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Školský vzdelávací program  pre Základnú školu v Jarovniciach 192 
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Druh školy  štátna 
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Adresa   ZS Jarovnice 192, 08263 Jarovnice, okr. Sabinov 
 
IČO  036158119 
 
Riaditeľ školy  Mgr. Mária Pavlíková 
 
Koordinátor tvorby ŠVP  Mgr. Katarína Lazoríková – ISCED1,  
  
 Mgr. Pavol Šimko – ISCED 2 
 
Ďalšie kontakty  tel.: 051/459 4219 
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Zriaďovateľ  Obecný úrad Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice   
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                         _______________________________ 
                                                                                                                                 podpis riaditeľa školy 
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Dôvod vydania dodatku 
 
 
 

 Počas prerušenia vyučovania v šk. roku 2019/2020 z dôvodu Covid 19, 
nedošlo k naplneniu ŠkVP. Týmto dodatkom sa dopĺňa ŠkVP na školský 
rok 2020/2021 
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Slovenský jazyk – jazyková zložka a sloh, 2. ročník 5 hodiny týždenne 

Mesiac 
 

Týždeň 
 

Tematický 
celok 

Téma 
/ obsahový štandard / 

Vzdelávací výstup 
/ výkonový štandard / 

Medzipredmetové 
vzťahy 

/ prierezové témy / 

Metódy a formy 
práce 

September 1. Opakovanie učiva z 
1. ročníka 

Opakovanie prebratého 
učiva z 1.roč. 
 

 
.Žiak pozná  tvary písmen 
abecedy Vie ich spájať do 
slov  a viet. Prepísať 
písaným písmom slabiky, 
slová, vety, text podľa 
tlačenej predlohy. 

Osobnostný 
a sociálny rozvoj: 
 - cvičenia 
zmyslového 
vnímania, 
- rozvoj slovnej 
zásoby, 

Rozhovor, hra, 
dramatizácia. 

2. Spoluhláska K,k,R.r Koník -- kováč. Čo rád 
kreslím. Vyvodenie 
tvaru tlačeného a 
písaného K,k,R,r 

Žiak pozná tvar  tlačeného 
a písaného K,k,R.r.  Vie 
čítať slová zložené z 
otvorených a zatvorených 
slabík. Čítať vety. 

Osobnostný 
a sociálny rozvoj: 
- cvičenie pamäti, 
- kreativita (tvorenie 
viet), 

Rozhovor, hra, 
dramatizácia. 

3. Spoluhlásky 
Š,š,č,Č,ť,Ť H,h 

Hokej.  Maťo a Peťo sa 
zabávajú. Anička a 
Janíčko. Nové šaty 
Vyvodenie tvaru  
tlačeného a písaného 
Ś,š,Č,č,ť,ť,H,h 

Žiak pozná tvar  tlačeného 
a písaného 
Ś,s,Ć,č,´T,ť,H,h Vie čítať 
slová zložené z 
otvorených a zatvorených 
slabík. Čítať vety. 

Osobnostný 
a sociálny rozvoj: 
- spolupráca v skupine 
a v dvojiciach, 
- vzťahy v rodine, 

Rozhovor, hra, 
dramatizácia. 

 4.  Spoluhlásky G,g. , 
Ľ,ľ,Ň,ň, 

Ako išlo G na výlet. 
Prvácka guma. Motýľ. 
Nový dom. Vyvodenie  
tlačeného a písaného 
G,g,Ľ,ľ,Ň,ň 

Žiak pozná tvar  tlačeného 
a písaného G,g, Ľ,ľ,Ň,ň, 
Vie čítať slová zložené z 
otvorených a zatvorených 
slabík. Čítať vety. 

Tvorba projektu 
a prezentačné 
zručnosti: 
- komunikácia, 
- riešenie problémov, 
- práca v skupine. 

Rozhovor, hra, 
dramatizácia. 

Október 1. Spoluhlásky 
F,f,ž,Ž,ď,Ď 

Futbalisti. Žabka. , 
Ďateľ Upevnenie 
písmena f, F Vyvodenie 
tvaru tlačeného a 
písaného ž , Ž.ď, Ď.  

Žiak pozná tvar  tlačeného 
a písaného  F,f,Ž,ž,Ď,ď Vie 
čítať slová zložené z 
otvorených a zatvorených 
slabík. Čítať vety. 

 
- zvyky a tradície 
- rozvoj tolerancie, 
rešpektu voči iným 
národom, 

Rozhovor, skupinová 
práca. 
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Slovenský jazyk – jazyková zložka a sloh, 2. ročník 5 hodiny týždenne 

Mesiac 
 

Týždeň 
 

Tematický 
celok 

Téma 
/ obsahový štandard / 

Vzdelávací výstup 
/ výkonový štandard / 

Medzipredmetové 
vzťahy 

/ prierezové témy / 

Metódy a formy 
práce 

 2. mäkké slabiky 
de,te,ne,le di,ti,ni,li 

. Ďateľ. Vyvodenie tvaru 
tlačeného a písaného ď, 
Ď. Uhádni. Divadlo. 
Mäkké slabiky de, te, ne, 
le- di, ti, ni, li. 

. Žiak  vie  správne  čítať 
slabiky di, ti , ni  li ,de ,te, 
ne, le. Vie správne 
 Napísať mäkké slabiky. 

Tvorba projektu 
a prezentačné 
zručnosti: 
- komunikácia, 
- riešenie problémov, 
- práca v skupine,  
- práca s informáciami 

Dramatizácia. 

 3.  Spoluhláska 
Ch,ch,Dvojhláskyia,ie,
iu, 

Chata. Vyvodenie tvaru 
tlačeného a písaného ch, 
Ch. Hádanky. Bola raz 
jedna trieda. Dvojhlásky 
ia, ie, iu. Začína sa 
vyučovanie- dvojhlásky 
v menách. 

Žiak pozná tvar  tlačeného 
a písaného Ch, ch  Žiak 
chápe a vie  a správne   
vyslovovať dvojhlásku ia, 
ie, iu 

Environmentálna 
výchova 
- ochrana životného 
prostredia, 
- rozvoj osobnosti 
žiaka, 

Rozvoj tvorivosti a 
logického myslenia. 

 4. Spoluhláska 
Dz,dz,Dž,dž 
a samohláska  ä 

Športujeme. Vyvodenie 
tvaru tlačeného a 
písaného dž, Dž. Päť 
prstov. Vyvodenie tvaru 
tlačeného a písaného ä. 
Bábätko. 

 Žiak pozná tvar  
tlačeného a písaného dž, 
Dž.  A Dz,dz Vie čítať 
slabiky slov. Čítať slová 
zložené z otvorených a 
zatvorených slabík. Čítať 
vety. 

Environmentálna 
výchova 
- ochrana životného 
prostredia, 
- rozvoj osobnosti, 

Rozvoj tvorivosti a 
logického myslenia. 

November 1. Spoluhláska ŕ   
dvojhláska ô 

Vyčítanky,. Vyvodenie 
tvaru  ä tlačeného a  
písaného ŕ a dvojhlásky 
ô 

Žiak pozná tvar tlačeného 
a písaného ô. Čítať 
slabiky slov. Čítať slová 
zložené z otvorených a 
zatvorených slabík. Čítať 
ŕ 

Osobnostný 
a sociálny rozvoj: 
- sebareflexia, 
sebaúcta, sebadôvera. 

Rozvoj tvorivosti a 
logického myslenia. 
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Slovenský jazyk – jazyková zložka a sloh, 2. ročník 5 hodiny týždenne 

Mesiac 
 

Týždeň 
 

Tematický 
celok 

Téma 
/ obsahový štandard / 

Vzdelávací výstup 
/ výkonový štandard / 

Medzipredmetové 
vzťahy 

/ prierezové témy / 

Metódy a formy 
práce 

 2. Koncovka ou, 
spoluhláska X,x 

Prázdniny. Vyvodenie 
koncovky ou. 
Taxík. Vyvodenie tvaru 
tlačeného a písaného x 
písmena x, X v slovách. 

Žiak pozná tvar  tlačeného 
a písaného x, X. .Vie čítať 
slabiky a slová s x.   vie 
čítať slová ukončené 
koncovkou ou. 

Osobnostný 
a sociálny rozvoj: 
- sebareflexia, 
sebaúcta, sebadôvera. 
- uplatňovanie svojich 
práv a práv ostatných. 

Frontálna a 
skupinová práca. 

 3. vHlásky a písmená Písanie: Tlačené a písané 
písmená - prepis tlačeného 
textu 
Odpis písaného textu 
Rozdiel medzi hláskou a 
písmenom 
Sloh: Oslovujeme ľudí a 
predstavujeme sa 

Žiak vie správne čítať a 
písať všetky tvary tlačenej a 
písanej abecedy. 
Žiak vie bezchybne odpísať 
písaný text. 
Žiak chápe a správne 
používa pojmy hláska a 
písmeno. 

Osobnostný 
a sociálny rozvoj: 
- uplatňovanie svojich 
práv a práv ostatných. 

Rozhovor, skupinová 
práca. 

 4. Hlásky a písmená Rozlišovacie znamienka  
Písanie: Písanie písmen so 
znamienkami, Písanie 
písmen s poloválom 
(A,a,á,O,o,ó) 
Sloh: Vykanie a tykanie 

Žiak vie správne vyslovovať 
a písať písmená s 
rozlišovacími znamienkami.  
Žiak si rozvíja svoju slovnú 
zásobu a komunikačné 
zručnosti formou 
dramatizácie. 

Osobnostný 
a sociálny rozvoj: 
- uplatňovanie svojich 
práv a práv ostatných. 

Skupinová 
a samostatná práca. 

December 1. Hlásky a písmená Rozdelenie hlások na 
samohlásky, spoluhlásky a 
dvojhlásky 
Sloh: Ako sa rozlúčime 
Písanie: Písanie písmen s 
vokáňom a dvoma 
bodkami nad a 

Žiak pozná pojmy 
samohláska, spoluhláska, 
dvojhláska. Vie zaradiť 
každú hlásku do jednej z 
týchto skupín. Pozoruje 
výslovnosť hlások. 

Osobnostný 
a sociálny rozvoj: 
- uplatňovanie svojich 
práv a práv ostatných. 

Skupinová 
a samostatná práca. 
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Slovenský jazyk – jazyková zložka a sloh, 2. ročník 5 hodiny týždenne 

Mesiac 
 

Týždeň 
 

Tematický 
celok 

Téma 
/ obsahový štandard / 

Vzdelávací výstup 
/ výkonový štandard / 

Medzipredmetové 
vzťahy 

/ prierezové témy / 

Metódy a formy 
práce 

 2. Spoluhlásky Rozdelenie hlások na 
samohlásky, spoluhlásky a 
dvojhlásky 
Sloh: Ako sa rozlúčime 
Písanie: Písanie písmen s 
vokáňom a dvoma 
bodkami nad a 

Žiak vie bezchybne 
vyslovovať a písať krátke, 
dlhé samohlásky a slová, 
ktoré ich obsahujú. 
Rozlišuje krátke a dlhé 
samohlásky pomocou 
rozlišovacieho znamienka. 
Vie sa vhodne ospravedlniť. 

Osobnostný 
a sociálny rozvoj: 
- uplatňovanie svojich 
práv a práv ostatných. 

Skupinová 
a samostatná práca. 

 3. Spoluhlásky, 
dvojhlásky 

Rozdelenie hlások na 
samohlásky, spoluhlásky a 
dvojhlásky 
Sloh: Ako sa rozlúčime 
Písanie: Písanie písmen s 
vokáňom a dvoma 
bodkami nad a 

Žiak pozná pojmy 
samohláska, spoluhláska, 
dvojhláska. Vie zaradiť 
každú hlásku do jednej z 
týchto skupín. Pozoruje 
výslovnosť hlások. 

Tvorba projektu 
a prezentačné 
zručnosti: 
- komunikácia, 
- práca v skupine,  
 

Skupinová 
a samostatná práca. 

Január 1. Spoluhlásky Krátke a dlhé samohlásky 
Sloh: Ospravedlnenie sa 
Písanie: Precvičovanie 
krátkych a dlhých 
samohlások 

Žiak vie bezchybne 
vyslovovať a písať krátke, 
dlhé samohlásky a slová, 
ktoré ich obsahujú. 
Rozlišuje krátke a dlhé 
samohlásky pomocou 
rozlišovacieho znamienka. 

Osobnostný 
a sociálny rozvoj: 
- uplatňovanie svojich 
práv a práv ostatných. 

Skupinová 
a samostatná práca. 

 2. Veta, slovo, slabika, 
hláska 

Výslovnosť a písanie 
dvojhlások 
Písanie: Slová s 
dvojhláskou 
Písanie: l, ĺ, r, ŕ a spojenia 
bŕ, or, vŕ 
Dvojhláska alebo j? 

Žiak vie pomenovať 
dvojhlásky, rozlišuje ich v 
slovách, vie ich správne 
čítať a písať.  
Žiak ovláda písanie písmen 
l, ĺ, r, ŕ a ich spoje s inými 
písmenami.  
Žiak ovláda pravidlá písania 
slov s dvojhláskou a 

Osobnostný 
a sociálny rozvoj: 
- uplatňovanie svojich 
práv a práv ostatných, 
- rozvoj sociálnych 
spôsobilostí. 

Skupinová 
a samostatná práca. 
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Slovenský jazyk – jazyková zložka a sloh, 2. ročník 5 hodiny týždenne 

Mesiac 
 

Týždeň 
 

Tematický 
celok 

Téma 
/ obsahový štandard / 

Vzdelávací výstup 
/ výkonový štandard / 

Medzipredmetové 
vzťahy 

/ prierezové témy / 

Metódy a formy 
práce 

slabikami ja, je, ju. 

 3. Veta, slovo, slabika, 
hláska 

Dvojhlásky 
Zmena krátkej samohlásky 
na dvojhlásku  
Písanie: Písmená s 
hornými zátrhmi M, m, N, 
n a písmená s dolnými 
zátrhmi V, v, U, u 

Žiak vie rozlišovať 
dvojhlásky v slovách, vie 
ich správne čítať a písať. 
Vie vytvoriť slovo s 
významom zmenením 
samohlásky na dvojhlásku. 

Osobnostný 
a sociálny rozvoj: 
- rozvoj sociálnych 
spôsobilostí. 

Rozvoj tvorivosti a 
logického myslenia. 

Február 1. Veta, slovo, slabika, 
hláska 

Delenie spoluhlások 
Písanie: Vratný ťah pri 
písaní p, h, y 
Písanie: Tvarovo podobné 
písmená V, U, W 
Sloh: Súhlas, nesúhlas 

Žiak vie, že spoluhlásky 
delíme na tvrdé a mäkké. 
Vie správne písať písmená 
p, h, y a ich spoje s inými 
písmenami. Dokáže správne 
napísať tvarovo podobné 
písmená V, U, W. 

Mediálna výchova: 
- práca s detskými 
časopismi, 

Rozvoj tvorivosti a 
logického myslenia. 

 2. Veta, slovo, slabika, 
hláska 

Tvrdé spoluhlásky - 
h, ch, g, k 
Písanie: Tvrdé spoluhlásky 
H, h, CH, ch, G, g, K, k 

Žiak vie vymenovať tvrdé 
spoluhlásky. Vie, že 
väčšinou po nich píšeme y, 
ý.  
Vie ich rozlíšiť v slovách a 
vetách a správne prečítať. 
Žiak vie správne napísať 
tvrdé spoluhlásky H, h, CH, 
ch, G, g, K, k. 

Mediálna výchova: 
- práca s detskými 
časopismi, 

Frontálna a 
skupinová práca. 

 3. Veta, slovo, slabika, 
hláska 

Tvrdé spoluhlásky - 
d, t, n, l 
Písanie: Tvrdé slabiky dy, 
ty, ny, ly 

Žiak vie rozlišovať tvrdé 
spoluhlásky v slovách, vie 
ich správne čítať a písať 
tvrdé slabiky dy, ty, ny, ly. 

Mediálna výchova: 
- práca s detskými 
časopismi, 

Frontálna a 
skupinová práca. 
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Slovenský jazyk – jazyková zložka a sloh, 2. ročník 5 hodiny týždenne 

Mesiac 
 

Týždeň 
 

Tematický 
celok 

Téma 
/ obsahový štandard / 

Vzdelávací výstup 
/ výkonový štandard / 

Medzipredmetové 
vzťahy 

/ prierezové témy / 

Metódy a formy 
práce 

Kontrolný diktát 

Marec 1. Veta, slovo, slabika, 
hláska 

Mäkké spoluhlásky - 
č, dž, š, ž,c ,dz,j 
Písanie: Písmená Š, S, š, s, 
C, č, dz, dž,c,dz,j. 
Sloh: Ako rozprávať bez 
úst 

Žiak vie vymenovať mäkké 
spoluhlásky. Vie, že po nich 
píšeme i, í.  Vie ich rozlíšiť 
v slovách a vetách a správne 
prečítať. Žiak vie správne 
napísať písmená Š, S, š, s, 
C, č, dz, dž,j. 

Ochrana života 
a zdravia: 
- správne reagovanie 
v krízových 
situáciách, 

Frontálna a 
skupinová práca. 

 2. Veta, slovo, slabika, 
hláska 

Mäkké spoluhlásky - 
ď, ť, ň, ľ 
Hlásky ď, ť, ň, ľ - písanie s 
mäkčeňom a bez 
Písanie: Spoluhlásky Ď, ď, 
Ť, ť, Ň, ň, Ľ, ľ 

Žiak vie rozlišovať mäkké 
spoluhlásky v slovách a 
vetách, viee, že po mäkkých 
spoluhláskach píšeme i, í.  
Žiak vie správne napísať 
tvary písmen Ď, Ť, Ň, Ľ, ď, 
ť, ň, ľ. 

Osobnostný 
a sociálny rozvoj: 
- uplatňovanie svojich 
práv a práv ostatných. 

Frontálna, skupinová 
práca a samostatná 
práca. 

 3. Veta, slovo, slabika, 
hláska 

Slabiky de, te, ne, le, di, ti, 
ni, li 
Sloh: Vieme zablahoželať 
Písanie: Mäkké slabiky de, 
te, ne, le, di, ti, ni, li 

Žiak pozná a uplatňuje 
pravidlo o zmäkčovaní 
spoluhlások d, t, n, l 
samohláskami e, i. Vie 
správne prečítať a napísať 
slová, v ktorých sa toto 
pravidlo uplatňuje. 

Multikultúrna 
výchova: 
- zvyky a tradície 
- rozvoj tolerancie, 
rešpektu voči iným 
národom, 

Rozvoj tvorivosti a 
logického myslenia. 

 4. Veta, slovo, slabika, 
hláska 

 
Slabika - jednoslabičné 
slová 
Sloh: Opis predmetu 
Písanie: Mäkké slabiky s 
dvojhláskou dia, tie, nie, 

Žiak vie určiť počet hlások v 
slabikách, počet slabík v 
slove a počet slov vo vete. 
Žiak vie opísať jednoduchý 
predmet. 
Žiak ovláda správne písanie 

Mediálna výchova: 
- práca s detskými 
časopismi, 

Frontálna, skupinová 
práca a samostatná 
práca. 
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Slovenský jazyk – jazyková zložka a sloh, 2. ročník 5 hodiny týždenne 

Mesiac 
 

Týždeň 
 

Tematický 
celok 

Téma 
/ obsahový štandard / 

Vzdelávací výstup 
/ výkonový štandard / 

Medzipredmetové 
vzťahy 

/ prierezové témy / 

Metódy a formy 
práce 

liu mäkkých slabík s 
dvojhláskou. 

 5. Veta, slovo, slabika, 
hláska 

Slabika - viacslabičné 
slová, delenie slov na 
slabiky 
Písanie: Písmená R, Z, Ž, 
podobnosť pri r, z, ž 
Písanie: Písmená Z, S, 
zvukovo podobné hlásky z, 
s 

Rozlíšiť jednoslabičné a 
viacslabičné slová. Určiť 
počet slabík v slove. 
Deliť slová na slabiky a 
spájať slabiky do slov.  
Správne písať tvary písmen 
R, Z, Ž, S, r, z, ž, s. 

Mediálna výchova: 
- práca s detskými 
časopismi, 

Frontálna, skupinová 
práca a samostatná 
práca. 

Apríl 1. Veta, slovo, slabika, 
hláska 

Slabika - krátke a dlhé 
slabiky, delenie slov na 
slabiky, v ktorých sa 
nachádzajú dvojhlásky ia, 
ie, iu 
Písanie: Číslice 
Písanie: Slabiky, slová, 
utvrdenie písania k, f 

Žiak si uvedomuje striedanie 
krátkych a dlhých slabík v 
slove. Vie ich správne 
prečítať a napísať. 
 Žiak vie správne napísať 
slabiky, utvrdzuje sa v 
písaní písmen k, f. 

Tvorba projektu 
a prezentačné 
zručnosti: 
- komunikácia, 
- riešenie problémov, 
- práca v skupine,  
- práca s informáciami 

Frontálna, skupinová 
práca a samostatná 
práca. 

 2. Veta, slovo, slabika, 
hláska 

Opakovanie učiva o 
slabikách 
Sloh: Píšeme sms 
Písanie: Pripájanie písmen 
na v, b 

Opakovanie učiva 
Žiak vie pomôcť pri 
vymýšľaní textu piesne, 
ktorá obsahuje čo najviac 
jednoslabičných slov.  
Žiak vie správne pripájať 
písmená na písmená v, b. 

Osobnostný 
a sociálny rozvoj: 
- uplatňovanie svojich 
práv a práv ostatných, 
- rozvoj sociálnych 
spôsobilostí. 

Rozvoj tvorivosti a 
logického myslenia. 

 3. Veta, slovo, slabika, 
hláska 

Aké vety poznáme? 
Spájame slová do viet.- 
Oznamovacie vety 
Sloh: Píšeme veľkonočnú 

Žiak vie rozlíšiť 
oznamovaciu vetu medzi 
ostatnými vetami. Vie ju 
pomenovať a napísať na jej 

Mediálna výchova: 
- práca s detskými 
časopismi, 

Frontálna, skupinová 
práca a samostatná 
práca. 
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Slovenský jazyk – jazyková zložka a sloh, 2. ročník 5 hodiny týždenne 

Mesiac 
 

Týždeň 
 

Tematický 
celok 

Téma 
/ obsahový štandard / 

Vzdelávací výstup 
/ výkonový štandard / 

Medzipredmetové 
vzťahy 

/ prierezové témy / 

Metódy a formy 
práce 

pohľadnicu 
Písanie: Písmená T,t  D, d 
a rozlišovanie , B, b, 

konci správne znamienko - 
bodku. Uvedomuje si 
správnu melódiu hlasu. 
Žiak vie správne písať 
písmená D, d a rozlišovať 
písmená t, d, b. 

 4. Veta, slovo, slabika, 
hláska 

Aké vety poznáme? - 
Oznamovacie vety, 
Rozkazovacie vety, 
Opytovacie vety 
Písanie: Písmená s 
otvoreným opačným 
zádrhom B, E, rozlíšenie 
písaných tvarov P, B, E 

Žiak vie rozlíšiť opytovaciu 
,rozkazovaciu vetu medzi 
ostatnými vetami. Vie ju 
pomenovať a napísať na jej 
konci správne znamienko - 
otáznik, výkričník. 
Uvedomuje si správnu 
melódiu hlasu. 
Žiak vie správne písať 
písmená B, E a rozlišovať 
písané tvary písmen P, B, E. 

Mediálna výchova: 
- práca s detskými 
časopismi, 

Frontálna, skupinová 
práca a samostatná 
práca. 

Máj 1. Veta, slovo, slabika, 
hláska 

Aké vety poznáme? - 
Rozkazovacie vety  
Sloh: Ako napísať adresu 
Písanie: Interpunkčné 
znamienka 

Žiak vie rozlíšiť 
rozkazovaciu vetu medzi 
ostatnými vetami. Vie ju 
pomenovať a napísať na jej 
konci správne znamienko - 
výkričník. Uvedomuje si 
správnu melódiu hlasu. 
vie písať interpunkčné 
znamienka. 

Mediálna výchova: 
- práca s detskými 
časopismi, 

Rozvoj tvorivosti a 
logického myslenia. 

 2. Veta, slovo, slabika, 
hláska 

Aké vety poznáme? - 
Zvolacie a želacie vety 
Sloh: Ako viesť rozhovor, 
telefonický rozhovor 
Písanie: Písmená so 

Žiak vie rozlíšiť a 
pomenovať zvolaciu a 
rozkazovaciu vetu. Vie na 
ich konci napísať správne 
znamienko - výkričník.. 

Mediálna výchova: 
- práca s detskými 
časopismi, 

Frontálna, skupinová 
práca a samostatná 
práca. 
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Slovenský jazyk – jazyková zložka a sloh, 2. ročník 5 hodiny týždenne 

Mesiac 
 

Týždeň 
 

Tematický 
celok 

Téma 
/ obsahový štandard / 

Vzdelávací výstup 
/ výkonový štandard / 

Medzipredmetové 
vzťahy 

/ prierezové témy / 

Metódy a formy 
práce 

slučkou, utvrdenie písanie 
j, k, f 

Dokáže viesť so 
spolužiakom jednoduchý 
rozhovor. 
Žiak vie správne napísať 
písmená so slučkou - j, k, f. 

 3. Veta, slovo, slabika, 
hláska 

Pravopisné cvičenia - 
druhy viet, mäkké a tvrdé 
spoluhlásky 
Sloh: Vieme spolu 
telefonovať 
Písanie: Oznamovacie, 
opytovacie a rozkazovacie 
vety 

Žiak vie rozlíšiť pojmy 
hláska, slabika, slovo a veta 
a rozlíšiť  druhy viet.  
Žiak dokáže stručne opísať 
ilustráciu, slovne aj 
písomne. 
Vie správne napísať 
viacslabičné slová a správne 
doplniť interpunkčné 
znamienka do textu. 

