
 

  

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA-UČEBNÉ OSNOVY 

 

Názov predmetu SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

Časový rozsah výučby 5 hodín týždenne, spolu 165 hodín 

Ročník piaty 

Názov ŠVP ŠVP pre nižšie sekundárne vzdelávanie 

Názov ŠkVP SYSEĽ 

Stupeň vzdelania ISCED 2-nižšie sekundárne vzdelávanie 

Vyučovací jazyk Slovenský 

 

 

 

Charakteristika predmetu 

Slovenský jazyk a literatúra má v sústave vyučovacích predmetov kľúčový význam. Od jeho 

zvládnutia do istej miery závisí úspech aj v ostatných predmetoch. Ovplyvňuje úroveň 

vyučovania v iných odboroch, ale aj sám využíva zručnosti žiakov, ktoré  výukou nadobudli. 

Vybavuje žiaka zručnosťami prijímať myšlienky, rozumieť im, ale aj formulovať vlastné 

Názov predmetu Slovenský jazyk a literatúra 

Časový rozsah výučby 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne 

Ročník Šiesty 

Názov ŠVP ŠVP pre nižšie sekundárne vzdelávanie 

Názov ŠkVP SYSEĽ 

 

Stupeň vzdelania ISCED2 

Vyučovací jazyk  slovenský 

 



 

  

názory a riešenia problémov. Predmet je nevyhnutným predpokladom kultivovanej 

komunikácie medzi ľuďmi vo všetkých komunikačných situáciách. 

Predmet je obsahovo zaradený do vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia. Pozostáva z 

jazykovej (vrátane slohovej výchovy) a literárnej zložky. Je povinnou súčasťou učebných 

plánov stupňa ISCED-2. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Vyučovanie SJL smeruje k tomu, aby žiaci vedeli: 

- adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu 

- verejne prezentovať a obhájiť vlastný názor 

- vytvoriť vlastný text na základe dodržiavania stanoveného žánru, slohového postupu, 

jazykového štýlu 

- používať jazykové príručky a slovníky, korigovať podľa nich vlastné texty, vyhľadávať, 

spracúvať a používať informácie z literárnych prameňov a internetu 

- pri ústnom prejave dodržiavať artikuláciu, spisovnú výslovnosť a primerane uplatňovať 

paralingválne javy, pri písomnom prejave aplikovať pravopisnú normu 

- zapamätať si potrebné fakty a definície a demonštrovať ich znalosť, vysvetliť podstatu 

osvojených javov a vzťahov medzi nimi, odvodiť charakteristiky (definície) nových javov, 

usporiadať známe javy do tried a systémov 

- odlíšiť medzi sebou texty z hľadiska jazykového štýlu, slohových postupov a žánrov 

- analyzovať umelecký text po štylisticko-lexikálnej a kompozičnej stránke a určiť funkciu 

jednotlivých prvkov pre celkové vyznenie diela, interpretovať význam diela 

- sformulovať vlastné hodnotenie diela a podložiť svoje stanovisko argumentmi 

 

Obsah vzdelávania 

kompetencia k celoživotnému učeniu sa 

- učiteľ vedie žiaka k systematickému ukladaniu vedomostí 

- žiak si zdokonaľuje techniku čítania s porozumením 

- učiteľ vedie žiakov k rozoznávaniu podstatných od nepodstatných informácií v texte 

- žiak si v rámci slohovej a literárnej osvojuje rôzne formy spracovania, zaznamenávania a 

reprodukcie informácií 

sociálne komunikačné kompetencie 



 

  

- žiak je vedený k rôznym spôsobom komunikácie informácie 

- učiteľ kultivuje ústny a písomný prejav žiakov 

- žiaci na vyučovaní prezentujú svoje názory a výsledky svojej práce 

- učiteľ vedie žiakov k tímovej práci, k schopnosti komunikovať v pracovnej skupine 

kompetencie vnímať a chápať kultúru, vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 

- žiak je vedený k vnímaniu čitateľského zážitku 

- učiteľ pestuje v žiakoch schopnosť rozoznávať a prežívať vyjadrovacie prostriedky 

umeleckej literatúry 

- žiaci sa učia tvorivo vyjadrovať svoje city a myšlienky literárnymi výrazovými 

prostriedkami 

- učiteľ zoznamuje žiakov s umeleckou literatúrou iných národov, ale aj s vlastným folklórom 

a ľudovou slovesnosťou 

Formy práce 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

- motivačný a expozičný rozhovor - interpretácia textov (štylistická, literárna) 

- výklad - vysvetľovanie lingvistických javov 

- demonštrácia - schémy, nástenné tabule, zvukové alebo videozáznamy - ukážky textov, 

inscenácií a pod. 

- projektová metóda a prezentácia - práca s prečítanými textami, dielami 

- dramatizácia a rolové hry - nácvik komunikačných situácií 

- nácvik tvorby a využitia ústneho alebo písomného textového útvaru - pre praktické životné 

situácie 

- problémová metóda - vzťahy medzi lit. postavami, konflikty a riešenia, analýza chýb v 

textoch a pod. 

- čítanie textov -tiché, hlasné, rolové 

- diskusia - názory na text, zážitok z textu 

- opakovací rozhovor -literárne poznatky 

- písomné precvičovanie - jazykové, pravopisné javy 

- didaktická hra - jazykové javy, kultivované vyjadrovanie 

- testovanie, diktáty (rôzne typy), slohová tvorba - opakovanie a kontrola vedomostí, 

zručností atď. 

 



 

  

Učebné zdroje 

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje 

- učebnice slovenského jazyka, literárnej výchovy:  

Krajčovičová, J. a kol. : Slovenský jazyk pre 5. ročník základných škôl. Bratislava, 2009. 

