príprava  2.písomnej  
slohovej práce 

. 85. - 2. písomná slohová 
práca 

. 86. - Oprava 2.písomnej 
slohovej práce 

. 87.-88 - Prísudok 

. 89. - Slovesno-menný 
prísudok 

. 90. - Prisudzovací sklad 

. 91. - Veta podľa členitosti 

. 92.-93 - Jednočlenná a 
dvojčlenná veta 

VI. 94. - 5. kontrolný diktát  

. 95. - Oprava 5. 
kontrolného diktátu 

. 
  

VII. Opakovanie učiva 
zo 6.ročníka 

Ročníkové opakovanie 
a zhrnutie učiva Test 
zameraný na vedomosti 
získané v 6. ročníku 
Vyhodnotenie 
a rozanalyzovanie 
dosiahnutých výsledkov 
Projekt- výber témy z 
učebnice  

Žiak si vie  správne vybrať jazykovednú 
príručku na overenie významu slov. Vie 
vysvetliť štylistickú funkciu neutrálnych, 
citovo zafarbených (expresívnych) slov v 
texte. Žiak sa vie spisovne vyjadrovať a 
správne tvorí slová odvodzovaním a 
skladaním. Žiak rozumie funkcii ohybných 
slovných druhov a gramatických kategórií 
vzhľadom na význam umeleckého a vecného 
textu. Vie v jednoduchých holých a rozvitých 
vetách správne používať základné vetné 

OSR, TBZ, MDV 

. 96. - Opakovanie učiva 

. 97. - Výstupný test 

. 98. - Analýza testu 

. 99. - Záverečná hodina 



členy, určiť ich a zdôvodniť ich gramatickú 
funkciu. Vie samostatne tvoriť dvojčlenné 
vety s rôznou modalitou, pričom dodržiava 
správny slovosled a správne používa 
interpunkčné znamienka. Vie rozlíšiť, 
porovnať a vysvetliť pojmy: statický opis, 
dynamický opis, charakteristika osoby, 
rozprávanie s využitím priamej reči (1. 
osoba, 3. osoba) a projekt.  Žiak vie aplikovať 
nadobudnuté vedomosti a spôsobilosti. Žiak 
vie posúdiť text z hľadiska jazykovej 
správnosti. Žiak vie rozlíšiť, porovnať a 
vysvetliť pojmy: statický opis, dynamický 
opis, charakteristika osoby, rozprávanie s 
využitím priamej reči  a projekt. Vie 
charakterizovať rozdiely vo formálnej 
úprave. Vie aplikovať znalosti o formálnej 
úprave počas tvorby projektu. Vie vhodne 
využiť prvky komunikácie z literárnych 
textov, médií, internetu. Vie prezentovať 
projekt a poskytnúť údaje o projekte. Vie 
prijať hodnotenie druhých (spolužiakov a 
učiteľa) a následne zapracovať 
identifikované chyby s cieľom zlepšiť 
organizáciu a nadväznosť myšlienok, opraviť 
jednotlivé chyby a formálnu úpravu textu. 
Vie zo strany učiteľa a spolužiakov prijať 
kritické hodnotenie a vysloviť argumenty na 
svoju obhajobu. Vie sa pri obhajobe svojho 
názoru spoločensky ovládať. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

6.r. literatúra 

Mesiac Hodina Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

IX.     Organizačné pokyny      

  1. - Úvodná hodina 

    Ľudová slovesnosť Pripomenutie pojmov z 5. 
ročníka Krátke formy 
ľudovej slovesnosti Ľudová 
slovesnosť  

Žiak vie: -  vysvetliť a rozlíšiť pojmy 
príslovie, porekadlo, pranostika, 
hádanka, anekdota a uviesť príklad  - 
vysvetliť význam a identifikovať 
významový rozdiel medzi príslovím, 
porekadlom a pranostikou - funkčne 
využiť príslovie, porekadlo, pranostiku, 
anekdotu vo svojom texte   

OSR, MUV 

  2. - Opakovanie učiva 
z 5. ročníka 

  3. - Príslovia  

  4. - Porekadlá 

  5. - Pranostiky 

X. 6. - Hádanky 

  7. - Anekdoty  

  8. - Opakovanie t.c. – 
ľudová 
slovesnosť 

.   Básne  Viazaná autorská reč. Druh 
rýmu v básnickom texte 
Vnútorná a vonkajšia 
kompozícia básne.  Rozbor 
textu ukážok Metafora a 
personifikácia Prirovnanie   

Žiak vie:- vie vysvetliť pojmy verš, strofa, 
rým v súvislosti s umeleckou rečou 
viazanou. - vyhľadať verš, strofu v básni. 
- určiť slová v básni, ktoré sa rýmujú. - 
recitovať báseň, pričom rešpektuje 
rytmickú usporiadanosť básnického 
textu - vysvetliť pojem metafora - 
vyhľadať v básni metaforu a vie vysvetliť 
jej význam.. - vyhľadať štylisticky 
príznakové slová a slovné spojenia - vie 
vysvetliť pojmy verš, strofa, rým v 
súvislosti s umeleckou rečou viazanou. - 
vyhľadať verš, strofu v básni. - určiť 
slová v básni, ktoré sa rýmujú. - 
recitovať báseň, pričom rešpektuje 
rytmickú usporiadanosť básnického 
textu - vysvetliť pojem metafora - 
vyhľadať v básni metaforu a vie vysvetliť 
jej význam.. - vyhľadať štylisticky 
príznakové slová a slovné spojenia 

RLK, VMR, ENV 

. 9.-10 - Samo Chalupka: 
TurčínPoničan –  

. 11. - Milan Rúfus: 
Popoluškine šaty 

. 12. - Ján Smrek: Oči  

XI.   Piesne  Detská populárna pieseň. 
Populárna pieseň, 
evergreen Vonkajšia podoba 
básnického a piesňového 
textu.  

Žiak vie:-  vysvetliť pojem poézia - 
vysvetliť pojem báseň - vysvetliť pojem 
populárna pieseň - porovnať populárnu 
pieseň s ľudovou piesňou z hľadiska 
obsahu, využitia umeleckých štýlových 
prostriedkov  

VMR, OSR 

. 13. - Daniel Hevier: 
Pieseň pre tvoje 
uši  

. 14. - Ľuboš Zeman: 
V dolinách 



  15. - Jana Kirschner: 
Pokoj v duši 

. 16. - Kamil Peteraj: 
Horehronie 

. 17. - Opakovanie: 
básne + piesne 

    Balady Pojem balada, ľudová a 
umelá balada. Združený 
rým. Sylabický veršový 
systém. Sociálna balada 
Rozbor textu balád  

Žiak vie:-  vysvetliť pojem balada - 
identifikovať hlavné znaky balady aj v 
neznámom (zatiaľ nečítanom) texte - vie 
porovnať baladu s inými básnickými 
útvarmi, charakterizovať rozdiely - vie 
pretransformovať baladu na prozaické 
rozprávanie - identifikovať hlavnú 
myšlienku v prečítanom texte -  v texte 
balady vyhľadať a určiť jazykové 
prostriedky a vysvetliť ich význam - 
vysvetliť pojem rým - vyhľadať rým v 
texte  - graficky zaznačiť a pomenovať 
združený  

OSR, ENV,  

. 18. - Kačička divoká  

XII. 19. -  Išli hudci horou 

  20. -  Ján Botto: 
Lucijný stolček 

. 21. - Ľudmila 
Podjavorinská: 
Čakanka 

  22.-23 -  Pavol Országh 
Hviezdoslav: 
Zuzanka 
Hraškovie 

  24. - Opakovanie 
tematického 
celku - poézia 

. 25. - Tematická 
písomná práca 

I. 26. - Vyhodnotenie 
písomnej práce 

I.   Bájky  Literárny žáner bájka. Ezop 
– najznámejší bájkar Bájky 
rôznych národov 
Podobnosti a odlišnosti 
bájok Pojem alegória – 
inotaj Satira  

Žiak vie: -  vysvetliť pojem bájka - 
identifikovať mravné ponaučenie v bájke 
- vymedziť pojem hlavná postava, vie ju 
identifikovať v bájke a dokáže 
charakterizovať jednotlivé postavy 
z čitateľského hľadiska a svoje tvrdenie 
podložiť argumentmi - napísať kratší 
prozaický útvar, ktorý má znaky bájky.  

MUV,  

  27. - Ezop: O vtákoch, 
zvieratách 
a netopierovi, 
O vrane a krčahu 
s vodou, 
O nenásytnej 
líške-bájka 

. 28. - Jonáš Záborský: 
Tulipán a fialka, 
Netopieri;  

. 29. - Daniel 
Naborowski: 
Líška a lasica 

  30. - Ivan 
AndrejevičKrylov: 
Vrana a líška,  

. 31. - Peter Petiška: 
Havran a líška  

II. 32. - Opakovanie t.c. –
bájky 

. 33.-34 - Hviezdoslavov 
Kubín – triedne 
kolo 

.   Báj Literárny pojem báj. 
Vnútorná výstavba 
prozaického textu – 
expozícia, kolízia, kríza... 
Variácie v báji. Rozbory 
textov v učebnici.  

Žiak vie: - vysvetliť pojem báj a vie uviesť 
príklady bájí, ktoré prečítal - na základe 
textu identifikovať základné znaky báje. 
- vyhľadať v texte báje hlavné a vedľajšie 
postavy, dokáže charakterizovať 
jednotlivé postavy (kladné, záporné) 
z čitateľského hľadiska a svoje tvrdenie 
podložiť argumentmi. - vysvetliť pojem 
dialóg. - vyhľadať a zdôvodniť súvislosti 
medzi textom a ilustráciou. - na základe 
analýzy známeho literárneho textu 

OSR, MUV 

. 35. - Deti boha Slnka 

. 36. - Kozmické vajce  

. 37. - Zrodenie sveta  

III. 38.-39 - Daidalos a Ikaros 

. 40. - Tatranská 
Kikimora 

. 41. - Zdenka Laciková: 
Zakliata Kráľova 
hoľa 



. 42. - Anton Marec: 
Tatranské plesá 

identifikovať vnútornú kompozíciu 
a svoje tvrdenie vie zdôvodniť.  

. 43. - Jozef Cíger 
Hronský: Prečo je 
Váh divá rieka  

. 44. - Opakovanie: 
bájky + báj 

IV.   Zo života detí Prozaický text pre deti. On 
rozprávanie. Ja rozprávanie 
Slangová slová v umeleckom 
texte Poviedka  

Žiak vie:- charakterizovať ako literatúru 
písanú pre deti, s detskými hrdinami, 
dejom a prostredím blízkym deťom. - 
vymenovať vybraných autorov (5) a ich 
diela. - vysvetliť pojem poviedka. - 
vysvetliť pojem literárna postava, rozlíšiť 
hlavnú a vedľajšiu postavu a 
charakterizovať ich z čitateľského 
hľadiska. - vysvetliť pojem monológ, 
dialóg a svoje vysvetlenie vie zdôvodniť 
pomocou príkladov z literárnych ukážok. 
- sformulovať vlastné hodnotenie 
prečítaného textu a podložiť svoje 
stanovisko argumentmi.  

VMR, OSR 

. 45. - MarkTwain: Princ 
a bedár - on-
rozprávanie 

. 46.-47 - Martin Rázus: 
Maroško. 

. 48. - Jaroslav Rezník: 
Oči plné oblohy 

. 49. -  Katarína 
Gillerová: Môj 
mladší brat a ja   

. 50. - Marta Hlušíková: 
Bojujeme 
u riaditeľa  

. 51. -  Opakovanie: Zo 
života detí 

V. 
  

Dobrodružná 
literatúra  

Literárny podsystém 
dobrodružná 
literatúra.Znakydobrodužnej 
literatúry.  

Žiak vie: vysvetliť pojem dobrodružná 
literatúra. - vysvetliť pojem rozprávač a 
v texte vie identifikovať jednotlivé formy 
rozprávača. Vie transformovať formy 
rozprávača – z ja-formy do on-formy a 
naopak. - analyzovať umelecký text zo 
štylistického a lexikálneho hľadiska a vie 
určiť funkciu jednotlivých jazykových 
prostriedkov. - nájsť jazykové 
prostriedky, ktorými autor dosahuje 
dramatické napätie v texte a svoje 
tvrdenie vie zdôvodniť. - sformulovať 
hlavnú myšlienku prečítaného textu. - 
samostatne a bez prípravy správne, 
plynule a nahlas čítať prozaicky text, 
ktorého obsah, štýl a jazyk sú primerané 
jeho jazykovej úrovni a skúsenostiam a 
dokáže prispôsobiť rýchlosť čítania 
tomu, aby mohol, čo najefektívnejšie 
pochopiť význam prozaického textu. - 
vyhľadať kľúčové slová, zostaviť osnovu 
a na jej základe prerozprávať dej 
prečítaného textu. 

ENV, OZO 

. 52. - Rudo Moric: 
Prefíkané vrany  

. 53.-54 - James Oliver 
Curwood: 
Kočovníci severu  

. 55. - Dick King-Smith: 
Ja a moja príšera 

.   Detektívna literatúra Populárna literatúra pre 
deti. Detektívny literatúra. 
Postavy – hlasné a vedľajšie  

Žiak vie:- vysvetliť pojem detektívka - 
sformulovať hlavnú myšlienku. - 
vyhľadať kľúčové slová, vytvoriť dejovú 
osnovu, rozprávať obsah podľa osnovy. - 
určiť a charakterizovať hlavné a 
vedľajšie postavy v literárnej ukážke.  

