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Inovácia školského vzdelávacieho programu pre tretí ročník primárneho 

vzdelávania ZŠ rozšírená o  kľúčové spôsobilostí,  podporu a rozvíjanie 

čitateľskej gramotnosti v predmete slovenský jazyk a literatúra 
 

 

V treťom ročníku sa predmet slovenský jazyk vyučuje v rozsahu 8 hodín týţdenne. Precvičuje 

a prehlbuje sa učivo z 2. ročníka, a to so zreteľom na kvalitu osvojenia u jednotlivých ţiakov. 

Slovenský jazyk zahŕňa jazykovú zloţku, slohový výcvik, písanie, čítanie a literárnu výchovu. 

Jazyková výchova a pravopis 

 

V jazykovej zloţke ţiaci poznávajú prostriedky spisovného jazyka (hovoreného i písaného) 

a v slohovom výcviku sa ich učia vyuţívať vo vlastných jazykových prejavoch (hovorených 

i písaných). Ţiaci poznávajú ďalšiu sústavu hlások, slabičnú štruktúru slov, definujú vybrané 

slová ako i slová príbuzné, antonymá, homonymá, synonymá. Na tomto základe sa rozvíja 

návyk spisovnej výslovnosti a výcvik v pravopise. V skladobnej rovine sa ţiaci oboznamujú 

so stavbou vety, tvoria jednoduché vetné celky, rozlišujú vety  podľa obsahu, uvedomujú si 

ich rozdielnu melódiu a ovládajú ich interpunkciu. V morfológii sa ţiaci učia rozoznávať 

ohybné slovné druhy a ich pouţívanie v správnom tvare v súvislých textoch a samostatných 

prejavoch.  

 

Slohový výcvik 

 

V slohovom výcviku sa ţiaci učia vytvárať okrem ústnych aj samostatné písomné prejavy. 

Uplatňuje sa rozprávací a opisný postup pri dodrţaní časovej postupnosti a poţadovanej 

formy slohového útvaru. Obsah je zameraný na praktické činnosti potrebné a vyuţívané 

v beţnom ţivote, v ktorých ţiaci previaţu a vyuţívajú osvojené kompetencie zo všetkých 

zloţiek slovenského jazyka. Učiteľ si môţe učebnú látku prispôsobiť a aktualizovať podľa 

vlastného uváţenia. 

 

Čítanie a literárna výchova 

 

V čítaní a literárnej výchove ţiaci pokračujú v plynulom čítaní s porozumením textu, vedia sa 

v texte orientovať, vyhľadajú poţadovanú informáciu, vyvodzujú vlastné závery a postoje, 

tvoria otázky zamerané na získanie informácie, rozširujú si slovnú zásobu a reprodukujú 

prečítaný text. Učia sa pracovať s knihou, poznávajú najmä slovenských autorov detskej 

literatúry, orientujú sa v kniţnici, encyklopedickej literatúre, slovníkoch a registri. Okrem 

kultúry materinského jazyka si ţiaci rozširujú vedomosti o pojmy súvisiace s literárnou 

gramotnosťou a učia sa orientovať aj v nesúvislých textoch.  

 

Vo všetkých zloţkách sa ţiaci učia pracovať s novými moţnosťami získavania 

a odovzdávania informácií cez elektronické médiá. 

 

Písanie chápeme ako integrovanú zloţku, ktorá je súčasťou všetkých predmetov so zreteľom 

na správnu techniku písania a rešpektovaní rozdielov v úrovni písania u jednotlivých ţiakov. 
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Jazyková výchova a pravopis 

 

( 3 hodiny týţdenne, 99hodín ročne ) 

Zvuková stránka jazyka a pravopis 
1. Aktualizácia poznatkov z 2. ročníka 

   1.1. Hlásky: krátka samohláska ä 

   1. 2. Slová s y/ý po spoluhláske l 

2. Slovenská abeceda (abeceda, slovník, druhy slovníkov, encyklopedická literatúra, telefónny  

     zoznam, register) 