ISBN 978-80-10-01787-4;  

Krajčovičová, J.: Literárna výchova pre 5. ročník. 2010. ISBN 978-80-89431-09-0 

- jazykové príručky a slovníky - najmä PSP, KSSJ 

- nástenné tabule, pojmové mapy a diagramy, tabuľky s prehľadmi učiva, obrazové materiály 

- materiály k didaktickým hrám 

- audio a video nahrávky 

- multimediálne CD, internetové stránky, interaktívne cvičenia, prezentácie 

 

 

 

Hodnotenie 

 

Predmet slovenský jazyk a literatúra bude hodnotený ústnou aj písomnou formou. Pri 

ústnej forme kontroly úrovne osvojenia poznatkov bude uprednostňované prezentovanie 

poznatkov žiakmi na základe dobrovoľnej odpovede žiaka, alebo určenia konkrétneho žiaka 

učiteľom. Bude sa zisťovať a hodnotiť najmä osvojenie základných poznatkov stanovených 

výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu. Písomnou formou bude kontrolované 

a hodnotené osvojenie si základných poznatkov prostredníctvom písomky alebo didaktického 

testu na konci tematického celku. Zručnosti pri praktických aktivitách budú hodnotené slovne 

so stručným komentárom k výkonu žiaka. Samostatná práca žiakov a schopnosti práce 

s textom budú hodnotené priebežne verbálnou formou. Úroveň kombinovaných verbálnych, 

písomných, grafických prejavov a komunikatívnych zručností bude kontrolovaná a hodnotená 

prostredníctvom prezentácie projektov podľa kritérií na základe dohody učiteľa so žiakmi. 

 Po ukončení tematického celku pripraví vyučujúci súborný didaktický test na 

overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú 

prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou 

didaktického testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. 

Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou 

sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka.  

Didaktické testy, písomné cvičenia, frontálne skúšanie, kontrolné diktáty a tému 

školskej písomnej práce pripravuje vyučujúci.  



 

  

Povinné práce: 

Previerky : písomná práca za I. štvrťrok 

 písomná práca za I. polrok 

 písomná práca za III. štvrťrok 

 písomná práca za II. polrok 

  

Kontrolné diktáty  

5. ročník         1. Zhrnutie učiva I. st. 

 2. Spoluhláskové skupiny, zdvojené spoluhlásky 

3. Podstatné mená 

4. Prídavné mená  

5. Slovesá 

6. Zhrnutie učiva z 5. ročníka 

6. ročník - tvorenie slov, 

  - prídavné mená, 

  - zámená, 

  - príslovky, 

  - zhrnutie učiva 6. ročníka 

 

 

Klasifikácia kontrolných diktátov: 

výborný (1).............0 - 1 chyba 

chválitebný (2)........2 - 3 chyby 

dobrý (3).................4 - 6 chýb 

dostatočný (4).........7 - 10 chýb 

nedostatočný (5).....11 a viac chýb 

 

Písomná slohová práca  

5. ročník: Rozprávanie príbehu s prvkami opisu  

6. ročník : Statický opis, Súkromný list 

 



 

  

Školské písomné práce budú klasifikované dvoma známkami, pričom známky budú 

vyjadrené slovne (výborný, chválitebný, dobrý, dostatočný, nedostatočný). Prvá známka 

vyjadruje hodnotenie dodržania slohového útvaru, slohového postupu, štylizácie a druhá 

známka vyjadruje hodnotenie pravopisu, estetickej úpravy textu (sloh; úprava a pravopis).  

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov bude poskytnúť žiakovi a jeho 

rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde 

má rezervy, aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia bude tiež povzbudenie do ďalšej 

práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Hodnotené bude aj prepojenie 

vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. 

 

 



 

  

Rozpis učiva predmetu: slovenský jazyk Ročník: piaty 

3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín 

  

Ciele - kompetencie 
Tematický celok a témy 

(obsahový štandard) 

Očakávané vzdelávacie výstupy (výstupový 

štandard) 
Prierezové témy 

Dodržiavanie správnej 

artikulácie a uplatňovanie 

pravopisných zručností pri 

písaní hlások v slovách. 

Opakovanie učiva zo 4. ročníka 

Počet hodín: 6 

-Hlásky: samohlásky, dvojhlásky 

-Spoluhlásky 

-Obojaké spoluhlásky 

-Vlastné mená 

-Tvaroslovie  

Žiak má: 

Správne vyslovovať a písať samohlásky a 

dvojhlásky. Rozdeliť spoluhlásky.  

Ovládať pravopis po mäkkých, tvrdých 

a obojakých spoluhláskach. 

Ovládať pravopis vlastných podstatných mien. 

Určovať a využiť v pravopise skloňovacie 

vzory podstatných mien. 

MDV 

Aplikácia pravopisnej 

normy pri zdvojených 

spoluhláskach, 

spodobovaní, pri vlastných 

menách a v priamej reči. 

Zvuková stránka jazyka a pravopis 

Počet hodín:14 

-Splývavá výslovnosť 

-Spodobovanie 

-Spoluhláskové skupiny 

-Prestávka, sila hlasu   

-Spojovník, pomlčka 

-Rozdeľovanie slov na konci riadka  

-Vlastné mená 

-Úvodzovky 

Žiak má:  

Vysvetliť pravidlá spodobovania, použiť ich 

v praxi. Písať zdvojené spoluhlásky. 

Rozdeľovať slová na konci riadka.  

Správne písať vlastné mená osôb, vesmírnych 

telies, pozemských útvarov a ľudských 

výtvorov. 

Rozlíšiť uvádzaciu vetu od priamej reči 

a zapísať úvodzovky.  

 MDV 

Vysvetlenie podstaty javov 

vo významových vzťahoch 

medzi slovami.  

Používanie jazykových 

príručiek a slovníkov. 

Náuka o slove 

Počet hodín: 12 

-Slovná zásoba 

-Jednovýznamové a viacvýznamové 

slová 

-Rovnozvučné slová 

-Slová s podobným významom  

-Slová s opačným významom 

-Tvorenie slov predponami  

-Práca so slovníkom 

-Spisovný jazyk a nárečia 

Žiak má:  

Rozlišovať plnovýznamové 

a neplnovýznamové slová. 

Rozlišovať významy slov podľa kontextu. 

Rozoznávať homonymá od viacvýznamových 

slov. 

Spoznať synonymá, rozšíriť si slovnú zásobu. 