MDV,  

. 56. - Jela Mlčochová: 
Adrianin prvý 
prípad 

. 57. - ErichKästner: 
Emil a detektívi 

. 58. - Robert Arthur: 
Peter a Bob 
v nebezpečenstve 

. 59. - Opakovanie t.c. 
dobrodružná 
literatúra + 
detektívna 
literatúra 

VI.   Dramatické umenie  Špecifiká drámy. Dramatické 
žánre – rozhlasová hra 

Žiak vie:vysvetliť pojem rozhlasová hra - 
vysvetliť podstatu dramatického žánra. - 

TBZ, OZO 

. 60. - Princezná so 



zlatou hviezdou 
na čele 

Dráma, základný literárny 
druh.  

vysvetliť, ako dramatické dielo vzniká. - 
čítať prehovory jednotlivých postáv 
vhodnou moduláciou hlasu v súlade s 
obsahom textu. - sformulovať hlavnú 
myšlienku dramatického textu.  

. 61. - Rozhlasová hra 

. 62. - Dramatické 
čítanie rozprávky 

. 
  

Záverečné ročníkové 
opakovanie 

      

. 63. - Zhrnutie 
a opakovanie 
učiva literatúry 6. 
ročníka 

. 64. - Písomná práca 

. 65. - Záverečná hodina 

 

7.r. gramatika 

Mesiac Hodina Tematický celok Obsahový štandard  Výkonový štandard Prierezové témy 

IX. 
  

I. Opakovanie vedomostí a zručností zo 
6.ročníka  

interview; spodobovanie; 
prestávka, sila hlasu; 
melódia vety (oznamovacia, 
opytovacia, rozkazovacia, 
zvolacia, želacia); synonymá; 
spisovný jazyk, nárečia, 
súkromný list – písomne; 
charakteristika osoby  , 
príslovky; druhy prísloviek; 
téma opis ilustrácie/obrázka 
– písomne; statický opis 
príslovie, porekadlo, 
pranostika, prirovnanie; 
dynamický opis; tvorenie 
slov odvodzovaním a 
skladaním gramatické 
kategórie podstatných mien: 
rod, číslo, pád; vzor; spojky 
príslovky; druhy prísloviek; 
téma opis ilustrácie/obrázka 
– písomne; statický opis 
príslovie, porekadlo, 
pranostika, prirovnanie; 
dynamický opis; tvorenie 
slov odvodzovaním a 
skladaním gramatické 
kategórie podstatných mien: 
rod, číslo, pád; vzor; spojky  

Žiak aktívne pracuje 
s vedomosťami, 
zručnosťami a 
kompetenciami 
získanými v 6. 
ročníku. Žiak vie na 
podnet a s pomocou 
učiteľa identifikovať 
niektoré chyby vo 
svojom texte. Žiak 
vie aplikovať v texte 
nadobudnuté 
vedomosti z 
ortografie, 
lexikológie, 
morfológie, syntaxe. 
Vie správne rozdeliť 
slová na konci 
riadka. Žiak vie 
posúdiť text z 
hľadiska jazykovej 
správnosti. Žiak vie 
použiť taký 
spoločenský tón, 
ktorý je v súlade s 
cieľom komunikácie 
a prostredím, v 
ktorom sa táto 
komunikácia 
uskutočňuje.  

OSR, VMR, MDV 

  1. - Úvodná hodina 

  2. - Prázdninový autobus 

  3. - Septembrový list 

  4. - Záhadný šuchot 

 

  5. - Vstupný diktát 

X. 6. - Oprava vstupného diktátu 

  7. - Obrázky z prírody 

  8. - Tekvicoví panáci 

  9. - V tábore utečencov 

  10. - Vstupný test 

  11. - Analýza vstupného testu 

    II. Komunikačné situácie komunikačná situácia; 
odosielateľ, prijímateľ, 
asertívna a efektívna 
komunikácia, spisovné, 

Žiak vie začať a 
ukončiť komunikáciu 
v známom prostredí 
so známymi ľuďmi. 

MDV, ENV 

  12. - Nemôžeme nekomunikovať 

XI. 13. - Asertívna a efektívna komunikácia 



  14. - Nespisovné slová v súkromnej 
komunikácii 

nespisovné slová: nárečia, 
slangové slová skratky  

Žiak vie použiť tie 
výrazy, ktoré si 
osvojil vo 
vyučovacom 
procese.  Žiak 
disponuje 
obmedzenou 
slovnou zásobou bez 
odlíšenia 
spisovných, 
nárečových a 
slangových 
jazykových 
prostriedkov. Žiak 
vie po upozornení 
učiteľom nahradiť 
niektoré nespisovné 
slová spisovnými. 
Žiak vie s pomocou 
učiteľa vyhľadať 
skratky v texte. Žiak 
vie vytvoriť skratku. 
Žiak vie identifikovať 
pojmy, dokáže ich 
prakticky odlíšiť.  

  15. - Skratky v písomnej komunikácii 

  16. - Opakovanie 

    III. Komunikácia v spoločnosti príhovor (prívet)  Žiak vie 
zreprodukovať 
definíciu pojmu 
príhovor (prívet).   

  

  17. - Tvoríme príhovor (prívet) 

      domáce slová – cudzie slová 
výslovnosť slabík de/di, te/ti, 
ne/ni, le/li v cudzích slovách 
zastarané slová – nové slová, 
historizmy, archaizmy 

Žiak vie po príprave 
a s pomocou učiteľa 
vytvoriť na zadanú 
tému krátky 
príhovor (prívet) a 
prezentovať ho. Žiak 
vie po príprave 
nahlas prečítať svoj 
text, aj keď pri 
prezentácii robí 
artikulačné a 
intonačné chyby. 
Žiak vie 
reprodukovať 
definície pojmov: 
domáce slová – 
cudzie slová. Žiak vie 
s pomocou učiteľa 
vysvetliť význam 
domácich a cudzích 
slov v texte. Žiak si 
vie s pomocou 
učiteľa správne 
vybrať jazykovednú 
príručku na overenie 
významu slov.  Žiak 
vie po príprave a s 
pomocou učiteľa 
správne vyslovovať 
slabiky de, te, ne, le, 
di, ti, ni, li v 
domácich a cudzích 
slovách a dodržiavať 
správnu dĺžku slabík. 

MDV, TBZ,MUV 

  18. - Prednášame príhovor (prívet) 

  19. - Slová cudzieho pôvodu 

XII. 20. - Výslovnosť slov cudzieho pôvodu 

  21. - Pravopis slov cudzieho pôvodu 

  22. - Slová podľa dobového výskytu 

  23. - Opakovanie slov cudzieho pôvodu 
a slov podľa dobového výskytu 



Žiak vie na príklade 
vysvetliť rozdiel 
medzi archaizmami, 
historizmami a 
zastaranými slovami. 
Žiak vie vysvetliť 
termín neologizmus 
a chápe dynamiku 
lexiky v súvislosti s 
rozvojom 
spoločnosti. Žiak vie 
uviesť príklady 
neologizmov z 
oblasti vedy a 
techniky, športu a 
sociológie, pozná ich 
pravopis a dokáže 
vysvetliť ich význam. 
Žiak vie vyhľadať na 
internete informácie 
o nových druhoch 
športu či 
výdobytkoch 
techniky. Žiak vie 
identifikovať pojmy, 
dokáže ich prakticky 
odlíšiť.  

    IV. SLOVNÉ DRUHY podstatné mená; 
skloňovanie; pád – pádové 
otázky; všeobecné/vlastné 
podstatné mená; konkrétne 
a abstraktné podstatné 
mená;životnosť/neživotnosť, 
gramatické kategórie 
podstatných mien: rod, číslo, 
pád; vzor; pád piaty – 
zastarané oslovenie              
pomnožné podstatné mená; 
rod pomnožných 
podstatných mien prídavné 
mená; akostné; stupňovanie; 
vzťahové-druhové; 
privlastňovacie; rod, číslo, 
pád; vzor: pekný, cudzí, páví, 
matkin, otcov umelecký opis 
zámená, delenie zámen: 
osobné – základné, 
privlastňovacie číslovky; 
ohybný slovný druh; 
skloňovanie; rod, číslo, pád; 
delenie čísloviek: základné, 
radové, násobné, určité a 
neurčité číslovky   

Žiak vie roztriediť 
podstatné mená 
podľa gramatického 
rodu. Vie definovať 
vzory podstatných 
mien: chlap, hrdina, 
dub, stroj, žena, 
ulica, dlaň, kosť, 
mesto, srdce, 
vysvedčenie, dievča. 
Žiak vie v 
komunikačnej 
situácii používať 
podstatné mená a 
ich gramatické 
kategórie (rod, číslo, 
pád). Žiak vie 
definovať pomnožné 
podstatné mená a 
uviesť príklady. Žiak 
vie rozlíšiť množné 
číslo podstatných 
mien od 
pomnožných 
podstatných mien. 
Žiak dokáže v texte 
identifikovať 
pomnožné 
podstatné mená. 
Žiak vie aplikovať v 
texte nadobudnuté 
vedomosti z 
ortografie, 
lexikológie, 
morfológie, syntaxe. 
Vie správne rozdeliť 

OZO, OSR 

  24. - Opakovanie učiva o podstatných 
menách 

  25.-26 - Pomnožné podstatné mená 

I. 27. - 2.kontrolný diktát                                      
(Pomnožné podstatné mená) 

  28. - Oprava 2.kontrolného diktátu 

  29. - Opakovanie učiva o prídavných 
menách 

  30. - Umelecký opis 

  31. - Príprava na 1.písomnú  slohovú prácu  

  32. - 1. písomná slohová práca               
(Umelecký opis) 

II. 33. - Oprava 1.písomnej slohovej práce 

  34. - Opakovanie učiva o zámenách 

  35. - Základné číslovky – skloňovanie 

  36. - Základné číslovky – pravopis 

  37. - Radové číslovky - skloňovanie 

  38. - Radové číslovky - pravopis 

III. 39. - Násobné číslovky 

  40. - Určité a neurčité číslovky 

  41. - Opakovanie učiva o číslovkách 

  42. - 3.kontrolný 
diktát                                          Číslovky 

  43. - Oprava 3.kontrolného diktátu 



slová na konci 
riadka. Žiak vie 
posúdiť text z 
hľadiska jazykovej 
správnosti. Žiak vie 
definovať vzor 
pekný. Žiak vie s 
pomocou učiteľa 
stupňovať akostné 
prídavné mená. Žiak 
vie v komunikačnej 
situácii používať 
akostné prídavné 
mená a ich 
stupňovanie. Žiak vie 
s pomocou učiteľa 
identifikovať 
zvieracie a 
privlastňovacie 
prídavné mená v 
texte Žiak vie 
zreprodukovať 
definíciu pojmu 
umelecký opis. Žiak 
vie s pomocou 
učiteľa vytvoriť 
osnovu, koncept pre 
pripravovaný text. 
Žiak vie s pomocou 
učiteľa identifikovať 
niektoré chyby vo 
svojom texte. Žiak 
vie s pomocou 
učiteľa zapracovať 
identifikované chyby 
v koncepte. Žiak vie 
napísať čistopis. Žiak 
vie posúdiť text z 
hľadiska jazykovej 
správnosti. Vie 
zhodnotiť texty 
vytvorené niekým 
iným a svoje 
hodnotenie vie 
zdôvodniť. Žiak vie s 
pomocou učiteľa 
identifikovať v texte 
zámená v základnom 
tvare. Žiak vie v 
komunikačnej 
situácii používať 
osobné základné a 
privlastňovacie 
zámená. Žiak ovláda 
definíciu čísloviek. 
Žiak dokáže v texte 
rozlíšiť základné a 
radové číslovky a vie 
to zdôvodniť. Žiak 
ovláda skloňovanie 
základných a 
radových čísloviek. 
Žiak ovláda písanie 



interpunkčných 
znamienok pri 
radových číslovkách 
napísaných 
číslicou.Žiak vie s 
pomocou učiteľa 
nájsť určité a 
násobné číslovky. 
Žiak vie v 
komunikačnej 
situácii používať 
základné a radové 
číslovky  

      slovesá; tykanie/vykanie; 
časovanie; osoba, číslo, čas; 
zvratné, nezvratné; 
neurčitok; sloveso byť; 
jednoduchý a zložený tvar; 
plnovýznamové – 
neplnovýznamové; spôsob 
vid – dokonavý, nedokonavý 
dynamický opis  

Žiak vie aplikovať 
v texte nadobudnuté 
vedomosti 
z ortografie, 
lexikológie, 
morfológie, syntaxe. 
Vie správne rozdeliť 
slová na konci 
riadka. Žiak vie 
posúdiť text 
z hľadiska jazykovej 
správnosti. Žiak vie 
vyčasovať sloveso 
byť a použiť ho vo 
vetách. Žiak vie v 
komunikačnej 
situácii používať 
slovesá a ich 
gramatické 
kategórie (osoba, 
číslo, čas), 
neplnovýznamové 
sloveso byť. Žiak vie 
správne používať 
tykanie a vykanie. 
Žiak vie vysvetliť 
pojem slovesný vid. 
Žiak vie vlastnými 
slovami vysvetliť 
rozdielne významy 
slovies vidovej 
dvojice. Žiak dokáže 
rozlíšiť dokonavé 
a nedokonavé 
slovesá. Žiak vie 
zmeniť vidovú formu 
slovesa. Žiak vie 
zreprodukovať 
definíciu pojmu 
dynamický opis. Žiak 
vie definovať 
spoločné a odlišné 
znaky jednotlivých 
žánrov/útvarov: 
statický opis, 
dynamický opis.  
Žiak vie s pomocou 
učiteľa vytvoriť 
osnovu, koncept pre 
pripravovaný text. 