Tvorba projektu 
a prezentačné 
zručnosti: 
- komunikácia, 
- riešenie problémov, 
- práca v skupine,  
- práca s informáciami 

Rozvoj tvorivosti a 
logického myslenia. 

 4. Veta, slovo, slabika, 
hláska 

Písanie veľkých písmen na 
začiatku vety a 
interpunkčných znamienok 
na konci vety 
Písanie: Rozlíšenie q, Q, g, 
G, polovál, začiatočný 
závit    

Žiak vie správne napísať 
viacslabičné slová a správne 
doplniť interpunkčné 
znamienka do textu, písať 
veľké písmená na začiatku 
vety a interpunkčné 
znamienka na konci vety. 

Tvorba projektu 
a prezentačné 
zručnosti: 
- komunikácia, 
- riešenie problémov, 
- práca v skupine,  
- práca s informáciami 

Dramatizácia. 

Jún 1. Veta, slovo, slabika, 
hláska 

Sloh: Rozprávame príbeh 
podľa obrázkov 
Písanie: Číslice a slová, 
tvorenie viet 

Sloh: Rozprávame príbeh 
podľa obrázkov 
Písanie: Číslice a slová, 
tvorenie viet 

Tvorba projektu 
a prezentačné 
zručnosti: 
- komunikácia, 

Rozvoj tvorivosti a 
logického myslenia. 

 2. Veta, slovo, slabika, 
hláska 

Nácvik dramatizácie hry O 
troch trpaslíkoch a 
princeznej 

Žiak vie dramatizovať 
krátku hru a pripraviť si k 
nej rekvizity. 

Osobnostný 
a sociálny rozvoj: 
- uplatňovanie svojich 
práv a práv ostatných. 

Rozvoj tvorivosti a 
logického myslenia. 
Dramatizácia 
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Slovenský jazyk – jazyková zložka a sloh, 2. ročník 5 hodiny týždenne 

Mesiac 
 

Týždeň 
 

Tematický 
celok 

Téma 
/ obsahový štandard / 

Vzdelávací výstup 
/ výkonový štandard / 

Medzipredmetové 
vzťahy 

/ prierezové témy / 

Metódy a formy 
práce 

 3. Záverečné 
opakovanie 

Záverečné opakovanie Žiak ovláda učivo druhého 
ročníka. 

Osobnostný 
a sociálny rozvoj: 
. 

samostatná práca 
Frontálna. , skupinová 
práca 
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Literárna zložka a čítanie, 2. ročník. 5 hodín týždenne 

Mes. Týž. Tematický celok  Obsahový štandard Výkonový štandard  Prierezové témy  

IX. 1. 
 
 
 

Opakovanie z 1. ročníka Opakovanie prebratých písmen 
z 1. ročníka 

Žiak vie rozlišovať veľké a malé, 
tlačené a písané prebraté hlásky. 
Vyslovovať krátke a dlhé hlásky. Tvoriť 
slová s prebratými hláskami podľa 
obrázka. Písať písmena podľa predlohy. 
 

OSR – vzájomné spolužitie  
MUV – jedinečnosť každého 
človeka 

 2. Spoluhlásky K, k, R, r Vyvodenie písmena, . sluchová 
analýza a syntéza 

Žiak vie pracovať podľa inštrukcie 
učiteľa, určovať hlásky vo vete. 
Formulovať otázky na doplnenie 
informácie k rozprávaniu. Prepis a odpis 
slov a viet.  
 

OSR – rozlíšenie dobra a zla 
v rozprávkach 
MEV – 
pozvánkanakultúrnuakciu 

 3. 
 
 
 
 

Spoluhkásky Š, š,Č,č, 
Ť,ť,H,h 

Vyvodenie písmena, . sluchová 
analýza a syntéza, bodka, čiarka, 
pomlčka, otáznik, výkričník 

Žiak vie správne vyslovovať hlásky s 
mäkčeňom, čítať text zľava doprava, 
upraviť slovosled slov vo vete podľa 
veľkého písmena. Dokáže formulovať 
otázky na doplnenie informácie k 
rozprávaniu. Vie prepísať slová a vety 
podľa tlačenej predlohy.  
 

OSR – využitie 
rozprávkových textov, 
kladné a záporné správanie 

X. 1-2 
 
 
 

SpoluhláskyG,g,Ľ,ľ,Ň,ň, 
F,f, Ž, ž, Ď, ď 

Čítanie textu s danými písmenami 
s porozumením. 
Interpunkčnéznamienka. 
Rozprávanie o udalosti. Tvary 
veľkých a malých písaných 
písmen. Vyjadrenie súhlasu, 
nesúhlasu s prezentovanou 
myšlienkou.   

-  

Žiak vie čítať slová a vysvetľovať ich 
význam, určovať pozíciu hlások v slove. 
Dokáže na základe počutého písať 
písmená, slabiky, slová, vety.  
 

OSR – rešpektovanie 
názorov, potrieb a práv 
ostatných ľudí PPZ – 
tímovosť v skupine 

X. 2. 
 

Mäkké spoluhlásky 
de,te,ne,le,di,ti,ni,li,  

Rozlišovacie znamienka dĺžeň, 
mäkčeň. Orientácia v texte. 

Žiak vie prečítať súvislý text so 
správnou intonáciou, dokresliť obrázok 

OSR – dramatizácia 
rozprávky 
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 Čítanie s porozumením. Písanie 
tvarov veľkých a malých písaných 
a tlačených písmen a slov s 
danými písmenami. 
 

na základe prečítaného, odpovedať na 
otázky z textu, čítať slabiky s 
viacnásobnou spoluhláskovou skupinou.  
 

ENV – zmeny v prírode na 
jar 

. 4.. 
 
 
 

Spoluhlásky Ch, ch, 
dvojhlásky ia, ie, iu, ô 

Čítanie textu obsahujúceho 
dvojhlásky, rozlišujúce znamienko 
vokáň.  

-  

Žiak vie správne prečítať text s 
dvojhláskami s porozumením. Dokáže 
vyriešiť úlohy z textu.  
 

OSR – kamarátske vzťahy, 
význam rodiny, úcta 
k rodičom 

XI. 1. Samohláskaä Čítanie textu obsahujúceho 
rozlišujúce znamienko dve bodky. 
Rozprávanie o udalosti, prepis 
písmen, slabík, slov, viet a textu. 

-  

. 
Žiak vie čítať vety, rozlišovať druhy 
viet podľa interpunkčných znamienok, 
čítať s porozumením, doplniť vety 
podľa informácii z textu.  
 

OSR – vzťah matky k 
dieťaťu 

 2-3 Škola volá  
( s. 2- 11) 

- Nácvik recitácie básní  
- Nácvik správneho 

a plynulého čítania. 
- Nácvik čítania slov 

s predložkou 
- Nácvik orientácie v texte  
- Nácvik prerozprávania  

Pojmy: text, báseň, nadpis,      
             spisovateľ/- ka 

Žiak výrazne recituje báseň 
Žiak správne , plynule , adekvátne veku 
číta text, slová s predložkou.  
Žiak sa vie orientovať v texte 
a prerozprávať prečítaný text. 
V praktických činnostiach má osvojené 
pojmy : text, báseň, nadpis, spisovateľ 

OSR- rozvíjanie študijných, 
osobnostných a sociálnych 
spôsobilostí. Vytvárať 
kladný vzťah k procesu 
získavania vedomostí 

 4 Prichádza jeseň  
( s. 12-23) 

- jednoduchý rozbor 
literárneho diela ( jazykové 
prostriedky  

Pojmy : hádanky 

Žiak ovláda jednoduchý rozbor diela. 
V práci má osvojené pojmy : hádanka 

ENV- nadobúdať schopnosť 
analyzovať vzťahy medzi 
človekom a životným 
prostredím, ochrana, 
zveľaďovanie 

XII. 1-2 Prichádza jeseň  - nácvik čítania 
s porozumením 

- nácvik orientácie v texte 
- rozširovanie slovnej 

zásoby 
- práca s ilustráciou  
- výcvik vnímania 

Žiak primerane  veku číta 
s porozumením, vie sa orientovať 
v texte. Žiak vie primerane vnímať 
obsah ilustrácie. Žiak ovláda 
jednoduchý rozbor diela ( hodnotiť 
postavy, určiť ich vzťah ) 

OŽZ- význam výživy pre 
zdravý vývoj dieťaťa 
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literárneho textu 
- jednoduchý rozbor 

Pojmy : ilustrácia, ilustrátor 
 3. 

 
 

Ľudia a ich zvieratá  
( s. 23- 29) 

- nácvik čítania 
s porozumením 

nácvik prerozprávania 

Žiak na základe prípravy správne, 
plynule číta nahlas 

ENV- vytvárať kladný vzťah 
k domácim zvieratám 

I. 1. 
 
 

Ľudia a ich zvieratá  
( s. 29- 33 ) 

- nácvik čítania 
s porozumením 

- nácvik prerozprávania 

Žiak na základe prípravy správne, 
plynule číta nahlas 

ENV-Zabraňovať prejavu 
krutosti  voči domácim 
zvieratám 

 2-3 Ľudia a ich zvieratá - nácvik orientácie v texte 
- nácvik čítania( tichého) 
- nácvik aktívneho 

počúvania 
 
Pojmy: rozprávka 

Žiak sa vie primerane orientovať 
v texte. Aktívne počúva určitý čas. Žiak 
ovláda tiché čítanie. V praktických 
činnostiach má osvojený pojem 
rozprávka, 

ENV- vytvárať kladný vzťah 
k domácim zvieratám. 
Zabraňovať prejavu krutosti  
voči domácim zvieratám 

II. 1-2 Ide zima  
( s. 34-39 

- nácvik chápania vzťahov 
literatúry a ostatných 
druhov umenia. 

- Nácvik zostavovania 
osnovy s pomocou učiteľa 

Rozvíjanie slovnej zásoby 

Žiak chápe vzťahy medzi literatúrou 
a ostatných druhov umenia. 
 
Vie zostaviť s pomocou jednoduchú 
osnovu, reprodukovať dej podľa nej. 
Aktívne si rozširuje slovnú zásobu  

. OŽZ- správna výživa- 
základ zdravého vývoja 

 3. Keď je noc  
( s. 40- 43) 

- nácvik recitácie ,správnej 
artikulácie, dýchania. 

- Nácvik čítania 

Žiak primerane veku prednesie báseň. 
Žiak aktívne počúva, vie vymenovať, 
hodnotiť postavy a vyjadriť ich 
vzájomný vzťah. 

MEV- objavovať hodnoty 
mediálne šíreného posolstva, 
uvedomiť si negatívne 
mediálne vplyvy  

    
. 

.Jarné prázdniny  

III. 1. Koľko dní je do Vianoc 
?? 
( s. 44-47) 

- nácvik dramatizácie 
- nácvik orientácie v texte 
- nácvik plynulého čítania  

Pojmy : zdrobneniny 

Žiak pri dramatizácii číta výrazne 
priamu reč. 
Vie sa primerane orientovať v texte. 
V praktických činnostiach  pozná pojem 
zdrobnenina. 

OSR- význam rodičovskej 
lásky pre zdravý vývoj 
jedinca. 
MUV- poznávanie 
kultúrneho dedičstva  

 2-3 Fúka do komína  
( s. 48- 53) 

- nácvik recitácie 
- jednoduché literárne 

a jazykové prostriedky 
- Pojmy : ľudová pieseň. 

Vie rozlíšiť poéziu  od prózy, pozná 
jednoduché obrazové prostriedky 
Pojem ľudová pieseň pozná 
v praktických činnostiach 

MUV- poznávať kultúrne 
dedičstvo, 
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 4. Stopy v snehu  
( s. 60-64) 

- práca s ilustráciou  
- výcvik vo vnímaní 

umeleckého textu 
- nácvik recitácie, 

dramatizácie 
 

Žiak vie primerane vnímať ilustráciu. 
Žiak aktívne počúva  
Žiak vie zdramatizovať časť textu 
 

OSR- viesť k dodržiavaniu 
pravidiel pri hrách, 
 

IV. 1. Stopy v snehu  
( s. 64-68) 

- detská hra 
- nácvik tichého, hlasného 
čítania 

- nácvik čítania  ťažko 
vysloviteľných slov+. 

. Žiak primerane plynulo, bez chýb číta  
viacslabičné slová 

MUV- rozvíjať toleranciu 
prosociálne cítenie 

 2. Z rozprávky do 
rozprávky 
 ( s.70-76) 

- Výcvik vo vnímaní 
literárneho umeleckého 
textu a v jednodu-chom 
hodnotení literárnych 
textov. 

 Žiak pri hodnotení literárnych textov 
používa literárne pojmy, zapamätané 
fakty vie demonštrovať 

MUV- poznávaním inoná-
rodnej literatúra viesť žiakov 
proti prejavom 
neznášanlivosti a xenofóbie 

 3 Z rozprávky do 
rozprávky 
 ( s.70-76) 

- Nácvik dramatizácie 
- Jednoduchý rozbor 

literárnych textov 
- Práca s ilustráciou 

Vie výrazne reprodukovať priamu reč. 
Žiak vie hodnotiť postavy z textu, určiť 
ich vzájomný vzťah.  
Žiak vie dokončiť príbeh vo forme 
ilustrácie. 
Žiak vie vyhľadať v texte informáciu, 
ktorá je v ňom uvedená synonymným 
spôsobom. 

MUV – poznávať kultúrne 
dedičstvo, poznávaním 
inonárodnej literatúry, viesť 
žiakov proti prejavom 
neznášanlivosti 

 4. Keď slnce zasvieti. 
( s.79 -88) 

-    Nácvik recitácie báseň. 
- Nácvik dramatizácie 

Pojmy: kniha, knižnica 
- Nácvik hlasného čítania, 
čítania s porozumením.  

Pojmy: bábkové divadlo, bábka     
vyčítanka. 

Žiak vie pri čítaní rozlíšiť melódiou 
druhy viet. 
U praktických činnostiach pozná 
uvedené pojmy. Žiak vie zinscenovať 
kratší dramatický text. 

MUV – poznávanie svojej 
kultúry, zvykov a tradícií 

V. 1. Práca 
s mimočítankovou 
literatúrou  

- Nácvik hlasného čítania. 
- Nácvik orientácie 

v knižnici.. 
- Prezentácia vlastnej tvorby 
-      (Vyučovanie v bloku 

. Žiak na základe vlastnej fantázie vie 
dokončiť začatý príbeh vo forme 
rozprávania (brainstormingovámetóta), 
ilustrácie. 
Žiak na základe osnovy (obrazová) tvorí 

TPP – veku primerane 
ovládať metodológiu tvorby 
projektu, vedieť sa 
prezentovať. 
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s Vv) vlastný krátky text.  
Tvorí vlastnú ilustráciu. 
Žiak chápe vzťah literatúry a ostatných 
druhov umenia. 

 2. Kopem, kopem 
v záhradke. 
(s. 88-91) 

- Nácvik recitácie 
- Nácvik orientácie 

v prečítanom texte 
            Nácvik reprodukcie 

. Žiak výrazne recituje. 
Žiak vie vyhľadať v texte informáciu, 
ktorá je v ňom vyjadrená synonymným 
spôsobom. 

ENV – poznať jednoduché 
činnosti, ktorými môžeme 
ochrániť prírodu. 

 3. Svet je hore nohami. 
(s. 94 – 101) 
(preskočiť) 

- Nácvik správneho, 
plynulého čítania so 
správnym prízvukom. 

- Nácvik dramatizácie.  
- Práca s ilustráciou 
- Rozširovanie slovnej 

zásoby.. 

Žiak správne, plynule číta 
s porozumením. Pričítaní správne 
dýcha, artikuluje.  
Žiak pri dramatizácií výrazne číta 
priamu reč. 
Žiak vie k časti textu vytvoriť ilustráciu, 
vyjadriť svoje zážitky. 
Osvojuje si nové slová. 

MUV – učiť poznávať 
a chápať pravidlá fungovania  
„ mediálneho sveta“. 

 4.  Maja mama, mamička 
 ( 92 – 93) 
Mimočítankové čítanie 

- Nácvik recitácie 
- Práca s náučnou literatúrou 

Žiak vie výrazne, doslovne reprodu-
kovať text.  
Žiak v prečítanom texte vyhľadá 
informáciu, ktorá je v ňom explicitne 
uvedená. 

. OSR – rozvíjanie osobných 
spôsobilostí žiaka. 

VI. 1. Kde je moje  miesto 
( s. 102 – 108) 
Mimočítankové čítanie 

- Nácvik recitácie 
- Práca s výrazovými 

prostriedkami  
- Práca s dennou tlačou. 
- Pojmy: noviny, časopis 

. Žiak vie analyzovať primerane veku 
literárne dielo. 
Žiak si zapamätá potrebné fakty a vie 
ich demonštrovať 
Žiak dokáže určitú dobu aktívne 
počúvať. Vie sa orientovať v texte. 
Žiak číta s porozumením, dokáže 
prerozprávať určitú časť textu. 

ENV – viesť žiakov 
k starostlivosti o svoje 
okolie, ako k súčasti ŽP 

 2. Svet je pestrý ako dúha 
( s. 108 – 112) 

- Nácvik recitácie 
- Tvorba projektu 
- „ Farebný svet“ 
- Práca s mimočít. 

literatúrou.. 
- Vyučovanie v bloku s Vv. 
- Prezentácia projektu             

Žiak výrazne recituje, dokáže 
analyzovať literárny text. 
Žiak dokáže vyhľadať informácie 
v encyklopédiách, následne spracovať 
do projektu. 
Žiak chápe spojitosť literatúry s inými 
druhmi umenia využíva ich 

MUV – poznávaním iných 
kultúr viesť k tolerancií 
a prosociálnemu správaniu 
TPP – učiť sa prezentovať 
svoju prácu písomne aj 
verbálne 
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„ Farebný svet vyjadrovacie prostriedky. Žiak dokáže 
prezentovať svoju prácu 

 3-4 Svet je pestrý ako dúha 
( s. 112 – 117) 

- Nácvik dramatizácie. 
- Nácvik orientácie v texte.  
- Nácvik čítania s porozu-     
-             mením. 
- Nácvik plynulého čítania 

Žiak pri dramatizácií výrazne číta 
priamu reč. Žiak sa vie orientovať v 
texte. 
Žiak pri hlasnom čítaní dodržiava 
správne dýchanie, artikuláciu, melódiu 
viet. Žiak s pomocou učiteľa tvorí 
osnovu. 

OSR – rozvoj 
sebavzdelávania, 
sebareflexie. 
MUV – poznávanie iných 
kultúr, rešpektovanie 
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Matematika 3. ročník 

M T Tematický celok Téma  Obsahový štandard Výkonový štandard Prierez. 
Témy 

IX. 1. Opakovanie učiva 
 

Prirodzené čísla od 0 do 
100. Usporiadanie čísel 
od 0 do 100. Zápis čísel 
do 100. 

Prirodzené čísla 0 až 100. 
Vytváranie skupín predmetov. 
Číselné postupnosti. Určovanie 
počtu.  

Žiak vie čítať a zapísať čísla, určovať 
a zapísať počet, usporiadať čísla, 
poznať vzťahy (prvý, druhý, hneď pred, 
hneď za, najväčšie, najmenšie). 

ENV 
OSR 

2. Opakovanie učiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geometria 

Číselný rad. Číselná os. 
Porovnávanie čísel do 
100. Rozklad čísel do 
100 na desiatky 
a jednotky. 
 
 
 
 
 
Kreslenie rovných 
a krivých čiar. Bod a 
priamka. 

Čísla v obore do 100. Číselné 
postupnosti. Orientácia 
v číselnom rade do sto. 
Vzostupný a zostupný číselný rad. 
Číselná os. Porovnávanie čísel. 
Usporiadanie čísel. Zápis čísla 
pomocou grafického znázornenia. 
Dvojciferné čísla, desiatky, 
jednotky.  
 
Základné zásady rysovania. 
Rysovanie rovných čiar, priamok. 
Označovanie bodov. 

Žiak vie čítať a zapísať čísla, určovať 
a zapísať počet, usporiadať čísla. Vie 
porovnávať čísla o koľko viac, menej, 
orientovať sa v číselnom rade 
a vyznačovať čísla na číselnej osi. Nájsť 
pravidlo postupnosti, porovnávať dané 
čísla podľa veľkosti pomocou znakov. 
Graficky znázorniť číslo. Rozložiť 
dvojciferné číslo na desiatky a jednotky. 
 
Žiak vie narysovať priamku. Vie 
zostrojiť body, ktoré ležia alebo neležia 
na priamke. 

ENV 
OSR 

3. Opakovanie učiva 
 
 
 
 
 
Geometria 
 
 

Sčítanie a odčítanie 
prirodzených čísel. 
Sčítanie a odčítanie čísel 
v obore do 100 bez 
prechodu cez základ 10. 
 
Bod, priamka, úsečka. 

Sčítanie a odčítanie čísel v obore 
do 100 bez prechodu cez základ 
10. Využívať vhodné stratégie 
riešenia. 
 
 
Základné zásady rysovania. 
Rysovanie priamky a úsečky. 
Vyznačiť úsečku na priamke. 

Zautomatizovať spoje počítania do 100. 
Vedieť spamäti sčítať a odčítať 
jednociferné číslo od dvojciferného bez 
prechodu cez základ 10. 
Vedieť riešiť slovné úlohy. 
 
Žiak vie narysovať priamku, úsečku. 
Vie vyznačiť úsečku na priamke. 

 
OSR 

 
 
 

DOV 

4. Sčítanie a odčítanie 
prirodzených čísel 
v obore do 100 
(Učivo 2.roč.) 

Pripočítanie a odčítanie 
celých desiatok. 
Pripočítanie a odčítanie 
dvojciferných čísel bez 
prechodu cez základ 10. 
 

Oboznámiť sa s rôznymi 
spôsobmi sčítania a odčítania. 
Automatizácia spojov sčítania 
a odčítania dvojciferného čísla 
a desiatky.  
Precvičovať sčítanie a odčítanie 
rôznymi spôsobmi.             
Pojmy: sčítanec a súčet. 
Upevňovanie matematických 
zručností. 

Klásť dôraz na zautomatizovanie tohto 
typu sčítania a odčítania. 
V obore do 100 spamäti sčítať a odčítať 
dvojciferné čísla bez prechodu cez 
základ 10. Poznať vlastnosti sčítania 
a vedieť ich správne využiť pri riešení 
príkladov. 

OZO 
ENV 

5. Sčítanie a odčítanie 
prirodzených čísel 

Pripočítanie a odčítanie 
dvojciferných čísel bez 

Precvičovať sčítanie a odčítanie, 
porovnávanie čísel v číselnom 

V obore do 100 spamäti sčítať a odčítať 
dvojciferné čísla bez prechodu cez 

MEV 
ENV 
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v obore do 100 
(Učivo 2.roč.) 
 
 
Geometria 

prechodu cez základ 10. 
Slovné úlohy. 
 
 
Meranie úsečiek a ich 
odhad. Zavedenie 
jednotiek dĺžky- cm, m. 

rade 0-100. Upevňovanie 
matematických zručností. 
Riešenie slovných úloh. 
 
Rysovanie úsečiek. Meranie dĺžky 
úsečky. Vzdialenosť. Jednotky 
dĺžky. 
 

základ 10. Na základe názoru riešiť 
v obore do 100 slovné úlohy. 
 
 
Vedieť narysovať a odmerať úsečku 
rôznymi spôsobmi. Robiť odhad dĺžky 
úsečky. 

X. 1. Sčítanie a odčítanie 
prirodzených čísel 
v obore do 100 
(Učivo 2.roč.) 

Pripočítanie a odčítanie 
jednociferného čísla 
s prechodom cez základ 
10. 

Vlastnosti sčítania a odčítania. 
Písomné sčítanie a odčítanie. 
Skúška správnosti. 
Rôzne stratégie počítania týchto 
spojov s výberom najvhodnejšej 
pre žiaka. 
Pravda, nepravda, pravdivosť, 
nepravdivosť a negácia výrokov. 

Vedieť riešiť jednoduché slovné úlohy 
a zložené úlohy v obore do 100. 
Triedenie predmetov podľa znakov. 
Vedieť nájsť jednoduché pravidlo 
postupnosti. 
 

OSR 

2. Sčítanie a odčítanie 
prirodzených čísel 
v obore do 100 
(Učivo 2.roč.) 
 
 
Geometria 

Pripočítanie a odčítanie 
dvojciferných čísel 
s prechodom cez základ 
10. 
 
 
Meranie na cm, m. 

Vedieť používať pojem sčítanec 
a súčet. 
Menšenec, menšiteľ, rozdiel. 
Rôzne stratégie počítania týchto 
spojov s výberom najvhodnejšej 
pre žiaka. 
Vzdialenosť, dĺžka úsečky. 

Porozumieť matematickej terminológii. 
Vyriešiť nepriamo sformulované úlohy 
na sčítanie a odčítanie v obore do 100. 
Riešiť príklady pomocou niektorého 
spôsobu. 
 
Merať dané úsečky s presnosťou na cm.  

MDV 
ENV 

3. Sčítanie a odčítanie 
prirodzených čísel 
v obore do 100 
(Učivo 2.roč.) 
 

Sčítanie a odčítanie 
prirodzených čísel 
v obore do 100. 
Upevňovanie učiva 

Rôzne stratégie počítania týchto 
spojov s výberom najvhodnejšej 
pre žiaka. 
Nepriamo sformulované úlohy. 

Vyriešiť nepriamo sformulované úlohy 
na sčítanie a odčítanie v obore do 100. 
Riešiť príklady pomocou niektorého 
spôsobu. 

ENV 

4. Sčítanie a odčítanie 
prirodzených čísel 
v obore do 100 
(Učivo 2.roč.) 
 
 
Geometria 

Sčítanie a odčítanie 
prirodzených čísel 
v obore do 100. 
Upevňovanie učiva. 
 