Rozlišovať slová opačného významu. 

Používať slovotvorné predpony a jazykové 

slovníky. 

 OSR 



 

  

Osvojenie si potrebných 

faktov a definícií 

z tvaroslovia. 

Vysvetliť podstatu 

osvojených morfologických 

javov a vzťahov medzi 

nimi. 

Tvaroslovie 

Počet hodín: 50 

-Podstatné mená 

-Gramatické kategórie podstatných mien 

-Podstatné mená mužského rodu 

-Podstatné mená ženského rodu 

-Podstatné mená stredného rodu 

-Pravopis podstatných mien 

-Prídavné mená 

-Rozdelenie prídavných mien – akostné, 

vzťahové 

Skloňovanie akostných a vzťahových 

prídavných mien 

Stupňovanie prídavných mien 

Vzor pekný a cudzí 

Pravopis prídavných mien 

Zámená – osobné: základné 

a privlastňovacie 

Slovesá  

Gramatické kategórie slovies: osoba, 

číslo, čas,  

Slovesné tvary: jednoduchý a zložený 

Pravopis slovies 

Číslovky 

Základné a radové číslovky 

Predložky 

Väzba s pádom 

Žiak má:  

Určovať slovné druhy (podstatné mená, 

prídavné mená), ich gramatické kategórie.  

Správne písať prípony podstatných 

a prídavných mien.   

Rozlišovať akostné a vzťahové prídavné mená. 

Spoznať zakončenie akostných a vzťahových 

prídavných mien a skloňovanie podľa vzorov 

pekný a cudzí.  

Spoznať podstatu zámen. 

Identifikovať osobné základné 

a privlastňovacie zámená. 

Určiť gramatické kategórie slovies. 

Rozlišovať jednoduché a zložené slovesné 

tvary. 

Správne písať prípony slovies. 

Odlíšiť základné číslovky od radových. 

Identifikovať predložku vo vete. 

Určiť väzbu predložky s pádom. 

MDV 

MUV 

Adekvátna komunikácia 

s prihliadnutím na 

komunikačnú situáciu. 

Odvodenie charakteristiky 

typov viet na základe 

Skladba:  

-Počet hodín: 4 

-Jednoduchá veta 

-Slovosled 

-Vety podľa postoja hovoriaceho 

Žiak má:  

Vysvetliť podstatu jednoduchej vety. 

Určovať vety podľa postoja (zámeru) 

hovoriaceho. 

MDV 



 

  

indukcie a zovšeobecnenia 

definície.  

Sumarizácia poznatkov 

učiva 5. ročníka do 

jazykového systému.  

Vysvetlenie podstaty 

osvojených javov a vzťahov 

medzi nimi.  

Opakovanie učiva z 5. ročníka: 

Počet hodín: 5 

 

Žiak má:  

Správne písať veľké začiatočné 

písmená, prípony ohybných slovných druhov, 

zdvojené spoluhlásky a interpunkciu v priamej 

reči. 

Poznať základnú charakteristiku slovnej 

zásoby a rozlišovať významové vzťahy medzi 

slovami. 

Vedieť prakticky použiť jazykové príručky 

a slovníky. 

Identifikovať slovné druhy a určovať ich 

gramatické kategórie. 

Vedieť charakterizovať jednoduchú vetu podľa 

zámeru hovoriaceho. 

OSR 

Adekvátna komunikácia 

žiaka s prihliadnutím na 

komunikačnú situáciu.  

Tvorba vlastného textu na 

základe rozprávacieho 

slohového postupu. 

Ústna prezentácia vlastného 

textu a dramatizácia 

prozaického textu. 

Sloh: 

Počet hodín: 

-Zoznamujeme sa – pozdrav, oslovenie, 

predstavenie sa, privítanie, rozlúčenie 

-Zhovárame sa – rozhovor, vedenie 

a rozvíjanie rozhovoru, precvičovanie 

zručností pri rozhovore v skupine, 

interview 

-Zhovárame sa na diaľku – telefonický 

rozhovor 

-Čítame rozprávku – rolové čítanie,  

-Dramatizujeme rozprávku 

-Voľne dramatizujeme 

Žiak má:  

Kultivovane komunikovať pri predstavovaní 

sa, rozlúčke, rozhovore, cielenom rozhovore, 

telefonickom rozhovore a pri rozhovore 

v skupine.  

Primerane sa podieľa na dramatizácii textu. 

Zostrojiť osnovu rozprávania, ústne 

reprodukovať text, dodržať časovú postupnosť, 

rozdeliť text  na odseky, úvod, jadro, záver, 

vytvoriť rozprávanie podľa obrázkov a využiť 

predstavivosť a fantáziu pri vytvorení 

vymysleného textu. 

MUV 

VMR 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

-Čítame ilustrované príbehy – časová 

postupnosť v rozprávaní, osnova, 

-Rozprávame podľa obrázkov – opis 

krajiny, odlišnosť od rozprávania  

-Čo sme prečítali – tvorenie osnovy 

a rozprávanie podľa nej 

-Aké sú zvieratá?- jednoduchý opis 

-Čo sme prečítali – ústna reprodukcia, 

stručná a podrobná osnova 

-Píšeme pozdravy – blahoželanie, 

pozdrav, pohľadnica 

-Rozprávame zážitky – reprodukcia, 

osnova, časová postupnosť, členenie: 

úvod, jadro, záver (odseky). 

-Rozprávame vymyslené príhody – 1. 

kontrolná slohová práca.  



 

  

Rozpis učiva predmetu: literárna výchova Ročník: piaty 

2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

  

Ciele - kompetencie 
Tematický celok a témy 

(obsahový štandard) 

Očakávané vzdelávacie výstupy (výstupový 

štandard) 
Prierezové témy 

Správne čítanie básnického 

textu: frázovanie veršov, 

rytmické usporiadanie. 

Osvojenie pojmov z teórie 

básnických textov. 