RLK, VMR 

  44. - Opakovanie učiva o slovesách 

  45. - Gramatické kategórie slovies 

IV. 46. - Slovesný vid 

  47. - Delenie slovies 

  48. - Dynamický opis 

  49. - Príprava na 2.písomnú  slohovú prácu 

  50. - 2. písomná slohová práca                 

  51. - Oprava 2.písomnej slohovej práce 



Žiak vie s pomocou 
učiteľa identifikovať 
niektoré chyby vo 
svojom texte.  

      spojky; interpunkcia veta; 
jednoduchá veta: holá, 
rozvitá  

Žiak vie s pomocou 
učiteľa zapracovať 
identifikované chyby 
v koncepte. Žiak vie 
napísať čistopis. Žiak 
vie posúdiť text 
z hľadiska jazykovej 
správnosti. Vie 
zhodnotiť texty 
vytvorené niekým 
iným a svoje 
hodnotenie vie 
zdôvodniť. Žiak vie s 
pomocou učiteľa 
identifikovať spojky 
v texte.  Žiak vie 
aplikovať v texte 
nadobudnuté 
vedomosti 
z ortografie, 
lexikológie, 
morfológie, syntaxe. 
Vie správne rozdeliť 
slová na konci 
riadka. Žiak vie 
posúdiť text 
z hľadiska jazykovej 
správnosti. Žiak vie 
s pomocou učiteľa 
vyhľadať niektoré 
ohybné slovné druhy 
v texte a určiť ich 
niektoré gramatické 
kategórie. Žiak vie s 
pomocou učiteľa 
vyhľadať niektoré 
neohybné slovné 
druhy v texte.  Žiak 
vie tvoriť 
jednoduché holé 
vety a jednoduché 
rozvité vety 
a správne intonovať 
oznamovacie vety.  

ENV, RLK 

  52. - Spojky 

V. 53. - 4.kontrolný diktát                                     
  (Spojky - interpunkcia) 

  54. - Oprava 4.kontrolného diktátu 

  55. - Opakovanie učiva o ohybných 
slovných druhoch 

  56. - Opakovanie učiva o neohybných 
slovných druhoch 

    V. SKLADBA  veta rozvitá s viacnásobným 
vetným členom, vetný základ 
dvojčlenná veta: úplná, 
neúplná jednočlenná veta: 
slovesná a neslovesná 
projekt; správa o 
riešení/výsledku projektu – 
ústna  

Žiak vie definovať 
holú a rozvitú vetu, s 
pomocou učiteľa ich 
dokáže nájsť v texte 
Žiak vie samostatne 
tvoriť jednoduché 
holé vety 
a jednoduché rozvité 
vety a správne 
intonovať 
oznamovacie 
vety.Žiak vie v 
jednočlennej vete 
určiť vetný základ a 
chápe využitie 

OZO, MDV 

  57. - Opakovanie učiva o jednoduchej vete 

  58. - Holá a rozvitá veta 

  59. - Viacnásobný vetný člen 

VI. 60. - Vetný základ a jednočlenná veta 

  61. - Rozdiel medzi jednočlennou 
a dvojčlennou vetou 

  62. - Slovesná a neslovesná jednočlenná 
veta 



jednočlennej a 
dvojčlennej vety. 
Žiak vie odlíšiť 
jednočlennú vetu od 
vety dvojčlennej. 
Žiak vie určiť slovný 
druh, ktorým je 
vyjadrený vetný 
základ. Žiak dokáže 
rozlíšiť slovesnú a 
neslovesnú 
jednočlennú vetu. 
Žiak po usmernení 
učiteľom dodržiava 
syntaktické pravidlá 
v jednoduchých 
vetných 
konštrukciách.  

    VIII. Opakovanie učiva zo 6. a 7. ročníka   Žiak vie aplikovať 
nadobudnuté 
vedomosti a 
spôsobilosti.   

  

  63. - Opakovanie učiva zo 6. a 7. ročníka 

  64. - Výstupný test 

  65. - Hodnotenie a klasifikácia práce žiakov 
v 6.ročníku 

. 66. - Záverečná hodina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7.r. gramatika 

Mesia
c 

Hodin
a Tematický celok 

Obsahový 
štandard výkonový štandard 

Prierezové 
témy 

IX.     Informácie o učive 
7. ročníka 

    

  1. - Úvodná hodina                                           
 Ferko Urbánek: Desatoro čitateľa 

    I. OPAKOVANIE    Žiak:§    vie vysvetliť a 
aplikovať pojmy príslovie, 
porekadlo, pranostika, báseň, 
balada, báj, bájka, anekdota, 
populárna pieseň, poviedka, 
personifikácia, epiteton, 
alegória, irónia, satira, rým, 
dobrodružná literatúra, 
detektívka...§    dokáže 
identifikovať rozdiely medzi 
prózou (umeleckou 
neviazanou rečou) a poéziou 
(umeleckou viazanou 
rečou),§    dokáže verbalizovať 
vlastný čitateľský zážitok,§    
vie pri hlasnom čítaní správne 
artikulovať a dodržiavať 
spisovnú výslovnosť. 

OSR 

  2.-3 - Opakovanie učiva zo 6. ročníka 

  
  

II. UMELECKÁ LITERATÚRA V POÉZII           
                       1. Anekdoty 

Pojem anekdota. 
Analýza obsahu 
anekdoty ako 
krátkej prozaickej 
formy,  funkcia 
humoru (situácia, 
postava) v 
anekdote. 
Porovnanie 
rozsahu anekdoty s 
inými krátkymi 
prozaickými 
útvarmi 
(poviedka).  

Žiak:§    pozná a vie vysvetliť 
pojem anekdota,§    vie 
analyzovať obsah anekdoty,§    
vie vysvetliť funkciu humoru v 
anekdote. 

MDV 

  4. - Anekdoty 

    2. Poézia  Pojmy: poézia, 
verš, strofa, rým 
(združený, 
striedavý, 
obkročný, 
prerývaný), 
rytmus,  vonkajšia 
kompozícia básne, 
viazaná umelecká 
reč, trópy 
(metafora, 
personifikácia, 
prirovnanie, 
epiteton) 
zdrobnenina, 

Žiak:§    vie odlíšiť poéziu a 
prózu,§    vie analyzovať báseň 
z hľadiska vonkajšej 
kompozície básne,§    vie v 
básni identifikovať verš a 
strofu,§    vie definovať pojem 
rým,§    dokáže rozlíšiť a 
graficky zaznačiť striedavý a 
združený a obkročný rým, §    
vie v texte básne vyhľadať a 
určiť prirovnanie a 
zdrobneninu a vie vysvetliť ich 
význam v umeleckom texte,§    
dokáže vlastnými slovami 
interpretovať báseň, §    

RLK, MUV 

  5. - Poézia. Literárna forma 

X. 6. - Ján Botto: Kukučka 

  7. - Janko Kráľ: Slovo 

  8. - Ján Francisci: Bratislavským bratom 

  9. - Janko Matúška: Lúčenie 

  10. - Ján Smrek: Najčistejšia láska 

  11. - Július Lenko: Dcérke 

  12. - Vojtech Mihálik: Boháčka                           
             Za rúčky 

XI. 13. - Poézia. Fixačná hodina 



básnická otázka, 
ponáška na ľudovú 
slovesnosť, voľný 
verš , sylabický 
verš.    

 definíciu metafory, pozná 
niekoľko príkladov,§    vie 
vysvetliť funkciu metafory a 
epiteta v umeleckom texte,§    
vie tvoriť epiteton,§    vie v 
texte básne vysvetliť, vyhľadať 
a určiť jazykové prostriedky – 
epiteton, metaforu, 
zdrobneninu, prirovnanie a 
personifikáciu,§    chápe 
funkciu básnickej otázky v 
umeleckom texte,§    
prehlbuje svoje analytické a 
čitateľské schopnosti,§    
dokáže čítať poéziu s 
porozumením,§    vie 
vyhľadávať, zhromažďovať a 
spracovávať základné 
biografické údaje o 
spisovateľoch z rôznych 
informačných zdrojov,§    vie 
identifikovať hlavnú myšlienku 
v básni, 

    3. Populárna pieseň Pojmy: populárna 
pieseň, evergreen, 
rytmus, refrén. 
Porovnanie 
ľudovej piesne  s 
populárnou 
piesňou.  

 Žiak:    §    Vie vlastnými 
slovami definovať populárnu 
pieseň,§    dokáže vlastnými 
slovami interpretovať text 
populárnej piesne,§    vie 
identifikovať refrén v 
populárnej piesni a vysvetliť 
jeho funkciu,§    vie 
identifikovať hlavnú myšlienku 
v texte populárnej piesne,§    
pozná a vlastnými slovami vie 
vysvetliť pojem evergreen a 
vie uviesť príklady,§    vie 
identifikovať v texte 
populárnej piesne vyhľadať a 
určiť jazykové prostriedky a 
vysvetliť ich význam,§    vie 
vyhľadávať, zhromažďovať a 
spracovávať základné 
biografické údaje o 
spisovateľoch z rôznych 
informačných zdrojov. 

. OZO, ENV 

  14. - Kamil Peteraj: Bosá láska                           
Mince na dne fontán 

  15. - Ľuboš Zeman: Umenie žiť                        
Jozef Urban: Voda, čo ma drží nad 
vodou 

  16. - Miroslav Válek: Jesenná láska 

  17. - Zuzana Smatanová: Miesto kde sa 
neumiera                                                       
   NO NAME: Čím to je  

  18. -  Opakovanie a upevňovanie vedomostí. 
 Anekdoty, poézia, piesne 

  19. - Písomná práca 

XII.   III. UMELECKÁ LITERATÚRA V PRÓZE Pojem próza, 
neviazaná autorská 
reč. Stavebná 
jednotka veta. 

Žiak vie rozlíšiť poéziu a prózu. 
Ovláda znaky oboch 
literárnych foriem. Orientuje 
sa v poetickom i prozaickom 
texte, v jeho kompozícii. 

  

  20. - Próza. Literárna forma 

    1. Detský hrdina v literatúre Pojmy: téma, 
prostredie, dej, 
humor, opis a 
charakteristika v 
umeleckom texte. 
konflikt, hlavná 
postava, kladná a 
záporná postava, 
dialóg, slang, 
historizmy a 
archaizmy, 
poviedka, 

Žiak:§    vie odlíšiť prózu od 
poézie a svoje rozhodnutie vie 
zdôvodniť  §    vie vysvetliť 
pojem hlavná postava a vie ju 
v texte 
identifikovať,                                
§    vie s pomocou učiteľa 
vyvodiť pojem vnútorná 
kompozícia literárneho diela: 
úvod, zápletka, vyvrcholenie, 
obrat, rozuzlenie  §    vie 
vysvetliť podstatu jednotlivých 

VMR, OSR, 
MDV   21.-22 - Jozef Gregor Tajovský: Do konca 

  23. - Jozef Cíger Hronský: Do školy 

  24.-25 - Martin Kukučín: Z teplého hniezda 

I. 26. - Ľubica Suballyová: O medailách 
a pomaranči 

  27. - Gabriela Futová: Poškoláci 

  28. - Kalo Uhrík: Machova svorka 

  29. - Marta Hlušíková: Srdce v ofsajde 

  30. - Ján Babarík: Mobil 



  31. - Hana Košková: Prekvapenie s vranou rozprávanie v 
umeleckom texte, 
vonkajšia a 
vnútorná 
kompozícia 
prozaického textu, 
literatúra pre deti 
a mládež  

kompozičných fáz deja a určiť 
ich v rámci textu,             §    vie 
vysvetliť pojem rozprávač a 
pozná jednotlivé formy 
rozprávača,                                  
§    vie rozlíšiť hlavnú a 
vedľajšiu 
postavu,                                      
§    dokáže charakterizovať 
jednotlivé postavy a svoje 
tvrdenia vie podložiť 
argumentmi,             §    vie 
porovnať koncepciu postáv, 
dej a prostredie, v ktorom sa 
dej odohráva s iným jemu 
známym prozaickým 
dielom,            §    dokáže 
verbalizovať vlastný čitateľský 
zážitok, subjektívne hodnotiť 
prečítaný text a obhájiť vlastný 
názor,                            §    vie 
pri obhajobe vlastného názoru 
použiť vhodné výrazové 
prostriedky,                                 
§    vie v texte vyhľadať 
skanzenové slová a vie 
vysvetliť ich funkciu v 
umeleckom texte,   §    dokáže 
identifikovať význam 
skanzenových slov z kontextu  
§    vie vysvetliť pojem 
poviedka, §    vie analyzovať 
umelecký text zo štylistického 
a lexikálneho hľadiska a vie 
určiť funkciu jednotlivých 
jazykových prostriedkov v 
texte,                   §    dokáže 
sformulovať vlastné 
hodnotenie prečítaného textu 
a podložiť svoje stanovisko 
argumentmi,                                
§    vie vyhľadávať, 
zhromažďovať a spracovávať 
základné biografické údaje o 
spisovateľoch z rôznych 
informačných zdrojov,               
§    ovláda základné informácie 
o tvorbe M. Kukučína, J. G. 
Tajovského, J. Cígera-
Hronského §    vie samostatne 
a bez prípravy správne, plynule 
a nahlas čítať prozaický text, 
ktorého obsah, štýl a jazyk sú 
primerané jeho jazykovej 
úrovni a skúsenostiam a 
dokáže prispôsobiť rýchlosť 
čítania tomu, aby mohol, čo 
najefektívnejšie pochopiť 
význam prozaického 
textu                                            
§    dokáže pod vedením 
učiteľa pracovať s textom: 
vyjadriť tému, vyhľadať 

  32.-33 - Opakovanie a upevňovanie vedomostí:   

II. 34. - Písomná práca 

  35. - Vyhodnotenie a analýza písomnej práce 



kľúčové slová, vie zostaviť 
osnovu... 