 
Zhrnutie učiva 
z geometrie. 

Rôzne stratégie počítania týchto 
spojov s výberom najvhodnejšej 
pre žiaka. 
Upevňovať matematické 
zručnosti. 

Žiak vie riešiť príklady pomocou 
niektorého spôsobu. 
 
 
 
 
Žiak správne používa pomôcky na 
rysovanie. 

MDV 
DOV 

XI. 1. Násobenie a delenie 
v obore násobilky. 
Riešenie aplikačných 
úloh a úloh 
rozvíjajúcich 
špecifické 
matematické 

Propedeutika násobenia. 
Zavedenie násobenia a 
vysvetlenie princípu 
násobenia. Postupnosť.  
 
 
 

Hľadanie súvislostí medzi 
viacnásobným sčítaním 
a násobením. Zavedenie 
násobenia. Znak násobenia – krát 
(.), činiteľ a súčin. Analógia 
medzi sčítaním a násobením. 
Pravidlo vytvárania postupnosti.  

Hľadať a pochopiť súvislosti medzi 
viacnásobným sčítaním a násobením. 
Pochopiť princíp násobenia. Pochopiť 
násobenie ako sčítanie rovnakých 
sčítancov. Počítať pohotovo po 2, 3, 4, 
5,... Poznať znak násobenia. Riešiť 
úlohy viacnásobným sčítaním aj 

MDV 
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myslenie 
 
Geometria 

 
 
Zavedenie jednotky 
dĺžky milimeter. Meranie 
dĺžky. 

 
 
Zavedenie jednotky dĺžky 
milimeter (mm). Premieňanie. 
Meranie dĺžky úsečky v mm a cm. 
Porovnávanie dĺžky úsečiek. 
Rysovanie úsečiek danej dĺžky. 
Odhad dĺžky úsečky s presnosťou 
na milimetre, meranie úsečky. 

násobením.  
 
Získať predstavu o dĺžke (vzdialenosti) 
v milimetroch. Správne merať 
a zapisovať dĺžku úsečky v mm a v cm.. 
Rysovať úsečku danej dĺžky 
a označovať ju. Vedieť urobiť odhad 
a následné meranie dĺžky úsečky. 

2. Násobenie a delenie 
v obore násobilky.  
Riešenie aplikačných 
úloh a úloh 
rozvíjajúcich 
špecifické 
matematické 
myslenie 
 
Geometria 

Propedeutika delenia. 
Zavedenie delenia a 
vysvetlenie princípu 
delenia. Tabuľka. 
 
 
 
 
 
Jednotky dĺžky. Meranie 
dĺžky. Bod, priamka, 
úsečka. 

Hľadanie súvislostí medzi 
vytváraním skupín a delením. 
Hľadanie súvislostí medzi 
opakovaným odčítaním 
a delením. Zavedenie delenia. 
Znak delenia (:), delenec, deliteľ a 
podiel. Delenie na rovnaké časti. 
Tabuľka, riadok, stĺpec, údaj. 
 
Porovnávanie, meranie a odhad 
dĺžok úsečiek. Bod, priamka, 
úsečka, jednotky dĺžky 
a rysovanie. 

Hľadať a pochopiť súvislosti medzi 
vytváraním skupín a delením. Deliť 
predmety na skupiny s rovnakým 
počtom. Hľadať a pochopiť súvislosti 
medzi viacnásobným odčítaním 
a delením. Odčítať od daného čísla 
postupne niekoľko rovnakých čísel. 
Využívať tabuľku ako nástroj na 
riešenie úloh. 
Správne merať, porovnávať, zoraďovať 
a zapisovať dĺžku úsečky v mm a v cm. 
Rysovať úsečku danej dĺžky 
a označovať ju. Osvojiť si základné 
zásady pri rysovaní. Vedieť urobiť 
odhad a následné meranie dĺžky úsečky. 

RLK 

3. Násobenie a delenie 
v obore násobilky. 
Riešenie aplikačných 
úloh a úloh 
rozvíjajúcich 
špecifické 
matematické 
myslenie 

Delenie na rovnaké časti. 
Propedeutika zlomkov. 
Násobenie a delenie 
v obore násobilky. 
Počítanie spamäti. 
Násobenie a delenie 1. 
Násobenie a delenie 2. 
Automatizácia spojov. 
Pravdivosť, nepravdivosť 
tvrdenia. Tabuľka. 

Príprava na prácu so zlomkami. 
Rozdeľovanie na polovice, 
tretiny, štvrtiny. Násobenie 
a delenie v obore násobilky. 
Členy násobenia a delenia. 
Niekoľkokrát viac, niekoľkokrát 
menej. Násobky čísel. Súvislosť 
medzi viacnásobným sčítaním 
a násobením. 
Párne čísla. Nepárne čísla 
Násobenie a delenie 1, 2. Slovné 
úlohy. 
Pravda, nepravda. Tabuľka, 
riadok, stĺpec, údaj. 

Deliť daný počet na určený počet 
skupín rovným dielom. Správne 
pomenovať časť pri delení, ak je celok 
rozdelený na rovnaké časti. 
Ovládať algoritmus násobenia. 
Vymenovať násobky čísla. 
Zautomatizovať nové spoje násobenia 
1, 2. Riešiť slovné úlohy na násobenie a 
delenie rôzneho typu. Chápať súvislosť 
medzi násobením a delením. 
Rozhodnúť  o pravdivosti, 
nepravdivosti tvrdenia. 
Z daných údajov vytvoriť prehľadnú 
tabuľku. 

OZO 

4. Násobenie a delenie 
v obore násobilky 
Riešenie aplikačných 
úloh a úloh 
rozvíjajúcich 

Násobenie a delenie 
v obore násobilky. 
Počítanie spamäti. 
Násobenie a delenie 3. 
Automatizácia spojov. 

Násobilka 3. Násobky čísla. 
Upevňovanie známych spojov 
násobenia a delenia. Slovné 
úlohy. Násobenie s využitím 
modelov (štvorcová sieť). 

Upevňovať známe spoje pamäťového 
počítania. Ovládať algoritmus 
násobenia. Vymenovať násobky čísla 3 
vzostupne i zostupne. Zautomatizovať 
nové spoje násobenia troma. Overiť 

MDV 



 23

špecifické 
matematické 
myslenie 
 
 
 
 
Geometria 

Nepriamo sformulované 
úlohy v obore násobilky. 
 
 
 
 
 
Jednotky dĺžky. Meranie 
dĺžky. Bod, priamka, 
úsečka. 

Kontrola správnosti riešenia 
úlohy. Vlastnosti násobenia – 
komutatívnosť. Využitie známych 
spojov násobenia pri riešení úloh 
na delenie. Nepriamo 
sformulované úlohy. 
 
Porovnávanie, meranie a odhad 
dĺžok úsečiek. Bod, priamka, 
úsečka, jednotky dĺžky 
a rysovanie. 
Neštandardné jednotky dĺžky: 
palec, stopa, lakeť... Dĺžky 
úsečiek, jednotky dĺžky, 
rysovanie úsečiek, priamok. 

správnosť riešenia úlohy. Chápať 
súvislosť medzi násobením a delením. 
Vyriešiť nepriamo sformulované úlohy 
na násobenie a delenie v obore 
násobilky. 
 
 
Odmerať dĺžku za pomoci 
neštandardných jednotiek. Správne 
merať, porovnávať, zoraďovať 
a zapisovať dĺžku úsečky v mm a v cm.. 
Vedieť urobiť odhad a následné meranie 
dĺžky úsečky. 
Dopĺňať do danej dĺžky. Rysovať 
priamky, úsečky a označovať ich. 

XII
. 

1. Násobenie a delenie 
v obore násobilky 
Riešenie aplikačných 
úloh a úloh 
rozvíjajúcich 
špecifické 
matematické 
myslenie 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geometria 

Násobenie a delenie 
v obore násobilky. 
Počítanie spamäti.  
Násobenie a delenie 4. 
Násobenie a delenie 5. 
Automatizácia spojov. 
Súvislosť medzi delením 
a násobením. 
Stĺpcový graf. 
Pravdivé a nepravdivé 
tvrdenie. 
Rysovanie v štvorcovej 
sieti. 

Násobilka 4. Násobilka 5. 
Násobky čísla. Upevňovanie 
známych spojov násobenia 
a delenia. Slovné úlohy. Kontrola 
správnosti riešenia úlohy. 
Vlastnosti násobenia – 
komutatívnosť. Násobenie 
s využitím modelov. Súvislosť 
medzi viacnásobným sčítaním 
a násobením. Stĺpcový graf 
Pravda, nepravda. Numerické 
a slovné úlohy z oblasti finančnej 
gramotnosti. 
 
 
 
Rysovanie v štvorcovej sieti. 
Rovinné útvary. 

Upevňovať známe spoje pamäťového 
počítania. Ovládať algoritmus 
násobenia. Vymenovať násobky čísla 4, 
5 vzostupne i zostupne. Zväčšiť dané 
číslo násobením niekoľkokrát. Vedieť 
urobiť kontrolu správnosti násobenia 
a delenia v obore násobilky.  
Zautomatizovať nové spoje násobenia 
štyrmi, piatimi. Overiť správnosť 
riešenia úlohy. Vyriešiť aplikačné úlohy 
súvisiace s orientáciou v stĺpcovom 
grafe. 
Rozhodnúť o pravdivosti 
(nepravdivosti) tvrdenia. 
Vyriešiť primerané úlohy z oblasti 
finančnej gramotnosti. 
Rysovať úsečky. Rysovať v štvorcovej 
sieti. Dodržiavať základné zásady 
rysovania. 

RLK 

2. Násobenie a delenie 
v obore násobilky 
Riešenie aplikačných 
úloh a úloh 
rozvíjajúcich 
špecifické 
matematické 
myslenie 
 

Násobenie a delenie 
v obore násobilky. 
Počítanie spamäti. 
Násobenie a delenie 0. 
Súvislosť medzi delením 
a násobením. 
Násobenie a delenia 0 – 
5 (precvičovanie). 
Nepriamo sformulované 

Násobilka 0. Upevňovanie spojov 
násobenia a delenia. Riešenie 
slovných úloh na násobenie 
a delenie. 
Nepriamo sformulované úlohy. 
 
 
 
 

Postupne si osvojiť spamäti všetky 
spoje násobenia nulou a nuly a delenia 
nuly. Nájsť súvis medzi násobením 
a delením. Riešiť slovné úlohy rôzneho 
typu na násobenie a delenie. 
Kontrolovať riešenie delenia výpočtom 
násobenia. 
Vyriešiť nepriamo sformulované úlohy 
na násobenie a delenie v obore 

MUV 
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Geometria 

úlohy v obore násobilky. 
 
Rysovanie rovinných 
útvarov v štvorcovej 
sieti. 

 
 
Rysovanie rovinných útvarov 
v štvorcovej sieti. Zväčšovanie, 
zmenšovanie rovinných útvarov 
v štvorcovej sieti. Štvorcová sieť, 
rady, stĺpce, rovinný útvar, 
zmenšiť, zväčšiť. 

násobilky. 
 
Narysovať rovinné útvary v štvorcovej 
sieti. Zväčšovať a zmenšovať rovinné 
útvary v štvorcovej sieti. 

3. Násobenie a delenie 
v obore násobilky 
Riešenie aplikačných 
úloh a úloh 
rozvíjajúcich 
špecifické 
matematické 
myslenie 
 
 
Geometria 

Násobenie a delenie 
v obore násobilky. 
Počítanie spamäti. 
Násobenie a delenie 0 – 
5. Slovné úlohy. 
Tabuľka. 
 
 
 
 
Zavedenie jednotky 
dĺžky decimeter. Meranie 
dĺžky. 

Upevňovanie spojov násobenia 
a delenia. Riešenie slovných úloh 
na násobenie a delenie. 
Časti tabuľky: riadok, stĺpec, 
údaj. 
 
 
 
 
 
Zavedenie jednotky dĺžky 
decimeter (dm). Dĺžka, šírka, 
meranie. 

Riešiť slovné úlohy na násobenie 
a delenie. Matematizovať primerané 
reálne situácie. Orientovať sa v tabuľke. 
 
 
 
 
 
 
 
Získať predstavu o dĺžke (vzdialenosti) 
v decimetroch. Porovnať vzdialenosti. 

MUV 
RLK 

4. VIANOČNÉ PRÁZDNINY 
I. 1.  

VIANOČNÉ PRÁZDNINY 
 

2. Vytváranie 
prirodzených čísel 
v obore do 10 000 
Riešenie aplikačných 
úloh a úloh 
rozvíjajúcich 
špecifické 
matematické 
myslenie 

Vytváranie čísel. 
Rozšírenie prirodzených 
čísel v obore do 1 000. 
Výroky. 

Utváranie predstáv o číslach do 
1 000. Práca s číslami do 1 000. 
Poznávanie rádov trojciferných 
čísel. Jednotky, desiatky a stovky. 
Zápis čísel do 1 000. Orientácia 
v číselnom rade do 1 000. Číselná 
os. Priraďovanie. Usporiadanie 
čísel. Pojmy usporiadania. 
Kvantifikované výroky: aspoň 
jeden, práve jeden, najviac jeden. 

Oboznámiť sa s číslami do 1 000. 
Využívať analógiu s radom čísel do 
100. Počítať po desiatkach. Vedieť čítať 
a písať trojciferné čísla. Orientovať sa 
v číselnom rade a na číselnej osi. 
Správne priraďovať. Rozkladať čísla na 
stovky, desiatky a jednotky. 
Rozlíšiť a správne použiť 
kvantifikované výroky 

RLK 

3. Vytváranie 
prirodzených čísel 
v obore do 10 000 
Riešenie aplikačných 
úloh a úloh 
rozvíjajúcich 
špecifické 

Vytváranie čísel. 
Rozšírenie prirodzených 
čísel v obore do 1 000. 
Numerické a slovné 
úlohy z finančnej 
gramotnosti 
 

Poznávanie trojciferných čísel. 
Vzťah pojmov číslo – číslica. 
Numerické a slovné úlohy 
z finančnej gramotnosti. 
 
 
 

Pracovať s tabuľkami čísel postupne. 
Orientovať sa a doplniť číselný rad od 0 
do 1 000. Počítať po stovkách, 
desiatkach a jednotkách. 
Nájsť niekoľko spôsobov zaplatenia 
danej sumy. 
 

MUV 
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matematické 
myslenie 
 
Geometria 

 
 
 
Úsečka. Zásady 
rysovania. 

 
 
 
Úsečka. Čistota a presnosť 
rysovania, voľba vhodnej 
rysovacej pomôcky, hygiena 
a bezpečnosť pri rysovaní. 

 
 
 
Narysovať úsečku danej dĺžky. Osvojiť 
si a použiť základné zásady rysovania. 

4. Vytváranie 
prirodzených čísel 
v obore do 10 000 
Riešenie aplikačných 
úloh a úloh 
rozvíjajúcich 
špecifické 
matematické 
myslenie 

Vytváranie čísel. 
Rozšírenie prirodzených 
čísel v obore do 1 000. 
Porovnávanie čísel 
v obore do 1 000. 
Kombinatorika. 

Poznávanie rádov trojciferných 
čísel. Usporiadanie čísel a pojmy 
usporiadania (pred, hneď pred, 
hneď za). Zápis trojciferných čísel 
do 1 000. Znázornenie čísel na 
číselnej osi. Pravidlá 
porovnávania čísel v obore do 
1 000. Rozklad čísel na stovky, 
desiatky a jednotky.Slovné úlohy 
s kombinatorickou motiváciou. 

Orientovať sa v rade čísel 0 – 1 000, 
poznať vzťahy pred, za, hneď pred, 
hneď za. Pomenovať čísla a rády čísel. 
Zobrazovať a porovnávať čísla na 
číselnej osi i pomocou znakov >, < 
alebo =. Rozkladať čísla na stovky, 
desiatky a jednotky.  Riešiť slovné 
úlohy motivované situáciami z reálneho 
života.Vyriešiť slovné úlohy 
s kombinatorickou motiváciou. 

RLK 

II. 1. Vytváranie 
prirodzených čísel 
v obore do 10 000 
Riešenie aplikačných 
úloh a úloh 
rozvíjajúcich 
špecifické 
matematické 
myslenie 
 
 
 
Geometria 

Vytváranie čísel do 1 
000. Rozšírenie 
prirodzených čísel 
v obore do 1 000. 
Zaokrúhľovanie na 
desiatky. 
Postupnosť. 
 
 
 
 
 
Meranie úsečiek. 
Rysovanie v štvorcovej 
sieti. Rovinné 
geometrické útvary. 

Utváranie predstáv o číslach do 1 
000. Práca s číslami do 1 000. 
Poznávanie rádov trojciferných 
čísel. Jednotky, desiatky, stovky 
a tisícky. Zápis čísel do 1 000. 
Orientácia v číselnom rade do 1 
000. 
Zaokrúhľovanie na desiatky. 
Pravidlá zaokrúhľovania, znak 
zaokrúhľovania. 
Postupnosť čísel. 
 
Meranie úsečiek. Práca 
v štvorcovej sieti. Rovinné útvary: 
štvorec, obdĺžnik. 

Práca s číslami do 1 000. Využívať 
analógiu s rádom čísel do 100. Vedieť 
čítať a písať štvorciferné čísla. 
Orientovať sa v číselnom rade. 
Rozkladať čísla na stovky, desiatky 
a jednotky. 
Zaokrúhliť číslo na desiatky podľa 
pravidiel zaokrúhľovania a výsledok 
zapísať. 
Doplniť do postupnosti niekoľko čísel. 
 
 
Odmerať dĺžku úsečiek v milimetroch. 
Rysovať v štvorcovej sieti. Rozlíšiť 
rovinné geometrické útvary štvorec 
a obdĺžnik. 

OZO 

2. Vytváranie 
prirodzených čísel 
v obore do 1 000 
Riešenie aplikačných 
úloh a úloh 
rozvíjajúcich 
špecifické 
matematické 
myslenie 

Vytváranie čísel. 
Rozšírenie prirodzených 
čísel v obore do 1 000. 
Porovnávanie čísel 
v obore do 1 000. 
Aplikačné úlohy 
s časom. 

Zápis čísel do 1 000. 
Porovnávanie štvorciferných 
čísel. Usporiadanie. Slovné úlohy 
na porovnávanie. 
Jednotky času: hodina, minúta, 
sekunda. 

Porovnávať čísla pomocou znakov >, < 
alebo =. Usporiadať čísla podľa 
veľkosti vzostupne i zostupne. Riešiť 
slovné úlohy na porovnávanie v obore 
do 1 000. 
Riešiť slovné úlohy motivované 
situáciami z reálneho života. 
Vyriešiť aplikačné úlohy súvisiace 
s orientáciou v čase. 

MUV 

3. Násobenie a delenie Riešenie slovných úloh Slovné úlohy na násobenie Riešiť slovné úlohy na násobenie MDV 
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v obore násobilky 
Vytváranie 
prirodzených čísel 
v obore do 10 000. 
Riešenie aplikačných 
úloh a úloh 
rozvíjajúcich 
špecifické 
matematické 
myslenie 
 
Geometria 

na násobenie a delenie. 
Riešenie slovných úloh 
na porovnávanie čísel do 
1 000. Úlohy s časom.  
 
 
 
 
 
 
 
Zavedenie jednotky 
dĺžky meter. Bod, 
priamka, úsečka.  
Dĺžka úsečky.Rysovanie. 
Vyznačovanie úsečiek. 
Zmenšovanie rovinných 
útvarov v štvorcovej 
sieti. Mnohouholníky. 

a delenie. Slovné úlohy na 
porovnávanie. Kontrola 
správnosti riešenia, výsledok, 
odpoveď. Usporiadanie čísel do 
1 000. Znázornenie času na 
ručičkových hodinách. Zapísanie 
času na displeji digitálnych hodín.  
 
 
 
 
Zavedenie jednotky dĺžky meter. 
Úsečka, priamka. Vyznačovanie 
bodov na priamke. Rysovanie 
v štvorcovej sieti – štvorec, 
obdĺžnik. Rysovanie úsečiek 
danej dĺžky. Vyznačovanie 
úsečiek na geometrických 
útvaroch. Pomenovanie 
mnohouholníkov – trojuholník, 
štvoruholník... 

a delenie. Matematizovať primerané 
reálne situácie. Riešiť slovné úlohy na 
porovnávanie čísel do 1 000. K slovnej 
úlohe sformulovať otázku 
a zoštylizovať správnu odpoveď. 
Znázorniť čas na digitálnych 
i ručičkových hodinách 
Zapísať čas z ručičkových hodín do 
digitálnych a naopak. 
 
 
Získať predstavu o dĺžke (vzdialenosti) 
v metroch. 
Správne vyznačiť body na priamke 
a úsečke. Zdokonaľovať rysovanie 
v štvorcovej sieti, úsečky danej dĺžky 
(cm, mm) a rysovanie priamok. 
Vyznačovať úsečky na geometrických 
útvaroch. Zmenšovať rovinné útvary 
v štvorcovej sieti. Identifikovať a 
pomenovať mnohouholníky. 

 4. 

III. 1. Násobenie a delenie 
v obore násobilky 
Vytváranie 
prirodzených čísel 
v obore do 10 000 
Riešenie aplikačných 
úloh a úloh 
rozvíjajúcich 
špecifické 
matematické 
myslenie 
 
Geometria 

Násobenie a delenie 
v obore násobilky. 
Počítanie spamäti. 
Násobilka 6. Násobenie 
a delenie ako vzájomne 
opačné matematické 
operácie. 
Sčítanie a odčítanie čísel 
do 1 000. 
 
 
 
Bod, priamka, úsečka. 
Rysovanie v štvorcovej 
sieti.  

Násobilka šiestimi. Násobky čísla. 
Pyramída násobkov. Slovné 
úlohy. 
Upevňovanie spojov sčítania 
a odčítania v obore do 1 000. 
 
 
 
 
 
 
 
Úsečka, priamka. Vyznačovanie 
bodov na priamke. Rysovanie 
v štvorcovej sieti.  

Postupne zautomatizovať spoje 
násobenia šiestimi. Vedieť urobiť 
kontrolu správnosti násobenia a delenia 
v obore násobilky. Poznať násobky 
čísel. Riešiť slovné úlohy rôzneho typu. 
Vedieť sčítať a odčítať jednoduché 
príklady spamäti. 
 
 
 
 
 
Vyznačovať body na priamkach. 
Rysovať v štvorcovej sieti.  

MUV 

 2. Násobenie a delenie 
v obore násobilky 
Riešenie aplikačných 
úloh a úloh 
rozvíjajúcich 
špecifické 

Násobenie a delenie 
v obore násobilky. 
Počítanie spamäti. 
Násobilka 7. Násobenie 
a delenie ako vzájomne 
opačné matematické 

Násobilka siedmimi. Násobky 
čísla. Pyramída násobkov. Slovné 
úlohy na násobenie a delenie. 
Propedeutika priamej úmery. 
Tabuľka, riadok, stĺpec, údaj. 
Sudoku. 

Postupne zautomatizovať spoje 
násobenia siedmimi. Nájsť súvis medzi 
násobením a delením. Riešiť slovné 
úlohy rôzneho typu na násobenie 
a delenie. Kontrolovať riešenie delenia 
výpočtom násobenia. Pracovať 

MDV 
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matematické 
myslenie  
 
Geometria 

operácie. 
Tabuľka. Sudoku. 
 
Rysovanie úsečiek. 
Rysovanie v štvorcovej 
sieti. Zväčšovanie 
útvarov v štvorcovej 
sieti. 

 
 
 
Rysovanie úsečiek. Rysovanie 
v štvorcovej sieti. Zväčšovanie 
útvarov v štvorcovej sieti. Stavby 
– popis. 

s tabuľkou. 
Doplniť do tabuľky chýbajúce údaje. 
 
Rysovať úsečky. Rysovať v štvorcovej 
sieti. Zväčšovať rovinné útvary 
v štvorcovej sieti. Opísať stavby 
z hľadiska počtu použitých kociek. 

 3. Násobenie a delenie 
v obore násobilky 
Riešenie aplikačných 
úloh a úloh 
rozvíjajúcich 
špecifické 
matematické 
myslenie 
 
Geometria 

Násobenie a delenie 
v obore násobilky. 
Počítanie spamäti. 
Násobilka 0 – 7 
(precvičovanie). 
Úlohy s časom. 
 
 
Rysovanie v štvorcovej 
sieti. Zmenšovanie 
útvarov v štvorcovej 
sieti. Stavby telies 
z kociek. 

Násobilka siedmimi. Násobky 
čísla. Pyramída násobkov. Slovné 
úlohy. 
Aplikačné úlohy s časom. 
 
 
 
 
Rysovanie v štvorcovej sieti. 
Zmenšovanie útvarov 
v štvorcovej sieti. Stavby 
z kociek. 

Postupne zautomatizovať spoje 
násobenia nulou až siedmimi. Vedieť 
urobiť kontrolu správnosti násobenia. 
Riešiť slovné úlohy na násobenie 
a delenie. 
Vyriešiť aplikačné úlohy súvisiace 
s časom. 
 
Rysovať v štvorcovej sieti. Zmenšovať 
rovinné útvary v štvorcovej sieti. 
Pozorovať a správne priraďovať stavby. 

RLK 

 4. Násobenie a delenie 
v obore násobilky 
Riešenie aplikačných 
úloh a úloh 
rozvíjajúcich 
špecifické 
matematické 
myslenie 
 

 
Geometria 

Násobenie a delenie 
v obore násobilky. 
Počítanie spamäti. 
Násobilka 8. 
Automatizácia spojov. 
Súvislosť medzi delením 
a násobením. 
Nepriamo sformulované 
úlohy v obore násobilky. 
Tabuľka. 
 
Odhad dĺžky – kratšej 
centimetroch 
a milimetroch, dlhšej v 
metroch. Meranie dĺžky. 