Ľudové piesne, koledy, zľudovené 

piesne, poézia nonsensu 

Počet hodín: 5 

-Ľudové piesne – pracovné,  zbojnícke, 

vojenské, regrútske, ľúbostné, 

uspávanky, obradové, žartovné 

-Koledy   

-Zľudovené piesne 

-Poézia nonsensu 

-Nonsens v umeleckej literatúre 

-Pojmy: ľudová slovesnosť, poézia, verš, 

strofa, rým, refrén, personifikácia, 

zdrobnenina, rytmus, prízvučná 

a neprízvučná slabika, viazaná umelecká 

reč.  

Žiak má: 

Charakterizovať umelú a ľudovú pieseň. 

Rozlišovať druhy piesní podľa ich obsahu. 

Správne čítať básnický text. 

Vysvetliť podstatu nonsensu v literatúre. 

Vysvetliť literárnoteoretické pojmy, 

identifikovať javy v praxi v konkrétnom texte. 

Uviesť príklady k teoretickým pojmom. 

MUV 

 

Osvojenie a usporiadanie 

žánrov ľudovej slovesnosti 

do systému. 

Hádanky, príslovia, porekadlá, 

pranostiky 

Počet hodín: 5 

-Hádanky 

-Príslovia 

-Porekadlá 

-Pranostiky 

Žiak má:  

Vysvetliť základné znaky žánrov. 

Vedieť uviesť príklady žánru. 

Identifikovať žáner konkrétneho diela. 

 ENV 

Správne čítanie prozaického 

textu. 

Rozlišovanie podstatných 

znakov rozprávky. 

Pochopenie a usporiadanie 

pojmov, ktoré súvisia s 

rozprávkou do súvislostí. 

Reprodukcia rozprávkových 

Rozprávka 

Počet hodín: 14 

-Charakteristika rozprávky 

-Autorská rozprávka 

-Ľudová rozprávka 

-Ľudové rozprávky iných národov 

-Pojmy: dialóg, gradácia, variácie, 

magické čarovné čísla, prirovnanie 

Žiak má:  

Charakterizovať rozprávku. 

Rozlíšiť autorskú a umelú rozprávku a zaradiť 

prečítané rozprávky. 

Vysvetliť v príkladoch prečítaných textov 

podstatu dialógu, gradácie, variácií... 

Voľne reprodukovať dej rozprávky. 

VMR 

 



 

  

textov. 

Kultivovaná recitácia 

prozaických textov. 

Rozlišovanie znakov 

povestí. 

Povesť 

Počet hodín: 6 

-Charakteristika povesti 

-Ľudová povesť 

-Autorská povesť 

Žiak má:  

Charakterizovať povesť. 

Uviesť príklady autorských a ľudových 

povestí. 

Kultivovane recitovať povesť (úryvok) podľa 

vlastného výberu. 

ENV 

 

Porozumenie literárnej 

podstate legendy. 

Usporiadanie vedomostí o 

rozprávke, povesti, legende 

do systému podľa 

žánrových podobností a 

odlišností. 

Legenda 

Počet hodín: 4 

-Charakteristika legendy 

Žiak má:  

Charakterizovať legendu ako žáner. 

Vysvetliť odlišné znaky legendy, povesti a 

rozprávky. 

Uvádzať príklady týchto žánrov podľa 

prečítaných úryvkov. 

OSR 

VMR 

Osvojenie s systematizácia 

pojmov z oblasti epicky 

orientovanej prózy. 

Interpretačné zručnosti -

osvojenie schopnosti 

reprodukcie epického textu 

na základe rozprávania 

podľa zostavenej osnovy, 

identifikácia hlavných 

postáv, dôležitých 

momentov v deji. 

Tvorivé zručnosti - 

schopnosť dialogizácie 

textov a ich jednoduchého 

dramatického spracovania. 

Literatúra pre deti 

Počet hodín:  10 

-Pojmy: próza, rozprávanie, dej, literárna 

postava hlavná a vedľajšia, humorné 

dielo 

Žiak má:  

Prečítať plynulo text, dodržiavať správnu 

výslovnosť, správne modulovať vetnú melódiu 

v autorskej reči a v reči postáv, správne použiť 

silu hlasu a prestávky. 

Zostaviť dejovú osnovu. 

Ústne i písomne reprodukovať text podľa 

vytvorenej osnovy, zoštylizovať podrobnú a 

stručnú reprodukciu. 

Dramatizovať text podľa reči postáv a voľnou 

dramatizáciou. 

Vymenovať hlavné postavy textu. 

Dokázať prozaickú podobu diela, prítomnosť 

dejových prvkov a rozprávanie v texte. 

Doložiť prítomnosť humoru v úryvku. 

OSR 

 



 

  

 

 

Prierezové témy – výchova : MUV – multikultúrna, MDV – mediálna, OSR - osobnostný a sociálny rozvoj, ENV – environmentálna, OZO - 

ochrana života a zdravia,  VMR - výchova k manželstvu a rodičovstvu 

 

 

Informačné zručnosti -

poznanie encyklopédie ako 

prameňa informácií, ich 

vyhľadávanie a spracovanie 

Náučná literatúra 

Počet hodín: 6 

-Encyklopédie 

-Odborný a náučný štýl 

Žiak má:  

Vysvetliť podstatu encyklopédie. 

Dokázať prítomnosť náučného štýlu v texte. 

Efektívne vyhľadávať informácie v knižnej 

alebo internetovej encyklopédii. 

Vytvoriť heslo v encyklopédii (téma podľa 

vlastného výberu). 

OSR 

 

Poznanie dramatickej 

podoby textu, porozumenie 

súvislostiam medzi 

dramatickou podobou textu 

a jeho filmovou (televíznou) 

realizáciou. 

Dramatické žánre  

Počet hodín: 5  

-Filmová rozprávka  

-Televízna rozprávka  

-Bábková hra – bábky, animácia. 

Žiak má: 

Vysvetliť zvláštnosti v dramatickej podobe 

rozprávky (napr. ako rozprávka pripravená pre 

film a televíziu). 

Dialogizovať časť prozaickej rozprávky a 

predviesť. 

Charakterizovať bábkovú hru, poznať druhy 

bábok. 

MDV 

 

Zoznámenie s komiksom a 

jeho podobami v 

časopisoch, ale aj v 

televíznych a filmových 

adaptáciách. 