    2. Dobrodružstvo v literatúre Pojmy: 
dobrodružná 
literatúra, napätie, 
motív 
nebezpečenstva, 
fantastický dej. 
Vyvodenie nového 
momentu v 
literatúre - 
dobrodružstva. 
Hlavné črty 
dobrodružnej 
literatúry - 
spoznávanie 
nových svetov, 
moment 
nebezpečenstva, 
boj jedinca resp. 
skupiny o 
prežitie.... 
Aplikácia pojmu 
rozprávač a foriem 
rozprávača (on-
forma, ja -forma). 
Aplikácia 
literárnych pojmov 
- úvod, zápletka, 
vyvrcholenie, 
obrat, rozuzlenie 
do textu.  

Žiak:                                               
   §    vie vysvetliť pojem 
dobrodružná 
literatúra                §    vie 
vysvetliť pojem rozprávač a v 
texte vie identifikovať 
jednotlivé formy 
rozprávača                          §    
vie transformovať formy 
rozprávača (z ja-formy do on-
formy a naopak),                  §    
vie aplikovať svoje znalosti o 
literárnej postave (hlavná, 
vedľajšia) v prečítanom texte a 
charakterizovať ju z 
čitateľského 
hľadiska,                                     
§    vie nájsť jazykové 
prostriedky, ktorými autor 
dosahuje dramatické napätie v 
texte a svoje tvrdenie vie 
zdôvodniť,                                    
  §    vie svoje hodnotenia 
podložiť argumentmi z 
prečítaného textu a svoje 
tvrdenia vie obhájiť v diskusii, 
pričom dodržiava pravidlá 
spoločenskej 
komunikácie,           §    vie 
vyhľadávať, zhromažďovať a 
spracovávať základné 
biografické údaje o 
spisovateľoch z rôznych 
informačných 
zdrojov,                    §    vie 
aplikovať znalosti o vnútornej 
kompozícii diela na akýkoľvek 
prečítaný text,              §    
dokáže rozlišovať realitu a 
fikciu v umeleckom 
diele.                §    vie definovať 
pojem dobrodružná 
literatúra,               §    dokáže 
identifikovať základné znaky 
dobrodružnej literatúry,       §    
vie zostaviť osnovu a na jej 
základe prerozprávať dej 
prečítaného textu 

ENV, OZO 

  36. - Dobrodružná literatúra, literárny 
podsystém 

  37. - RudyardKipling: Kniha džunglí               
úryvok Maugli 

  38. - JackLondon:Biely tesák                               
úryvok  Sivé vĺča 

III. 39. - GilHarveyová: Rivali 

  40. - Arthur Conan Doyle: Stratený svet.         
        úryvok Na ten obraz nikdy 
nezabudnem 

  41. - Upevňovanie vedomostí:  dobrodružná 
literatúra 

    3. Detektívka Pojmy: detektívka, 
detektív, pátranie 
po zločine, 
dramatická 
situácia, motív 
tajomstvaAplikácia 
pojmu 
dobrodružná 
literatúra. 
Identifikovať 
základné znaky 
dobrodružnej 
literatúry 

Žiak:                                             
§    vie definovať detektívku 
ako žáner dobrodružnej 
literatúry,      §    pozná princíp 
výstavby textu 
detektívky,                                   
§    vie charakterizovať hlavnú 
postavu detektívky – 
detektíva,   §    dokáže 
identifikovať časti, v ktorých sa 
stupňuje napätie deja a určiť 
prvky, ktoré autor využil, aby 
dosiahol požadovaný 

OZO, TBZ 

  42. - Thomas Brezina: Hľadači pokladov – 
sedem odkazov lúpežných rytierov 

  43. - Známi a menej známi autori detektívok  



porovnávaním 
viacerých 
umeleckých 
žánrov.  

efekt,        §    vie sformulovať 
vlastné hodnotenie 
prečítaného textu a podložiť 
svoje stanovisko 
argumentmi,                                 
§    dokáže identifikovať 
vnútornú kompozíciu textu 
(úvod, zápletka, vyvrcholenie, 
obrat, rozuzlenie). 

    4. Western Pojmy: 
dobrodružné 
prozaické dielo, 
western, motív 
nebezpečenstva, 
osídľovanie 
divokého západu 

Žiak:                                                
§    vie vysvetliť termín 
western,                                      
§    vie charakterizovať hrdinov 
Old Shatterhanda a Winnetoua 
a dokáže k nim vyjadriť vlastný 
postoj,                                         
§    vie vysvetliť a aplikovať 
pojmy dialóg a 
monológ,                                      
§    vie vyhľadávať, 
zhromažďovať a spracovávať 
základné biografické údaje o 
spisovateľoch z rôznych 
informačných zdrojov,                
§    pozná tvorbu K. Maya,        
§    vie pracovať s textom 
podľa pokynov učiteľa. 

ENV, MDV 

  44. - Karl May: Šľachetnosť Old Shatterhanda 

  45. - LiselotteWelskopfová-Henrichová: 
Synovia Veľkej medvedice 

IV.   5. Robinsonáda Pojmy: 
robinsonáda, život 
na opustenom 
ostrove 

Žiak:                                               
§    vie vysvetliť podstatu žánru 
robinsonáda,                               
§    dokáže pri čítaní textu 
modulovať hlas podľa 
zmyslu,    §    vie reprodukovať 
prečítaný 
text,                                               
  §    vie nájsť jazykové 
prostriedky, ktorými autor 
dosahuje v texte dramatické 
napätie a svoje tvrdenie vie 
zdôvodniť                              §   
 vie vyhľadávať, zhromažďovať 
a spracovávať základné 
biografické údaje o 
spisovateľoch z rôznych 
informačných 
zdrojov,                 §    vie 
spracovať projekt ako výstup 
pomocou IKT: prezentácia v 
PowerPointe,                               
§    vie vyhľadať kľúčové slová, 
zostaviť osnovu a na jej 
základe prerozprávať dej 
prečítaného textu, §    si podľa 
recenzie a usmernenia učiteľa 
dokáže zvoliť text, vie vyjadriť 
svoje pocity z prečítaného 
textu,                        §   
 prehlbuje svoje analytické a 
čitateľské 
schopnosti,                   §   
 dokáže čítať prozaické texty s 
porozumením. 

  

  46. - Daniel Defoe: RobinsonCrusoe 

  47. - ScottO´Dell: Ostrov belasých delfínov 

  48.-49 - Upevňovanie vedomostí:  detektívka, 
western, robinsonáda 

  50. - Písomná práca 

  51. - Vyhodnotenie a analýza písomnej práce 

    6. Fantasy literatúra Pojem fantasy  Žiak:                                         MUV 



  52.-53 - John RonaldReuelTolkien: Pán prsteňov literatúra. 
Identifikácia 
základných znakov 
fantasy literatúry.  
Úloha fikcie pri 
tvorbe fantasy 
literatúry.  

pozná fantasy literatúru ako 
druh literatúry populárnej u 
mládeže, §    vie vlastnými 
slovami vysvetliť podstatu 
fantasy vie reprodukovať 
definíciu pojmu fantasy 
literatúra. 
 

V. 54. - Igor Molitor, Muška Molitorová: 
Dievčatko z krajiny drakov 

  55. - RickRordan: PercyJackson – Zlodej 
blesku 

  56. - Autori fantasy literatúry  

 
 
 
 

   

   

 
 
 

   

   

 
 
 
 

   

   

  
  

IV. DRAMATICKÉ UMENIE   1. Rozhlasová 
hra 

Pojmy: literárno-
dramatický žáner, 
rozhlasová hra, 
zvukové efekty, 
rozhlasový scenár, 
filmový scenár, 
literárny a 
technický scenár, 
divadlo, film, 
televízna hra 

Žiak:                                               
  §    vie definovať pojem 
rozhlasová 
hra,                              §    vie 
vysvetliť funkciu zvukových 
efektov v rozhlasovej 
hre,                                                
§    vie vysvetliť pojem 
monológ, dialóg a svoje 
vysvetlenie vie zdôvodniť 
pomocou 
príkladov,                                      
§    vie sformulovať hlavnú 
myšlienku dramatického 
textu,      §    vie čítať 
dramatický text ticho i nahlas s 
porozumením,                §   
 dokáže výrazne čítať text 
divadelnej hry a ako postava 
sa zúčastniť na 
dramatizovanom čítaní 
textu,                                           
§     vie správne uplatňovať 
prízvuk, dôraz, tempo, silu 
hlasu a 
prestávku,                                   
§    vie definovať pojem 
scenár,  §    vie aplikovať 
pojmy dialóg a monológ v 
divadelnej hre            §   
 dokáže porovnať vonkajšiu 
kompozíciu prozaickej a 
dramatickej formy literárneho 
textu (diela).  

MDV, OSR 

  57. - Základné pojmy drámy 

  58. - Jana Bodnárová: Starec a počítačový 
chlapec 

  59. - Ukážky rozhlasových hier 

VI.   2. Filmové umenie     MDV, ENV 

  60.-61 - Jozef Cíger Hronský: Sokoliar Tomáš 

    V. OPAKOVANIE       

  62.-63 - Opakovanie učiva zo 7.ročníka:   poézia, 
próza, dráma 

  64. - Písomná práca 

  65. - Vyhodnotenie a analýza písomnej práce 

. 66. - Záverečná hodina 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.r.gramatika 

 

Mesiac Hodina Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard prierezové témy 

IX. 
  

I. Opakovanie vedomostí a 
zručností zo 6.ročníka  

interview; spodobovanie; 
prestávka, sila hlasu; 
melódia vety (oznamovacia, 
opytovacia, rozkazovacia, 
zvolacia, želacia); synonymá; 
spisovný jazyk, nárečia, 
súkromný list – písomne; 
charakteristika osoby  , 
príslovky; druhy prísloviek; 
téma opis ilustrácie/obrázka 

Žiak aktívne pracuje s 
vedomosťami, 
zručnosťami a 
kompetenciami 
získanými v 6. ročníku. 
Žiak vie na podnet a s 
pomocou učiteľa 
identifikovať niektoré 
chyby vo svojom texte. 
Žiak vie aplikovať v 

OSR 

  1. - Úvodná hodina 

  2. - Prázdninový autobus 

  3. - Septembrový list 

  4. - Záhadný šuchot 

  5. - Vstupný diktát 

X. 6. - Oprava vstupného diktátu 



  7. - Obrázky z prírody – písomne; statický opis 
príslovie, porekadlo, 
pranostika, prirovnanie; 
dynamický opis; tvorenie 
slov odvodzovaním a 
skladaním gramatické 
kategórie podstatných mien: 
rod, číslo, pád; vzor; spojky 
príslovky; druhy prísloviek; 
téma opis ilustrácie/obrázka 
– písomne; statický opis 
príslovie, porekadlo, 
pranostika, prirovnanie; 
dynamický opis; tvorenie 
slov odvodzovaním a 
skladaním gramatické 
kategórie podstatných mien: 
rod, číslo, pád; vzor; spojky  

texte nadobudnuté 
vedomosti z ortografie, 
lexikológie, morfológie, 
syntaxe. Vie správne 
rozdeliť slová na konci 
riadka. Žiak vie posúdiť 
text z hľadiska 
jazykovej správnosti. 
Žiak vie použiť taký 
spoločenský tón, ktorý 
je v súlade s cieľom 
komunikácie a 
prostredím, v ktorom 
sa táto komunikácia 
uskutočňuje.  

  8. - Tekvicoví panáci 

  9. - V tábore utečencov 

  10. - Vstupný test 

  11. - Analýza vstupného testu 

    II. Komunikačné situácie komunikačná situácia; 
odosielateľ, prijímateľ, 
asertívna a efektívna 
komunikácia, spisovné, 
nespisovné slová: nárečia, 
slangové slová skratky  

Žiak vie začať a ukončiť 
komunikáciu v známom 
prostredí so známymi 
ľuďmi. Žiak vie použiť 
tie výrazy, ktoré si 
osvojil vo vyučovacom 
procese.  Žiak 
disponuje obmedzenou 
slovnou zásobou bez 
odlíšenia spisovných, 
nárečových a 
slangových jazykových 
prostriedkov. Žiak vie 
po upozornení 
učiteľom nahradiť 
niektoré nespisovné 
slová spisovnými. Žiak 
vie s pomocou učiteľa 
vyhľadať skratky v 
texte. Žiak vie vytvoriť 
skratku. Žiak vie 
identifikovať pojmy, 
dokáže ich prakticky 
odlíšiť.  