3. Slabičné hlásky (slabikotvorné l/ĺ, r/ŕ – písanie a výslovnosť) 

4. Rozdeľovanie slov na slabiky 

5. Výslovnosť 

6. Obojaké spoluhlásky 

7. Vybrané slová 

    7.  1. Vybrané a príbuzné slová po b 

    7.  2. Vybrané a príbuzné slová po m 

    7.  3. Vybrané a príbuzné slová po p 

    7.  4. Vybrané a príbuzné slová po r 

    7.  5. Vybrané a príbuzné slová po s 

    7.  6. Vybrané a príbuzné slová po v 

    7.  7. Vybrané a príbuzné slová po z 

8. Priama reč 

9. Úvodzovky, bodkočiarka 

10. Veľké začiatočné písmená 

 

Skladobná rovina 

1. Stavba vety 

2. Slovosled 

3. Melódia vety (rozvíjať znalosti z 2. roč.) 

 

Lexikálna rovina 

1. Rozvíjanie slovnej zásoby 

1.1. Synonymá 

1.2. Antonymá 

1.3. Ustálené slovné spojenia 

1.4. Príbuzné a odvodené slová 

 

Morfologická rovina 

1. Ohybné slovné druhy 

1.1. Podstatné mená (všeobecné a vlastné) 

1.2. Slovesá (synonymá) 

1.3. Prídavné mená (antonymá) 

1.4. Zámená 

1.5. Číslovky 

 

Kontrolné diktáty 
Počet: 9 

Zameranie: 

 vybrané slová po b 
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 vybrané slová po m 

 vybrané slová po p 

 vybrané slová po r 

 vybrané slová po s 

 vybrané slová po v  

 vybrané slová po z 

 podstatné mená (vlastné a všeobecné) 

 súhrnný, záverečný diktát 

 

Slohový výcvik 

 

(1 hodina týţdenne, 33 hodín ročne) 

Tematické celky: 

List – list, oslovenie, podpis, adresa 

Rozprávanie (ústne, písomné) – osnova, úvod, jadro, záver, časová postupnosť 

Krátke správy – oznam, SMS, e-mail, korešpondenčný lístok 

Inzerát – inzeráty nachádzajúce sa v tlači 

Reklama – druhy reklamy 

Písomné odovzdávanie informácií – pozvánka 

Opis – opis predmetu, obrazu, ilustrácie 

Vizitka – druhy vizitiek 

Kľúčové slová 

Cielený rozhovor 

 1. Štylizácia a kompozícia 

1.1. Rozširovanie slovnej zásoby, spájanie viet do súvetí. Slová, ktoré sú súčasťou aktívnej 

lexiky ţiaka, rozširovať a pouţívať v nových ustálených spojeniach. 

Nahrádzanie hovorových spojení  spisovnými spojeniami. 

1.2. Presné pouţívanie vhodných výrazov a  pomenovaní osôb, zvierat, vecí, javov, 

skúsenosti. Vhodné a nevhodné opakovanie rovnakých slov. 

1.3. Rozvrhnutie rozprávania, členenie textu na úvod, jadro, záver. Dodrţiavanie časovej 

postupnosti. 

 

2. Výcvik v súvislých jazykových prejavoch (verbálna a neverbálna komunikácia) 

2.1. Pomenúvanie pozorovaných predmetov a javov a vyjadrovanie sa o nich 

 vyjadrenie súhlasu, nesúhlasu 

 diskusia o prečítanom umeleckom texte 

 vyjadrenie a prezentácia vlastných postojov 

2.2. Tvorenie otázok  

 tvorenie otázok k súvislému textu 

 tvorba a formulovanie otázok vedúcich k dosiahnutiu informácie (cielený rozhovor) 