Komiks  

Počet hodín: 3 

-Podstata a znaky komiksu  

Žiak má:  

Vysvetliť povahu komiksu. 

Uviesť niektorých známych komiksových 

hrdinov (napr. Spiderman, Batman, Káčer 

Donald a pod.) a ich vlastnosti. 

Vytvoriť vlastný krátky komiks alebo len 

návrh textovej časti (podľa grafických 

zručností žiaka). 

 MDV 



 

  

 

 

 

Téma 

 

 

 

 

Obsahový štandard 

 

 

Výkonový štandard 
Prierezové 

témy 

Leto ako med 

 

opis ilustrácie/obrázka – 

ústne 
Žiak vie definovať pojem opis ilustrácie/obrázka. Vie vytvoriť na 

zadanú tému opis ilustrácie/obrázka. Chápe význam prídavných mien 

v opise ilustrácie/obrázka. 

 

OSR 

ENV 

OZO  

 Pozdrav z dovolenky 

 
pohľadnica, adresa Žiak vie napísať adresu na pohľadnicu. Vie vytvoriť text pohľadnice v 

súlade s cieľom komunikácie.  

Nedokončený príbeh 

 

rozprávanie – ústne; úvod, 

jadro, záver; časová 

postupnosť v rozprávaní; 

odsek 

Žiak dokáže rozlíšiť hlavné a vedľajšie postavy, charakterizovať 

správanie postáv, vie stručne opísať prostredie, v ktorom sa príbeh 

odohráva, vie s pomocou učiteľa jednoducho pomenovať tému 

prečítaného textu, vie vyjadriť na základe subjektívnych pocitov svoje 

estetické zážitky z prečítaného textu, vie dokončiť začatý príbeh. 

 

OSR 

OZO 

Obojaký plán 

 

predložky, väzba s pádom; 

synonymá, antonymá 

Žiak dodržiava správne predložkové väzby pri tvorbe slovných 

spojení, viet a celých textov. Vie vysvetliť pojmy: synonymum, 

antonymum. 

OSR 

Ťažkosti s letom do 

vesmíru 

 

oznámenie; interview; 

reklama 
Žiak vie vhodne vo vlastnom prejave využiť prvky komunikácie z 

literárnych textov, médií, internetu. Vie vytvoriť slohový útvar/žáner a 

zosúladiť ho s témou písania a svoje rozhodnutie vie zdôvodniť. Vie 

zdôvodniť výber a použitie rozličných informácií z grafu. 

 

ENV  

MDV 

Keď upratuje mama 

 

opis pracovného postupu Žiak dokáže na základe analýzy textu identifikovať, systematizovať a 

zovšeobecniť poznatky o dynamickom opise. Vie vytvoriť na zadanú 

tému dynamický opis. Chápe význam prídavných mien a slovies v 

dynamickom opise.  

Vie vysvetliť lexikálny význam ustálených slovných spojení. 

OSR  

OZO 

Rozpis učiva predmetu: literárna výchova Ročník: šiesty 

3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín 



 

  

 

Opakovanie 

 

 Žiak vie identifikovať pojmy, dokáže ich prakticky odlíšiť. 

 
 

Vstupný test 

 

 Žiak ovláda a  vie aplikovať nadobudnuté vedomosti a spôsobilosti 

osvojené v 5.ročníku. 

 

OSR 

Analýza vstupného testu 

 

 Žiak vie posúdiť text z hľadiska jazykovej správnosti. 

 

1.kontrolný diktát 

(Opakovanie pravopisu  

5.ročníka)  

 

 Žiak vie aplikovať v texte nadobudnuté vedomosti z ortografie, 

lexikológie, morfológie, syntaxe. Vie správne rozdeliť slová na konci 

riadka.  

Oprava 1.kontrolného 

diktátu 

 

 Žiak vie posúdiť text z hľadiska jazykovej správnosti. 

OSR 

VMR 

 

 

Rozhovor nie sú iba slová 

 

rozhovor, dialóg Žiak vie vysvetliť pojem dialóg a zapojiť sa doň. Vie v dialógu: 

primerane gestikulovať, používať vhodnú mimiku, zaujať spoločensky 

vhodný postoj a dodržiavať vhodnú vzdialenosť s komunikujúcim, 

používať vhodnú vzdialenosť s komunikujúcim, dodržiavať pravidlá 

haptiky. 

 

Osobné – základné 

zámená 

zámená, delenie zámen: 

osobné – základné, 

privlastňovacie 

 

 

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. 

Osobné privlastňovacie 

zámená 

 

osobné privlastňovacie 

zámená 

 

Argument, protiargument 

 

diskusia, argument, 

protiargument 
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. 

 OSR 

ENV  

OZO 



 

  

 

   

Väzba s pádom Predložky Žiak vie identifikovať predložky v texte. Žiak dodržiava správne 

predložkové väzby pri tvorbe slovných spojení, viet a celých textov. 

 

Vokalizácia vokalizácia Žiak vie vysvetliť pojem vokalizácia predložiek a určiť ju v texte. 

Opakovanie 

 

 Žiak vie identifikovať pojmy, dokáže ich prakticky odlíšiť. 

 
 

Práca so slovníkom – 

pravopisný, synonymický, 

frazeologický, slovník 

cudzích slov 

 

slovník – pravopisný, 

synonymický, výkladový,  

cudzích slov, 

frazeologický 

 

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. 

OSR 

MDV 

 

Elektronické slovníky 

 

slovník – pravopisný, 

synonymický, výkladový,  

cudzích slov, 

frazeologický 

 

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. 

 

OSR 

MDV 

Neutrálne a citovo 

zafarbené (expresívne) 

slová 

 

neutrálne a citovo 

zafarbené (expresívne) 

slová 

 

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. 

 

OSR  

Tvorenie slov 

odvodzovaním – 

tvorenie slov 

odvodzovaním, 

 

 

ENV 

OZO 



 

  

predponami 

 

predpona, slovotvorný 

základ, základové slovo, 

odvodené slovo 

Žiak vie vysvetliť pojmy: tvorenie slov odvodzovaním, prípona,  

slovotvorný základ, základové 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.  