VMR, RLK 

  12. - Nemôžeme nekomunikovať 

XI. 13. - Asertívna a efektívna 
komunikácia 

  14. - Nespisovné slová 
v súkromnej komunikácii 

  15. - Skratky v písomnej 
komunikácii 

  16. - Opakovanie 

    III. Komunikácia v spoločnosti príhovor (prívet)  Žiak vie zreprodukovať 
definíciu pojmu 
príhovor (prívet).   

  

  17. - Tvoríme príhovor (prívet) 

      domáce slová – cudzie slová 
výslovnosť slabík de/di, 
te/ti, ne/ni, le/li v cudzích 
slovách zastarané slová – 
nové slová, historizmy, 
archaizmy 

Žiak vie po príprave a s 
pomocou učiteľa 
vytvoriť na zadanú 
tému krátky príhovor 
(prívet) a prezentovať 
ho. Žiak vie po príprave 
nahlas prečítať svoj 
text, aj keď pri 
prezentácii robí 
artikulačné a intonačné 
chyby. Žiak vie 
reprodukovať definície 
pojmov: domáce slová 
– cudzie slová. Žiak vie 
s pomocou učiteľa 
vysvetliť význam 
domácich a cudzích 
slov v texte. Žiak si vie s 

ENV, OZO 

  18. - Prednášame príhovor (prívet) 

  19. - Slová cudzieho pôvodu 

XII. 20. - Výslovnosť slov cudzieho 
pôvodu 

  21. - Pravopis slov cudzieho 
pôvodu 

  22. - Slová podľa dobového 
výskytu 

  23. - Opakovanie slov cudzieho 
pôvodu a slov podľa 
dobového výskytu 



pomocou učiteľa 
správne vybrať 
jazykovednú príručku 
na overenie významu 
slov.  Žiak vie po 
príprave a s pomocou 
učiteľa správne 
vyslovovať slabiky de, 
te, ne, le, di, ti, ni, li v 
domácich a cudzích 
slovách a dodržiavať 
správnu dĺžku slabík. 
Žiak vie na príklade 
vysvetliť rozdiel medzi 
archaizmami, 
historizmami a 
zastaranými slovami. 
Žiak vie vysvetliť termín 
neologizmus a chápe 
dynamiku lexiky v 
súvislosti s rozvojom 
spoločnosti. Žiak vie 
uviesť príklady 
neologizmov z oblasti 
vedy a techniky, športu 
a sociológie, pozná ich 
pravopis a dokáže 
vysvetliť ich význam. 
Žiak vie vyhľadať na 
internete informácie o 
nových druhoch športu 
či výdobytkoch 
techniky. Žiak vie 
identifikovať pojmy, 
dokáže ich prakticky 
odlíšiť.  

    IV. SLOVNÉ DRUHY podstatné mená; 
skloňovanie; pád – pádové 
otázky; všeobecné/vlastné 
podstatné mená; konkrétne 
a abstraktné podstatné 
mená;životnosť/neživotnosť, 
gramatické kategórie 
podstatných mien: rod, 
číslo, pád; vzor; pád piaty – 
zastarané oslovenie              
pomnožné podstatné mená; 
rod pomnožných 
podstatných mien prídavné 
mená; akostné; 
stupňovanie; vzťahové-
druhové; privlastňovacie; 
rod, číslo, pád; vzor: pekný, 
cudzí, páví, matkin, otcov 
umelecký opis zámená, 
delenie zámen: osobné – 
základné, privlastňovacie 
číslovky; ohybný slovný 
druh; skloňovanie; rod, číslo, 
pád; delenie čísloviek: 
základné, radové, násobné, 
určité a neurčité číslovky   

Žiak vie roztriediť 
podstatné mená podľa 
gramatického rodu. Vie 
definovať vzory 
podstatných mien: 
chlap, hrdina, dub, 
stroj, žena, ulica, dlaň, 
kosť, mesto, srdce, 
vysvedčenie, dievča. 
Žiak vie v komunikačnej 
situácii používať 
podstatné mená a ich 
gramatické kategórie 
(rod, číslo, pád). Žiak 
vie definovať 
pomnožné podstatné 
mená a uviesť príklady. 
Žiak vie rozlíšiť množné 
číslo podstatných mien 
od pomnožných 
podstatných mien. Žiak 
dokáže v texte 
identifikovať 
pomnožné podstatné 
mená. Žiak vie 
aplikovať v texte 

OSR, MUV 

  24. - Opakovanie učiva 
o podstatných menách 

  25.-26 - Pomnožné podstatné mená 

I. 27. - 2.kontrolný 
diktát                                      
(Pomnožné podstatné mená) 

  28. - Oprava 2.kontrolného diktátu 

  29. - Opakovanie učiva 
o prídavných menách 

  30. - Umelecký opis 

  31. - Príprava na 1.písomnú  
slohovú prácu  

  32. - 1. písomná slohová 
práca               (Umelecký 
opis) 

II. 33. - Oprava 1.písomnej slohovej 
práce 

  34. - Opakovanie učiva o 
zámenách 

  35. - Základné číslovky – 
skloňovanie 

  36. - Základné číslovky – pravopis 

  37. - Radové číslovky - skloňovanie 



  38. - Radové číslovky - pravopis nadobudnuté 
vedomosti z ortografie, 
lexikológie, morfológie, 
syntaxe. Vie správne 
rozdeliť slová na konci 
riadka. Žiak vie posúdiť 
text z hľadiska 
jazykovej správnosti. 
Žiak vie definovať vzor 
pekný. Žiak vie s 
pomocou učiteľa 
stupňovať akostné 
prídavné mená. Žiak vie 
v komunikačnej situácii 
používať akostné 
prídavné mená a ich 
stupňovanie. Žiak vie s 
pomocou učiteľa 
identifikovať zvieracie a 
privlastňovacie 
prídavné mená v texte 
Žiak vie zreprodukovať 
definíciu pojmu 
umelecký opis. Žiak vie 
s pomocou učiteľa 
vytvoriť osnovu, 
koncept pre 
pripravovaný text. Žiak 
vie s pomocou učiteľa 
identifikovať niektoré 
chyby vo svojom texte. 
Žiak vie s pomocou 
učiteľa zapracovať 
identifikované chyby v 
koncepte. Žiak vie 
napísať čistopis. Žiak 
vie posúdiť text z 
hľadiska jazykovej 
správnosti. Vie 
zhodnotiť texty 
vytvorené niekým iným 
a svoje hodnotenie vie 
zdôvodniť. Žiak vie s 
pomocou učiteľa 
identifikovať v texte 
zámená v základnom 
tvare. Žiak vie v 
komunikačnej situácii 
používať osobné 
základné a 
privlastňovacie 
zámená. Žiak ovláda 
definíciu čísloviek. Žiak 
dokáže v texte rozlíšiť 
základné a radové 
číslovky a vie to 
zdôvodniť. Žiak ovláda 
skloňovanie základných 
a radových čísloviek. 
Žiak ovláda písanie 
interpunkčných 
znamienok pri 
radových číslovkách 

III. 39. - Násobné číslovky 

  40. - Určité a neurčité číslovky 

  41. - Opakovanie učiva 
o číslovkách 

  42. - 3.kontrolný 
diktát                                          
Číslovky 

  43. - Oprava 3.kontrolného diktátu 



napísaných číslicou.Žiak 
vie s pomocou učiteľa 
nájsť určité a násobné 
číslovky. Žiak vie v 
komunikačnej situácii 
používať základné a 
radové číslovky  

      slovesá; tykanie/vykanie; 
časovanie; osoba, číslo, čas; 
zvratné, nezvratné; 
neurčitok; sloveso byť; 
jednoduchý a zložený tvar; 
plnovýznamové – 
neplnovýznamové; spôsob 
vid – dokonavý, nedokonavý 
dynamický opis  

Žiak vie aplikovať 
v texte nadobudnuté 
vedomosti z ortografie, 
lexikológie, morfológie, 
syntaxe. Vie správne 
rozdeliť slová na konci 
riadka. Žiak vie posúdiť 
text z hľadiska 
jazykovej správnosti. 
Žiak vie vyčasovať 
sloveso byť a použiť ho 
vo vetách. Žiak vie v 
komunikačnej situácii 
používať slovesá a ich 
gramatické kategórie 
(osoba, číslo, čas), 
neplnovýznamové 
sloveso byť. Žiak vie 
správne používať 
tykanie a vykanie. Žiak 
vie vysvetliť pojem 
slovesný vid. Žiak vie 
vlastnými slovami 
vysvetliť rozdielne 
významy slovies 
vidovej dvojice. Žiak 
dokáže rozlíšiť 
dokonavé 
a nedokonavé slovesá. 
Žiak vie zmeniť vidovú 
formu slovesa. Žiak vie 
zreprodukovať 
definíciu pojmu 
dynamický opis. Žiak 
vie definovať spoločné 
a odlišné znaky 
jednotlivých 
žánrov/útvarov: 
statický opis, 
dynamický opis.  Žiak 
vie s pomocou učiteľa 
vytvoriť osnovu, 
koncept pre 
pripravovaný text. Žiak 
vie s pomocou učiteľa 
identifikovať niektoré 
chyby vo svojom texte.  

ENV, TBZ 

  44. - Opakovanie učiva o slovesách 

  45. - Gramatické kategórie slovies 

IV. 46. - Slovesný vid 

  47. - Delenie slovies 

  48. - Dynamický opis 

  49. - Príprava na 2.písomnú  
slohovú prácu 

  50. - 2. písomná slohová práca         
        

  51. - Oprava 2.písomnej slohovej 
práce 

      spojky; interpunkcia veta; 
jednoduchá veta: holá, 
rozvitá  

Žiak vie s pomocou 
učiteľa zapracovať 
identifikované chyby 
v koncepte. Žiak vie 
napísať čistopis. Žiak 
vie posúdiť text 
z hľadiska jazykovej 
správnosti. Vie 
zhodnotiť texty 

  

  52. - Spojky 

V. 53. - 4.kontrolný diktát                     
                  (Spojky - 
interpunkcia) 

  54. - Oprava 4.kontrolného diktátu 

  55. - Opakovanie učiva o ohybných 
slovných druhoch 



  56. - Opakovanie učiva 
o neohybných slovných 
druhoch 

vytvorené niekým iným 
a svoje hodnotenie vie 
zdôvodniť. Žiak vie s 
pomocou učiteľa 
identifikovať spojky v 
texte.  Žiak vie 
aplikovať v texte 
nadobudnuté 
vedomosti z ortografie, 
lexikológie, morfológie, 
syntaxe. Vie správne 
rozdeliť slová na konci 
riadka. Žiak vie posúdiť 
text z hľadiska 
jazykovej správnosti. 
Žiak vie s pomocou 
učiteľa vyhľadať 
niektoré ohybné slovné 
druhy v texte a určiť ich 
niektoré gramatické 
kategórie. Žiak vie s 
pomocou učiteľa 
vyhľadať niektoré 
neohybné slovné druhy 
v texte.  Žiak vie tvoriť 
jednoduché holé vety a 
jednoduché rozvité 
vety a správne 
intonovať oznamovacie 
vety.  

    V. SKLADBA  veta rozvitá s viacnásobným 
vetným členom, vetný 
základ dvojčlenná veta: 
úplná, neúplná jednočlenná 
veta: slovesná a neslovesná 
projekt; správa o 
riešení/výsledku projektu – 
ústna  

Žiak vie definovať holú 
a rozvitú vetu, s 
pomocou učiteľa ich 
dokáže nájsť v texte 
Žiak vie samostatne 
tvoriť jednoduché holé 
vety a jednoduché 
rozvité vety a správne 
intonovať oznamovacie 
vety.Žiak vie v 
jednočlennej vete určiť 
vetný základ a chápe 
využitie jednočlennej a 
dvojčlennej vety. Žiak 
vie odlíšiť jednočlennú 
vetu od vety 
dvojčlennej. Žiak vie 
určiť slovný druh, 
ktorým je vyjadrený 
vetný základ. Žiak 
dokáže rozlíšiť slovesnú 
a neslovesnú 
jednočlennú vetu. Žiak 
po usmernení učiteľom 
dodržiava syntaktické 
pravidlá v 
jednoduchých vetných 
konštrukciách.  

MDV 

  57. - Opakovanie učiva 
o jednoduchej vete 

  58. - Holá a rozvitá veta 

  59. - Viacnásobný vetný člen 

VI. 60. - Vetný základ a jednočlenná 
veta 

  61. - Rozdiel medzi jednočlennou 
a dvojčlennou vetou 

  62. - Slovesná a neslovesná 
jednočlenná veta 

  
  

VIII. Opakovanie učiva zo 6. a 7. 
ročníka 

  Žiak vie aplikovať 
nadobudnuté 
vedomosti a 
spôsobilosti.   

  

  63. - Opakovanie učiva zo 6. a 7. 
ročníka 

  64. - Výstupný test 



  65. - Hodnotenie a klasifikácia 
práce žiakov v 7.ročníku 

. 66. - Záverečná hodina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.roč. literatúra 

mesiac Hodina Tématický celok obsahový štandard výkonový štandard poznámky 

IX.   I. POÉZIA       

    1. Lyrická poézia       

    1.1.Ľúbostná poézia       

    1.2.Prírodná poézia moderná poézia, voľný 
verš podoba lásky, 
vonkajšia kompozícia 
vonkajšia a vnútorná 
kompozícia, verš 
prírodná lyrika,  

Vie identifikovať voľný 
verš a odlíšiť od 
viazaného. Vie 
charakterizovať 
vonkajšiu kompozíciu 
poézie ( grafické 
členenie, verš, strofa ). 
Vie sformulovať hlavnú 
myšlienku lyrickej 
básne. Vie zaradiť lyrický 
text ku konkrétnemu 
druhu lyriky.  