2.3. Reprodukcia krátkych textov s obmenami slov a viet. 

 reprodukcia (ústna, písomná) prečítaného alebo počutého textu, vlastného záţitku 

 dodrţiavanie časovej postupnosti 

2.4. Rozprávanie podľa jednoduchej osnovy. 

  pojem osnova, rozprávanie podľa jednoduchej osnovy  

 jednoduché rozprávanie (ústne aj písomne) 

 časová postupnosť v rozprávaní 

2.5. Opisovanie jednoduchých predmetov dennej potreby a známych vecí 

 rozprávanie s prvkami opisu (písomné) 
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 opis predmetu, obrázku, ilustrácie s prihliadnutím na jeho funkciu 

 všímať si konkrétne prvky opisovaného predmetu, ilustrácie a pod. 

2.6. Formy spoločenského styku (s vyuţitím frazeologických zvratov a ustálených spojení) 

 oslovenie (tykanie, vykanie), predstavenia sa, vyjadrenie súhlasu, nesúhlasu (praktické 

činnosti) 

 adresa, pohľadnica , súkromný list, podpis (písomne) 

 rozhovor (základné pravidlá pri rozhovore) 

 krátke správy:  (SMS, e-mail, korešpondenčný lístok) 

 pozvánka, plagát, vizitka, reklama, inzerát 

 

Čítanie 

 

(4 hodiny týţdenne, 132hodín ročne) 

Čítanie 

Technika čítania a verejná prezentácia textu: 

 na základe predchádzajúcej prípravy správne, plynulo a s porozumením čítať nahlas aj 

potichu texty, ktorých obsah, štýl a jazyk sú primerané skúsenostiam ţiaka 

 pri hlasnom čítaní dodrţiavať správne dýchanie, primerané tempo, slovný prízvuk 

a dôraz, dodrţiavať významové pauzy, dbať na správnu artikuláciu a spisovnú 

výslovnosť  

 výrazne a melodicky čítať kratšie úryvky z literatúry pre deti a mládeţ  

 výrazne recitovať  básne, úryvky z prózy  

 

Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti: 

 zapamätať si potrebné fakty a demonštrovať ich znalosť v aktivitách zameraných na 

čitateľskú gramotnosť v súvislých i nesúvislých textoch 

 vyuţívať a aplikovať získané kompetencie z ostatných zloţiek slovenského jazyka 

 vyuţívať poznatky z ostatných predmetov na získanie potrebných informácií  

 vysvetliť podstatu osvojených javov a chápať súvislosti a vzťahy medzi nimi 

 podľa literárnej postavy identifikovať známe literárne dielo a autora 

 

Analytické a interpretačné zručnosti: 

 zostaviť osnovu prečítaného textu pri dodrţaní časovej postupnosti 

 vytýčiť dôleţité udalosti, momenty a skutočnosti pri zostavovaní osnovy 

 určiť hlavnú myšlienku textu, analyzovať ju a vyvodiť záver  

 prerozprávať zrozumiteľne a samostatne v časovej následnosti obsah prečítaného textu  

 vyjadriť svoje pocity a záţitky z prečítaného textu v súvislom ústnom prejave  

 vyhľadávať v literárnych textoch hlavné postavy  

 identifikovať vybrané pojmy a výrazy a vedieť ich nahradiť pri dodrţaní významu 

textu 

 hodnotiť postavy literárneho diela, ich konanie a vyvodzovať závery   

 odlišovať prozaické a básnické texty  

 odlišovať umelecké a náučné texty  

 odlišovať súvislé a nesúvislé texty 

 

Tvorivé zručnosti : 

 zreprodukovať a zdramatizovať časť rozprávky alebo iného literárneho ţánru  
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 na základe vlastnej fantázie dokončiť začatý príbeh vo forme rozprávania, 

dramatizácie, ilustrácie  

 tvoriť jednoduché rýmy 

 napísať alebo prerozprávať príbeh podľa obrázkov  

 

Informačné zručnosti: 

 orientovať sa v školskej a verejnej kniţnici  

 budovať si vlastnú kniţnicu 

 získavať informácie prostredníctvom internetu 

 

1. Nácvik správneho a plynulého čítania náročných a viacslabičných a ťaţko vysloviteľných 

slov. 