Tvorenie slov 

odvodzovaním – 

príponami 

 

tvorenie slov 

odvodzovaním, 

prípona, slovotvorný 

základ, základové slovo, 

odvodené 

slovo 

Tvorenie slov skladaním 

 

tvorenie slov skladaním 

Opakovanie 

 

 Žiak sa vie spisovne vyjadrovať a správne tvorí slová odvodzovaním a 

skladaním. 
 

2.kontrolný diktát 

 

  

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. 

OSR 

 

Oprava 2.kontrolného 

diktátu 

 

Podstatné mená – 

aktivizácia poznatkov 

z nižších ročníkov 

 

podstatné mená  Žiak vie pri komunikácii správne použiť ohybné slovné druhy – 

podstatné mená.  

OSR 

MDV 

Gramatické kategórie 

podstatných mien 

 

gramatické kategórie 

podstatných mien: rod, 

číslo, pád – pádové otázky; 

životnosť/neživotnosť 

 

Žiak vie pri komunikácii správne použiť ohybné slovné druhy - 

podstatné mená a ich gramatické kategórie (rod, číslo, pád).  

Všeobecné/vlastné 

podstatné mená 

všeobecné/vlastné 

podstatné mená 
Žiak vie aplikovať nadobudnuté vedomosti  v praxi. 

 
Konkrétne a abstraktné 

podstatné mená 

konkrétne a abstraktné 

podstatné mená 
Žiak vie identifikovať a vysvetliť význam konkrétnych a abstraktných 

podstatných mien v texte. 



 

  

  

Skloňovanie konkrétnych 

a abstraktných podstatných 

mien 

 

skloňovanie, vzor 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. 

Piaty pád – vokatív 

 

pád piaty – zastarané 

oslovenie 
Žiak vie identifikovať význam tvaru slova v piatom páde ako 

oslovenia. 

Opakovanie 

 

 Žiak vie aplikovať v texte nadobudnuté vedomosti z ortografie, 

lexikológie, morfológie, syntaxe: dodržiava správne tvary podstatných 

mien vo vetách. 

 

 

Statický opis statický opis 

 
Žiak vie vysvetliť pojem statický opis a je schopný využiť poznatky pri 

tvorbe vlastného textu s opisným slohovým postupom. 

 

OSR 

ENV 

OZO 

Statický opis 

 

statický opis 

 
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. 

 

Príprava na 1.písomnú  

slohovú prácu  

 

statický opis 

 
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. 

 

OSR 

1. písomná slohová práca 

(Statický opis) 

 

statický opis 

 
Žiak zostaví kompozične a štylisticky ucelený písomný jazykový 

prejav s dodržaním znakov opisného slohového postupu.  



 

  

Oprava 1.písomnej 

slohovej práce 

 

statický opis 

 
Žiak vie posúdiť text z hľadiska jazykovej správnosti. Vie zhodnotiť 

texty vytvorené niekým iným a svoje hodnotenie vie zdôvodniť.  

Prídavné mená – 

systematizácia 

 

prídavné mená – akostné, 

gramatické kategórie 
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  

 

ENV 

MDV 

OZO 

OSR 

Stupňovanie prídavných 

mien 

 

stupňovanie Žiak vie správne použiť akostné prídavné mená vo svojom texte 

a vystupňovať ich Vie vysvetliť funkciu stupňovania prídavných mien 

vo svojom texte. 

 

Skloňovanie prídavných 

mien – vzor pekný/cudzí 

 

vzor pekný/cudzí 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. 

 

Vzťahové prídavné mená 

 

vzťahové prídavné mená 

 

Žiak vie vysvetliť a identifikovať vzťahové prídavné mená a vysvetliť 

ich funkciu. Žiak vie správne použiť vzťahové prídavné mená vo 

svojom texte 

 

Privlastňovacie prídavné 

mená – individuálne 

 

privlastňovacie prídavné 

mená 

 

 

 

 

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. 

 

Vzor otcov/matkin 

 

 

 

vzor otcov/matkin 

 
Vzor otcov/matkin 

 

Privlastňovacie prídavné 

mená – druhové 

 

privlastňovacie prídavné 

mená 

Vzor páví 

 

vzor páví 

 



 

  

Opakovanie 

 

 Žiak vie aplikovať v texte nadobudnuté vedomosti z ortografie, 

lexikológie, morfológie, syntaxe: žiak dodržiava správne tvary 

prídavných mien vo vetách. 

 

 

Charakteristika osoby - 

vonkajšia  

 

charakteristika osoby 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. 

 
OSR 

Charakteristika osoby - 

vnútorná 

 

charakteristika osoby 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. 

 

3.kontrolný diktát 

 

  

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.  

OSR Oprava 

3.kontrolnéhodiktátu 

 

Opakovanie slovies 

 

 

slovesá, tykanie/vykanie, 

časovanie, neurčitok 

Žiak vie identifikovať pojmy, dokáže ich prakticky odlíšiť. 

 
OSR 

 



 

  

Sloveso byť 

 

sloveso byť 

 

Žiak vie aplikovať znalosti o časovaní slovesa byť vo vlastnom texte. 

Plnovýznamové 

a neplnovýznamové 

slovesá 

 

plnovýznamové 

a neplnovýznamové 

slovesá 

 

Žiak vie vysvetliť a identifikovať plnovýznamové a neplnovýznamové 

slovesá a vie vysvetliť ich funkciu v texte. 

Dynamický opis 

 

dynamický opis Žiak vie porovnať a odlíšiť statický opis a dynamický opis, pozná 

základné znaky opisu pracovnej činnosti, využíva slovesá. 

ENV 

OZO 

Dynamický opis 

 

dynamický opis 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. 

 

 

Zvratné a nezvratné 

slovesá 

 

zvratné a nezvratné 

slovesá 

 

Žiak vie vysvetliť a identifikovať zvratné a nezvratné slovesá a vie 

vysvetliť ich funkciu v texte. 