Násobilka ôsmimi. Násobky čísla. 
Pyramída násobkov. Upevňovanie 
spojov násobenia a delenia. 
Riešenie slovných úloh na 
násobenie a delenie. 
Nepriamo sformulované úlohy. 
Tabuľka, riadok, stĺpec, údaj. 
 
 
 
 
Odhad a meranie rôznych dĺžok 
s presnosťou na milimetre 
a metre. Odhad a skutočnosť. 
Vzdialenosť. Meranie 
vzdialenosti. 
Práca so štvorcovou sieťou. 
Delenie útvarov na časti. 

Postupne si osvojiť spamäti všetky 
spoje násobenia a delenia ôsmimi. Nájsť 
súvis medzi násobením a delením. 
Riešiť slovné úlohy rôzneho typu na 
násobenie a delenie. 
Kontrolovať riešenie delenia výpočtom 
násobenia. 
Vyriešiť nepriamo sformulované úlohy 
v obore násobilky. 
Z daných údajov vytvoriť prehľadnú 
tabuľku. 
 
Odhadnúť dĺžku úsečky. Odmerať dĺžku 
úsečky v milimetroch. 

MUV 

 5. Násobenie a delenie 
v obore násobilky 
Riešenie aplikačných 
úloh a úloh 

Násobenie a delenie 
v obore násobilky. 
Počítanie spamäti. 
Násobilka 9. 

Násobilka deviatimi. Násobky 
čísla. Pyramída násobkov. 
Upevňovanie spojov násobenia 
a delenia. Riešenie slovných úloh 

Postupne si osvojiť spamäti všetky 
spoje násobenia a delenia deviatimi. 
Nájsť súvis medzi násobením 
a delením. Riešiť slovné úlohy rôzneho 

RLK 
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rozvíjajúcich 
špecifické 
matematické 
myslenie 

Automatizácia spojov. 
Súvislosť medzi delením 
a násobením. 
Propedeutika zlomkov. 
Tabuľka. 
Úlohy s časom. 

na násobenie a delenie. Delenie 
na polovice, tretiny, štvrtiny. 
Hodiny a časti dňa. 
Tabuľka, riadok, stĺpec, údaj. 
Aplikačné úlohy s časom. 

typu na násobenie a delenie.  
 
Pracovať s hodinami. Vyriešiť 
aplikačné úlohy súvisiace s časom. 
Pracovať s tabuľkou. 
Orientovať sa v tabuľke. Využívať 
tabuľku ako nástroj na riešenie úloh. 

IV. 1. Násobenie a delenie 
v obore násobilky 
Riešenie aplikačných 
úloh a úloh 
rozvíjajúcich 
špecifické 
matematické 
myslenie 
 
 
 
 
 
Geometria 

Násobenie a delenie 
v obore násobilky. 
Počítanie spamäti. 
Násobilka 10. 
Automatizácia spojov. 
Súvislosť medzi delením 
a násobením. 
Propedeutika priamej 
úmery. Propedeutika 
zlomkov. 
Tabuľka. 
 
 
Jednotka dĺžky – 
kilometer. 

Násobilka desiatimi. Násobky 
čísla. Pyramída násobkov. 
Upevňovanie spojov násobenia 
a delenia. Riešenie slovných úloh 
na násobenie a delenie. 
Propedeutika priamej úmernosti. 
Práca s tabuľkou. Zaokrúhľovanie 
na desiatky. Delenie na polovice, 
tretiny, štvrtiny. 
Tabuľka, riadok, stĺpec, údaj. 
 
 
Zavedenie jednotky dĺžky 
kilometer (km). Vzťah dĺžok 
kilometer a meter. Premieňanie na 
metre. Porovnávanie dĺžky. 

Postupne si osvojiť spamäti všetky 
spoje násobenia a delenia desiatimi. 
Upevňovať spoje násobenia a delenia 
v obore násobilky. Riešiť slovné úlohy 
rôzneho typu na násobenie a delenie. 
Pracovať s tabuľkou. Vedieť 
zaokrúhľovať na desiatky. 
Riešiť slovné úlohy rôzneho typu na 
násobenie a delenie. 
Využívať tabuľku ako nástroj na 
riešenie úloh. Vytvoriť jednoduchú 
tabuľku. 
Získať predstavu o dĺžke (vzdialenosti) 
v kilometroch. Pochopiť vzťah a 
premieňať km na m. Porovnávať dĺžky. 
na metre. Porovnávanie dĺžky. 

MUV 

2. Násobenie a delenie 
v obore násobilky 
Riešenie aplikačných 
úloh a úloh 
rozvíjajúcich 
špecifické 
matematické 
myslenie 
Geometria 

Násobenie a delenie 
v obore násobilky. 
Počítanie spamäti. 
Násobilka 0 – 10 
(precvičovanie). 
Automatizácia spojov 
počítania. Úlohy 
s časom.  
Jednotka dĺžky – 
kilometer. 

Násobky čísla. Upevňovanie 
spojov násobenia a delenia. 
Riešenie slovných úloh na 
násobenie a delenie. Aplikačné 
úlohy s určovaním času. 
 
 
 
Zavedenie jednotky dĺžky 
kilometer (km). Vzťah dĺžok 
kilometer a meter. Premieňanie na 
metre. Porovnávanie dĺžky. 

Upevňovať spoje násobenia a delenia 
v obore násobilky. Riešiť slovné úlohy 
rôzneho typu na násobenie a delenie. 
Vyriešiť aplikačné úlohy s časom. 
 
 
 
 
Získať predstavu o dĺžke (vzdialenosti) 
v kilometroch. Pochopiť vzťah a 
premieňať kilometre na metre. 
Porovnávať dĺžky. 

RLK 

3. Vytváranie 
prirodzených čísel 
v obore do 10 000 
Riešenie aplikačných 
úloh a úloh 
rozvíjajúcich 
špecifické 
matematické 

Projekt. Zaokrúhľovanie 
čísla na stovky. 
Vytváranie čísel. 
Rozšírenie prirodzených 
čísel v obore do 10 000. 
 
 
 

Zaokrúhľovanie čísla na stovky. 
Utváranie predstáv o číslach do 
10 000. Práca s číslami do 10 000. 
Poznávanie rádov štvorciferných 
čísel. Jednotky, desiatky, stovky 
a tisícky. Zápis čísel do 10 000. 
Orientácia v číselnom rade do 10 
000. 

Zaokrúhliť číslo na stovky podľa 
pravidiel zaokrúhľovania a výsledok 
zapísať. Oboznámiť sa s číslami do 
10 000. Využívať analógiu s radom 
čísel do 100. Vedieť čítať a písať 
štvorciferné čísla. Orientovať sa 
v číselnom rade. Rozkladať čísla na 
tisícky, stovky, desiatky a jednotky. 

ENV 
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myslenie 
 
Geometria 

 
 
Jednotky dĺžky. 

 
 
Jednotky dĺžky – meter, 
decimeter, centimeter, milimeter.  

 
Získať predstavu o dĺžke (vzdialenosti) 
v milimetroch, centimetroch, 
decimetroch, metroch a kilometroch. 

4. Vytváranie 
prirodzených čísel 
v obore do 10 000 
Riešenie aplikačných 
úloh a úloh 
rozvíjajúcich 
špecifické 
matematické 
myslenie 
 
 
 
Geometria 

Vytváranie čísel. 
Rozšírenie prirodzených 
čísel v obore do 10 000. 
Zobrazovanie čísel na 
číselnej osi. 
Porovnávanie čísel 
v obore do 10 000. 
Úlohy z finančnej 
gramotnosti. 
 
 
 
Kocka. 

Utváranie predstáv o číslach do 
10 000. Práca s číslami do 10 000. 
Poznávanie rádov štvorciferných 
čísel. Usporiadanie a pojmy 
usporiadania. Jednotky, desiatky, 
stovky a tisícky. Zápis čísel do 
10 000 a znázornenie na číselnej 
osi. Pravidlá porovnávania čísel 
v obore do 10 000. 
Numerické a slovné úlohy 
z finančnej gramotnosti. 
 
Vrchol, hrana a stena kocky. 

Vedieť čítať a písať štvorciferné čísla. 
Orientovať sa v rade čísel 0 – 10 000, 
poznať vzťahy pred, za, hneď pred, 
hneď za. Rozkladať čísla na tisícky, 
stovky, desiatky a jednotky. Počítať po 
stovkách. Vytvárať štvorciferné čísla. 
Zobrazovať a porovnávať čísla na 
číselnej osi i pomocou znakov >,< alebo 
=. 
Nájsť niekoľko spôsobov zaplatenia 
danej sumy. 
 
 

MDV 

V. 1. Vytváranie 
prirodzených čísel 
v obore 
do 10 000Riešenie 
aplikačných úloh 
a úloh rozvíjajúcich 
špecifické 
matematické 
myslenie 
 
Geometria 

Rozšírenie prirodzených 
čísel v obore do 10 000. 
Porovnávanie čísel 
v obore do 10 000. 
Postupnosť. 
 
 
 
 
 
Štvorcová sieť. 

Zápis čísel do 10 000. 
Porovnávanie štvorciferných 
čísel. Číselný rad. Slovné úlohy 
na porovnávanie. 
Postupnosť čísel. 
 
 
 
 
 
Štvorcová sieť. 

Porovnávať čísla pomocou znakov >, < 
alebo =. Orientovať sa v číselnom rade. 
Riešiť slovné úlohy na porovnávanie 
v obore do 10 000. 
Na základe identifikovaného pravidla 
doplniť do postupnosti niekoľko čísel. 
 
Vyznačiť bod, ktorý danému 
geometrickému útvaru patrí, resp. 
nepatrí. 

ENV 

2. Vytváranie 
prirodzených čísel 
v obore do 10 000 
Riešenie aplikačných 
úloh a úloh 
rozvíjajúcich 
špecifické 
matematické 
myslenie 
 
Geometria 

Rozšírenie prirodzených 
čísel v obore do 10 000. 
Porovnávanie čísel 
v obore do 10 000. 
Riešenie slovných úloh 
na porovnávanie čísel do 
10 000. 
Úlohy z finančnej 
gramotnosti. 
 
Zásady rysovania. 
Rysovanie v štvorcovej 
sieti. Rovinné útvary. 

Zápis čísel do 10 000. 
Porovnávanie štvorciferných 
čísel. Číselný rad. Slovné úlohy 
na porovnávanie. Usporiadanie 
čísel do 10 000. 
Numerické a slovné úlohy 
z finančnej gramotnosti. 
 
 
 
Čistota a presnosť rysovania. 
Rysovanie v štvorcovej sieti. 
Rovinné útvary. 

Porovnávať čísla pomocou znakov >, < 
alebo =. Orientovať sa v číselnom rade. 
Riešiť slovné úlohy na porovnávanie 
v obore do 10 000. Usporiadať čísla 
podľa veľkosti. Zložiť z jednotiek, 
desiatok, stoviek a tisícok štvorciferné 
číslo. 
Nájsť niekoľko spôsobov zaplatenia 
danej sumy. 
 
Rysovať v štvorcovej sieti. Rozlišovať 
rovinné útvary. 

OZO 

3. Vytváranie 
prirodzených čísel 

Zaokrúhľovanie čísel na 
tisícky. 

Zaokrúhľovanie čísel na tisícky. 
Porovnávanie štvorciferných 

Zaokrúhliť číslo na stovky podľa 
pravidiel zaokrúhľovania a výsledok 

RLK 
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v obore do 10 000 
Riešenie aplikačných 
úloh a úloh 
rozvíjajúcich 
špecifické 
matematické 
myslenie 
 
Geometria 

Rozšírenie prirodzených 
čísel v obore do 10 000. 
Porovnávanie čísel 
v obore do 10 000. 
Práca s grafom. 
 
 
 
Stavby z kociek. 

čísel. Číselný rad. Slovné úlohy 
na porovnávanie. 
Stĺpcový graf. 
 
 
 
 
 
Stavby z kociek, plán stavby 
z kociek. 

zapísať. 
Porovnávať čísla pomocou znakov >, < 
alebo =. Orientovať sa v číselnom rade. 
Riešiť slovné úlohy na porovnávanie 
v obore do 10 000. 
Orientovať sa v stĺpcovom grafe. 
Dokresliť chýbajúce údaje do 
stĺpcového grafu. 
Postaviť stavbu z kociek na základe 
plánu. Vytvoriť plán stavby z kociek. 

4. Riešenie aplikačných 
úloh a úloh 
rozvíjajúcich 
špecifické 
matematické 
myslenie 
Geometria 

Práca s tabuľkou. 
Výroková logika. 
 
 
 
 
Štvorcová sieť. Stavba 
telies z kociek na základe 
plánu. Kreslenie plánu 
stavby z kociek. 

Tabuľka, riadok, stĺpec, údaj. 
Istá udalosť, možná udalosť, 
nemožná udalosť. 
 
 
 
Práca v štvorcovej sieti. 
Orientácia v riadkoch a stĺpcoch. 
Stavanie telies z kociek podľa 
plánu. Kreslenie plánu. 

Orientovať sa v tabuľke. Z daných 
údajov vytvoriť prehľadnú tabuľku. 
Rozlíšiť istú udalosť, možnú udalosť, 
nemožnú udalosť. 
 
Vytvárať v štvorcovej sieti obrazce 
podľa návodu. Správne sa orientovať 
v štvorcovej sieti. Riešiť hlavolamy. 
Vedieť vytvárať z kociek rôzne stavby 
telies podľa plánu 

MDV 

VI. 1. Vytváranie 
prirodzených čísel 
v obore do 10 000 
Riešenie aplikačných 
úloh a úloh 
rozvíjajúcich 
špecifické 
matematické 
myslenie 
Geometria 

Rozšírenie prirodzených 
čísel v obore do 10 000. 
Porovnávanie čísel 
v obore do 10 000. 
Riešenie slovných úloh 
na porovnávanie čísel do 
10 000. Postupnosť. 
 
Bod, priamka, úsečka. 

Zápis čísel do 10 000. 
Porovnávanie štvorciferných 
čísel. Číselný rad. Slovné úlohy 
na porovnávanie. Usporiadanie 
čísel do 10 000. 
Postupnosť čísel. Pravidlo 
vytvárania postupnosti. 
Bod, priamka, úsečka, jednotky 
dĺžky a rysovanie. 

Porovnávať čísla pomocou znakov >, < 
alebo =. Orientovať sa v číselnom rade. 
Riešiť slovné úlohy na porovnávanie 
v obore do 10 000. Usporiadať čísla 
podľa veľkosti. Zložiť z jednotiek, 
desiatok, stoviek a tisícok štvorciferné 
číslo.Na základe identifikovaného 
pravidla doplniť do postupnosti 
niekoľko čísel.Narysovať priamky. 
Narysovať úsečky s danou dĺžkou. 

OZO 

2. Násobenie a delenie 
v obore násobilky 
Riešenie aplikačných 
úloh a úloh 
rozvíjajúcich 
špecifické 
matematické 
myslenie 

Násobenie a delenie 
v obore násobilky. 
Počítanie spamäti.  
Násobilka 0 – 10 
(precvičovanie). 
Automatizácia spojov. 
Pravdivé a nepravdivé 
tvrdenia. 

Násobenie použitím 
zautomatizovaného spoja 
násobilky. 
Pravdivé a nepravdivé tvrdenia. 

Vynásobiť prirodzené čísla v obore 
násobilky do 100 spamäti. 
Rozhodnúť o pravdivosti(nepravdivosti) 
tvrdenia. 

ENV 

3.  Opakovanie    
4.  Opakovanie    
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Slovenský jazyk            3 ročník 

M T 
Tematický 

celok Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Komunikačné ciele 
Prier. 
téma 

S
ep

te
m

be
r  

1.  Čo sme sa naučili v 2. roč. 
Čo budeme spoznávať v 3. roč. 

 
 

 
 

 OSR 

2. Opakovanie  Predstavenie sa. Pozdravy. 
Tykanie a vykanie. 
Ustálené slovné spojenia. 
Rozlišovacie znamienka. 

Opakovanie poznatkov 
z 2. ročníka. 
 

Opakovanie poznatkov  
z 2. ročníka 
 

 MUV 
MDV 
OSR 

3. Opakovanie 
 
 

Delenie hlások. Samohlásky. 
Dvojhlásky. 
Spoluhlásky. 
Spoluhlásky. 

Opakovanie poznatkov 
z 2. ročníka. 
 

Opakovanie poznatkov  
z 2. ročníka 
 

 OSR 
MDV 
OZO 
MUV 

4. Opakovanie 
 

Písanie i/í, y/ý po tvrdých 
a mäkkých spoluhláskach. 
Písanie i/í, y/ý po tvrdých 
a mäkkých spoluhláskach. 
De,te,ne,le/di,ti,ni,li. 
Ospravedlnenie, poďakovanie, 
prosba. 

Opakovanie poznatkov 
z 2. ročníka. 
 
 
 
 

Opakovanie poznatkov  
z 2. ročníka 

 
 
 
 

 

OZO 
 

ENV 
 

MDV 
TBZ 

5. Veta, slovo, 
slabika, hláska 
(Učivo 2.roč.) 

Základné jednotky reči. 
Slabiky. 
Jednoslabičné slová. 
Viacslabičné slová. 

Pojmy: hláska, slabika, slovo, 
veta. 
Slabika. Kvantita slabík. 
Spájanie hlások do slabík. 
Rozdeľovanie slov na konci 
riadka. 

Vedieť, že slabika sa skladá 
z hlások.  
Rozoznávať krátke a dlhé 
slabiky. Správne spájať 
samohlásky a spoluhlásky do 
slabík. 
Vedieť rozlíšiť jednoslabičné 
slová a viacslabičné slová. 

Hláska, slovo, slabika, 
slovo, veta 

MDV 
OSR 
RLK 
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O
kt

ób
er

 
1. SLOH 

 
 
 
 
Vety 
(Učivo 2.roč.) 

Blahoželanie, pohľadnica. 
 
 
 
 
Oznamovacie vety. 
Opytovacie vety. 
Rozkazovacie, 
zvolacie a želacie vety. 
 

Komunikačné konvencie – 
blahoželanie. 
 
 
 
Druhy viet. Jednoduchá veta. 
Interpunkčné znamienka 
(bodka, otáznik, výkričník) na 
konci vety. Neúplná veta. 

Vedieť ústne aj písomne 
zablahoželať. Napísať 
blahoželanie na pohľadnicu. 
 
 
Žiak dokáže správne rozoznať 
druhy viet (oznamovacie, 
opytovacie, rozkazovacie). 
Správne používať za vetami 
interpunkčné znamienka: 
bodku, otáznik, výkričník.  

Zamerať sa na ústnu a 
písomnú komunikáciu 
medzi ľuďmi navzájom. 
 
Tvoriť gramaticky 
správne vety. Uplatňovať 
melódiu vety podľa 
komunikačného zámeru 
výpovede. 

OSR 
TBZ 

 
 
 

OSR 
OZO 

2. SLOH 
(Učivo 2.roč.) 

Dorozumievame sa 
Adresa 
Píšeme listy 
Píšeme listy 
 

Správne napísanie adresy. 
List, oslovenie, podpis. 
Písomné členenie listu. 
Oslovenie, úvod, jadro, záver, 
podpis. 

Žiak rozozná časti listu. 
Vie písomne zoštylizovať 
jednoduchý list. Ovláda 
pravopis oslovenia. Vie sa 
podpísať svojim menom, 
prípadne priezviskom. 
Vedieť napísať adresu svojho 
bydliska a školy. Vedieť 
napísať jednoduchý súkromný 
list s dodržaním formálneho 
členenia a úpravy. 

Zamerať sa najmä na 
písomnú komunikáciu 
medzi ľuďmi navzájom. 
Zdôrazniť význam 
písanej korešpondencie 
(list, pohľadnica). Žiak 
by mal ovládať, pri akých 
príležitostiach jednotlivé 
druhy korešpondencie 
používame.  

 
OSR 
MDV 
TBZ 

3. Abeceda Abeceda 
Abeceda 
Abeceda 
Abeceda 

Tlačené a písané písmená 
abecedy. 
Radenie slov podľa abecedy. 
Názvy písmen. Vyhľadávanie 
slov v slovníku podľa 
abecedy. 
 

Žiak ovláda tlačenú a písanú 
podobu abecedy. Vie zoradiť 
slová v abecednom poradí. Vie 
správne pomenovať všetky 
písmená. V slovníku vie 
vyhľadať slovo podľa abecedy. 
Podobne i v encyklopédií alebo 
telefónnom zozname.   

Aktívne využívať 
abecedu pri vyhľadávaní 
nových informácií v 
tlačovej aj elektronickej 
podobe. Podporovať 
záujem o spoznávanie 
nových slov a ich presné 
využívanie v praxi. 

OSR 
DOV 
ENV 
MDV 
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4. Abeceda 
 
 
 
 
SLOH 
 
 
 
 
 
 
Delenie slov na 
slabiky 

Slovníky 
 
 
 
 
Rozprávanie príbehu 
 
 
 
 
 
 
Delenie slov na slabiky 
Delenie slov na slabiky 

Vyhľadávanie slov v slovníku 
podľa abecedy. 
 
 
 
Úvod, jadro záver. 
Rozprávanie zážitku 
z prázdnin alebo inej udalosti. 
Porozprávať príbeh podľa 
osnovy - úvod, jadro, záver. 
 
 
Slovo, slabika. Rozdeľovanie 
slov na slabiky. Vytváranie 
slov prostredníctvom 
slabikotvorných slabík. 

V slovníku vie vyhľadať slovo 
podľa abecedy. Podobne i v 
encyklopédií alebo telefónnom 
zozname.   
 
Žiak vie členiť text rozprávania 
na úvod, jadro a záver. 
 
 
 
 
 
Žiak suverénne rozdeľuje slová 
na slabiky, zo slabík vie utvoriť 
slová. Vie, že  spoluhláska l, ĺ a 
r, ŕ môže nahradiť samohlásku 
a vytvoriť slabiku. 

Prakticky využiť 
poznatky s abecedou na 
prácu s encyklopédiami  a 
slovníkmi.  
 
Porozprávať svoj zážitok 
tak, aby sa skladalo 
z úvodu, jadra a zo 
záveru. 

 
 
 
Slabikotvorné hlásky a 
tvorba slabík s týmito 
hláskami žiak rozozná 
takéto slová a vie tvoriť 
nové slová. 

ENV 
 
 
 
 

OZO 
 
 
 
 
 
 

OSR 
ENV 

N
ov

em
be

r  

1. Delenie slov na 
slabiky 
 
SLOH 

Delenie slov na slabiky 
Delenie slov na slabiky 
 
Správa 
Správa 

Slovo, slabika. Rozdeľovanie 
slov na slabiky.  
 
Písomné odovzdávanie 
informácií prostredníctvom 
mobilu, elektronicky, 
písomne. 

 
 
 
Žiak pozná funkciu jednoduchej 
písomnej správy a vie ju 
napísať. Pozná rôzne druhy 
správy: novinovú, SMS,  
 e-mail, korešpondenčný lístok. 
Vie správu sformulovať tak, 
aby obsahovala základné 
informácie. 

 
 
 
Snažiť sa pri písaní 
krátkych správ používať 
presné pojmy, názvy. 
Použiť čo najmenej slov 
na vyjadrenie správy 
SMS, alebo e-mailu. 
Vedieť stručne podať 
informáciu o niečom, 
alebo niekom.  

 
 
 
 

MUV 
OSR 
TBZ  
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2. Obojaké 
spoluhlásky 

Obojaké spoluhlásky 
Obojaké spoluhlásky 
Vybrané slová 
Vybrané slová 
 
 
 
 

Spoluhlásky rozdeľujeme na 
tvrdé, mäkké a obojaké. 
Názvy obojakých 
spoluhlások. Pravopis po 
obojakých spoluhláskach. 
Definícia vybraných slov. 
Pravopis vybraných slov vo 
všeobecnom ponímaní. 
Príbuzné slová. Vybrané 
slová po obojakej spoluhláske 
f neexistujú. 

Žiak vie rozoznať  obojaké 
spoluhlásky. 
Vie ich vymenovať. Vie, že po 
obojakých spoluhláskach 
píšeme alebo i, í alebo y, ý. 
Žiak vie zadefinovať vybrané 
slová. 
 

Rozširovať aktívnu 
slovnú zásobu žiakov o 
vybrané slová a príbuzné 
slová. Frazémy 
s vybranými slovami 
vedieť využívať v 
komunikačnej situácii. 
 

 
OSR 
ENV 
OZO 

 
 
 
 

 
 

3. SLOH 
 
 
 
 
 
 
Vybrané slová 
 

Oznam 
 
 
 
 
 
 
Vybrané slová po b 
Vybrané slová po b 
Vybrané slová po b                                                                                                           

Písomné odovzdávanie 
informácií písomne. 
 
 
 
 
 
Obsah učiva spočíva  v 
ovládaní vybraných slov po b. 
Odvodzovanie a tvorenie 
príbuzných slov.  
Pravopis vybraných slov a 
príbuzných slov. 

Žiak vie napísať jednoduchý 
oznam. Vie oznam sformulovať 
tak, aby obsahoval základné 
informácie.  
 
 
Vie povedať aké i, í alebo y, ý 
píšeme vo vybraných slovách. 
Naučí sa rozoznávať vybrané 
slová a príbuzné slová. Žiak si 
postupne osvojuje pravopis 
vybraných slov. Vie, v ktorých 
slovách sa píše y, ý. Vie 
správne uplatniť pravopis 
v príbuzných slovách. Vie 
vybrané slová používať nielen v 
izolovaných slovách, ale aj v 
iných slovných spojeniach a v 
textoch. 

Snažiť sa pri písaní 
krátkych oznamov 
používať presné pojmy, 
názvy. Poznať funkciu 
oznámenia a vedieť ho 
napísať. 
 