VMR 

  1.-2 - Ján Smrek: 

  3. - Dievča v rozkvete 

  4.-5 - Milan Rúfus: A napokon láska 

  6. - Vojtech Mihálik: 

  7. -  Starý album 

X. 8.-9 - Pavol Országh  Hviezdoslav: 
Pozdrav 

    1.3. Modlitba vyznanie lásky k prírode, 
oravská príroda ako 
objekt básnikovho 
záujmu umelecké 
prostriedky poetky 
Najkrajšia báseň 

Vie pomenovať 
umelecké štylistické 
prostriedky. Pozná 
literárne diela básnika. 
Dokáže identifikovať 
výrazové umelecké 

OSR 

  10.-11 - Maša Haľamová: 

  12. - Vyznanie 

  13. - Opakovanie učiva 

  14. - Modlitba 



  15. - Modlitba Pána Najmilšia báseň cieľ 
kresťanskej modlitby, 
liturgická modlitba  
úloha ilustrácie,  

prostriedky. Vyjadrí 
vlastné chápanie 
literárneho diela, doplní 
údajmi zo života a diela 
autora. Vie vysvetliť 
pojem modlitba ako 
výrazovú formu 
náboženskej viery. 
Identifikuje v texte 
rozprávača, formu 
rozprávania. 
Charakterizuje  konanie 
postáv. Parafrázuje 
životnú filozofiu autora.  

XI. 16. - K anjelovi strážcovi 

  17.-18 - Antoine de Saint-Exupéry: 
Malý princ 

  
  

II. PRÓZA životná filozofia autora, 
rozprávač a malý princ,  

    

    1. Zo života mladých ľudí beseda o knihe Malý 
princ, tvorba vlastných 
ilustrácií k textu, 
rozprávka pre dospelých 
lyrizovaná próza  ako lit. 
smer 20. st., rozprávač 
príbehu, hlavná postava, 
dejová osnova, funkcia 
umeleckých 
prostriedkov v texte 
epické dielo, román,  

Určuje v epických 
textoch znaky: dejovosť, 
dynamickosť, 
dialogickosť. Vie kriticky 
zhodnotiť hlavného 
hrdinu, jeho konanie a 
zmýšľanie z vlastného 
pohľadu 
a argumentovať. Chápe 
funkciu umeleckých 
prostriedkov 
v lyrizovanej próze. Vie 
vysvetliť pojem 
dievčenský román, 
pozná jeho znaky, vie 
charakterizovať postavu 
a jej konanie. Dokáže 
porovnať vlastnosti 
niektorých dievčenských 
hrdiniek.  

VMR 

  19.-20 - Margita Figuli: 

  21. - Tri gaštanové kone 

  22.-23 - Lusy Maud Montgomeryová: 

  24.-25 - Anna zo Zeleného domu 

XII. 

  

2. Dievčenský román dievčenský román, 
prehovor lit. postavy – 
monológ, dialóg  

  OSR 

    3. Dobrodruž-ná literatúra dobrodružný román, 
historický román, 
historicko-dobrodružný 
román, kľúčové slová, 
komplikovanosť 
a dramatickosť vzťahov 
a situácií,  historické 
obdobie  

Identifikuje druh 
románu na základe deja, 
témy, prostredia 
a zamerania na čitateľa. 
Rozlišuje hlavné 
a vedľajšie postavy, určí 
kompozičné a štylistické 
prostriedky, ktoré 
vyvolávajú dramatickosť 
a stupňujú napätie.  

OZO 

  26. - Joe Alex: 

  27. - Čierne koráby 

    4. Vedecko-fantastická literatúra zakladateľ vedecko-
fantastic- kej lit., 
vedecko-fantas. 
poviedka, román, film, 
technické a vedecké 
prvky, vízia autora Extra 
Terestrial kľúčové slová, 
dejová osnova, reálne 
a fantastické prvky, 
pokus o vlastnú sci-fi 
poviedku 8. roč. súťaže 
o Najkrajší čitateľský 
denník päťdielna 

Vie vysvetliť definíciu 
pojmu, chápe úlohu 
fikcie pri tvorbe sci-fi lit., 
odôvodní  súvislosť 
nadpisu s obsahom 
diela, vyhľadá kľúčové 
slová a technické výrazy. 
Abstrahuje a sformuluje 
hlavnú myšlienku. Odlíši 
reálne a fantastické 
prvky, humorné situácie. 
Vie porovnať tematiku 
a výrazové prostriedky 

OZO 

  28. - Jules Verne: 

  29. - Cesta na mesiac 

  30. - Wiliam Kotzwinkle: 

  31. - E. T. Mimozemšťan 

  32. - Hodnotenie ČD 

  33. - Douglas Adams: Stopárov 
sprievodca galaxiou 

I. 34. - Douglas Adams: Stopárov 
sprievodca galaxiou 

  35. - Opakovanie učiva, 



  36.-37 - prezentovanie vlastných prác stopárska trilógia alebo 
paródia na sci-fi, 
autorov zámer  
a absurdita, 
charakteristika postáv 
spracovať sci-fi bedeker  
na cestu k niektorej 
planéte prezentovanie 
vlastných prác so sci-fi 
tematikou  

u starších autorov sci-fi 
lit. a súčasných. Vie 
uviesť príklady. Vie 
sformulovať hodnotenie 
prečítaného textu 
a argumentovať. Chápe 
rozdiel medzi vedecko-
fantas-tickou lit. 
a fantastickou 
rozprávkou. Získané 
poznatky uplatní 
v spracovaní zadanej 
úlohy. Pripraví referát, 
napíše sci-fi príbeh.  

    5. Denník memoáre, dobrodružné 
rozprávanie, časový sled 
udalostí, román vo 
forme denníka 
charakterizovať 
hlavného hrdinu na 
základe denníkových 
zápisov, pomenovať 
problémy, ktoré sa ho 
týkajú a ktoré musí riešiť 
denník, ja-rozprávanie, 
konanie hlavnej postavy 
denník ako žáner 
monografického 
charakteru, vlastný 
denník, čítanie 
s časovým odstupom, 
riešenie problémov 
s odstupom času 
polyhistor,  

Vie samostatne 
sformulovať subjektívne 
hodnotenie prečítaného 
textu a primerane 
obhajovať. Vie porovnať 
druhy románov, 
hodnotiť konanie 
a zmýšľanie hlavnej 
postavy. Vie kriticky 
zhodnotiť hlavného 
hrdinu, jeho konanie 
a správanie. Vie 
pomenovať jeho 
problémy a predložiť 
svoje stanovisko 
a argumentovať. Vie 
samostatne sformulovať 
názory na konanie 
hlavnej postavy. Dokáže 
vytvoriť vlastný denník 
a zachytiť udalosti 
osobné a spoločenské. 
Vysvetlí pojem vedecko-
populárna lit., 
identifikuje znaky 
populárnosti 
a vedeckosti – fakty 
a vedecké informácie. 
Vyhľadá kľúčové výrazy, 
voľne reprodukuje 
obsah textu.  

OSR 

  38. - Móric August Beňovský: 
Osudy a cesty grófa Mórica 
Augusta Beňovského 

  39. - Sue Towsendová: 

  40. - Tajný denník 13 a polročného 
Adriana Molla 

  41. - Louis Rennison: Denníky 
Georgie Nicolsonovej 

II. 42.-43 - Opakovanie učiva 

  44. - Matej Bel: 

    6. Vedecko-populárna literatúra poznávacia 
a informatívna funkcia, 
postupy vecnej 
a umeleckej literatúry 
Postavy veľkomoravskej 
histórie, kľúčové slová, 
vecné informácie Na 
počiatku bol Sumer 
kľúčové slová, slovná 
zásoba, tematika 
sumerských prísloví, 
dôraz na fakty a vedecké 
údaje, osobný zážitok 
hurónsky rev, hurónsky 
smiech Šalamúnova 
múdrosť skrytý a priamy 
význam  slov. spojenia – 
irónia alebo uznanie 

Identifikuje 
charakteristické znaky  
populárno-vedeckej lit. 
Pozná fakty 
o historických 
osobnostiach. Vyhľadá 
kľúčové výrazy a pripraví 
osnovu. Vysvetlí význam 
sumerských prísloví 
a porovná s podobnými 
slovenskými prísloviami. 
Vie vysvetliť slovné 
spojenia, chápe skrytý 
a priamy význam. 
Identifikuje hlavné 
znaky lit. faktu: 
poznávacia funkcia, 
estetický zážitok, 

RLK 

  45. - Zvolenská stolica 

  46.-47 - Matúš Kučera: 

III. 48. - Konštantín a Metod 

  49.-50 - Vojtech Zamarovský: 

  51. - Slová, slová, slová... 

  52.-53 - Jana Skladaná: 

  54. - Slová z hlbín dávnych vekov 

  55. - Erik Newth: 



Hľadanie pravdy  rozhranie vecnej 
a umeleckej lit.  

IV.   7. Literatúra faktu literatúra faktu, osud 
pokrokových ľudí a ich 
myšlienok Sándor Petöfi 
alias Alexander Petrovič, 
povaha a charakter 
maďarského básnika 
francúzsky lekár a vedec 
Louis Pasteur ako lekár 
a ako človek, hrdina 
príbehu, odborné 
výrazy, fikcia a realita 
príbehu  nové pojmy a 
poučenia Záverečné 
opakovanie Záverečné 
opakovanie  

Rozlíši fakty a umelecké 
prostriedky. Vie 
porovnať lit. faktu 
s umeleckou lit. a odlíšiť 
vecnú lit. Vie posúdiť 
charakter básnika. Vie 
vysvetliť pojem lit. faktu. 
Vie vysvetliť metaforu 
v názve diela. Dokáže 
charakterizovať hlavnú 
postavu a jej prínos vo 
vedeckej oblasti. 
Vysvetlí a identifikuje 
pojmy a poznatky. Vie 
samostatne aplikovať 
získané poznatky 
a zručnosti.  

RLK, OSR 

  56. - Všetko sa skladá z atómov 

  57. - Laco Zrubec:Zomrel dva razy 

  58. - František Gel: 

  59. - Premožiteľ neviditeľných 
dravcov 

  60.-61 - Čo sme sa naučili, čo už vieme 

  62. - Výstupný test 

  63.-64 - Zopakovanie literárnych 
pojmov 

V. 65.-66 - Záverečné hodnotenie 

 

 

 

 

 

 

 

9.r. gramatika 

Mesiac Hodina Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

IX.   Sloh Rozhovor, diskusia 
Aplikácia, analýza, 
zovšeobecnenie 
Aplikácia získaných 
vedomostí, produkcia 
Preverenie vedomostí 
z predchádzajúcich 
ročníkov Analýza 
vstupnej písomky  

Vedieť rozlíšiť jednotlivé jazykové 
štýly Vedieť vypísať tlačivo  

MDV 

  1. - Úvodná hodina 

  2. - Opakovanie a príprava na 
test 

  3. - Vstupná písomka 

  4. - Analýza vstupnej písomky 

  5. - Diktát č. 1 

  6. - Analýza a oprava diktátu 

  
  

Opakovanie učiva z 8. 
ročníka 

      

    Slovná zásoba Slovná zásoba, vecný 
význam slov, slovníky 
Synonymá, 
homonymá Vývin 
slovnej zásoby: 
historizmy, 
archaizmy, zastarané 
slová, neologizmy 
Neutrálne 
a expresívne slová 
Domáce slová a slová 
cudzieho pôvodu 

Upevniť si učivo o slovnej zásobe 
z predchádzajúcich ročníkov. Žiak 
vie: -Vymenovať 
plnovýznamové/neplnovýznamové 
slovné druhy, vysvetliť jedno- 
a viacvýznamové slová, rozumie 
pojmu slovná zásoba, vie pracovať 
s rôznymi slovníkmi, ktoré 
zachytávajú slovnú zásobu -Rozlíšiť 
synonymá, homonymá, antonymá 
-Rozumie nielen neologizmom, ale 
aj slovám z predchádzajúcich 

RLK 

  7. - Slová podľa vecného 
významu 

  8. - Vzťahy medzi slovami 

  9. - Slová podľa dobového 
výskytu 

  10. - Slová podľa citového 
zafarbenia 

  11. - Slová podľa pôvodu 

X. 12. - Slová podľa spisovnosti 

  13. - Obohacovanie slovnej 



zásoby Spisovné 
a nespisovné slová 
(slang, nárečie) 
Odvodzovanie, 
skladanie, 
skracovanie Združené 
pomenovanie, 
frazeologická 
jednotka Zhrnutie 
učiva o slovnej zásobe 
Cudzie nesklonné 
podstatné mená 
Analýza a oprava 
diktátu  

historických období -Správne 
používať citovo zafarbené slová -
Rozlíšiť domáce slová a slová 
cudzieho pôvodu, 
internacionalizmy, zdomácnené 
i cudzie slová vie správne napísať -
Používať vo vhodných situáciách 
využiť spisovné i nespisovné slová 
-Rozlíšiť slang, nárečie a spisovné 
slovo -Vie správny pravopis 
združených pomenovaní -Vie 
vysvetliť najznámejšie 
a najpoužívanejšie frazeologizmy 
Správne písať cudzie nesklonné 
podstatné mená Analýza a oprava 
diktátu  

  14. - Obohacovanie slovnej 
zásoby 

  15. - Opakovanie 

    Sloh Rečnícky štýl, 
rétorika, prívet  

Žiak vie vysvetliť výber vhodného 
slohového postupu pre vyjadrenie 
cieľa komunikácie. Vie správne 
použiť prívet  

MDV 

  16. - Rečnícky štýl 

    Zvuková stránka jazyka Prozodické vlastnosti 
reči Pravidlo 
o rytmickom krátení, 
spodobovanie, hlásky 
Tvrdé, mäkké, 
obojaké Slová 
cudzieho pôvodu 
Pomlčka, spojovník 
Zhrnutie vedomostí 
o zvukovej stránke 
jazyka  

Žiak vie správne využívať 
prozodické vlastnosti reči, vie 
vysvetliť a v komunikačnom 
prejave odhaliť : prízvuk, dôraz, 
prestávku, melódiu, Vie vysvetliť 
dôležitosť tempa reči a sily hlasu 
Žiak vie pravopisne správne 
napísať text, pozná pravidlo 
o rytmickom krátení, vie vysvetliť, 
ako vplýva na krátenie slabík. Vie 
vysvetliť podstatu spodobovania, 
správne napísať slová, v ktorých ku 
spodobovaniu dochádza Žiak vie 
vymenovať tvrdé, mäkké 
a obojaké spoluhlásky, pozná 
vybrané slová, pravopis po 
tvrdých, mäkkých a obojakých 
spoluhláskach Žiak vie, že 
v slovách cudzieho pôvodu sa 
zachováva pôvodná výslovnosť 
a pôvodný pravopis, tento 
poznatok vie využiť v praxi Žiak 
pozná interpunkčné znamienka, 
vie ich v texte nájsť a identifikovať, 
vie ich správne použiť Zhrnutie 
vedomostí o zvukovej stránke 
jazyka  

MUV 

  17.-18 - Zvukové vlastnosti reči 

  19. - Zvuková stránka jazyka a 
pravopis 

  20. - Spoluhlásky 

  21. - Výslovnosť a pravopis slov 
cudzieho pôvodu 

  22. - Interpunkčné znamienka 

  23.-24 - Opakovanie 

XI.   Sloh Výklad a výkladový 
slohový postup 
Výklad Analýza a 
oprava úvaha  

Žiak  vie vysvetliť podstatu 
výkladového slohového postupu. 
Vie vytvoriť výklad na danú tému. 
Analýza a oprava Žiak pozná 
podstatu výkladového postupu, 
vie rozlíšiť úvahu a výklad. Vie 
vytvoriť krátku úvahu na zadanú 
tému.  