2. Nácvik čítania slov s predloţkami. 

3. Nácvik správnej intonácie viet podľa obsahu. 

4. Orientácia v prečítanom texte. 

5. Rozširovanie slovnej zásoby nahradením slov a pojmov s rovnakým významom. 

6. Pokračovanie v nácviku správneho a pekného čítania s porozumením. 

 

 

Literárna výchova 

  1. Výcvik vo vnímaní literárneho a umeleckého textu. Jednoduché hodnotenie literárnych 

textov. 

  2. Práca s ilustráciami ukáţok z literatúry pre deti. 

  3. Reprodukcia súvislých jednoduchých textov. 

  4. Recitácia básní, dramatizácia literárnej predlohy. 

  5. Chápanie vzťahov literatúry a iných druhov umenia. 

  6. Jednoduchý rozbor literárnych textov, vytýčenie hlavných postáv a myšlienky prečítaného 

textu. 

  7. Hodnotenie konania postáv a zaujatie vlastných postojov. 

  8. Práca s knihou, encyklopedickou a náučnou literatúrou, internetom. 

  9. Práca so spoločnou doplnkovou a časopiseckou literatúrou. 

10. Orientácia vo verejnej a školskej kniţnici. 

 

Všeobecné pojmy: 

ilustrácia, ilustrátor, autor, spisovateľ, čitateľ, divák, kniha, časopis, noviny, kniţnica, text, 

bábkové divadlo, bábka, poézia, próza, knihovník 

 

Literárne žánre: 

vyčítanka, hádanka, báseň, ľudová pieseň, pranostika, príslovie, porekadlo, ľudová rozprávka, 

autorská rozprávka, povesť, ľudová slovesnosť 

Štylizácia textu: zdrobnenina, prirovnanie, frazémy 

Štruktúra diela: nadpis, verš, odsek 

 

Písanie 

(2 polhodiny týţdenne v rámci časovej dotácie slohu a jazykového vyučovania a iných 

predmetov) 

 malé a veľké písmená písanej a tlačenej abecedy 

 arabské číslice 

 písanie vlastných mien osôb, zvierat a geografických názvov 

 odpis, prepis, diktovaný text, autodiktát 
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 úhľadnosť a estetické cítenie v rámci samostatného písomného prejavu 

 nácvik písania v súvislosti s preberaným učivom v jazykovej zloţke 

 písaný text vnímať ako jeden z prostriedkov komunikácie medzi ľuďmi 

 tvorivé písanie 

 

 

 

 

Obsahový štandard: 

Zvuková stránka jazyka a pravopis 
 

 ovládať písanie slov s krátkou samohláskou ä 

 poznať slová s y/ý po spoluhláske l, aktívne pouţívať pravopisnú normu v základných 

i odvodených slovách 

 čítať a písať tlačené a písané písmená abecedy 

 radiť slová podľa abecedy  

 aplikovať pravidlo vyhľadávania pri zhode začiatočného písmena aj nasledujúcich 

písmen 

 orientovať sa v slovníkoch, registri, encyklopédiách, zoznamoch  

 poznať názvy písmen 

 vyhľadávať slová v slovníku podľa abecedy, orientácia v registri 

 utvrdzovať pojmy slovo, slabika 

 rozdeľovať slová  na slabiky aj so spoluhláskovou skupinou uprostred slova 

 vytvárať slová  prostredníctvom slabikotvorných hlások, vedieť ich rozdeliť 

 ovládať rozdelenie hlások 

 poznať názvy obojakých spoluhlások 

 vedieť pravopis po obojakých spoluhláskach 

 poznať definíciu vybraných slov 

 vedieť pravopis vybraných slov vo všeobecnom ponímaní 

 vedieť, ţe vybrané slová po f neexistujú 

 ovládať vybrané slová po jednotlivých obojakých spoluhláskach (okrem spoluhlás. f) 

 odvodzovať a tvoriť príbuzné slová k vybraným slovám 

 poznať pravopis vybraných a príbuzných slov 

 ovládať pravopis slov rovnako znejúcich, no s odlišným významom po obojakých 

spoluhláskach 

 osvojiť si pojmy  priama reč, úvodzovky, bodkočiarka 

 identifikovať priamu reč 

 