Vybrané slová vedieť 
používať nielen 
v pravopisných 
cvičeniach, nácvičných 
a kontrolných diktátoch, 
ale najmä pri tvorbe 
vlastných textov a 
uplatňovať ich 
v medzipredmetových 
vzťahoch (vlastiveda, 
prírodoveda, IKT, etická 
výchova a pod.). 

 
TBZ  

 
 
 
 
 

OSR 
OZO 
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4. Vybrané slová 
 
 
SLOH 

Vybrané slová po b 
Vybrané slová po b 
 
Inzerát 
Inzerát 
 

 
 
 
Inzeráty nachádzajúce sa 
v tlači . Vyhľadávanie 
inzerátov v tlači. Písanie 
inzerátov. 

 
 
 
Žiak vie vyhľadať inzerát 
v časopise, v novinách alebo 
v reklamných tlačovinách. 
Vie sformulovať krátky 
inzerát - písomne. 

 
 
 
Pri vyhľadávaní inzerátov 
cvičiť motorické 
zručnosti, aplikačné 
a analytické zručnosti. 
Pri samostatnej tvorbe 
inzerátu uplatniť najmä 
tvorivé zručnosti. Všímať 
si jazykové prvky 
inzerátu. 

ENV 
 
 

MDV 
OZO 
TBZ 

D
ec

em
be

r  

1. Vybrané slová 
 
 
 
 
 

Vybrané slová po m 
Vybrané slová po m 
Vybrané slová po m 
Vybrané slová po m 
 
 
 
 
 
 
 

Obsah učiva spočíva 
v ovládaní vybraných 
slov po jednotlivých 
obojakých spoluhláskach . 
Odvodzovanie a tvorenie 
príbuzných slov. Pravopis 
vybraných slov a príbuzných 
slov. 

Žiak si postupne osvojuje 
pravopis vybraných slov. 
Vie, v ktorých slovách sa píše 
y, ý. Vie správne uplatniť 
pravopis v príbuzných slovách. 
Vie vybrané slová používať 
nielen v izolovaných slovách, 
ale aj v iných slovných 
spojeniach a v textoch. 

Vybrané slová vedieť 
používať nielen 
v pravopisných 
cvičeniach, nácvičných 
a kontrolných diktátoch, 
ale najmä pri tvorbe 
vlastných textov a 
uplatňovať ich 
v medzipredmetových 
vzťahoch. 

 
OSR 
OZO 
MUV 
ENV 

2. Vybrané slová 
 
 
SLOH 

Vybrané slová po m 
Vybrané slová po m 
 
Pozvánka 
Pozvánka 
 
 
 

 
 
 
Písomná formulácia 
pozvánky napr. s tematikou 
Vianočné posedenie,  
Vianočný koncert žiakov... 
Obsah pozvánky 
 
 
 
 

 
 
 
Žiak vie sformulovať písomne 
text pozvánky na nejaké 
podujatie. Ovláda prvky, ktoré 
nesmú v pozvánke absentovať -
miesto, čas, program, kto 
pozýva. Vie pozvánku 
primerane graficky ozvláštniť. 
 

 
 
 
Pri tvorbe pozvánky žiak 
uplatňuje motorické 
zručnosti, aplikačné 
a tvorivé zručnosti. 
Vyberá vhodné slová 
podľa komunikačných 
okolnosti. Slová, ktoré sú 
súčasťou aktívnej lexiky 
žiaka rozširovať  
a používať v nových 
ustálených spojeniach. 
 

OZO 
 
 

MDV 
MUV 

   ENV 
TBZ 
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3. Vybrané slová Vybrané slová po p 
Vybrané slová po p 
Vybrané slová po p 
Vybrané slová po p 

Obsah učiva spočíva 
v ovládaní vybraných 
slov po jednotlivých 
obojakých spoluhláskach. 
Odvodzovanie a tvorenie 
príbuzných slov. Pravopis 
vybraných slov  
a príbuzných slov. 

Žiak si postupne osvojuje 
pravopis vybraných slov. 
Vie, v ktorých slovách sa píše 
y, ý. Vie správne uplatniť 
pravopis v príbuzných slovách. 
Vie vybrané slová používať 
nielen v izolovaných slovách,  
ale aj v iných slovných 
spojeniach a v textoch. 

Vybrané slová vedieť 
používať nielen 
v pravopisných 
cvičeniach, nácvičných 
a kontrolných diktátoch, 
ale najmä pri tvorbe 
vlastných textov a 
uplatňovať ich 
v medzipredmetových 
vzťahoch. 

OSR 
OZO 
ENV 

 

4. 

Ja
nu

ár
 

1. 
2. SLOH 

 
 
 
 
 
Vybrané slová 

Reklama 
Reklama 
 
 
 
 
Opakovanie vybraných slov po 
b,m,p. 
Opakovanie vybraných slov po 
b,m,p. 
 

Druhy reklamy. Analýza 
reklamných 
textov. Tvorba reklamných 
textov. 
Reklamný plagát. 
 
Upevňovanie učiva 
o vybraných slovách. 

Žiak vie vlastnými slovami 
charakterizovať pojem reklama. 
Vie rozlíšiť druhy reklamy. 
Vie sformulovať krátky 
reklamný text. 
Vie posúdiť hodnovernosť 
reklamy. 
 

 
 
 
 
 

 
MDV 

 
 

 
 
   DOV 

 
 
 
 

3. Vybrané slová 
 

Vybrané slová po r 
Vybrané slová po r 
Vybrané slová po r 
Vybrané slová po r 

Obsah učiva spočíva 
v ovládaní vybraných 
slov po jednotlivých 
obojakých spoluhláskach . 
Odvodzovanie a tvorenie 
príbuzných slov. Pravopis 
vybraných slov a príbuzných 
slov. 

Žiak si postupne osvojuje 
pravopis vybraných slov. 
Vie, v ktorých slovách sa píše 
y, ý. Vie správne uplatniť 
pravopis v príbuzných slovách. 
Vie vybrané slová používať 
nielen v izolovaných slovách, 
ale aj v iných slovných 
spojeniach a v textoch. 

Vybrané slová vedieť 
používať nielen 
v pravopisných 
cvičeniach, nácvičných 
a kontrolných diktátoch, 
ale najmä pri tvorbe 
vlastných textov a 
uplatňovať ich 
v medzipredmetových 
vzťahoch. 

 
 

ENV 
DOV 
MUV 
OSR 
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4. Vybrané slová 
 
 
SLOH 
 

Vybrané slová po r 
Vybrané slová po r 
 
Opis predmetu (1. časť) 
Opis predmetu (1. časť) 

 
 
 
Ústne opísať konkrétny 
predmet. Všímať si základné 
prvky z ktorých sa skladá, 
jeho funkciu, prípadne 
využitie. 

 
 
 
Žiak vie opísať prvky z ktorých 
sa predmet skladá. Vie napísať 
funkciu predmetu, prípadne 
jeho praktické využitie.  
Vie ústne opísať základné 
vlastnosti predmetu. Vie 
identifikovať prvky opisu 
v reklamných textoch 
a sformulovať jednoduchý 
reklamný text s prvkami opisu. 

 
 
Viesť žiakov 
k spresňovaniu slov pri 
ústnom vyjadrovaní . 
Naučiť ich všímať si 
konkrétne prvky 
opisovaných predmetov. 
Učiť žiakov aktívne 
používať slovnú zásobu, 
ktorú už ovládajú a 
rozširovať ju o nové 
slová a ich presné 
používanie. 

ENV 
MUV 

 
MDV 
TBZ 

F
eb

ru
ár

 

1. Vybrané slová 
 
 

Vybrané slová po s 
Vybrané slová po s 
Vybrané slová po s 
Vybrané slová po s 

Ovládanie vybraných 
slov po obojakej spoluhláske 
s. Odvodzovanie a tvorenie 
príbuzných slov. Pravopis 
vybraných slov a príbuzných 
slov. 

Žiak si postupne osvojuje 
pravopis vybraných slov. Vie, v 
ktorých slovách sa píše y, ý. 
Vie správne uplatniť pravopis 
v príbuzných slovách. Vie 
vybrané slová používať nielen v 
izolovaných slovách, ale aj v 
iných slovných spojeniach a v 
textoch. 

Vybrané slová vedieť 
používať nielen 
v pravopisných 
cvičeniach, nácvičných 
a kontrolných diktátoch, 
ale najmä pri tvorbe 
vlastných textov a 
uplatňovať ich 
v medzipredmetových 
vzťahoch. 

OZO 
ENV 

   OSR 

2. Vybrané slová 
 
 
SLOH 
 

Vybrané slová po r, s 
Vybrané slová po r, s 
 
Opis predmetu (2. časť) 
Opis predmetu (2. časť) 
 

Upevňovanie učiva. 
 
 
Ústne  opísať konkrétny 
predmet. Všímať si základné 
prvky z ktorých sa skladá, 
jeho funkciu, prípadne  
využitie. 
 
 
 
  

 
 
 
Žiak vie ústne opísať základné 
vlastnosti predmetu. Podľa 
opisu vie určiť, o aký predmet 
ide. Učí sa tvorivo rozmýšľať. 
V ústnom prejave dodržiava 
spisovnú výslovnosť. 
 
 
 

Viesť žiakov  
k spresňovaniu slov pri 
vyjadrovaní (ústnom aj 
písomnom). Naučiť ich 
všímať si konkrétne 
prvky opisovaných 
predmetov. Učiť žiakov 
aktívne používať slovnú 
zásobu, ktorú už ovládajú 
a rozširovať ju o nové 
slová a ich presné 
používanie. 

 
   ENV 

OSR 
DOV 
TBZ 
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3. Vybrané slová Vybrané slová po v 
Vybrané slová po v 
Vybrané slová po v 
Vybrané slová po v 
 

Ovládanie vybraných 
slov po obojakej spoluhláske 
v. Odvodzovanie a tvorenie 
príbuzných slov. Pravopis 
vybraných slov a príbuzných 
slov. 

Žiak si postupne osvojuje 
pravopis vybraných slov. Vie, v 
ktorých slovách sa píše y, ý. 
Vie správne uplatniť pravopis 
v príbuzných slovách. Vie 
vybrané slová používať nielen v 
izolovaných slovách, ale aj v 
iných slovných spojeniach a v 
textoch. 
 

Vybrané slová vedieť 
používať nielen 
v pravopisných 
cvičeniach, nácvičných 
a kontrolných diktátoch, 
ale najmä pri tvorbe 
vlastných textov a 
uplatňovať ich 
v medzipredmetových 
vzťahoch. 

OZO 
MUV 

   ENV 

4.  

M
ar

ec
  

1. SLOH 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vybrané slová 

Rozprávanie príbehu podľa 
osnovy 
Rozprávanie príbehu podľa 
osnovy 
 
 
 
 
 
Vybrané slová po z 
Vybrané slová po z 
 
 
 
 

Porozprávať príbeh podľa 
osnovy - úvod, jadro, záver. 
Časová postupnosť. 
 
 
 
 
 
Ovládanie vybraných 
slov po obojakej spoluhláske 
z. Odvodzovanie a tvorenie 
príbuzných slov. Pravopis 
vybraných slov a príbuzných 
slov. 
 

Žiak vie porozprávať príbeh  
podľa osnovy. Vie zostaviť 
osnovu svojho rozprávania. Pri 
rozprávaní dodržať časovú 
postupnosť. 
 
 
 

Porozprávať príbeh  s 
dodržaním časovej a 
príčinnej súvislosti alebo 
v skupine, alebo pred 
triedou. Žiak využíva 
rôzne verbálne aj 
neverbálne prostriedky. 
Vybrané slová vedieť 
používať nielen 
v pravopisných 
cvičeniach, nácvičných 
a kontrolných diktátoch, 
ale najmä pri tvorbe 
vlastných textov a 
uplatňovať ich 
v medzipredmetových 
vzťahoch. 

OSR 
OZO 

 
 
 
 
 
 
 

MUV 
OSR 
ENV 
OZO 

 
  

2. Vybrané slová Vybrané slová po z 
 
Opakovanie vybraných slov 
Opakovanie vybraných slov 
Opakovanie vybraných slov 
 

Ovládanie vybraných 
slov po obojakej spoluhláske 
z. Odvodzovanie a tvorenie 
príbuzných slov. Pravopis 
vybraných slov a príbuzných 
slov. 
Upevňovanie učiva 
o vybraných slovách. 

 
 
 
 

Vybrané slová vedieť 
používať nielen 
v pravopisných 
cvičeniach, nácvičných 
a kontrolných diktátoch, 
ale najmä pri tvorbe 
vlastných textov a 
uplatňovať ich 
v medzipredmetových 
vzťahoch. 

MUV 
OSR 
ENV 
OZO 
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3. Slovné druhy 
 
 
 
 
Podstatné 
mená 
 
 
 
 

Slovné druhy 
Slovné druhy 
 
 
 
Podstatné mená 
Podstatné mená 
 

Rozlišovať rôzne funkcie 
slov. 
 
 
 
Vyvodiť definíciu 
podstatných mien   
na konkrétach. 
 

Žiak vie, že skupiny slov, ktoré 
sa nazývajú slovné druhy, majú 
v jazyku rozdielne funkcie. 
 
Žiak vie zadefinovať podstatné 
mená. Vie sa na ne opýtať 
správnou otázkou. Pozná ich 
ako pomenovania osôb, zvierat 
a vecí. Vie ich nájsť v 
cvičeniach, v jednoduchých 
textoch. 
 

 
 
 
 
 
Tvorba viet na podstatné 
mená a ich praktické 
používanie v texte. 
 

 
 
 
 

DOV 
ENV 
OSR 

4. Podstatné 
mená 
 
 
 
 
 

Všeobecné a vlastné podstatné 
mená  
Všeobecné a vlastné podstatné 
mená.  
Vlastné podstatné mená osôb 
Vlastné podstatné mená osôb  
 

Rozdelenie podstatných 
mien na všeobecné a vlastné. 
Pravopis vlastných 
podstatných mien. 
 

Žiak vie rozlíšiť všeobecné 
a vlastné podstatné mená. Vie 
uplatniť správny pravopis vo 
vlastných podstatných menách - 
osôb, zvierat, miest a obcí, 
vrchov, riek, potokov, štátov, 
svetadielov... 
 

Tvorba viet na podstatné 
mená a ich praktické 
používanie v texte. 
Správny pravopis 
všeobecných a vlastných 
podstatných mien 

DOV 
ENV 
OSR 

5. Podstatné 
mená 

Vlastné podstatné mená zvierat 
Vlastné podstatné mená zvierat. 
Vlastné mená všetkých miest na 
mape. 
Vlastné mená všetkých miest na 
mape. 
 

Pravopis vlastných 
podstatných mien. 

Žiak vie rozlíšiť všeobecné 
a vlastné podstatné mená. Vie 
uplatniť správny pravopis vo 
vlastných podstatných menách - 
osôb, zvierat, miest a obcí, 
vrchov, riek, potokov, štátov, 
svetadielov... 
 

Tvorba viet na podstatné 
mená a ich praktické 
používanie v texte. 
Správny pravopis 
všeobecných a vlastných 
podstatných mien 

DOV 
OSR 
TBZ 
OZO 
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A
pr

íl
 

1. Podstatné 
mená 

Názvy miest a obcí. 
Názvy riek a pohorí. 
Názvy ulíc a námestí. 
Názvy významných miest  
na mape. 

Pravopis vlastných 
podstatných mien . 
 

Žiak vie rozlíšiť všeobecné 
a vlastné podstatné mená. Vie 
uplatniť správny pravopis vo 
vlastných podstatných menách - 
osôb, zvierat, miest a obcí, 
vrchov, riek, potokov, štátov, 
svetadielov... 
 

Rozlišovanie 
a vyhľadávanie 
konkrétnych podstatných 
mien v texte. Tvorba viet 
na podstatné mená a ich 
praktické používanie v 
texte. Správny pravopis 
všeobecných a vlastných 
podstatných mien 
v pravopisných 
cvičeniach a v diktátoch. 
Žiak vie gramatický jav 
aplikovať pri tvorbe 
textov. 

OSR 
DOV 
TBZ 

 
OZO 

 

2. Podstatné 
mená 
 
SLOH 
 

Opakovanie podstatných mien 
Opakovanie podstatných mien 
 
Vizitka 
Vizitka 

Upevňovanie učiva. 
 
 
Vysvetliť pojem vizitka. 
Ukázať žiakom názorne ako 
vizitka vyzerá, aké informácie 
obsahuje. 

 
 
 
Žiak sa vie predstaviť 
prostredníctvom vizitky. Žiak si 
vie navrhnúť a vyrobiť vizitku 
podľa vlastnej fantázie. 

Upevniť učivo 
o podstatných menách, 
hlavne o vlastných 
podstatných menách a ich 
pravopise. 
 

OSR 
ENV 
MDV 
TBZ 

3. Prídavné mená 
 
 
 
 

Prídavné mená 
Prídavné mená 
Prídavné mená 
Prídavné mená 
 
 
 

Definícia prídavných mien. 
Vyvodenie pojmu z 
akostných prídavných 
mien. 
 
 
 

Žiak vie zadefinovať prídavné 
mená. Pozná ich ako slová 
označujúce vlastnosti osôb, 
zvierat a vecí.  
Vie vyhľadať prídavné mená 
(akostné) z cvičení, z textu. 

Rozlišovanie 
a vyhľadávanie 
prídavných mien v texte. 
Tvorba viet na prídavné  
mená a ich praktické 
používanie v texte.  

   OSR 
DOV 
ENV 
MUV 
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4.  Prídavné mená 
 

Slová s opačným významom 
Opakovanie prídavných mien 
 

Slová s opačným významom 
– antonymá. 
Upevňovanie učiva 
o prídavných menách. 

Žiak vie zadefinovať prídavné 
mená. Pozná ich ako slová 
označujúce vlastnosti osôb, 
zvierat a vecí. Vie vyhľadať 
prídavné mená (akostné) z 
cvičení,  z  textu.  
Vie tvoriť antonymá. 
 
 
 
 
 

Rozlišovanie 
a vyhľadávanie 
prídavných mien v texte. 
Tvorba viet na prídavné  
mená a ich praktické 
používanie v texte.  
Problematiku antoným a 
synoným je možné riešiť 
formou hry so slovami 
zameranú na tvorbu slov 
s rovnakým a opačným 
významom. 

   OSR 
DOV 
ENV 
MUV 
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M
áj

 
1.  SLOH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zámená 

Opis predmetu (3. časť) 
Opis predmetu (3. časť) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zámená. 
Zámená. 

Písomne opísať 
konkrétny predmet. 
Všímať si základné 
prvky z ktorých sa 
skladá, jeho funkciu, 
prípadne využitie. 
Členenie na odseky – 
úvod, jadro, záver. 
 
 
 
 
 
 
Definovať zámená. 
Vychádzame zo skúsenosti, 
že žiaci používajú v bežnej 
komunikácii zámená, 
napr. ja, ty, on, ona, my, vy, 
oni, ony, ten, tá, to, tí, tie, 
moje, tvoje, naše, vaše. 
Žiakov neučíme delenie 
zámen, iba ich naučíme 
prakticky ich vyhľadať  
v cvičeniach, v textoch. 

Žiak vie opísať prvky z ktorých 
sa predmet skladá. Vie napísať 
funkciu predmetu, prípadne 
jeho praktické využitie. Opis 
vie zostaviť podľa odsekov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žiak ovláda krátku definíciu 
zámen. Vie vymenovať bežne 
používané zámená v praxi. 
Vie ich vyhľadať v cvičeniach 
alebo v texte. Vie ich používať 
pri komunikácii s inými 
osobami. Žiak vie, akú funkciu 
majú zámená. V texte rozozná 
osobné a privlastňovacie 
zámená. Nepozná jazykovednú 
terminológiu, nemusí vedieť 
v texte rozlišovať druhy zámen. 

Viesť žiakov 
k spresňovaniu slov pri 
vyjadrovaní (ústnom aj 
písomnom).  
Naučiť ich všímať si 
konkrétne prvky 
opisovaných predmetov. 
Učiť žiakov aktívne 
používať slovnú zásobu, 
ktorú už ovládajú a 
rozširovať ju o nové 
slová a ich presné  
používanie. 
 
Praktické používanie 
zámen v slovnej aj 
písomnej komunikácií. 
Pri vyvodení tohto učiva 
vychádzame  
z  hovoreného textu. Žiaci 
na základe vlastnej 
komunikácie selektujú 
zámená, učia sa ich 
pravopis, vedia ich 
použiť v texte a vedia ich 
zameniť za iné slovné 
druhy, ktoré doteraz 
ovládajú. 
 

 
 

TBZ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

OZO 
OSR 
MUV 
DOV 
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2.  Zámená 
 
 
 
 
SLOH 
 
 
 
 
 
 
 

Zámená 
Opakovanie zámen 
 
 
 
Opis ilustrácie 
Opis ilustrácie 
 

Upevňovanie učiva 
o zámenách. 
 
 
 
Písomne opísať jednoduchý 
opis ilustrácie podľa osnovy. 
Všímať si základné prvky z 
ktorých sa skladá, jeho 
funkciu, prípadne využitie. 
Členenie na odseky – úvod, 
jadro, záve. 
 

 
 
 
 
 
Žiak vie opísať prvky, 
 z ktorých sa ilustrácia skladá. 
Dokáže napísaťjednoduchý opis 
ilustrácie založený na opise 
postáv v postupnosti podľa 
svojho rozhodnutia. 
 Opis vie členiť podľa odsekov. 
Vie opísať detskú ilustráciu, 
prípadne umeleckú ilustráciu 
namaľovanú k nejakému 
konkrétnemu literárnemu 
textu (napr. z čítanky, 
 z obľúbenej knihy). 

 
 
 
 
 
Viesť žiakov 
k spresňovaniu slov pri 
vyjadrovaní (ústnom aj 
písomnom). Naučiť ich 
všímať si konkrétne 
prvky opisovaných 
ilustrácií. Učiť žiakov 
aktívne používať slovnú 
zásobu, ktorú už ovládajú 
a rozširovať ju o nové 
slová a ich presné 
používanie. 

 
 
 
 

OSR 
OZO 
MDV 
MUV 

 
 

3.  Číslovky 
 

Číslovky 
Číslovky 
Číslovky 
Opakovanie čísloviek 

Definovať číslovky. 
Vychádzať zo skúsenosti 
žiakov s týmto slovným 
druhom. Žiaci od 1. triedy 
používajú číslovky 
v matematike. Môžeme 
spomenúť číslovky základné 
aj radové, ale nevyžadujeme, 
aby tieto pojmy žiaci  
ovládali. 
 
 

Žiak vie, akú funkciu majú 
číslovky. Rozlišuje základné 
a radové číslovky bez použitia 
terminológie. Vie správne 
zapísať základné číslovky do 30 
v nominatíve singuláru a radové 
číslovky do 20 slovom aj 
číslicami. Vie správne uplatniť 
ich pravopis v texte. Žiak vie 
vyhľadať základné, radové 
alebo iné číslovky, ktoré pozná 
alebo sa s nimi stretol v praxi, v 
cvičeniach, v textoch. Žiak vie 
v bežnej komunikácii používať 
slovný druh – číslovky. 
 

Vedomosti o číslovkách 
žiak využíva nielen na 
hodinách jazyka 
slovenského, ale 
i v iných predmetoch, 
najmä v matematike. 
 
 

OSR 
ENV 
MUV 
TBZ  
ENV 
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4.  Slovesá Slovesá 
Slovesá 
Slovesá 
Slovesá 
 

Vyvodiť jednoduchú 
definíciu slovies. Vychádzať 
zo skúseností žiakov s týmto 
slovným druhom. 
 

Žiak vie, akú funkciu majú 
slovesá. Pozná ich ako slová 
pomenúvajúce, čo osoby, 
zvieratá a veci robia. Vie ich 
rozoznať vo vete a správne ich 
použiť. 
 

Rozlišovanie 
a vyhľadávanie slovies v 
texte. Tvorba viet na 
slovesá a ich praktické 
používanie v texte. 
Správny pravopis slovies 
v pravopisných 
cvičeniach a v diktátoch. 
Žiak vie gramatický jav 
aplikovať pri tvorbe 
textov. 

OSR 
DOV 
OZO 

Jú
n  

1.  Slovesá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SLOH 
 

Slovesá, synonymá 
Opakovanie slovies  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozprávanie (1. časť) 
Rozprávanie (1. časť) 
 

Upevňovanie učiva 
o slovesách. Tvorba 
synoným. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozprávanie príbehu podľa  
obrázkov,  zážitku z prázdnin 
alebo inej udalosti. 
Porozprávať príbeh podľa 
osnovy - úvod, jadro, záver. 
Časová postupnosť. 

Identifikovať synonymá-slová 
podobného významu v texte, 
Tvoriť synonymá. Používať 
v hovorenej reči i v písomnom 
prejave synonymá.  
 
 
 
 
 
Žiak vie porozprávať a napísať 
krátke rozprávanie podľa 
osnovy. Pri rozprávaní dodržať 
časovú postupnosť. 

Rozlišovanie 
a vyhľadávanie slovies v 
texte. Tvorba viet na 
slovesá a ich praktické 
používanie v texte. 
Správny pravopis slovies 
v pravopisných 
cvičeniach a v diktátoch. 
Žiak vie gramatický jav 
aplikovať pri tvorbe 
textov. 
Porozprávať svoj zážitok 
s dodržaním časovej a 
príčinnej súvislosti  
v skupine, alebo pred 
triedou. Žiak využíva 
rôzne verbálne aj 
neverbálne prostriedky. 
 

 
OSR 
DOV 
OZO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENV 
MUV 
MDV 
OZO 
DOV 
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2. Opakovanie  
 
 
SLOH 
 

Opakovanie učiva 
Opakovanie učiva 
 
Rozprávanie (2. časť) 
Rozprávanie (2. časť)  
 

Upevňovanie získaných 
vedomostí.  
 