MDV 

  25.-27 - Výkladový slohový postup 

  28. - Výklad 

  29.-30 - Príprava 1. písomnej práce 

  31. - 1. písomná práca 

  32. - Analýza 1. písomnej práce 

  33. - Úvaha 

    Tvaroslovie Zopakovanie 
poznatkov 
o podstatných 
menách 
z predchádzajúcich 
ročníkov. Neživotné 

Žiak vie definovať podstatné 
mená. Určiť gramatické kategórie. 
Žiak vie správne ohýbať neživotné 
podstatné mená mužského rodu 
zakončené na –ál Žiak vie správne 
ohýbať neživotné podstatné mená 

OSR 

  34.-35 - Podstatné mená 

  36. - Neživotné podst.m. muž.r. 
zakončené na -ál 

  37. - Neživotné podst.m. muž.r. 
zakončené na –r, -l 



  38. - Opakovanie podstatných 
mien 

podstatné mená 
mužského rodu 
zakončené na –ál, -r, -
l Zhrnutie vedomostí 
o podstatných 
menách Neživotné 
podstatné mená 
Zopakovanie 
poznatkov 
o prídavných menách 
z predchádzajúcich 
ročníkov. Delenie 
zámen, skloňovania 
a gramatické 
kategórie Pravopis 
Utvrdenie vedomostí 
o číslovkách 
Utvrdenie vedomostí 
o slovesách Utvrdenie 
vedomostí o 
príslovkách Zhrnutie 
vedomostí 
o predložkách a 
spojkách Utvrdenie 
vedomostí 
o časticiach a 
citoslovciach, 
pravopis Opakovanie 
vedomostí z 
tvaroslovia  

mužského rodu zakončené na –r, -l 
Žiak pozná správny pravopis pri 
písaní podstatných mien.  Použiť 
správny pravopis pri písaní 
neživotných podstatných mien 
Analýza a oprava diktátu č. 2 Žiak 
vie rozdelenie prídavných mien, 
gramatické kategórie, vzory a vie 
stupňovať Žiak vie rozlíšiť druhy 
zámen, ovláda ich pravopis 
a gramatické kategórie Žiak vie 
správne písať číslovky, ovláda ich 
ohýbanie, delenie Žiak ovláda 
ohýbanie a pravopis slovies, 
gramatické kategórie Žiak vie 
správny pravopis prísloviek, vie ich 
nájsť v texte a vystupňovať Žiak 
vie nájsť v texte predložky, 
správne ich určiť. Žiak vie použiť 
správnu interpunkciu pri písaní 
spojok Žiak vie nájsť vo vete 
častice a citoslovcia a vie použiť 
správnu interpunkciu. Opakovanie 
vedomostí z tvaroslovia Overenie 
vedomostí z prvého polroka  

XII. 39. - Diktát č. 2 

  40. - Oprava 

  41. - Prídavné mená 

  42. - Zámená 

  43. - Číslovky 

  44. - Slovesá 

  45. - Príslovky 

  46. - Predložky a spojky 

  47. - Častice a citoslovcia 

  48. - Opakovanie 

  49. - Polročná písomka 

    Sloh Umelecká literatúra, 
umelecký jazykový 
štýl, báseň, príbeh 
Práca v skupinách  

Žiak vie vysvetliť rozdiely medzi 
jednotlivými štýlmi, vie vymenovať 
žánre umeleckého štýlu, vie 
vytvoriť krátku báseň, vytvoriť 
krátky príbeh  

MUV 

  50. - Umelecký štýl 

I. 51. - Umelecký štýl 

    Skladba Veta, vetné členy, 
rozdelenie, definícia 
Podmet a prísudok, 
vetný základ Predmet 
Prívlastok, druhy 
prívlastku Príslovkové 
určenie, druhy 
Prístavok Zhrnutie 
a upevnenie učiva 
o vetných členoch 
Jednoduchá veta, 
jednočlenná, 
dvojčlenná 
Jednoduché súvetie, 
podraďovacie, 
priraďovacie 
Prostriedky 
súdržnosti – 
obsahové jazykové 
Správna interpunkcia 
Zhrnutie a upevnenie 
učiva o súvetiach 
Interpunkcia Zápor 
Zhrnutie a upevnenie 
učiva o skladbe  

Žiak vie definovať vetu, pozná 
členenie viet, vie správne 
charakterizovať vetné členy Žiak 
vie nájsť vo vete základné vetné 
členy Vie správne určiť vetné členy 
Vie identifikovať prístavok Pozná 
správny pravopis pri písaní 
viacnásobných vetných členov, pri 
písaní prístavku Zhrnutie 
a upevnenie učiva o vetných 
členoch Žiak vie správne určiť 
jednočlennú a dvojčlennú vetu 
Žiak vie rozlíšiť jednoduchú vetu 
a jednoduché súvetie, vie správne 
napísať jednoduché súvetie Žiak 
vie vysvetliť pojem text, chápe, že 
text nie je len sledom náhodných 
viet, vie identifikovať prostriedky 
súdržnosti Žiak vie zásady správnej 
interpunkcie pri písaní súvetia, 
vety, viacnásobných vetných 
členov a pod. Zhrnutie 
a upevnenie učiva o súvetiach 
Preverení vedomostí 
o interpunkcii vo vete Analýza 
a oprava diktátu č. 3 Žiak vie 
identifikovať zápor vo vete, vie 
vysvetliť princíp tvorby záporu 

MDV 

  52. - Veta a vetný člen 

  53. - Základné vetné členy 

  54. - Rozvíjacie vetné členy 

  55. - Opakovanie 

  56. - Jednoduchá veta 

  57. - Jednoduché súvetie 

  58. - Súdržnosť textu 

  59. - Interpunkcia v texte 

  60. - Opakovanie 

  61. - Diktát č. 3 

  62. - Oprava diktátu č. 3 

II. 63. - Zápor v slovenčine 

  64. - Opakovanie 



v slovenčine, chápe zmysel viet 
v prípade dvojitého záporu 
Zhrnutie a upevnenie učiva o 
skladbe  

    Sloh Náučný štýl, slohové 
postupy v náučnom 
štýle Statický 
a dynamický opis, 
odborný a umelecký 
opis Administratívny 
jazykový štýl Útvary 
administratívneho 
štýlu Žiadosť, 
objednávka, 
reklamácia, sťažnosť 
Podací lístok Úradný 
a štruktúrovaný 
životopis Príprava 
písomnej práce 
Životopis Analýza 
a oprava písomnej 
práca Publicistický 
štýl, útvary 
publicistického štýlu, 
formy publicistického 
štýlu, jazykové 
prostriedky Krátka 
správa  

Žiak vie charakterizovať náučný 
štýl, pozná jazykové prostriedky, 
ktoré využíva. Vie rozlíšiť rôzne 
žánre náučného štýlu Žiak vie 
charakterizovať opisný slohový 
postup, vie rozlíšiť statický 
a dynamický opis, odborný 
a umelecký opis. Vie vytvoriť 
krátky opis Žiak vie 
charakterizovať administratívny 
jazykový štýl, vie, kde sa používa, 
prečo sa používa. Vie rozlíšiť 
základné útvary administratívneho 
štýlu Vie vytvoriť krátky úradný list 
Vie správne vyplniť podací lístok 
Vie vytvoriť úradný i štruktúrovaný 
vlastný životopis Analýza a oprava 
písomnej práca Žiak vie 
charakterizovať publicistický 
jazykový štýl, pozná jazykové 
prostriedky, ktoré využíva. Vie 
rozlíšiť rôzne žánre publicistického 
štýlu Žiak vie samostatne napísať 
a predniesť krátku správu  

MDV 

  65. - Náučný  štýl 

  66. - Opisný slohový postup 

  67. - Administratívny štýl 

  68. - Tlačivá a formuláre 

  69. - Úradný list 

  70. - Podací lístok 

  71. - Úradný a štruktúrovaný 
životopis 

III. 72.-73 - Príprava 2. písomnej práce 

  74. - 2. písomná práca 

  75. - Analýza a oprava 2. 
písomnej práce 

  76. - Publicistický štýl 

  77. - Správa 

    Náuka o jazyku Rozdiel medzi 
pojmami – reč a jazyk 
Fonetika, lexikológia, 
morfológia, syntax a 
štylistika Práca 
v skupinách, slovníky  

Žiak vie vysvetliť pojmy reč a jazyk, 
jazykoveda. Pozná členenie 
jazykovedy na jednotlivé disciplíny 
Vie vysvetliť príslovia a porekadlá, 
viažuce sa na reč a jazyk Žiak vie 
samostatne pracovať 
s jednotlivými druhmi jazykových 
slovníkov  

RLV. OSR 

  78. - Jazykoveda 

  79. - Členenie jazykovedy 

  80. - Práca s jazykovednými 
slovníkmi 

    Sloh Hovorový štýl, útvary 
hovorového štýlu, 
formy hovorového 
štýlu, jazykové 
prostriedky  

Žiak vie charakterizovať hovorový 
štýl, pozná jazykové prostriedky, 
ktoré využíva. Vie rozlíšiť rôzne 
žánre hovorového štýlu. Vie 
vytvoriť súkromný list (email)  

MUV 

  81. - Hovorový štýl 

  82. - Súkromný list 

    Náuka o jazyku Slovenčina ako 
národný jazyk 
Protiklad: spisovný 
jazyk a nárečie 
Celonárodná platnosť 
spisovného jazyk. 
Kodifikácia 
spisovného jazyka, 
kodifikačné príručky. 
Základné skupiny 
územných nárečí na 
Slovensku Nárečie 
našej obce  

Žiak vie vysvetliť dôležitosť 
vlastného spisovného jazyka, vznik 
nárečí a vývin spisovného jazyka. 
Vie povedať príklady vhodného 
používania nárečia. Žiak pozná 
kodifikátorov spisovnej slovenčiny, 
vie vymenovať súčasné 
kodifikačné príručky. Žiak vie 
rozlíšiť 3 základné skupiny 
územných nárečí na Slovensku, 
pozná ich stručnú charakteristiku  

RLK 

  83. - Národný jazyk 

IV. 84. - Spisovný jazyk 

  85. - Kodifikácia spisovného 
jazyka 

  86. - Slovenské nárečia 

    Opakovanie Aplikácia, analýza, 
zovšeobecnenie, 
výklad, produkcia 
Opakovanie ISCED 2  

Zopakovanie a upevnenie učiva 9. 
ročníka Preveriť úroveň vedomostí 
a pravopisu. Analýza a oprava 
diktátu č. 4 Vyhodnotenie práce 
počas školského roka  

TBZ 

  87.-88 - Opakovanie – zvuková 
stránka jazyka 

  89.-90 - Opakovanie – slovná 
zásoba 

  91.-92 - Opakovanie - tvaroslovie 

  93.-94 - Opakovanie - skladba 

  95. - Diktát č. 4 



V. 96. - Výstupná písomka 

  97. - Analýza a oprava diktátu č. 
4 

  98.-99 - Záverečné opakovanie 

 

9.r. literatúra 

Mesiac Hodina Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

IX.   Počet hodín Pojmy Plán na školský  
rok, rozhovor  

Oboznámiť sa 
s organizačnými 
pokynmi  

MUV 

  1. - Obsahový štandard 

  2. - Úvod do literárnej výchovy 

    POÉZIA Rozdiely medzi lyrickou 
a epickou poéziou. 
Interpretácia, 
kompozícia literárneho 
diela, dialóg  

Vysvetliť pojem  
umeleckej viazanej reči - 
poézie. Definovať žánre 
patriace k poézii. 
Definovať pojmy – 
lyrická a epická poézia  