Výkonový štandard: Jazyková výchova  

 

Abeceda  

Ţiak dokáţe: 

 zoradí slová v abecednom poradí aj pri zhode začiatočného písmena a nasledujúcich 

písmen 

 pomenuje všetky písmená 

 vyhľadá v slovníku, encyklopédii, telefónnom zozname, registri slovo podľa abecedy 

 ovláda tlačenú a písanú abecedu 

 pozná druhy slovníkov 
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Slabičné hlásky 

Ţiak dokáţe: 

 suverénne rozdeľuje slová na slabiky 

 utvorí zo slabík slová 

 píše a vyslovuje a odlišuje spoluhlásku r, l, ŕ, ĺ 

 vie, ţe l,ĺ, r,ŕ sú slabikotvorné a môţu nahradiť samohlásku 

 

Obojaké spoluhlásky 

Ţiak dokáţe: 

 rozozná obojaké spoluhlásky 

 vie ich vymenovať 

 vie, ţe po obojakých spoluhláskach píšeme alebo i,í alebo y,ý 

 

Vybrané slová 

Ţiak dokáţe: 

 zadefinuje vybrané slová 

 vie povedať aké i,í,y,ý vo vybraných slovách píšeme 

 naučí sa rozoznávať vybrané slová a príbuzné slová 

 utvorí k vybranému slovu slovo príbuzné 

 pouţíva vybrané slová nielen v diktátoch a pravopisných cvičeniach 

 

Vybrané slová po b, m, p r, s, v, z 

Ţiak dokáţe: 

 osvojí si pravopis vybraných slov 

 vie, v ktorých slovách píšeme y,ý 

 správne uplatňuje pravopis v príbuzných slovách 

 pouţíva vybrané slová nielen v izolovaných slovách, ale aj v iných slovných 

spojeniach a textoch 

 priradí príbuzné slovo k vybranému slovu 

 vie, ţe vybrané slová po f neexistujú 

 

 Podstatné mená  

Ţiak dokáţe: 

 zadefinuje podstatné mená 

 vie sa na ne opýtať správnou otázkou 

 vyhľadá podstatné mená v cvičeniach a jednoduchých textoch 

 rozlíši všeobecné a vlastné podstatné mená 

 uplatňuje správny pravopis pri písaní vlastných podstatných mien 

 pozná oblasti, v ktorých uplatňuje písanie vlastných podstatných mien 

 

 Slovesá  

Ţiak dokáţe: 

 pozná funkciu slovies v texte 

 tvorí synonymá 

 vyhľadá sloveso v texte 

 správne napíše sloveso v minulom čase (-li) 

 nahradí v texte sloveso iným slovesom s dodrţaním významu 
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Prídavné mená  

Ţiak dokáţe: 

 zadefinuje prídavné mená 

 vyhľadá prídavné meno (akostné) v cvičeniach, texte 

 tvorí k prídavným menám antonymá 

 bliţšie určí podstatné meno tvorením prídavných mien 

 

Zámená 

Ţiak dokáţe: 

 definuje zámená 

 ovláda krátku definíciu zámien 

 vymenuje beţne pouţívané zámená 

 vyhľadá zámená v cvičeniach, texte 

 pouţíva ich v komunikácii s inými osobami 

 pozná funkciu zámien 

 

Číslovky 

Ţiak dokáţe: 

 ovláda jednoduchú definíciu čísloviek 

 vyhľadá známe základné radové alebo iné číslovky 

 pouţíva číslovky v beţnej komunikácii 

 napíše správne číslovky do 100 (číslom) 

 napíše správne číslovky do 100 ( slovom) 