Rozprávanie príbehu podľa 
obrázkov, zážitku z prázdnin 
alebo inej udalosti. 
Porozprávať príbeh podľa 
osnovy - úvod, jadro, záver. 
Časová postupnosť. 

 
 
 
Žiak vie porozprávať a napísať 
krátke rozprávanie podľa  
vytvorenej osnovy. Pri 
rozprávaní dodržať časovú 
postupnosť. 

 
 
 
Porozprávať svoj zážitok 
s dodržaním časovej a 
príčinnej súvislosti  
v skupine, alebo pred 
triedou. Žiak využíva 
rôzne verbálne aj 
neverbálne prostriedky. 

    
 
 

MUV 
DOV 
OSR 
TBZ 

3.  Záverečné 
opakovanie 

Záverečné opakovanie 
Záverečné opakovanie 
Záverečné opakovanie 
Záverečné opakovanie 
 

Žiak si upevňuje získané 
vedomosti. 

Žiak si upevňuje získané 
vedomosti. 

 OSR 
ENV 
OZO 
TBZ 

4.  Záverečné 
opakovanie 

Čo sme sa naučili  
Čo sme sa naučili 
 

Žiak si upevňuje získané 
vedomosti. 

Žiak si upevňuje získané 
vedomosti. 
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Slovenský jazyk            4 ročník              

M T 
Tematický 
celok Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Komunikačné ciele 

Prier. 
Téma 

Poznám
ky 

 1.  
Podstatné 
mená  

Slovné druhy  
Podstatné mená  

 Vyvodiť definíciu 
podstatných mien   na 
konkrétach.  
 

Žiak vie zadefinovať 
podstatné mená. Vie sa 
na ne opýtať správnou 
otázkou. Pozná ich ako 
pomenovania osôb, 
zvierat a vecí. Vie ich 
nájsť  v cvičeniach, v 
jednoduchých textoch.   

Rozlišovanie a 
vyhľadávanie 
konkrétnych podstatných 
mien v texte. Tvorba viet 
na podstatné mená a ich 
praktické používanie v 
texte.  

DVA  
OZO  
ENV  
MUV  

Uč. 71 - 
73  

 1. Podstatné 
mená  

Podstatné mená  
Všeobecné a vlastné 
podstatné mená   
Všeobecné a vlastné 
podstatné mená  
Vlastné podstatné mená 
osôb  
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozdelenie podstatných 
mien na všeobecné a 
vlastné.  
Pravopis vlastných 
podstatných mien.  

Vie rozlíšiť všeobecné 
a vlastné podstatné 
mená.   
 
Vie  nájsť v cvičeniach, v 
jednoduchých textoch.  
Vie rozlíšiť všeobecné a 
vlastné podstatné mená. 
Vie uplatniť správny 
pravopis vo vlastných 
podstatných menách - 
osôb, zvierat, miest a 
obcí, vrchov, riek, 
potokov, štátov, 
svetadielov...  

Tvorba viet na 
podstatné mená a ich 
praktické používanie v 
texte. Správny pravopis 
všeobecných a vlastných 
podstatných mien  

DVA  
MUV  

 
MDV  

 
MUV  

Uč. 74 - 
77  

 

9 
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 2. Podstatné 
mená  

Vlastné podstatné mená 
osôb   
Vlastné podstatné mená 
zvierat  
Vlastné podstatné mená 
zvierat  
Názvy všetkých miest na 
mape  

Pravopis  vlastných 
podstatných mien.  

 Tvorba viet na podstatné 
mená a ich praktické 
používanie v texte. 
Správny pravopis 
všeobecných a vlastných 
podstatných mien  

OSR  
ENV  
ENV  
DVA  

 

Uč. 78 - 
80  

 2. Podstatné 
mená  

Názvy obcí  
Názvy pohorí  
Názvy riek  
 Názvy  významných  
miest na mape  

Pravopis  vlastných 
podstatných mien.  

 Tvorba viet na podstatné 
mená a ich praktické 
používanie v texte. 
Správny pravopis 
všeobecných a vlastných 
podstatných mien  

DVA  
OSR  
TBZ  
OZO  

 

Uč. 81 - 
83  

 
 3. Podstatné 

mená  
SLOH  
 

Opakovanie podstatných 
mien  
Opakovanie podstatných 
mien Vizitka  
Vizitka  

 
 
Naučiť žiakov predstaviť 
sa  Prostredníctvom 
vizitky.  
Naučiť pojem slova 
vizitka. Ukázať im 
názorne ako vizitka vyzerá 
a aké vizitky poznáme. Čo 
vizitka obsahuje, aké 
informácie o človeku. 
Vedieť tieto informácie 
napísať.  

 
 
Žiak sa vie predstaviť 
prostredníctvom vizitky. 
Vie si sám vizitku vyrobiť 
podľa predlohy alebo 
vlastnej fantázie.  

 
 
Prostredníctvom vizitky 
viesť žiakov k slušným 
návykom, pripraviť ich 
na spoločenské 
správanie. Upevniť 
učivo  vlastných 
podstatných menách a 
ich pravopise. 
Precvičovať písomnú 
komunikáciu.  

OSR  
ENV  
MDV  
OSR  

Uč. 86 - 
87  

9 
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 3.  Prídavné 
mená  

Prídavné mená  
Prídavné mená  
Prídavné mená  
Prídavné mená  

Definícia prídavných 
mien. Vyvodenie pojmu z 
akostných prídavných 
mien.  

Žiak vie zadefinovať 
prídavné mená. Pozná 
ich ako slová označujúce 
vlastnosti osôb, zvierat a 
vecí. Vie vyhľadať 
prídavné mená (akostné) 
z cvičení,  z  textu. Vie 
tvoriť antonymá.  
 

Rozlišovanie a 
vyhľadávanie 
prídavných mien v 
texte. Tvorba viet na 
prídavné  mená a ich 
praktické používanie v 
texte.   
 

OSR  
DVA  
ENV  
MUV  

Uč. 88 - 
90  

 
 4.  Prídavné  

mená  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SLOH  
 

Slová  s opačným 
významom  
Opakovanie prídavných 
mien  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opis predmetu (3. časť)  
Opis predmetu (3. časť)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Písomne opísať 
konkrétny predmet. 
Všímať si základné 
prvky z ktorých sa 
skladá, jeho funkciu, 
prípadne využitie. 
Členenie na odseky – 
úvod, jadro, záver  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žiak vie opísať prvky z 
ktorých sa predmet 
skladá. Vie napísať  
funkciu predmetu, 
prípadne jeho praktické 
využitie. Opis vie 
zostaviť podľa odsekov.  
Vie opísať detskú 
ilustráciu, prípadne 
umeleckú ilustráciu 
namaľovanú k 
nejakému 
konkrétnemu 
literárnemu textu 

Problematiku antoným 
a  synoným je možné 
riešiť formou hry so 
slovami zameranú na 
tvorbu slov s 
rovnakým a opačným 
významom. Učiteľ 
nevyvodzuje príslušné 
termíny, ale snaží sa u 
žiakov vzbudiť záujem 
o slová a ich 
používanie vo vetách, 
v komunikácií a 
písanom texte. Viesť 
žiakov k spresňovaniu 
slov pri vyjadrovaní 
(ústnom aj 
písomnom). Naučiť ich 
všímať si konkrétne 
prvky opisovaných 
predmetov. Učiť 
žiakov aktívne 
používať slovnú 
zásobu, ktorú už 
ovládajú a rozširovať 
ju o nové slová a ich 

OSR  
MUV  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TBZ  
TBZ  

Uč. 91 - 93  

9 
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(napr. z čítanky,  z 
obľúbenej knihy).  
 

presné  používanie.  

 
 4. Zámená  Zámená  

Zámená  
Zámená  
Zámená  

Definovať zámená.  
Vychádzame zo 
skúsenosti, že žiaci 
používajú v bežnej 
komunikácii zámená, 
napr. ja, ty, on, ona, 
my, vy, oni, ony, ten, 
tá, to, tí, tie, moje, 
tvoje, naše, vaše. 
Žiakov neučíme 
delenie zámen, iba ich 
naučíme prakticky ich 
vyhľadať   v 
cvičeniach, v textoch.  

Žiak ovláda krátku 
definíciu zámen. Vie 
vymenovať bežne 
používané zámená v 
praxi. Vie ich 
vyhľadať v cvičeniach 
alebo v texte. Vie ich 
používať pri 
komunikácii s inými 
osobami. Žiak vie, 
akú funkciu majú 
zámená. V texte 
rozozná osobné a 
privlastňovacie 
zámená. Nepozná 
jazykovednú 
terminológiu, nemusí 
vedieť v texte 
rozlišovať druhy 
zámen.  

 Praktické používanie 
zámen v slovnej aj 
písomnej 
komunikácií. Pri 
vyvodení tohto učiva 
vychádzame   
z  hovoreného textu. 
Žiaci na základe 
vlastnej komunikácie 
selektujú zámená, 
učia sa ich pravopis, 
vedia ich použiť v 
texte a vedia ich 
zameniť za iné slovné 
druhy, ktoré doteraz 
ovládajú.  

OZO  
OSR  
MUV  
DVA  

 

Uč. 94 - 96  

9 
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 4. Zámená 
SLOH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opakovanie zámen 
Opis ilustrácie 
Opis ilustrácie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Písomne opísať 
jednoduchý opis 
ilustrácie podľa 

osnovy. Všímať si 
základné prvky z 

ktorých sa skladá, 
jeho funkciu, prípadne 
využitie. Členenie na 
odseky – úvod, jadro, 

záver 

 
Žiak vie opísať prvky 

z ktorých sa 
ilustrácia. Dokáže 

napísať jednoduchý 
opis ilustrácie 

založený na opise 
postáv v postupnosti 

podľa svojho 
rozhodnutia..  Opis 

vie členiť podľa 
odsekov. Vie opísať 
detskú ilustráciu, 

prípadne umeleckú 
ilustráciu 

namaľovanú k 
nejakému 

konkrétnemu 
literárnemu textu 
(napr. z čítanky,  z 
obľúbenej knihy). 

 
 

  
Viesť žiakov k 

spresňovaniu slov pri 
vyjadrovaní (ústnom 
aj písomnom). Naučiť 

ich všímať si 
konkrétne prvky 

opisovaných 
ilustrácií. Učiť žiakov 

aktívne používať 
slovnú zásobu, ktorú 

už ovládajú a 
rozširovať ju o nové 
slová a ich presné 

používanie. 
 

OSR 
OZO 
MDV 
MUV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uč. 97 - 100 

9 
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1. Číslovky  Číslovky  
Číslovky  
Číslovky  
Opakovanie čísloviek 

Definovať číslovky. 
Vychádzať zo 
skúsenosti žiakov s 
týmto slovným 
druhom. Žiaci od 1. 
triedy používajú 
číslovky v 
matematike. 
Môžeme spomenúť 
číslovky základné aj 
radové, ale 
nevyžadujeme, aby 
tieto pojmy žiaci  
ovládali.  
 
 
 
 

Žiak vie, akú funkciu 
majú číslovky. 
Rozlišuje základné a 
radové číslovky bez 
použitia 
terminológie. Vie 
správne zapísať 
základné číslovky do 
30 v nominatíve 
singuláru a radové 
číslovky do 20 slovom 
aj číslicami. Vie 
správne uplatniť ich 
pravopis v texte. Žiak 
vie vyhľadať 
základné, radové 
alebo iné číslovky, 
ktoré pozná alebo sa 
s nimi stretol v praxi, 
v  
cvičeniach, v textoch. 
Žiak vie v bežnej 
komunikácii používať 
slovný druh – číslovky.   
 

Vedomosti o 
číslovkách žiak 
využíva nielen na 
hodinách jazyka 
slovenského, ale i v 
iných predmetoch, 
najmä v 
matematike.  
 
 
 
 

 OSR  
ENV  
MUV  
TBZ   
ENV  

Uč. 101 - 103  

1. Slovesá  Slovesá  
Slovesá  
Slovesá  
Slovesá  

Vyvodiť jednoduchú 
definíciu slovies.  
Vychádzať zo 
skúseností žiakov s 
týmto slovným 
druhom.   

Žiak vie, akú funkciu 
majú slovesá. Pozná 
ich ako slová 
pomenúvajúce, čo 
osoby, zvieratá a veci 
robia. Vie ich 
rozoznať vo vete a 
správne ich použiť.   

Rozlišovanie a 
vyhľadávanie 
slovies  v texte. 
Tvorba viet na 
slovesá a ich 
praktické používanie 
v texte. Správny 
pravopis slovies v 
pravopisných 
cvičeniach a v 
diktátoch. Žiak vie 

 OZO  
OSR  
DVA  
OZO  

Uč. 104 - 106  
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gramatický jav 
aplikovať pri tvorbe 
textov. Učiteľ sa 
snaží  u žiakov 
vzbudiť záujem o 
slová a ich 
používanie vo 
vetách 

2..   Slovesá  
 
SLOH  
 
 

Slovesá  
Opakovanie slovies  
Rozprávanie (1. 
časť)  
Rozprávanie (1. časť  

 
 
Rozprávanie príbehu 
podľa obrázkov,  
zážitku z prázdnin 
alebo inej udalosti. 
Porozprávať príbeh 
podľa osnovy - úvod, 
jadro, záver. Časová 
postupnosť.  

 
 
Žiak vie porozprávať 
a napísať krátke 
rozprávanie podľa 
osnovy. Pri 
rozprávaní dodržať 
časovú postupnosť.  

 
 
Porozprávať svoj 
zážitok s dodržaním 
časovej a príčinnej 
súvislosti  v skupine, 
alebo pred triedou. 
Žiak využíva rôzne 
verbálne aj 
neverbálne 
prostriedky.  

 ENV  
TBZ  
MUV  
TBZ  

 

Uč. 107 - 109  

2..   Záverečné 
opakovanie  

Záverečné 
opakovanie  
Záverečné 
opakovanie  
Záverečné 
opakovanie  
Záverečné 
opakovanie  

Žiak si upevňuje 
získané vedomosti.  

Žiak si upevňuje 
získané vedomosti.  

  MUV  
MDV  
OZO 
DVA  

Uč. 110 - 115  

 3. Podstatné mená Podstatné mená Vyvodiť definíciu 
podstatných 
mien   na 
konkrétach.  
 

Žiak vie zadefinovať 
podstatné mená. Vie 
sa na ne opýtať 
správnou otázkou. 
Pozná ich ako 
pomenovania osôb, 
zvierat a vecí. Vie ich 
nájsť  v textoch. 

DVA  
OZO  
ENV  

MUV 
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 3. Podstatné 
mená 

Podstatné mená  
Všeobecné a vlastné 
podstatné mená   
Všeobecné a vlastné 
podstatné mená  
Vlastné podstatné mená 
osôb  
 
 

    

 .  Pojmová 
mapa   

Pojmová mapa, Sedem 
divov sveta  
(s. 2 – 3)  

Pojmová mapa   Charakterizovať 
vlastnými slovami 
pojmové mapy, 
využívať pojmové 
mapy pri opakovaní 
učiva. Vedieť 
samostatne 
porozprávať o danej 
téme prostredníctvom 
pojmovej mapy, tvoriť 
v skupine pojmové 
mapy výberom z 
ponuky slov, slovných 
spojení.  

MDV, 
OSR, 
RLK  

 

 4. 
 

Tvorenie slov 
predponami   

Tvorenie  slov 
 predponami, 
 Zo školských 
lavíc (s. 8 – 12)  

Tvorenie slov predponami, 
pravopis a výslovnosť 
predponových odvodením. 
Komiks – dejová 
postupnosť v komikse.  

Uplatňovať pravopis 
predpôn, identifikovať 
slabičné a neslabičné 
predpony, rozlišovať 
význam slov 
utvorených rôznymi 
predponami, používať 
slová s predponami v 
texte. Vysvetliť pojem 
komiks, čítať komiks 
so zameraním na 

ENV, 
MUV, 
OSR, 
RLK  

 

10 
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dejovú postupnosť, 
zoradiť obrázky podľa 
dejovej postupnosti.  

 4.  Umelecký a 
vecný text, 
Vybrané slová  

Umelecký a vecný text, 
Vybrané slová (s.13 – 
15)  

Vybrané slová, pravopis 
slov s i/í, y/ý po obojakej 
spoluhláske b, m, p, r, s. 
Umelecký a vecný text, 
kľúčové slová, osnova v 
umeleckom a náučnom 
texte, tvorivé písanie. 
Pravopis vybraných slov.   

Vymenovať vybrané 
a príbuzné slová po 
spoluhláskach b, m, 
p, r, s, v, z, rozoznať 
pravopis vybraných 
a príbuzných slov, 
používať vybrané a 
príbuzné slová v 
texte. Vysvetliť 
pojmy umelecký text 
a vecný text. 
Prakticky rozoznať 
umelecký a vecný 
text. Zreprodukovať 
ústne a písomne 
kratší prečítaný text, 
dodržiavať časovú 
postupnosť deja. 
Tvoriť vlastné texty 
zodpovedajúce 
komunikačnému 
zámeru.  

ENV, 
MUV, 
OSR, 
RLK  

 

 1.  Vybrané slová  Vybrané slová po b 
(s.16 – 19)  

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

Uplatniť pravopis 
vybraných a 
príbuzných slov, ktoré 
rovnako alebo 
podobne znejú, ale 
majú odlišný význam 
(byť – biť, dobyť – 

DOV, 
OSR, 
RLK  
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dobiť, bydlo – bidlo). 
Uplatniť pravopis 
geografických názvov 
s i/í, y/ý po obojakej 
spoluhláske (Bytča, 
Bystrica).  

 1.  Vybrané slová  Vybrané slová po m (s. 
20 – 23)  

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

Uplatniť pravopis 
vybraných a 
príbuzných slov, ktoré 
rovnako alebo 
podobne znejú, ale 
majú odlišný význam 
(mys – miss, my – mi, 
mykať – mihať). 
Uplatniť pravopis 
geografických názvov 
s i/í, y/ý po obojakej 
spoluhláske (Myjava). 
Kontrolný diktát 
(Vybrané slová po b, 
m)  

ENV, 
OSR  
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M.  
 

T.  Tematický 
celok  

Téma  Obsahový štandard  Výkonový štandard  
Prierezové 
témy  

 2. Vybrané slová   Vybrané slová po p (s. 24 
– 27)  

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

Uplatniť pravopis vybraných a 
príbuzných slov, ktoré rovnako alebo 
podobne znejú, ale majú odlišný 
význam (pysk – pisk, pýcha – pichá, 
dopyt – dopiť, prepych – prepichnúť).  

DOV, 
OSR, RLK  

 2.  Vybrané slová   Vybrané slová po r (s. 28 
– 31)  

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

Uplatniť pravopis vybraných a 
príbuzných slov, ktoré rovnako alebo 
podobne znejú, ale majú odlišný 
význam (krištáľ – kryštál, Rím – rým). 
Uplatniť pravopis geografických 
názvov s i/í, y/ý po obojakej 
spoluhláske (Torysa, Korytnica). 
Kontrolný diktát (Vybrané slová po p, 
r)  

ENV, 
OSR, 
VMR  

 3.  Vybrané slová   Vybrané slová po s (s. 32 
– 34)  

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

Uplatniť pravopis vybraných a 
príbuzných slov, ktoré rovnako alebo 
podobne znejú, ale majú odlišný 
význam (synka – sinka, syra – síra, 
sýta – sitá, syčí – sipí).  

ENV  

 3.  Vybrané slová   Vybrané slová po v (s. 35 
– 38)  

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

Uplatniť pravopis vybraných a 
príbuzných slov, ktoré rovnako alebo 
podobne znejú, ale majú odlišný 
význam (vyť – viť, výr – vír, vila – 
víla). Uplatniť pravopis predpôn vy-, 
vý-. Uplatniť pravopis geografických 
názvov s i/í, y/ý po obojakej 
spoluhláske (Vyhne).  

ENV, OSR  
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 4.  Vybrané slová   Vybrané slová po z, 
Vybrané slová – 
opakovanie (s.39 – 40)  

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

Uplatniť pravopis vybraných a 
odvodených slov s i/í, y/ý po z. 
Fixácia učiva o vybraných a 
príbuzných slovách, ktoré rovnako 
alebo podobne znejú, ale majú 
odlišný význam. Vedieť uplatniť 
pravopis pri písaní geografických 
názvov s i/í, y/ý po obojakej 
spoluhláske. Kontrolný diktát 
(Vybrané slová po s, v, z)  

ENV,  
RLK 

 4.  Spodobovanie   Spodobovanie, Delenie 
hlások na znelé a neznelé 
(s. 41 – 44)  

Spodobovanie, Delenie hlások na znelé 
a neznelé.  

Poznať princípy spodobovania a 
vedieť odôvodniť, prečo a kedy k 
danému javu dochádza. Uplatniť 
výslovnosť a pravopis spodobovaných 
spoluhlások. Rozdeľovať hlásky na 
párové znelé, párové neznelé, 
nepárové znelé.  

RLK  

 1.  Diskusia, 
 názor 
Spodobovanie  

Diskusia,  názor, 
 Spodobovanie 
spoluhlások na konci slov 
(s. 45 – 49),  

Diskusia, názor. Spodobovanie 
spoluhlások na konci slov.  

Vysvetliť pojem diskusia, diskutovať 
na určitú tému, vysloviť a obhájiť si 
vlastný názor v diskusii, dodržiavať 
pravidlá správania počas diskusie. 
Uplatniť výslovnosť a pravopis 
znelých párových spoluhlások na 
konci slov a neznelých spoluhlások na 
konci slov.  
Prejaviť vlastný názor primeraným 
spôsobom.  

MUV,  
OSR,  
RLK,  
VMR  

 2.  Spodobovanie   Spodobovanie vo vnútri 
slova, Spodobovanie na 
hranici slov pri splývavej 
výslovnosti (s. 50 – 53)  

Spodobovanie  na  konci slova vo  vnútri 
Spodobovanie na hranici slov pri 
splývavej výslovnosti.  

Uplatniť výslovnosť a pravopis 
spodobovaných spoluhlások na 
morfematickom švíku. Uplatniť 
výslovnosť a pravopis spodobovaných 
spoluhlások na  

VMR, 
OZO, 
OSR, RLK 
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M.  
 

T.  Tematický 
celok  

Téma  Obsahový štandard  Výkonový štandard  
Prierezové 
témy  

 1.  Spodobovanie   Pravidlá pravopisu a 
výslovnosť spoluhlásky v. 
Opakovanie  
spodobovanie. (s. 54 – 57)  

Pravidlá pravopisu a výslovnosť 
spoluhlásky v.  

Uplatniť pravopis a výslovnosť 
spoluhlásky v.  
Aplikovať osvojené poznatky o 
spodobovaní. Uplatniť výslovnosť a 
pravopis spodobovaných spoluhlások.  
Kontrolný diktát (Spodobovanie)  

ENV, 
RLK, 
VMR  

 2.  Riešenie 
konfliktov  

Riešenie konfliktov (s. 58)  Riešenie konfliktov  Prejaviť vlastný názor primeraným 
spôsobom a primeranými jazykovými 
prostriedkami na konfliktnú situáciu. 
Poznať niektoré stratégie riešenia 
konfliktu.  

ENV, OSR  

 3.  Priama reč, 
Robíme 
rozhovor  

Priama reč, Interview, 
cielený rozhovor (s. 59 – 
62)  

Priama reč, uvádzacia veta, úvodzovky. 
Interview, cielený rozhovor.  

Vysvetliť pojem priama reč, rozoznať 
priamu reč v hovorenom prejave, na 
základe úvodzoviek a uvádzacej vety 
identifikovať priamu reč v texte, 
rozlíšiť uvádzaciu vetu od priamej reči. 
Vysvetliť pojem interview, písomne 
koncipovať jednoduché otázky a 
odpovede ako koncept a interview, 
zrealizovať so spolužiakmi interview o 
aktuálnej udalosti. Rozvíjať 
obohacovanie aktívnej a pasívnej 
lexiky, rozlišovať spisovné tvary. 
Kontrolný diktát (Opakovanie učiva za 
1. polrok).  

OSR, 
VMR  

 1.  Slovné druhy  Slovné druhy, Podstatné 
mená (s. 63 – 65)  

Ohybné a neohybné slovné druhy. 
Podstatné mená. Vlastné podstatné mená.  

Upevniť si osvojené vedomosti o 
slovných druhoch. Vedieť deliť slová 
do skupín, slovných druhov. Rozlíšiť 
ohybné a neohybné slovné druhy. 
Vedieť rozlíšiť všeobecné a vlastné 
podstatné mená, uplatniť pravopis v 
názvoch štátov a v pomenovaniach 

ENV, 
MDV, 
OSR, 
VMR  

1 
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príslušníkov národov,  určiť 
gramatické kategórie podstatných 
mien. 

 2.  Slovné druhy  Opakovanie, Vlastné 
podstatné mená, Vlastné 
mená štátov a národností, 
Vlastné mená svetadielov 
a vesmírnych telies. (s.  
66 – 70)  

Vedieť rozlíšiť všeobecné a vlastné 
podstatné mená. Vlastné mená štátov a 
národností, Vlastné mená svetadielov a 
vesmírnych telies  

Rozlíšiť všeobecné a vlastné podstatné 
mená. Uplatniť pravopis v názvoch 
štátov a v pomenovaniach príslušníkov 
národov. Uplatniť pravopis v názvoch 
vesmírnych telies. Vlastné mená 
správne používať v reči.  

MUV, 
RLK  

 3  Slovné druhy  Komiks,Podstatné mená 
(s. 71 – 74)  

Komiks, Rod podstatných mien. Číslo 
podstatných mien.  

Kontrolný diktát (Vlastné podstatné 
mená) Komiks, dejová postupnosť v 
komikse. Poznať pojem komiks, čítať 
komiks so zameraním na dejovú 
postupnosť, zoradiť obrázky podľa 
dejovej postupnosti. Určiť mužský, 
ženská a stredný rod podstatných mien.  
Určiť jednotné a množné číslo 
podstatných mien.  