 

OSR 

 

 

Ja – rozprávanie 

 

rozprávanie s využitím 

priamej reči (ja- forma) - 

ústne 

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. 

 

Gramatické kategórie 

slovies 

 

gramatické kategórie 

slovies: osoba, číslo, čas 

Žiak vie posúdiť správnosť použitia slovesných časov vzhľadom na 

časovú postupnosť. 

Slovesný spôsob 

 

gramatické kategórie 

slovies: slovesný spôsob–

oznamovací, rozkazovací, 

podmieňovací 

 

Žiak vie identifikovať oznamovací, rozkazovací, podmieňovací spôsob 

slovesa a chápe jeho funkciu v texte. 



 

  

Jednoduchý a zložený 

slovesný tvar 

 

jednoduchý a zložený 

slovesný tvar 

 

Žiak vie vysvetliť a identifikovať jednoduchý a zložený slovesný tvar 

slovies v texte. 

 

On – rozprávanie 

 

rozprávanie s využitím 

priamej reči (on – forma -) 

ústne 

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. 

 

Opakovanie 

 

 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. 

 

 

4. kontrolný diktát 

 

 

  

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. 

OSR 
Oprava 

4.kontrolnéhodiktátu 

 

Príslovky, druhy prísloviek 

 

príslovky, druhy 

prísloviek: miesta, času, 

spôsobu a príčiny  

 

Žiak vie identifikovať  príslovky miesta, času, spôsobu a príčiny, 

pozná ich funkciu v jazykových prejavoch.  

ENV 

OZO 

Stupňovanie prísloviek 

 

stupňovanie prísloviek 

 

Žiak vie vysvetliť funkciu stupňovania prísloviek v texte, dodržiava 

správny pravopis prísloviek a vie používať správne tvary prísloviek. 

 

Priama reč – uvádzacia 

veta, interpunkcia 

 

úvodzovky, priama reč, 

uvádzacia veta  

Žiak dokáže používať interpunkčné znamienka ako grafické signály. OSR 

ENV 

OZO 

 

Citoslovcia 

 

citoslovcia Žiak vie identifikovať  citoslovcia, pozná ich funkciu v jazykových 

prejavoch. 

ENV 

MDV 

Opakovanie 

 

 Žiak vie aplikovať v texte nadobudnuté vedomosti z ortografie, 

lexikológie, morfológie, syntaxe: žiak dodržiava pravopis prísloviek 
 



 

  

a citosloviec. 

Vyjadrený a nevyjadrený 

podmet 

 

základné vetné členy: 

podmet: vyjadrený, 

nevyjadrený 

Žiak vie vymenovať základné vetné členy a definovať podmet. Žiak 

pozná funkciu podmetu vo vete, vie určiť vyjadrený a nevyjadrený 

podmet, holý a rozvitý podmet. 
OSR 

Vyjadrený a nevyjadrený 

podmet 

 

Žiak rozoznáva vo vete podmet, vie určiť, či je vyjadrený alebo 

nevyjadrený, holý alebo rozvitý. 

Píšeme rozprávanie  

 

rozprávanie s využitím 

priamej reči (on - forma, ja 

-forma) ústne 

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. 

 

OSR 

ENV 

OZO 
Píšeme rozprávanie  

 
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. 

 

Príprava na 2.písomnú  

slohovú prácu 

 

rozprávanie s využitím 

priamej reči (on - forma, ja 

-forma) písomne 

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. 

 
OSR 

MUV 
2. písomná slohová práca 

(súkromný list) 

 

rozprávanie s využitím 

priamej reči (on - forma, ja 

-forma) písomne 

Žiak vie vytvoriť na zadanú tému rozprávanie s využitím priamej 

reči(1. osoba, 3. osoba).  

 

Oprava 2.písomnej 

slohovej práce 

 

rozprávanie s využitím 

priamej reči (on - forma, ja 

-forma) písomne 

Žiak vie posúdiť text z hľadiska jazykovej správnosti. Vie zhodnotiť 

texty vytvorené niekým iným a svoje hodnotenie vie zdôvodniť. 

Slovesný prísudok 

 

 

prísudok: slovesný, 

Žiak definuje a identifikuje prísudok, pozná slovesný prísudok. 
OSR 



 

  

Slovesno – menný 

prísudok 

 

neslovesný Žiak identifikuje prísudok, dokáže použiť vyjadrenie prísudku dvoma 

spôsobmi.  

Prisudzovací sklad 

 

vetné sklady: prisudzovací Žiak dokáže určiť prisudzovací sklad v dvojčlennej vete a vetné členy, 

ktoré ho tvoria. Chápe využitie dvojčlennej vety v umeleckom i 

vecnom texte. 

OSR 

ENV 

OZO 

Zhoda zhoda Žiak chápe dôležitosť gramatickej zhody medzi podmetom 

a prísudkom pre porozumenie textu. 

 

Dvojčlenná veta 

 

dvojčlenná veta: úplná, 

neúplná 

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. 

 

Opakovanie 

 

 Žiak vie v jednoduchých holých a rozvitých vetách správne používať 

základné vetné členy, určiť ich a zdôvodniť ich gramatickú funkciu. 

 

 

Opakovanie učiva 

 

 Žiak si vie  správne vybrať jazykovednú príručku na overenie významu 

slov. Vie vysvetliť štylistickú funkciu neutrálnych, citovo zafarbených 

(expresívnych) slov v texte. 

 

 

Opakovanie učiva 

 

 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 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.  

 

 

Opakovanie učiva 

 

 

Opakovanie učiva 

 

 



 

  

Výstupný test 

 

 Žiak vie aplikovať nadobudnuté vedomosti a spôsobilosti. 

OSR 
Analýza výstupného testu 

 

 Žiak vie posúdiť text z hľadiska jazykovej správnosti. 

5. kontrolný diktát 

 

  

Žiak vie aplikovať v texte nadobudnuté vedomosti z ortografie, 

lexikológie, morfológie, syntaxe. Vie posúdiť text z hľadiska jazykovej 

správnosti. OSR 

Oprava 

5.kontrolnéhodiktátu 

(Opakovanie pravopisu  

6.ročníka)  

 

 

Projekt 

 

projekt 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 pri obhajobe svojho názoru spoločensky ovládať.  