 

Obsahový štandard: 

Slohový výcvik 

 

List  

 ovládať písomné členenie listu (oslovenie, úvod, jadro, záver, podpis) 

 vedieť správne napísať adresu 

 poznať pouţitie jednotlivých druhov korešpondencie 

 odlíšiť súkromný a úradný list 

 v praktických činnostiach skĺbiť a vyuţiť poznatky z ostatných zloţiek slovenského 

jazyka 

 odoslať list 

 

Rozprávanie (ústne, písomné) 

 ovládať pojmy úvod, jadro, záver 

 vedieť porozprávať záţitok, príbeh podľa osnovy a obrázkov 

 dodrţiavať časovú postupnosť 

 vytýčiť dôleţité udalosti, momenty a skutočnosti pri zostavovaní osnovy 

 fabulovať príbeh podľa vlastnej fantázie, nadpisu alebo  obrazu 

 

 Krátke správy   

 ovládať písomné odovzdávanie informácií prostredníctvom SMS, e-mailu, oznamu, 

alebo  inou písomnou formou 

 poznať pojem korešpondenčný lístok 
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Inzerát 

 vedieť vyhľadať inzerát v tlači, na internete 

 vedieť sformulovať a napísať inzerát 

 vytvoriť inzertnú stranu do novín 

 

Reklama, plagát 

 poznať druhy reklamy 

 analyzovať reklamné texty 

 vedieť vytvoriť reklamný text 

 zhotoviť reklamný plagát 

 poznať pojmy pozitívna a negatívna reklama 

 

Písomné odovzdávanie informácií ( pozvánka) 

 poznať obsah a formu pozvánky 

 písomná formulácia pozvánky 

 ovládať prvky, ktoré pozvánka obsahuje 

 vytvoriť pozvánku 

 

Opis (predmetu, obrazu, ilustrácie) 

 písomne opísať konkrétny predmet 

 všímať si základné prvky, z ktorých sa skladá, prípadne jeho funkciu 

 členiť text na odseky (pojem odsek) 

 

Vizitka  

 naučiť sa predstaviť pomocou vizitky 

 poznať druhy vizitiek 

 poznať pojem vizitka 

 vedieť, ktoré prvky vizitka obsahuje (informácie o človeku) 

 napísať informácie potrebné na vizitku 

 vytvoriť si vlastnú vizitku 

 

Výkonový štandard: 

Slohový výcvik 

 

List  

Ţiak dokáţe: 

 rozozná časti listu 

 zoštylizuje jednoduchý súkromný list 

 ovláda pravopis oslovenia 

 vie sa podpísať 

 napíše adresu 

 odošle list 

 odlišuje súkromný a úradný list 

 

Rozprávanie 

Ţiak dokáţe: 

 porozpráva udalosť alebo záţitok podľa osnovy 
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 vyuţíva rôzne verbálne aj neverbálne výrazové prostriedky 

 dodrţiava časovú postupnosť 

 rozpráva pred skupinou alebo triedou 

 vytýči dôleţité udalosti, momenty a skutočnosti pri zostavovaní osnovy 

 fabuluje príbeh podľa vlastnej fantázie, nadpisu alebo  obrazu 

 

 

Krátke správy 

Ţiak dokáţe: 

 napísať jednoduchý oznam prostredníctvom krátkej SMS správy, e-mailom alebo 

klasicky korešpondenčným lístkom 

 sformulovať správu tak, aby obsahovala základné informácie 

 stručne podať informáciu o niečom alebo niekom 

 

Inzerát 

Ţiak dokáţe: 

 vyhľadá inzerát v časopise alebo inej tlačovine 

 ovláda údaje, ktoré má inzerát obsahovať 

 sformuluje krátky inzerát   

 odlišuje rôzne podoby a spôsoby inzercie 

 