DOV, 
ENV  
MUV, 
OSR  

 1.  Slovné druhy  Pád podstatných mien, 
Nominatív, Genitív (s. 75 
– 78)  

Pád podstatných mien, základný tvar 
podstatných mien.  

Vymenovať pádové otázky a latinské 
názvy pádov. Skloňovať podstatné mená 
podľa jednotlivých pádov.  

ENV, 
MDV, 
OSR  

 2.  Slovné druhy  Pád podstatných mien, 
Datív,  
Akuzatív, Lokál (s. 78 – 
80)  

Pád podstatných mien, základný tvar 
podstatných mien.  

Vymenovať pádové otázky a latinské 
názvy pádov. Skloňovať podstatné mená 
podľa jednotlivých pádov..  

ENV, OSR  

 3.  Slovné druhy  Pád podstatných mien, 
Inštrumentál, Skloňovanie  
podstatných mien (s. 81 – 

Pád podstatných mien, základný tvar 
podstatných mien.  

Vymenovať pádové otázky a latinské 
názvy pádov. Skloňovať podstatné 
mená podľa jednotlivých pádov, určiť a 

ENV, OSR  
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83)  vytvoriť základný tvar podstatného 
mena, použiť tvary podstatných mien 
vo vetách a v texte.  

 4.  Slovné druhy, 
Tvoríme príbeh 
podľa osnovy  

Prídavné mená, Kľúčové 
slová, Osnova (s. 84 – 88)  

Prídavné mená, rod prídavných mien.  Rozlíšiť ohybné a  neohybné slovné 
druhy.  
Identifikovaťprídavné mená v texte. 
Určiť gramatické kategórie prídavných 
mien. Určiť rod prídavných mien. 
Vysvetliť pojem kľúčové slová. 
Identifikovať kľúčové slová v 
umeleckom a vecnom texte. 
Porozprávať prostredníctvom 
kľúčových slov krátky príbeh. Vedieť 
napísať osnovu a zreprodukovať text 
podľa napísanej osnovy.  

OSR, 
VMR  

 1.  Slovné druhy Prídavné mená (s. 89 – 
92)  

Číslo prídavných mien. Pád prídavných 
mien, základný tvar prídavných mien.  

Určiť číslo prídavných mien. Určiť pád 
prídavných mien, určiť základný tvar 
prídavného mena, určiť zhodu 
podstatného a prídavného mena v rode, 
čísle a páde.  

DOV, 
MUV, 
OSR  

 2.  Opis osoby a 
literárnej 
postavy  

Opis literárnej osoby (s. 
93)  

Opis literárnej osoby (ústne, písomne).  Opísať podľa predlohy osobu, 
vymenovať charakteristické črty 
opisovanej osoby, vonkajšie a vnútorné 
vlastnosti.  

DOV, 
MUV, 
OSR  

 3. Slovné druhy  Zámená (s. 94 – 98)  Zámená, druhy zámen (osobné a 
privlastňovacie). Zámená -funkcia 
zámen, druhy zámen, funkcia zámen vo 
vete, druhy zámen: osobné a 
privlastňovacie.  

Identifikovať zámená v texte, rozoznať 
druhy zámen, používať zámená v ústnej 
aj písomnej komunikácii.  

OSR, OZO  

 4.  Slovné druhy  Číslovky (s. 99 – 103)  Číslovky, základné, radové.  Identifikovať základné a radové 
číslovky, správne skloňovať číslovky, 
uplatniť pravopis čísloviek do 100.  

OSR, 
MUV, 
VMR  

 1.  Slovné druhy  Slovesá, Neurčitok (s. 104 Slovesá, neurčitok.  Určiť základný tvar slovesa – neurčitok.  OSR, 

4 
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– 106)  MDV, 
VMR  

 2.  Slovné  druhy, 
Rozprávanie, o 
čom sme čítali  

Slovesá, Osoba a číslo 
slovies,  
Rozprávanie, Osnova (s. 
107 – 111) 

Časovanie slovies. Gramatické kategórie 
slovies – osoba, číslo. Reprodukcia, 
časová postupnosť deja. Reprodukcia 
rozprávania, časová postupnosť, pojem 
reprodukcia textu.  

Správne časovať slová. Určiť 
gramatické kategórie (osobu, číslo), 
správne časovať sloveso byť vo 
všetkých časoch.. Zreprodukovať ústne 
a písomne kratší prečítaný text, 
dodržiavať časovú postupnosť deja, 
vedieť napísať dejovú postupnosť 
rozprávania, písomne priradiť správne 
nadpisy k dejovej osnove.  

OSR, 
VMR  

 3.  Slovné druhy, 
Plagát  

Slovesné časy, Plagát (s. 
112 – 117)  

Časovanie slovies, prítomný čas, minulý 
čas, budúci čas. Plagát.  

Určiť gramatickú kategóriu času 
slovies. Rozlišovať dva spôsoby 
tvorenia budúceho času. Nájsť ho v 
texte a použiť ho. Vlastnými slovami 
charakterizovať plagát, rozlíšiť na aké 
účely sa plagát používa, vytvoriť 
jednoduchý plagát k aktuálnej udalosti.   

MDV, 
OSR  

 4.  Slovné druhy  Opakovanie – ohybné 
slovné druhy,  
Neohybné slovné druhy, 
Príslovky  
(s. 118 – 122)  

Ohybné slovné druhy. Neohybné slovné 
druhy. Príslovky  

Charakterizovať ohybné slovné druhy. 
Vedieť deliť slová do skupín, slovných 
druhov. Vedieť určiť gramatické 
kategórie ohybných slovných druhov. 
Kontrolný diktát (Ohybné slovné 
druhy). Charakterizovať neohybné 
slovné druhy, vymenovať neohybné 
slovné druhy, určiť neohybné slovné 
druhy v texte. Vyhľadať príslovky v 
texte na základe otázok. Vyhľadať 
príslovky v texte na základe otázok: 
kde? kedy? ako?  

MDV, 
OSR  

 1.  Slovné druhy  Neohybné slovné druhy (s. 
123 – 126)  

Predložky, pravopis predložiek a ich 
funkcia. Spojky, najfrekventovanejšie 
spojky (a, ale, keď, aby, že atď.).  

Identifikovať predložky v texte, uplatniť 
správnu výslovnosť a pravopis 
predložiek v s/so, z/zo, k/ku s osobnými 
zámenami. Identifikovať spojky v texte, 

OSR, 
VMR  
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vymenovať spojky, ktoré sa v reči 
najčastejšie nachádzajú.   

 2.  Slovné druhy  Neohybné slovné druhy (s. 
120 – 128)  

Častice. Citoslovcia. Opakovanie – slovné 
druhy.  

Rozoznať v texte častice, určiť funkciu 
častíc. Rozoznať v texte citoslovce, 
určiť funkciu citosloviec.  
Vedieť deliť slová do skupín, slovných 
druhov. Rozlíšiť ohybné a neohybné 
slovné druhy. Aplikovať vedomosti o 
slovných druhoch v praxi. Kontrolný 
diktát (Neohybné slovné druhy)  

OSR  

 3.  Opakovanie  Zo školských lavíc, 
Rozprávanie, Komiks, 
Opakovanie učiva 4.  
ročníka, Veselý test (s. 130 
– 136)  

Kontrolný diktát (Opakovanie 4. ročníka 
ZŠ).  

Kontrolný diktát (Opakovanie 4. 
ročníka ZŠ). Prerozprávať komiks so 
zameraním na dejovú postupnosť. 
Opakovanie učiva 4. ročníka zábavnou 
formou prostredníctvom testových 
otázok. Napísať opis ilustrácie.  

DOV, 
OSR, 
MDV, 
RLK  
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Matematika 4. ročník 

Mesiac Týždeň Tematický celok/Téma  Požiadavky na vedomosti a zručnosti   Výchovné ciele  

IX 

1. 

Sčítanie a odčítanie  
prirodzených čísel do 10000  

Vytváranie čísel (1000-10000)  

Zobrazenie na číselnej osi, porovnávanie zaokrúhľovanie na 

desiatky  

Vie čítať , písať, porovnávať 

štvorciferné čísla. Vie číslo 

rozložiť. Vie číslo zapísať 

pomocou jednotiek , desiatok, 

stoviek a tisícok. Získať 

poznatky o zaokrúhľovaní na 

desiatky.  

 1.  

Pamäťové a písomné sčítanie a odčítanie do 10000  
 

Vedieť sčítať a odčítať spamäti 

jednoduché príklady. Ovládať 

algoritmus písomného sčítania 

a odčítania. Vie urobiť 

kontrolu správnosti. Vedieť 

sčítať a odčítať spamäti 

jednoduché príklady. Ovládať 

algoritmus písomného sčítania 

a odčítania. Vie urobiť 

kontrolu správnosti.   

 2.  

Pamäťové a písomné sčítanie a odčítanie do 10000  
Sčítanie a odčítanie s použitím kalkulačky  Riešenie 

jednoduchých a zložených slovných úloh   

Vie sčitovať a odčitovať 
pomocou kalkulačky . Vie riešiť 
jednoduché SÚ na sčítanie a 
odčítanie. Vie riešiť SÚ na 
sčítanie typu:  

a) z dvoch sčítancov určiť 

súčet   

b) zväčšiť   

Vie riešiť 
slovné 
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úlohy na 
odčítanie: 
a) 
zmenšiť o 
....  
b) porovnávanie rozdielom 

 2.  

Riešenie jednoduchých a zložených slovných úloh   

Vie riešiť jednoduché SÚ na 
sčítanie a odčítanie. Vie riešiť 
SÚ na sčítanie typu:  

a) z dvoch sčítancov určiť 

súčet   

b) zväčšiť   

Vie riešiť 
slovné 
úlohy na 
odčítanie: 
a) 
zmenšiť o 
....  
b) porovnávanie rozdielom 

 3.  

Zložené slovné úlohy  

 

 

 

Vie riešiť zložené slovné úlohy 

typu   

a) a+ b+ c                         

b) a- b- c   

c) a-( b+ c )                     

d)( a+ b) – c   

e) a + ( a + b )                  

f) a + ( a- b )   

 4. Aplikačné úlohy a úlohy na rozvoj  
matematického myslenia  

Riešenie slovných úloh  

Vie riešiť zložené slovné úlohy. 

Vie overiť správnosť riešenia. 

Vie matematizovať reálne 

situácie .  
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X 

1. Opakovanie a prehĺbenie   
učiva 3. ročníka Násobenie 
a delenie  
 

O jedle  

 

 

 

Spamäti vedieť pohotovo vypočítať základné spoje násobenia 
a delenia v obore násobilky do 100.  
Vedieť riešiť jednoduché slovné úlohy na násobenie a delenie 

a úlohy na priamu úmernosť.  

 

 

Pracuj presne a kontroluj sa.  
Zdravé stravovanie.  

 

Počtové operácie a zátvorky Poznať hierarchiu počtových operácií a prednosť zátvoriek pri 
počítaní.  
Riešenie rovníc.  

Dodržiavaj dohodnuté 

postupy.  

Koľkokrát  Vedieť porovnávať podielom a riešiť slovné úlohy na 

porovnanie podielom.  

Pomáhaj priateľom pri riešení 

problémov.  

Zlomky  Vedieť vyznačiť danú časť celku, povedať aká časť celku je 

vyznačená.  

Vychutnaj si odmenu za 

presnú prácu.  

G: Dĺžka úsečky,   Rysovanie danej úsečky, meranie – s presnosťou na cm, mm.   Pracuj presne a dôsledne.  

1.  G: Jednotky dĺžky  Premena jednotiek dĺžky – mm, cm, dm, m, km.   

Desatinné číslo  Názorne sa oboznámiť s desatinným číslom.  Prechod na euro.  

Rozvoj čísla v desiatkovej sústave  Vedieť zapísať rozvoj (rozvinutý zápis) čísla v desiatkovej 

sústave, počítať po 1, 10, 100, 1 000, písať a čítať čísla do 

10 000.  

Svoje pomôcky si udržuj v 

čistote a poriadku.  

Porovnávanie, usporiadanie  

 

Vedieť porovnať čísla v obore do 10 000 a riešiť slovné úlohy na 

porovnávanie, riešenie rovníc.  

Pravidelne sa pohybuj.  

Číselná os  Znázorniť číslo na číselnej osi.  

 

 

2. G: Kružnica a kruh  Poznať rozdiely medzi kružnicou a kruhom, pojmy polomer, 

priemer, vedieť ich zostrojiť.  

Nauč sa orientovať v prírode  

  Zaokrúhľovanie  

 

Poznať základný algoritmus zaokrúhľovania v obore do 10 000. 

Približné počítanie so zaokrúhľovanými číslami.  

Pravidelne sa pohybuj v 

prírode, upevňuj si 

zdravie.  

Násobenie a delenie 10, 100,  1 

000  

Vedieť pohotovo násobiť a deliť 10, 100, 1 000 v obore do 

10 000. Slovné úlohy.  

 

2. Sčítanie a odčítanie do 10 000 Na 

výstave kvetov  

Sčítanie a odčítanie v obore do 10 000.  

Riešenie zložených slovných úloh v obore do 10 000.  

Spoznávaj svoju vlasť.  

 

 



 66

  Rímske čísla  Vedieť zapísať čísla rímskymi číslami.  Prekážky sú na to, aby sa 

prekonávali.  

G: Rovinné útvary  Pomenovanie a rysovanie trojuholníka, štvorca a obdĺžnika  (v 

štvorcovej sieti).  

Pracuj čisto a presne.  

 3.  Násobenie a delenie 
prirodzených čísel v obore  do 10 
000  
Násobenie spamäti do 100 mimo  

oboru násobilky  

 

 

 

Násobenie do 100 v obore veľkej násobilky. Riešenie 

jednoduchých slovných úloh na násobenie. Oboznámiť sa s 

riešením úloh na neprázdny prienik. Riešenie rovníc.  

 

 

 

Pravidelne športuj.  

4.  Delenie spamäti do 100  Vedieť deliť spamäti do 100 v obore veľkej násobilky, riešenie 

jednoduchých slovných úloh na delenie. Riešenie rovníc.  

Poriadok na pracovnej ploche.  

G: Kolmice  

Rysovanie kolmíc, pravý uhol  

Pojmy: zvislý a vodorovný smer, kolmá priamka, kolmica, pravý uhol.  
Naučiť sa pomocou trojuholníka s ryskou rysovať kolmicu  

- na danú priamku  

- prechádzajúcu bodom, ktorý leží na priamke  

- prechádzajúcu bodom, ktorý na priamke neleží  

Pravidelná kontrola pomôcok.  
Presná práca záruka úspechu.  
 

XI 

1.  G: Pravý uhol  

 

Časová rezerva  

Vedieť identifikovať pravý uhol medzi skupinou geometrických 

útvarov.  

Dodržuj pracovné postupy.  

2.  Krížom krážom násobením  

a delením spamäti Zopakuj 

si... 

Opakovanie sčítania a odčítania trojciferných čísel, násobenia a 

delenia do 100, riešenie nerovníc a rovníc.  

 

3.  Delenie so zvyškom v obore do  

100  

Nákup pod jednou strechou  

Delenie so zvyškom v obore do 100. Kontrola. Slovné úlohy.  

 

Riešenie jednoduchých a zložených slovných úloh.  

Dodržuj dohodnuté pravidlá.  
Zdravé stravovanie.  

4.  Triedenie podľa dvoch vlastností 

Násobenie jednociferným číslom v 

obore do 10 000  

Oboznámiť sa s triedením podľa dvoch vlastností.  Vedieť 

písomne násobiť jednociferným číslom v obore do 10 000.  

 

 

 

Odvážnym šťastie praje.  

Pouč sa z minulých chýb.  
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XII 

1. 

2.  

Násobenie jednociferným číslom v 

obore do 10 000  

Vedieť písomne násobiť jednociferným číslom v obore do 10 000. 

Riešenie slovných úloh na násobenie. Zopakovať hierarchiu 

počtových operácií.  

Opakovanie je matkou 
múdrosti.  
 

3.  G: Rysovanie štvorca a obdĺžnika Vedieť zostrojiť štvorec a obdĺžnik pomocou pravítka s ryskou za 

využitia kolmíc, vedieť ich zostrojiť pomocou kružidla.  

Nedaj sa odradiť náročnými 

úlohami.  

I 

1.  Násobenie na kalkulačke Zopakuj 

si...  

Oboznámiť sa s násobením na kalkulačke.  

Opakovať sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie, riešenie slovných 

úloh, numeráciu, premenu jednotiek dĺžky.  

Pravidlá spoločenského 
správania.  
Nemíňaj na zbytočnosti – 

sporenie.  

2.  Zopakuj si...  Opakovať numeráciu, riešenie rovníc, riešenie slovných úloh, názvy 

počtových operácií a vzťahy medzi nimi.  

Vhodne sa obleč na 
slávnostné príležitosti.  
Nezabúdaj na priateľov.  

G: Pentamino Oboznámiť sa so stratégiou riešenia úloh s pentaminom.  Spoj svoje sily.  

3.  Numerácia v obore prirodzených 
čísel  
Zápis čísla v desiatkovej sústave  

 

 

Vedieť zapísať a prečítať prirodzené čísla. Upevniť predstavu o 
rádoch číslic.  
Vedieť rozkladať čísla v desiatkovej sústave. Pohotovo počítať po 1, 

10, 100, 1 000, 10 000...  

 

 

Spoznávaj svet okolo seba.  

Neboj sa náročných úloh.  

II 

1.  Porovnávanie, usporiadanie  

 

Nerovnice  

Vedieť porovnať prirodzené čísla. Upevniť predstavu o rádoch číslic.  
Vedieť riešiť nerovnice typu n < a alebo n > b v jednoduchých 

prípadoch s uvedením všetkých riešení. Slovné úlohy na 

porovnávanie. Zobrazenie čísla na číselnej osi.  

Radosť z prekonávania 
prekážok.  
Buď hrdý na históriu 

Slovenska.  

2.  Odhady  

 

Porovnávanie odhadov v skupine budovať reálne predstavy o 

svete okolo nás.  

 

 Zaokrúhľovanie  Vedieť zaokrúhliť prirodzené číslo.  Dodržiavaj dohodnuté 

pravidlá.  

3.  Približné počítanie Zopakuj 

si...  

Vedieť využiť zaokrúhľovanie pri približnom počítaní. Opakovať 

numeráciu, sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie, zlomky, riešenie 

slovných úloh.  

 

 

Používaj poznatky zo školy pri 

riešení praktických úloh.  
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III 

1.  G: Súčet a rozdiel dĺžok úsečiek  

 

Vedieť určiť súčet a rozdiel dĺžok úsečiek.  Nehanbi sa požiadať o 

pomoc, ak si nevieš rady.  

Premena jednotiek dĺžky, hmotnosti 

a času  

Násobiť a deliť pohotovo 10, 100, 1 000...Zopakovať premenu 

jednotiek dĺžky. Oboznámiť sa s premenou jednotiek hmotnosti, času.  

Využi každú príležitosť na 

spoznávanie sveta, ktorý nás 

obklopuje.  

2.  

 

G:Násobok dĺžky úsečky Zopakuj si... Vedieť určiť násobok dĺžky úsečky.  

Opakovanie porovnávanie dĺžok úsečiek, pojmy trojuholník, štvorec, 

obdĺžnik, rysovanie kružnice, priamky, trojuholníka, štvorca a 

obdĺžnika.  

Tvorivé myslenie.  

  Sčítanie a odčítanie v obore 
prirodzených čísel  
Sčítanie a odčítanie spamäti  

 

 

Vedieť pohotovo spamäti sčítať a odčítať násobky 10, 100, 1 

000... Riešiť slovné úlohy. Zopakovať názvy počtových operácií.  

 

 

Hľadaj možnosti ochrany vôd.  
Enviromentálna výchova  

3.  Poradie sčítancov Kruhový 

diagram Zopakuj si...  

Poznať pravidlo o zámene sčítancov a o združovaní sčítancov. 

Oboznámiť sa s kruhovým diagramom ako prostriedkom na 

zaznamenanie údajov. Zopakovať zlomky, zaokrúhľovanie, 

porovnávanie, rímske čísla.  

Pomôž priateľovi v 
ťažkostiach.  
Svoje nároky prispôsobuj 

možnostiam.  

4.  Písomné sčítanie a odčítanie  Vedieť písomne sčítať a odčítať prirodzené čísla. Kontrola sčítania a 
odčítania.   
Oboznámiť sa s riešením nerovníc typu a< n < b.   

Párne a nepárne čísla. Riešiť slovné úlohy.   

Nezabúdaj na kontrolu 
ukončenej práce.  
Enviromentálna výchova.  

Počtové výkony na kalkulačke 

Zopakuj si...  

Počítanie na kalkulačke.  

Opakovanie násobenia a delenia, porovnávania, názvov počtových 

operácií, riešenia slovných úloh, zaokrúhľovania.  

Poznaj svoje práva i 

povinnosti.  

IV 

1.  Násobenie a delenie v obore 
prirodzených čísel  
Násobenie jednociferným číslom  

Približné násobenie  

 

 

Vedieť písomne násobiť viacciferné čísla jednociferným činiteľom. 

Približné počítanie so zaokrúhlenými číslami.  

 

 

Postupuj presne podľa 

pravidiel.  

2.  Násobenie dvojciferným číslom  Poznať algoritmus písomného násobenia dvojciferným činiteľom.   
Vedieť písomne násobiť dvojciferným činiteľom.   

Slovné úlohy. Nepriamo sformulované úlohy.  

Neľakaj sa ťažkých úloh. 

Pravidelná príprava na 

vyučovanie.  
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3.  Násobenie trojciferným číslom 

Násobenie viacerých činiteľov  

Poznať algoritmus a vedieť písomne násobiť trojciferným činiteľom. 

Vedieť násobiť tri a viac činiteľov. Riešenie rovníc.  

Buď tolerantný.  

4.  Zopakuj si...  

G: Obvod trojuholníka, štvorca a 

obdĺžnika  

Opakovanie zaokrúhľovania, sčítania a odčítania, numerácie. Vedieť 

vypočítať obvod trojuholníka, štvorca a obdĺžnika.  

Presnosť a estetika práce.  

Športom k zdraviu.  

 

V 

1.  Delenie so zvyškom  

Sedem úloh o čísle sedem  

Opakovanie delenia so zvyškom.  

Delenie číslom 1 a sebou samým.  

Ochrana životného prostredia.  

2.  Delenie spamäti, delenie peňazí  Vedieť pohotovo deliť čísla, ktoré sú násobkami 10, 100, 1 000... 

poznať algoritmus písomného delenia jednociferným deliteľom.  

Nehanbi sa využiť rady 

starších.  

3.  Písomné delenie jednociferným 

číslom  

poznať algoritmus písomného delenia jednociferným deliteľom. 

Riešenie slovných úloh. Kontrola delenia.  

Pravidelný tréning – záruka 

úspechu.   

  Priemerne  Oboznámiť sa s výpočtom priemernej hodnoty.  Udržuj si poriadok aj vo 

svojich osobných veciach.  

4.  G: Obsah trojuholníka, štvorca a 

obdĺžnika v štvorcovej sieti  

Oboznámiť sa s obsahom štvorca, obdĺžnika, trojuholníka a 

mnohouholníka v štvorcovej sieti.  

Chráň zeleň aj v okolí školy.  

VI 

1.  Krížom-krážom delením  

 

 

Písomné delenie so zvyškom  

Zopakuj si  

Vedieť pohotovo používať algoritmus písomného delenia 
jednociferným deliteľom. Riešiť slovné úlohy, rovnice, približné 
počítanie so zaokrúhlenými číslami. Algoritmus písomného delenia so 
zvyškom  
Opakovanie sčítania, odčítania, násobenia, delenia, porovnávania, 

názvov počtových operácií, riešenia slovných úloh, hierarchiu 

počtových operácií.  

Dôveruj ale preveruj. 
Podeľ sa so svojím 
priateľom o radosť i 
starosť.  
Vyjadruj sa stručne a 

presne.  

2.  Opakovanie učiva 4. ročníka 

Numerácia 

 

Opakovanie čítania a písania čísel, rozkladu čísla v desiatkovej sústave, 

porovnávania prirodzených čísel, riešenia nerovníc.  

 

Dodržuj pitný režim  

3.  Počtové operácie  

 

G: Opakovanie učiva 4. ročníka  

Opakovanie sčítania a odčítania prirodzených čísel, názvy počtových 
operácií, riešenia slovných úloh.  
Opakovanie geometrie  

Opakovanie – matka 
múdrosti.  
Bezpečnosť a ochrana zdravia.  

4.  Počtové operácie  Súhrnné opakovanie  Enviromentálna výchova.  
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Matematika 5. ročník                   5 hodín týždenne      165 hodín ročne 

Mesiac Týždeň Tematický celok Téma 

IX. 

1 

1. Opakovanie a 
prehlbovanie učiva 
1.-4. ročníka.  
 

Opakovanie a prehĺbenie numerácie. 
Číselná os. 
Zaokrúhľovanie a porovnávanie. 
Sčitovanie a odčitovanie prirodzených čísel. 
  

2 

 

Sčitovanie a odčitovanie prirodzených čísel 
písomne. 
Násobenie a delenie prirodzených čísel 
jednociferným deliteľom. 

3 
 Delenie so zvyškom. 

Slovné úlohy. 

4 

 

Delenie so zvyškom. 
Slovné úlohy. 

X. 

1 

 2. Vytvorenie oboru prirodzených 
čísel do a nad milión. 

Prirodzené číslo, cifra, číslica. 
Rád číslice. Zápis prirodzeného čísla. 
Číselná os. Vzdialenosť na číselnej osi. 
Znaky ≥ , ≤, =, usporiadanie prirodzených 
čísel. 

2 

 

Zaokrúhľovanie nahor, nadol. 
Rímske číslice. 
Zobraziť číslo na číselnej osi. 
 