 

OSR 

 

Projekt 

 

projekt 

Projekt 

 

projekt 

Projekt 

 

projekt 

Projekt 

 

 

Hodnotenie a klasifikácia 

práce žiakov v 6.ročníku 

 

  

 

 

Rozpis učiva predmetu: literárna výchova Ročník: šiesty 

2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 



 

  

 

 

Téma 

 

Obsahový štandard 

 

Výkonový štandard 

 

Prierezové témy 

 

Ľudová slovesnosť Úvodná hodina 

 

Opakovanie učiva z 5.ročníka 

 

Príslovia  

 

Porekadlá  

 

Pranostiky 

 

Hádanky 

 

Anekdoty  

 

Opakovanie ľudovej 

slovesnosti 

 

 

 

 

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  

 

 

MDV, OZO 

 

 

Básne Samo Chalupka: Turčín 

Poničan 

 

Milan Rúfus: Popoluškine 

šaty 

- metafora  

 

Ján Smrek: Oči 

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 

v   

 

MDV, MUV 

 

 



 

  

  texte, vie ich pomenovať literárnoteoretickým pojmom a   

  určiť ich funkciu 

- vyjadriť vlastný názor na literárny text, samostatne  

  argumentovať a uviesť príklady z textu 

- sformulovať hlavnú myšlienku básne 

Piesne Daniel Hevier: Pieseň pre 

tvoje uši  

- detská populárna 

pieseň  

 

Ľuboš Zeman: V dolinách 

 

Jana Kirschner: Pokoj v duši 

 

Kamil Peteraj: Horehronie 

- populárna pieseň 

- evergreen 

  

Opakovanie: básne + piesne 

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 

 

ENV, MDV, OZO, VMR  

 

 

Balada Kačička divoká 

- vonkajšia kompozícia  

  

Išli hudci horou 

- ľudová balada 

  

Ján Botto: Lucijný stolček 

- umelá balada 

 

Ľudmila Podjavorinská: 

Čakanka 

- združený rým 

- slabičný veršový 

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  

 

ENV, OZO,  

 

 



 

  

systém 

  

Pavol Országh Hviezdoslav: 

Zuzanka Hraškovie 

- sociálna balada  

 

Opakovanie tematického 

celku - poézia 

- graficky zaznačiť a pomenovať združený 

Bájky Ezop: O vtákoch, zvieratách 

a netopierovi, O vrane 

a krčahu s vodou, 

O nenásytnej líške 

- bájka 

 

Jonáš Záborský: Tulipán 

a fialka, Netopieri;  

Daniel Naborowski: Líška 

a lasica 

- alegória (inotaj)  

 

Ivan Andrejevič Krylov: 

Vrana a líška,  

Peter Petiška: Havran a líška  

- satira 

 

Polročné opakovanie 

 

Hollého pamätník – triedne 

kolo 

 

Časová rezerva (2 hod.) 

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. 

 

OSR 

 

 

Báje Kozmické vajce Žiak vie:  



 

  

 

Deti boha Slnka 

 

Zrodenie sveta 

 

Daidalos a Ikaros 

- dialóg 

- vnútorná kompozícia 

 

Tatranská Kikimora 

 

Zdenka Laciková: Zakliata 

Kráľova hoľa 

 

Anton Marec: Tatranské plesá 

 

Jozef Cíger Hronský: Prečo je 

Váh divá rieka 

- báj  

 

Opakovanie: bájky + báj 

- 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  

  identifikovať vnútornú kompozíciu a svoje tvrdenie vie  

  zdôvodniť. 

 ENV, OZO OSR 

 

 

Zo života detí Mark Twain: Princ a bedár  

- on-rozprávavanie  

 

Martin Rázus: Maroško 

 

Jaroslav Rezník: Oči plné 

oblohy 

- poviedka  

  

Katarína Gillerová: Môj 

mladší brat a ja 

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. 

 

OSR,  

 

 



 

  

- ja-rozprávanie  

 

Marta Hlušíková: Bojujeme 

u riaditeľa 

- slangové slová 

  

Opakovanie: Zo života detí 

- sformulovať vlastné hodnotenie prečítaného textu a  

  podložiť svoje stanovisko argumentmi. 

 

Dobrodružná 

literatúra 

Rudo Moric: Prefíkané vrany 

 

James Oliver Curwood: 

Kočovníci severu 

 

Dick King-Smith: Ja a moja 

príšera 

- dobrodružná literatúra   

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. 

 

 MDV, MUV 

 

 

Detektívna literatúra Jela Mlčochová: Adrianin 

prvý prípad 

- detektívka  

 

Žiak vie: 

- vysvetliť pojem detektívka 

- sformulovať hlavnú myšlienku. 

- vyhľadať kľúčové slová, vytvoriť dejovú osnovu, 

 

OSR 

 

 



 

  

Erich Kästner: Emil 

a detektívi 

 

Robert Arthur: Peter a Bob v 

nebezpečenstve 

rozprávať  

  obsah podľa osnovy. 

- určiť a charakterizovať hlavné a vedľajšie postavy v  

  literárnej ukážke. 

Rozhlasová hra Princezná so zlatou hviezdou 

na čele 

- dramatický konflikt  

 

Opakovanie: Dobrodružná 

a detektívna literatúra, 

rozhlasová hra  

Žiak vie: 

- vysvetliť pojem rozhlasová hra 

- vysvetliť podstatu dramatického žánra. 

- vysvetliť, ako dramatické dielo vzniká. 

- čítať prehovory jednotlivých postáv vhodnou 

moduláciou  

  hlasu v súlade s obsahom textu. 

- sformulovať hlavnú myšlienku dramatického textu. 

 

MDV 

 

 

 

Prierezové témy – výchova : MUV – multikultúrna, MDV – mediálna, OSR - osobnostný a sociálny rozvoj, ENV – environmentálna, OZO - 

ochrana života a zdravia,  VMR - výchova k manželstvu a rodičovstvu



 

  

 