VMR 

  3. - Lyrická a epická poézia 

    21 hodín Aplikácia 
literárnovedných 
vedomostí na literárne 
texty s analogickou 
štruktúrou Aplikácia 
literárnovedných 
vedomostí Aplikácia 
literárnovedných 
vedomostí na literárne 
texty s analogickou 
štruktúrou Aplikácia 
literárnovedných 
vedomostí na literárne 
texty s analogickou 
štruktúrou Výklad, 
aplikácia na literárny 
text Aplikácia 
literárnovedných 
vedomostí na literárne 
texty s analogickou 
štruktúrou Štúrovci 
Výklad, analýza, 
definícia pojmov, 
uplatnenie 
literárnovedných 
poznatkov Aplikácia 
literárnovedných 
vedomostí na literárne 
texty s analogickou 
štruktúrou Aplikácia 
literárnovedných 
vedomostí na literárne 
texty s analogickou 
štruktúrou Aplikácia 
literárnovedných 
vedomostí na literárne 
texty s analogickou 
štruktúrou Aplikácia 
literárnovedných 
vedomostí na literárne 
texty s analogickou 
štruktúrou. Práca v 

Vyjadriť svoje pocity 
z literárneho textu. 
Nájsť  a pomenovať 
v texte umelecké 
jazykové prostriedky 
Štúrovskí básnici. Poznať 
znaky ľudovej 
slovesnosti, romantizmu 
Znaky lyrickej poézie, 
vysvetliť podobnosť 
s ľudovou slovenskosťou 
Správnym literárnym 
pojmom označiť 
jednotlivé umelecké 
jazykové prostriedky 
Nájsť v texte básnickú 
otázku, vedieť vyjadriť 
svoj názor na prečítaný 
text, vysvetliť pojem – 
spoločenská lyrika 
Vysvetliť pojem 
reflexívna lyrika 
Prezentovať 
samostatnou prácou 
získané poznatky 
Porovnať dielo A. 
Sládkoviča a A. 
Mickiewicza, správne 
pomenovať jazykové 
prostriedky v básni 
Vedieť vyjadriť svoj 
názor na prečítaný text, 
aplikovať literárnovedné 
vedomosti na text. 
Vysvetliť pojem - óda 
Porovnať básne S. 
Chalupku, J. Bottu a A. 
Sládkoviča, nájsť to, čo 
ich spája i to, čo ich 
rozdeľuje Vysvetliť 
rozdiely medzi lyrickou 
a lyrickoepickou básňou 

VMR, OSR 

  4. - K. Peteraj – Keď voda ľúbi 

  5. - Štúrovskí básnici 

  6. - S. Chalupka – Kráľohoľská 

  7. - J. Kráľ – Duma bratislavská 

X. 8. - A. Sládkovič – Nehaňte ľud 
môj 

  9. - Spoločenská lyrika 

  10. - J. Kráľ - Orol 

  11. - PROJEKT 

  12. - Opakovanie 

  13. - A. Mickiewicz – Óda na 
mladosť 

  14. - F. Schiller – Na radosť 

  15. - J. Hollý – Na Umku 

XI. 16. - J. Botto – K mladosti 

  17. - Lyrická a lyrickoepická báseň 

  18. - P.O. Hviezdoslav – Krvavé 
sonety 

  19. - I. Krasko – Otcova roľa 

  20. - Aforizmus 

  21. - R. Dilong – Staroba radí 

  22. - T. Corbière – Epitaf 

  23. - Opakovanie 



skupinách Kompozícia 
literárneho diela, dialóg 
Aplikácia 
literárnovedných 
vedomostí na literárne 
texty s analogickou 
štruktúrou Aplikácia 
literárnovedných 
vedomostí na literárne 
texty s analogickou 
štruktúrou 
Reproduktívna – 
rozhovor, diskusia, 
frontálne skúšanie, 
skupinová práca, 
analýza, syntéza, 
aplikácia na školu 
Aplikácia 
literárnovedných 
vedomostí na literárne 
texty s analogickou 
štruktúrou Aplikácia 
literárnovedných 
vedomostí na literárne 
texty s analogickou 
štruktúrou Výklad, 
analýza, definícia 
pojmov, uplatnenie 
literárnovedných 
poznatkov  

Vysvetliť formu sonetu, 
presah a obkročný rým 
Vysvetliť základné 
symboly, ktoré sa 
používajú v básňach i 
živote Poznať silu 
aforizmu, vedieť 
aplikovať  na školu. 
Ukážky aforizmov 
známych spisovateľov 
Vysvetliť satiru, 
epigram, pokúsiť sa 
vytvoriť vlastný epigram 
Vysvetliť pojem epitaf 
Upevnenie učiva  

    EPIKA A EPICKÉ ŽÁNRE Aplikácia 
literárnovedných 
vedomostí na literárne 
texty s analogickou 
štruktúrou  

Ukázať v texte znaky 
románu vo veršoch, 
vysvetliť pojem epos  

MUV 

  24. - P.O. Hviezdoslav – Ežo 
Vlkolinský 

    30 hodín Čítanie textu, analýza, 
práca s textom . Čítanie 
textu, analýza, práca 
s textom . Hlavná 
myšlienka, dejová 
osnova, obsah. Hlavná 
postava, kladné 
a záporné postavy. 
Práca v skupinách 
Čítanie textu, analýza, 
práca s textom . Hlavná 
myšlienka, dejová 
osnova, obsah. Hlavná 
postava, kladné 
a záporné postavy. 
Práca v skupinách 
Čítanie textu, analýza, 
práca s textom . Hlavná 
myšlienka, dejová 
osnova, obsah. Hlavná 
postava, kladné 
a záporné postavy. 
Práca v skupinách 
Čítanie textu, analýza, 
práca s textom . Hlavná 
myšlienka, dejová 
osnova, obsah. Hlavná 

Dramatizovať ukážku 
Odlíšiť skutočnosť od 
fantázie u autorov, ktorí 
tvoria historický román, 
vysvetliť pojem 
historický román 
Upevnenie učiva 
Prezentovať vybrané 
literárne dielo alebo 
jeho autora 
Identifikovať znaky 
vedecko-fantastickej 
literatúry.  Rozlíšiť 
dobrodružnú, vedecko-
fantastickú literatúru 
a literatúru fantasy. 
Vysvetliť rozdiely medzi 
románom, poviedkou 
a novelou. Vysvetliť 
pojem detektívka, 
poznať kompozíciu 
detektívnej literatúry 
Zreprodukovať literárnu 
ukážku, analyzovať 
literárny text, nájsť 
hlavnú myšlienku, 
hlavnú postavu, kladné 

MUV 

  25. - Dramatizácia diela Ežo 
Vlkolinský 

XII. 26. - Ch. Jacq – Ramzes syn svetla 

  27. - H. Stol – Priamov poklad 

  28. - Ľ. Zúbek – Jar Adely 
Ostrolúckej 

  29. - V. Ferko, A. Ferko – Ako divé 
husi 

  30. - Opakovanie 

  31. - PROJEKT 

  32. - I. Asimov – Stratený robot 

  33. - I. Asimov – Stratený robot 

I. 34. - R. Álverez – Deň, keď čas 
plynul naopak 

  35. - J.A. Owen – Hľadanie 
červeného draka 

  36. - Práca s literárnym textom 

  37. - A. Christieová – Diomedove 
kone 

  38. - V. Hugo - Bedári 

  39. - Vlastná produkcia – List 
Cosette 

  40. - F. Hečko – Červené víno 



  41. - Ukážka z filmu Červené víno postava, kladné 
a záporné postavy. 
Práca v skupinách 
Výklad, analýza, 
definícia pojmov, 
uplatnenie 
literárnovedných 
poznatkov Projekt – 
epické dielo Čítanie 
textu, analýza, práca 
s textom . Hlavná 
myšlienka, dejová 
osnova, obsah. Hlavná 
postava, kladné 
a záporné postavy. 
Práca v skupinách 
Čítanie textu, analýza, 
práca s textom . Čítanie 
textu, analýza, práca 
s textom . Hlavná 
myšlienka, dejová 
osnova, obsah. Hlavná 
postava, kladné 
a záporné postavy. 
Práca v skupinách 
Čítanie textu, analýza, 
práca s textom . Čítanie 
textu, analýza, práca 
s textom . Čítanie textu, 
analýza, práca s textom . 
Hlavná myšlienka, 
dejová osnova, obsah. 
Hlavná postava, kladné 
a záporné postavy. 
Práca v skupinách List 
pre Cosette Čítanie 
textu, analýza, práca 
s textom . Hlavná 
myšlienka, dejová 
osnova, obsah. Hlavná 
postava, kladné 
a záporné postavy. 
Práca v skupinách 
Ukážka z filmu Dialóg, 
rozhovor – čo má väčší 
dosah na príjemcu? 
Čítanie textu, analýza, 
práca s textom . Čítanie 
textu, analýza, práca 
s textom . Výklad, 
analýza, definícia 
pojmov, uplatnenie 
literárnovedných 
poznatkov Výklad, 
analýza, definícia 
pojmov, uplatnenie 
literárnovedných 
poznatkov Čítanie textu, 
analýza, práca s textom . 
Čítanie textu, analýza, 
práca s textom . Hlavná 
myšlienka, dejová 
osnova, obsah. Hlavná 

a záporné postavy 
Napísať list 
Zreprodukovať literárnu 
ukážku, analyzovať 
literárny text, nájsť 
hlavnú myšlienku, 
hlavnú postavu, kladné 
a záporné postavy. 
Vysvetliť pojem 
generačný román 
Porovnať filmovú 
a literárnu ukážku 
Správne formulovať 
svoje názory Vysvetliť 
spôsob, akým autor 
vytvára napätie – krátke 
vety, priama reč 
Identifikovať umelecké 
jazykové prostriedky 
v prozaickom texte 
Vysvetliť pojem 
metonymia, 
identifikovať 
metonymiu v texte 
Upevnenie učiva 
Zreprodukovať literárnu 
ukážku, analyzovať 
literárny text, nájsť 
hlavnú myšlienku, 
hlavnú postavu, kladné 
a záporné postavy 
Vysvetliť pojem – 
dievčenský román 
Dramatizovať ukážku 
Identifikovať rozprávača 
a jeho formu (ja-, on-), 
poznať rozdiel medzi 
monológom a dialógom 
Zreprodukovať literárnu 
ukážku, analyzovať 
literárny text, nájsť 
hlavnú myšlienku, 
hlavnú postavu, kladné 
a záporné postavy 
Upevnenie učiva 
Prezentácia získaných 
poznatkov, samostatná 
práca  

II. 42. - Porovnanie: kniha a film 

  43. - D. Dušek – Dvere do kľúčovej 
dierky 

  44. - R. Brat – Mordovisko 

  45. - Metonymia 

  46. - Opakovanie 

  47. - Ch. Brontëová – Jana Eyrová 

III. 48. - J. Šimulčíková – Dievča 
s bocianími nohami 

  49. - Dramatizácia ukážky 

  50. - J. Wilsonová – Dieťa zo 
smetiaka 

  51. - Z. Šulajová – Džínsový denník 

  52. - Opakovanie 

  53. - PROJEKT 



postava, kladné 
a záporné postavy. 
Práca v skupinách 
Čítanie textu, analýza, 
práca s textom . Hlavná 
myšlienka, dejová 
osnova, obsah. Hlavná 
postava, kladné 
a záporné postavy. 
Práca v skupinách 
Čítanie textu, analýza, 
práca s textom . Výklad, 
analýza, definícia 
pojmov, uplatnenie 
literárnovedných 
poznatkov Projekt - 
próza  

    DRAMATICKÉ UMENIE Čítanie textu, analýza, 
práca s textom .  

Prerozprávať dej, 
identifikovať hlavné 
postavy, prezentovať 
svoj názor na riešenie 
konfliktu  

MDV 

  54. - W. Shakespeare – Romeo a 
Júlia 

    10 hodín Výklad, analýza, 
definícia pojmov, 
uplatnenie 
literárnovedných 
poznatkov Čítanie textu, 
analýza, práca s textom . 
Ženský zákon Výklad, 
analýza, definícia 
pojmov, uplatnenie 
literárnovedných 
poznatkov Čítanie textu, 
analýza, práca s textom . 
Výklad, analýza, 
definícia pojmov, 
uplatnenie 
literárnovedných 
poznatkov Ukážka 
divadelnej hry, príp. 
muzikálu Výklad, 
analýza, definícia 
pojmov, uplatnenie 
literárnovedných 
poznatkov  

Charakterizovať 
vonkajšiu a vnútornú 
kompozíciu divadelnej 
hry Prerozprávať dej, 
identifikovať hlavné 
postavy, prezentovať 
svoj názor na riešenie 
konfliktu Prezentovať 
divadelnú hru 
dialogickou formou 
Vysvetliť rozdiely medzi 
komédiou a tragédiou, 
vedieť zaradiť divadelnú 
hru Charakterizovať 
muzikál a povedať, 
v čom spočívajú hlavné 
rozdiely medzi 
muzikálom, divadelnou 
hrou, filmovou 
rozprávkou... 
Identifikovať kompozíciu 
divadelnej hry, žáner, 
správne pomenovať 
hlavnú myšlienku diela... 
Upevnenie učiva  

  

  55. - Vonkajšia a vnútorná 
kompozícia divadelnej hry 

IV. 56. - J. G. Tajovský – Ženský zákon 

  57. - Zahrajme si divadielko 

  58. - Tragédia a komédia 

  59. - A. Vášová – Cyrano z 
premestia 

  60. - Muzikál 

  61. - Filmová ukážka vybranej 
divadelnej hry 

  62. - Filmová ukážka vybranej 
divadelnej hry 

  63. - Opakovanie 

V.   OPAKOVANIE Výklad, analýza, 
definícia pojmov, 
uplatnenie 
literárnovedných 
poznatkov  

Upevnenie učiva, 
kontrola vedomostí, 
hodnotenie celoročnej 
práce, klasifikácia  

TBZ 

  64. - Opakovanie poznatkov - 
poézia 

 