Reklama, plagát 

Ţiak dokáţe: 

 vlastnými slovami charakterizuje pojem reklama 

 rozlíši druhy reklamy 

 analyzuje reklamné texty 

 sformuluje reklamný text 

 zhotoví reklamný plagát 

 posúdi hodnovernosť reklamy 

 pozná pojmy pozitívna a negatívna reklama 

 

Písomné odovzdávanie informácií ( pozvánka) 

Ţiak dokáţe: 

 sformuluje text pozvánky na nejaké podujatie 

 pozná obsah a formu pozvánky 

 ovláda  prvky, ktoré nesmú v pozvánke  chýbať (miesto, čas, program, kto pozýva) 

 pozvánku primerane graficky ozvláštni 

 vytvorí pozvánku na konkrétnu udalosť 

 

Opis ( predmetu, obrazu, ilustrácie) 

Ţiak dokáţe: 

 opíše prvky, z ktorých sa predmet skladá 

 opíše funkciu predmetu, jeho vyuţitie 

 zostaví opis podľa odsekov (pojem odsek) 

 opíše detskú ilustráciu, umeleckú ilustráciu 

 vyjadruje sa ústne aj písomne 

 špecifikuje predmet a jeho vlastnosti pomocou prídavných mien 
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Vizitka  

Ţiak dokáţe: 

 predstaví sa prostredníctvom vizitky 

 pozná druhy vizitiek 

 pozná pojem vizitka 

 vie ktoré prvky vizitka obsahuje (informácie o človeku) 

 napíše informácie potrebné na vizitku 

 vytvorí si vlastnú vizitku a výtvarne ju dotvorí 

 slušne sa spoločensky správať 

 

Obsahový štandard: 

Čítanie a literárna výchova 

 Výcvik vo vnímaní literárneho a umeleckého textu. Jednoduché hodnotenie 

literárnych textov z hľadiska obsahu, hodnovernosti a významu pre čitateľa 

 Práca s ilustráciami ukáţok z literatúry pre deti. 

 Reprodukcia jednoduchých textov. 

 Recitácia básní, dramatizácia podľa literárnej predlohy. 

 Chápanie vzťahov literatúry a iných druhov umenia. 

 Jednoduchý rozbor literárnych textov, vytýčenie hlavných postáv a myšlienky 

prečítaného textu, určovanie vedľajších postáv. 

 Hodnotenie konania postáv, zaujatie vlastných postojov, vciťovanie sa do konania 

literárnej postavy a vyvodzovanie záverov. 

 Práca s knihou, encyklopedickou a náučnou literatúrou, internetom.  

 Vyhľadávanie informácií a vyvodzovanie záverov. 

 Práca so spoločnou doplnkovou a časopiseckou literatúrou. 

 Orientácia vo verejnej a školskej kniţnici. 

 Integrácia a interpretácia myšlienok v súvislých textoch. 

 

Výkonový štandard: 

Čítanie a literárna výchova 

 

Technika čítania a verejná prezentácia textu: 

 ovláda technicky správne čítanie primeraného textu  

 číta  nahlas s porozumením textu  

 po príprave číta potichu s porozumením textu  

 dodrţiava správne dýchanie a artikuláciu pri hlasnom čítaní  

 pri hlasnom čítaní a prednese dbá na princípy spisovnej výslovnosti  

 výrazne esteticky a melodicky prečíta krátky literárny text, báseň  

 výrazne recituje báseň, krátku prózu  

 pri umeleckom prednese udrţiava  kontakt s publikom  

 číta s prirodzenou intonáciou, so správnym slovným prízvukom a vyuţíva významové 

pauzy 

 pri čítaní pouţíva vhodnú silu, výšku a zafarbenie hlasu 

 pri dramatizácii pouţíva priamu reč 

 

Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti: 

 spamäti predniesie krátky umelecký text  
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 pouţíva  a aplikuje teoretické vedomosti pri rozbore krátkeho textu (poézia, próza, 

rým, verš, ilustrátor, nadpis, autor)  

 pouţíva pojmy spisovateľ, autor, čitateľ, divák, bábka, bábkové divadlo, dej 

v súvislosti s prečítaným textom, resp. videnou ukáţkou  

 pozná najznámejších slovenských autorov a ilustrátorov píšucich pre deti a mládeţ  

 pozná mená svetových rozprávkarov 

 zapamätá si potrebné fakty a demonštruje ich znalosť v aktivitách zameraných na 

čitateľskú gramotnosť v súvislých i nesúvislých textoch 

 v samostatných činnostiach vyuţíva a aplikuje získané kompetencie z ostatných 

zloţiek slovenského jazyka 

 vyuţíva poznatky z ostatných predmetov na získanie potrebných informácií  

 vysvetlí podstatu osvojených javov, chápe súvislosti a vzťahy medzi nimi 

 podľa literárnej postavy identifikuje známe literárne dielo a autora 

 

 

Analytické a interpretačné zručnosti: 

 k textu priradí obrázkovú osnovu  

 za pomoci učiteľa zostaví obrázkovú osnovu  

 po častiach i ako celok prerozpráva obsah prečítaného textu  

 vyjadrí svoje pocity a záţitky z prečítaného, počutého textu  

 vyhľadá hlavné a vedľajšie postavy  

 orientuje sa  v texte , hľadať vybrané výrazy a pojmy  

 pozná a pouţíva  pojmy autor, dielo, text, báseň, pranostika, príslovie, porekadlo, 

prirovnanie, povesť, nadpis, ilustrátor, ilustrácia, ľudová slovesnosť, ľudová 

a autorská rozprávka 

 odlíši  prozaické a básnické texty  

 odlíši  umelecké a náučné texty 

 zostaví osnovu prečítaného textu pri dodrţaní časovej postupnosti 

 vytýči dôleţité udalosti, momenty a skutočnosti pri zostavovaní osnovy 

 určí hlavnú myšlienku textu, analyzuje ju a vyvodí záver v rámci svojich ţivotných 

skúseností a slovnej zásoby 

 prerozpráva zrozumiteľne a samostatne v časovej následnosti obsah prečítaného textu  

 vyjadrí svoje pocity a záţitky z prečítaného textu v súvislom ústnom prejave  

 identifikuje vybrané pojmy a výrazy a vie ich nahradiť pri dodrţaní významu textu 

 hodnotí postavy literárneho diela, ich konanie a vyvodzuje závery    

 odlišuje súvislé a nesúvislé texty 

 interpretuje a integruje myšlienky a informácie 

 

 

Tvorivé zručnosti: 

 reprodukuje primerane dlhý text  

 podľa vlastnej fantázie dokončí začatý príbeh  

 dramatizáciou vyjadrí postavu z textu  

 ilustruje dej prečítaného  textu  

 samostatne napíše krátky prozaický text  

 tvorí rýmy na známe slová  

  utvorí zdrobneninu  

 



 13 

 

Písanie 

Ţiak dokáţe: 

 podľa poţiadaviek na písmo  napíše všetky písmená písanej abecedy 

 napíše písmená veľkej tlačenej abecedy v súvislosti s učivom geometrie 

 podľa poţiadaviek na písmo správne píše tvary arabských číslic 

 správne, čitateľne, úhľadne a primerane rýchlo odpíše jednoduchý písaný text 

 správne, čitateľne, úhľadne a primerane rýchlo prepíše jednoduchý tlačený text na 

písaný 

 správne, čitateľne, úhľadne a primerane rýchlo samostatne  napíše jednoduchý text 

(autodiktát) 

 správne, čitateľne, úhľadne napíše diktovaný text (slová, vety, arabské číslice) 

 píše vlastné mená osôb, zvierat a geografických názvov s  veľkým písmenom 

 chápe písmo a jeho estetický vzhľad ako výpovednú hodnotu písomnej komunikácie 

 estetické cítenie písaného textu vnášať do celého vyučovacieho procesu 

 