3 
  Vytvorenie predstavy o veľkých číslach. 

Rád číslice v zápise prirodzeného čísla. 

4 

 

Čítanie a písanie veľkých prirodzených čísel. 
Porovnávanie a usporiadanie prirodzených 
čísel. 
Zaokrúhľovanie prirodzených čísel. 
 

XI. 

1 

 

Číselná os. 
Vzdialenosť na číselnej osi. 

2 
 

Precvičovanie a upevňovanie učiva. 

3 

3. Počtové výkony s prirodzenými 
číslami. 

Spamäti a písomne sčítať a odčítať primerane 
veľké prirodzené čísla. 
Zväčšiť alebo zmenšiť o daný počet 
prirodzené číslo. 
 

4 

 

Porovnať čísla rozdielom. 
Použitie kalkulačky pri sčítaní a odčítaní 
prirodzených čísel. 
 

XII. 

1 

 

Násobenie a delenie prirodzených čísel 
spamäti a písomne ( jednociferným 
a dvojciferným deliteľom. 
 

2 
 

Násobenie a delenie prirodzených čísel. 

3 

 

Násobenie a delenie ako vzájomne opačné 
operácie. 
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I. 

1 

 

Riešenie slovných úloh v množine 
prirodzených čísel.  
 

2  Upevňovanie a precvičovanie učiva. 
3 

 

Časová rezerva. 

4 
4. Geometria a merania. Rovinné útvary- bod, priamka, polpriamka, 

úsečka, trojuholník, kružnica, štvoruholník. 
 

II 

1 

 

Priestorové útvary- kocka, kváder, ihlan, 
kužeľ, guľa, valec. 
Rysovanie- základné pravidlá rysovania. 
Rysovanie rovnobežiek  kolmíc. 
 

2 

 

Základné vlastnosti trojuholníka, štvorca, 
obdĺžnika, kružnice a kruhu. 
 

3 
 Premena jednotiek dĺžky. 

Obvod trojuholníka, štvorca a obdĺžnika. 
 

4 

 

Štvorcová sieť. 
Jednotky obsahu a ich premena. 
Obsah štvorca a obdĺžnika. 

III. 

1 
5. Súmernosť v rovine. Časová rezerva – upevňovanie učiva. 

 

2 

 

Súmernosť  zhodnosť geometrických útvarov. 
Základné pojmy. 
Osová súmernosť. Os súmernosti. 

3 

 

Osová súmernosť – zostrojiť bod 
a jednoduché rovinné útvary v osovej 
súmernosti. 
 

4 

 

Stredová súmernosť. Stred súmernosti. 
 

5 

 

Konštrukcia geometrických útvarov 
v stredovej súmernosti. 
 

IV. 

1 
 

Časová rezerva- precvičovanie a upevňovanie 
dosiahnutých vedomostí a zručností. 
 

2 6.Riešenie aplikačných úloh a úloh 
rozvíjajúcich špecifické matematické 
myslenie. 

Pravdepodobnostné hry, pokusy 
a pozorovania. 
Jednoduchý diagram. 

3  Zisťovanie počtu možností. 
 

4 
 

Vlastný pracovný návod. 

V. 

1 
 

Získavanie skúseností s prácou a organizáciou 
súborov predmetov. 

2 
 

Riešenie úloh na upevnenie učiva. 
3 

 

Časová rezerva na upevnenie a precvičenie 
učiva. 

4 7. Záverečné opakovanie. Precvičovanie a upevňovanie získaných 
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vedomostí. 

VI. 

1 
 

Upevňovanie získaných vedomostí 
a zručností. 

2  Precvičovanie a upevňovanie učiva. 
3 

 

Záverečné opakovanie 
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Slovenský jazyk                     6. ročník   3 hodiny týždenne 

 
Tematický 
celok 

TÉMA Obsahový štandard  Výkonový štandard 

IX. MORFOLÓ
GIA 
 
Prídavné 
mená 
 
Slovesá 

Akostné prídavné mená 
Stupňovanie prídavných 
mien 
Vzor pekný 
Vzor cudzí 
 
Slovesá 
 
Synonymá 
Antonymá 
 
 
vstupný test, vstupný diktát  

 Dokáže definovať prídavné mená. Pozná akostné 
prídavné mená a vie ich stupňovať. Vie skloňovať 
prídavné mená podľa vzoru cudzí a pekný. 
Ovláda pravopis prídavných mien skloňovaných 
podľa vzoru pekný a cudzí. 

 
Žiak vie charakterizovať synonymá a antonymá. 
Chápe rozdiel medzi jednovýznam. 
a viacvýznam. slovami. Z textu dokáže bezpečne 
určiť daný význam viacvýznamového slova. 

 Zhovárame 
sa 
a diskutujem
e,18.str. 

Rozhovor nie sú iba slová 
 

Vedieť rozdiel medzi monol.  Správne intonovať všetky druhy viet. 
 

X.  Rytmus 
Tempo, sila hlasu, prestávka 

Prízvučná a neprízvučná slabika. Sila hlasu, 
dôraz a ich význam v komunikácii, význam 
pauzy. 

Aplikovať poznatky o suprasegmentálnych javoch 
pri čítaní známeho i neznámeho textu, pri 
dramatizácii a umeleckom prednese textu. 

  Dramatizácia textu 
Interpunkcia – úvodzovky, 
čiarka 
Lexikológia – úvod do 
lexikológie 
Slovná zásoba 

Pojem a vymedzenie termínu interpunkčné 
znamienka, ich funkcia pri členení textu i jeho 
významu. Úvodzovky v priamej reči, čiarka 
a zásady jej písania v súvetí ( informatívne). 
Termín slovná zásoba – jadro a okraj, členenie 
slovnej zásoby. 

Vedieť zásady písania úvodzoviek v priamej reči. 
Funkcie čiarky, čiarka pri oddeľovaní oslovenia. 

XI. Lexikológia Spisovné a nespisovné slová 
Slang 
Dialekt 
Hovorové slová, knižné 
slová 
Lexikografia – práca so 
slovníkmi 
Práca s textom, čítanie 
s porozumením, aplikácia 
vedomostí – fixácia 
poznatkov. 

Kritérium spisovnosti, odlišnosť slangu ( slang 
žiacky, počítačový) , dialektu, hovorové slová 
a ich hraničné postavenie, čistota jazykového 
prejavu pri oficiálnom styku i každodennej 
komunikácii. 

Vedieť definície slovná zásoba, jadro, okraj, 
slang, dialekt, hovorové slová, knižné – 
s uvedením príkladov, hodnotenie slov z hľadiska 
spisovnosti, charakteristika miestneho 
nárečia(skúsiť). Vysvetliť význam známych 
spisovných, nespisovných, , slangových, 
hovorových 
slov v texte.  
 

XII. Tvorenie slov Odvodzovanie Štruktúra odvodeného slova, obmena významu Vysvetliť pojmy: tvorenie slov 
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- predponami, 
- príponami, 

Skladanie, 
Diktát č. 2 – 
tvorenie slov, 
predpony 
a prípony. 
Práca s textom, 
čítanie 
s porozumením, 
reprodukcia, 
dramatizácia, 
aplikácia 
vedomostí 
Morfológia – 
úvodná hodina 

slova, tvorenie podstatných mien, slovies, 
frekventované predpony i prípony. 

odvodzovaním, prípona, predpona slovotvorný 
základ, základové slovo, odvodené slovo, 
tvorenie slov skladaním a uviesť príklady. 
Pravopis prípon a predpôn. Tvorenie nových 
spisovných slov odvodzovaním a skladaním, 
rozširovanie slovnej zásoby. Práca s rôznymi 
textami umeleckého i publicistického štýlu.  
 

I.  Morfológia Aktivizácia vedomostí 
Podstatné mená – 
systematizácia 
Konkrétne a abstraktné 
podstatné mená 
Vlastné podstatné mená 
Skloňovanie  
 

Charakteristika slovného druhu PM, skloňovanie, 
Gramatické kategórie, vzory – fixácia 

a rozširovanie vedomostí. Rozdiel medzi 
abstraktnými a konkrétnymi PM, zásady 
písania veľkých písmen vo vlastných 
PM  

Poznať termíny GK, abstraktné a konkrétne PM 
s uvedením príkladov, určovanie GK, vzorov, 
spisovné skloňovanie. Vedieť vyhľadať PM 
v texte, spisovné označenie miest, ulíc, štátov, 
štátnych príslušníkov, výrobkov, pomenovaní... 
 

II.  Prídavné mená – 
systematizácia vedomostí 
Zvieracie PrM 
Privlastňovacie PrM 
Vzory páví, otcov, matkin, 
Skloňovanie, stupňovanie, 
diktát č. 3 – prídavné mená 
Opis – rozdelenie 
Opisujeme veci okolo nás - 
jednoduchý statický opis  
Príprava na  I. písomnú 
prácu zo slohu, slohová 
práca – opis, jej analýza a 
oprava 

CharakteristikaPrM, rozdelenie 
na privlastňovacie, akostné a vzťahové prídavné 
mená. Gramatické kategórie, zhoda s podstatným 
menom v rode, čísle a páde. Charakteristika 
vzorov páví, matkin, otcov, skloňovanie, 
kategória stupňovania. 
 
 
Opisný slohový postup, prostriedky, žánre 
a útvary. Jazykové prostriedky statického opisu 
porovnanie s dynamickým opisom informatívne. 

Vysvetliť a identifikovať akostné a vzťahové 
prídavné mená a vysvetliť ich  funkciu v texte. 
Vysvetliť a identifikovať zvieracie 
a privlastňovacie prídavné mená, určiť vzory 
páví, matkin, otcov a vysvetliť ich funkciu 
v texte. Zásady pravopisu v príponách vzorov 
prídavných mien. 
 
Rozlíšiť, porovnať a vysvetliť pojmy: statický 
opis, dynamický opis, uvedomuje si rozdiel medzi 
rozprávaním a opisom, vymenuje útvary opisného 
slohového postupu. Dokáže napísať jednoduchý 
opis, využíva poznatky z lexikológie 
i morfológie. 
 

III.  Slovesá – systematizácia 
GK slovies 
Slovesný spôsob 
Pomocné slovesá 

Slovesá a rozdelenie na činnostné, stavové, 
zvratné, nezvratné, neplnovýznamové, 
modálne.Špecifikum slovesa byť- časovanie. 
Oznamovací, rozkazovací a podmieňovací 

Vysvetliť a identifikovať zvratné 
a nezvratné slovesá, plnovýznamové a 
neplnovýznamové slovesá. Žiak vie vysvetliť a 
identifikovať 
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Sloveso byť. 
Diktát č. 4 – slovesá. 
Slovesá – fixácia poznatkov, 
Rozprávanie – rozprávame 
zážitky a príbehy,  
 

spôsob slovesa. jednoduchý a zložený tvar slovies v texte. 
Žiak vie identifikovať oznamovací, 
rozkazovací, podmieňovací spôsob slovesa 
a chápe jeho funkciu v texte. 
 

IV.  Rozprávací slohový postup, 
rozprávanie  Ja – forma, On- 
forma. 
Spisovateľ a redaktor. 
 
Číslovky – úvod 
Určité a neurčité číslovky, 
Základné a radové číslovky. 
 
Príslovky 
 

Rozprávací slohový postup : znaky, prostriedky, 
útvary, typológia rozprávača, využitie priamej 
reči. 
 
 
Číslovky ako slovný druh, rozdelenie na 
základné, radové, určité a neurčité, zápis 
čísloviek, skloňovanie a pravopis základných 
a radových čísloviek. 
Druhy prísloviek: miesta, 
času, spôsobu, príčiny, stupňovanie prísloviek 
 

Vytvoriť na zadanú alebo voľnú tému 
rozprávanie s využitím priamej (1. osoba, 3. 
osoba). Vie identifikovať časti vnútornej 
kompozície rozprávania (úvod, zápletka, 
vyvrcholenie, obrat, rozuzlenie). 
 Vysvetliť a identifikovať určité a neurčité 
číslovky, vie určiť ich gramatické kategórie.  
 
Vie identifikovať príslovky miesta, 
času, spôsobu a príčiny a vysvetliť ich funkciu. 
Vie vysvetliť funkciu stupňovania prísloviek v 
texte. 
 

V.  Morfológia –fixácia 
a systematizácia poznatkov,  
Neohybné slovné druhy – 
informatívne. 
Rozprávanie – príprava na 
II. slohovú prácu 
Rozprávanie s priamou 
rečou, II. písomná práca, 
jej analýza a oprava. 
 

 Žiak dokáže napísať primerane zložitý, spisovný, 
myšlienkovo celistvý útvar rozprávacieho 
slohového postupu s využitím priamej reči, veku 
primeranou slovnou zásobou, oživením, z pozície 
rozprávača v 1. i 3. osobe.  

 Syntax Podmet Charakteristika vety, veta podľa obsahu.  Holá 
a rozvitá veta. Podmet ako základný vetný člen. 

Vedieť identifikovať vety podľa obsahu, 
vyjadrovanie prostredníctvom holých i rozvitých 
viet, identifikácia podmetu vo vete. 

VI.  Podmet 
Prísudok 
Prisudzovací sklad 
Určovanie základných VČ 
Záverečná fixácia 
a systematizácia tematických 
celkov a tém, výstupný test, 
diktát č. 5 – záverečný. 

Vyjadrený a nevyjadrený podmet, Podmet 
v nominatíve, podmet v genitíve – informatívne. 
Holý a rozvitý podmet. Vyjadrenie podmetu 
podstatným menom, prídavným, menom, 
zámenom, iné slovné druhy ako podmet. 
Prísudok ako základný vetný člen. Typológia 
prísudku : slovesný, slovesno-menný, 
Prisudzovací sklad. 

Vedieť identifikovať podmet a prísudok vo vete, 
termín prisudzovací sklad. Žiak dokáže 
vymenovať typy podmetu i prísudku s príkladom. 
Vypíše z vety prisudzovací sklad a graficky ho 
znázorní. 
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Slovenský jazyk – literatúra                 6. ročník   2 hodiny týždenne 

 
Tematický 
celok 

TÉMA Obsahový štandard  Výkonový štandard 

IX. Legendy 
 

Legendy Kliment – Život 
Konštantína 
Komiks – Tom a Yerry 
Encyklopédia Internetová 
encyklopédia 
 
Opakovanie – rozprávka, 
povesť, legenda , komiks, 
encyklopédia 
 

Oboznámenie sa s novými pojmami Žiak vie definovať pojem legenda. Pozná rozdiel 
medzi povesťou a legendou. 
Žiak vie vysvetliť pojem komiks, pozná jeho 
históriu. Vie čítať komiksy. Dokáže vytvoriť 
komiks. 
Žiak vie  pracovať s encyklopédiou. 
 

 Krátke  
formy 
ľudovej 
slovesnosti 
6hod 

Príbehy zo života detí 
Príslovie, hádanky, anekdoty 
Porekadlo 
Pranostika  
 

 Oboznámenie sa s pojmami  Poznať rozdiel medzi jednotlivými formami 
krátkej slovesnosti 

  X. Poézia 
Básne 
8hod 

Turčín Poničan 
Popoluškine šaty 
Oči 
 

Poézia-súčasť umeleckej literatúry 
Znaky poézie 

Poznať rozdiel medzi poéziou a prózou, poznať 
personifikáciu,, zdrobneninu, prirovnanie 

 Piesne D.Hevier, Pieseň pre tvoje uši 
Ľ.Zeman? V dolinách 
J. Kirschner, Pokoj v duši 
K.Peteraj, Horehronie, 
použitie interak. tab. 

Identifikácia poézie ako literárnej formy a básne 
ako literárneho žánru v rámci jednotlivých 
literárnych textov. Znaky poézie. Verš, rým. 
Vyvodenie a definícia pojmu populárna pieseň, 
porovnanie s ľudovou piesňou. 
 

Vedieť čo je pieseň, populárna pieseň 
a evergreen, porovnanie s ľudovou piesňou 
Vedieť určiť verš, strofu,  rým, typy rýmov( 
združený, striedavý, obkročný), vyhľadávať 
a určiť zdrobneninu, prirovnanie, personifikáciu 
 

XI. Balady 
7hod 

Kačička divoká 
Išli hudci horou(prednes 
spamäti) 
Lucijný stolček 
Čakanka 
Zuzanka Hraškovie 
opakovanie 

Vyvodenie pojmu balada ako epický žáner 
ľudovej slovesnosti, pôvodne spievaný. 
Vyvodenie hlavných znakov balady. 
Vyvodenie pojmu ľudová balada, umelá balada. 
 

Identifikovať text ako baladu, rozlíšenie ľudovej 
a umelej, určovanie kompozície žánru 
a umeleckých prostriedkov. Určenie idey, 
epiteton – tvorenie. Znaky balady, druhy balád 
 

XII. Rozprávani
e vo veršoch 
i v próze 
Bájka 
4hod 

Ezop:O vtákoch...,O vrane..,O 
nenásytnej líške 
J. Záborský, Tulipán a fialka, 
Netopieri 
D. Naborowski: Líška 

Vyvodenie pojmu bájka ako žánrovej formy, 
ktorá využíva humor a satiru. Porovnávať 
prozaickú a veršovanú podoby bájky. Analýza 
významovej roviny bájky (poučenie). 
 

Vysvetliť termín bájka, irónia, alegória, 
sformulovať morálne ponaučenie. 
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a lasica, Krylov, Vrana 
a líška, P.Petiška Havran 
a líška 

Pomocou porovnania viacerých textov 
charakterizovať základné znaky prózy. Rozdiel 
medzi prózou a poéziou. Čítanie s porozumením 
prozaického textu, analýza textov. 

 
            I. O čom 

rozprávajú 
báje 
5hod 

Kozmické vajce 
Deti boha slnka 
Zrodenie sveta 
Daidalos a Ikaros 
Tatranská Kikimora 
Zakliata kráľova hoľa, 
Tatranské plesá 
 Prečo je Váh ... 

Báj - ako najstarší literárny útvar,. 
Úvod, zápletka, vyvrcholenie, obrat, rozuzlenie 
 

Poznať niektorých bohov gréckej mytológie, 
požičať grécke báje zo školskej knižnice 
 
 Odlíšiť prózu od poézie. 
Formulovať subjektívne hodnotenie textu. 

II. Zo života 
detí 
6hod 

Princ a bedár 
Maroško 
Oči plné oblohy 
Môj mladší brat a ja 
Bojujeme u riaditeľa 

Pojem autobiografický román, poviedka Dialóg, monológ 

         III. Dobrodruž
ná 
literatúra 
6hod 
 

Prefíkané vrany 
Kočovníci severu 
Ja a moja príšera(využiť aj 
filmovú verziu) 

Pojem dobrodružná literat., znaky Vedieť sformulovať hlavnú myšlienku 
Identifikovať rozprávača 

IV. Detektívna 
literatúra 
5hod 

Adrianin prvý prípad 
Emil a detektívi 
Peter a Bob v nebezpečenstve 
Detektívka pre mládež podľa 
výberu 
 

Pojem detektívka Vedieť typické znaky detektívke o prostredí, 
o vlastnostiach postáv, o napätí, kto pátra po 
páchateľovi a čo čaká páchateľa 

 V. Dramatické 
umenie 
8hod 

Princezná so zlatou hviezdou 
na čele 
Návšteva divadelného 
predstavenia 
Dramatizácia rozprávky 

Aplikovať pojmy dialóg a monológ v divadelnej 
hre.  
Aplikácia pojmu dej  -  nositeľ dramatického 
napätia na základe prehovorov hlavných 
a vedľajších postáv – monológ, dialóg. 
Identifikovať rozdiel medzi prozaickým 
literárnym textom a dramatizovanou podobou 
textu. 
Aplikovať pojmy dialóg a monológ v divadelnej 
hre.  
Aplikácia pojmu dej  -  nositeľ dramatického 
napätia na základe prehovorov hlavných 
a vedľajších postáv – monológ, dialóg. 

Čítať text divadelnej hry a zúčastniť sa ako 
postava na dramatizovanom čítaní textu. 

Hlavná myšlienka dramatického textu.   
Identifikovať v texte hry umelecké jazykové 
prostriedky a vysvetliť ich význam. 
Aplikovať svoje znalosti o literárnej postave 
(hlavná, vedľajšia) v prečítanom texte 
a charakterizovať ju z čitateľského hľadiska.  
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Identifikovať rozdiel medzi prozaickým 
literárnym textom a dramatizovanou podobou 
textu. 
Technika dramatizovaného čítania. 
 
 

VI. Filmová 
rozprávka 

Podľa vlastného výberu 
(Perinbaba...) 

Porovnanie filmového a prozaického textu 
 

Vysvetliť pojem literárna postava, rozlíšiť hlavnú 
a vedľajšiu postavu. Vysvetliť pojem monológ, 
dialóg a svoje vysvetlenie vie zdôvodniť 
pomocou príkladov z literárnych ukážok.   
 

 Opakovanie 
5hod 

Upevnenie vedomostí z temat. 
celkov 
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Matematika 6. ročník                   5 hodín týždenne      165 hodín ročne 

Mesiac Týždeň Tematický celok Téma 

IX. 

1 

1. Opakovanie a 
prehlbovanie učiva 
5. ročníka. 
 

Prirodzené čísla a počtové výkony s nimi 
Násobenie a delenie prirodzených čísel spamäti, 
písomne a na kalkulačke, vrátanie delenia so 
zvyškom. 

2 

 

Delenie prirodzených čísel dvojciferným 
a trojciferným deliteľom. 

3 
2.Počtové výkony 
s prirodzenými číslami, 
deliteľnosť. 

Deliteľnosť prirodzených čísel, algoritmus 
delenia viacciferných čísel s viacciferným číslom. 
Znaky deliteľnosti 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 100. 

4 
 

Rozklad zloženého čísla na súčin prvočísel. 

X. 

1 

 

Poradie matematických operácií. 
Riešenie úloh, v ktorých  sa nachádza viac 
matematických operácií. 

2 

 

Riešenie slovných úloh., Zaokrúhľovanie 
prirodzených čísel. 
Stredovo a osovo súmerné útvary. 
Časová  rezerva na upevnenie učiva. 

3 
3. Desatinné čísla. Počtové 
výkony s desatinnými číslami.  

Kladné desatinné číslo-rád číslice v jeho zápise.  
Zobrazenie desatinného čísla na číselnej osi. 

4 

 

Vzdialenosť čísel na číselnej osi. Porovnávanie, 
usporiadanie a zaokrúhľovanie desatinných čísel. 
 

XI. 

1 

 

Sčítanie a odčítanie spamäti, písomne a  na 
kalkulačke. 

2 

 

Násobenie a delenie desatinného čísla 10, 100,  
1000. 

3 

 

Násobenie desatinných čísel prirodzeným číslom 
a desatinným číslom. 
 

4 

 

Delenie desatinného čísla prirodzeným číslom 
 

XII. 
1 

 

Delenie desatinného čísla desatinným číslom, 
aritmetický priemer, perioda, periodické číslo. 
Delenie so zvyškom. 
 

2 
 

Desatinné čísla v slovných úlohách 
3 

 

Použitie desatinných čísel v rovniciach 

I. 

1 

 

Časová rezerva na upevnenie a precvičenie učiva 
o desatinných číslach.  
 

2 
4.. Obsah a obvod obdĺžnika, 
štvorca a pravouhlého 
trojuholníka. 

Rovinné útvary, štvorec, obdĺžnik, 
mnohouholník, obsah, výmera, plocha. 

3 

 

Výpočet obsahu  v štvorcovej sieti. Jednotka 
štvorcovej siete. 
Jednotky obsahu, premena jednotiek obsahu. 

4 
 

Obvod a obsah štvorca a obdĺžnika a pravouhlého 
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trojuholníka s prirodzenými a desatinnými 
rozmermi. 
 

II 

1 

 

Výpočet obvodov a obsahov obrazcov zložených 
zo štvorcov a obdĺžnikov. 
 

2 

 

Časová rezerva-precvičovanie a upevňovanie 
učiva o obvodoch a obsahoch obrazcov. 
 

3 
5. Uhol a jeho veľkosť, operácie 
s uhlami.  

Uhol a jeho veľkosť. Veľkosť uhla, jednotky 
a pomôcky na meranie uhlov. 
 

4 

 

Os uhla a jej vlastnosti. 
 

III. 

1 

 

 Porovnávanie uhlov. Rozdelenie uhlov podľa 
veľkosti. 
 

2 
 

Vnútorné uhly trojuholníka. 

3 

 

Uhly v trojuholníku. Súčet veľkostí uhlov 
v trojuholníku. 
 

4 

 

Rozdelenie trojuholníkov podľa veľkosti uhlov. 
Uhly vrcholové a susedné. 
 

5 

 

Operácie s uhlami. Sčítanie a odčítanie veľkostí 
uhlov. 

IV. 

1 
 

 
Násobenie a delenie uhlov dvomi. 

2 
 

Časová rezerva- precvičovanie a upevňovanie 
dosiahnutých vedomostí a zručností. 
 

3 6.Trojuholník, zhodnosť 
trojuholníkov. 

Základné prvky trojuholníka. 
Trojuholníková nerovnosť 

4 
 

Rovnoramenný a rovnostranný trojuholník. 
Vlastnosti týchto trojuholníkov. 

V. 

1 
 

Výška trojuholníka. 
 

2 
 

Časová rezerva na upevnenie a precvičenie učiva. 
3 7.Kombinatorika v kontextových 

úlohách. 
Usporiadanie prvkov ( s opakovaním bez 
opakovania . 
Tvorenie dvojciferných a trojciferných čísel. 

4  Precvičovanie a upevňovanie učiva. 

VI. 
1 8. Záverečné opakovanie. Záverečné opakovanie 
2  Záverečné opakovanie 
3 

 

Záverečné opakovanie 

 
 
  



 81

Matematika 7. ročník                   4 hodiny týždenne      132 hodín ročne 

Mesiac Týždeň Tematický celok Téma 

IX. 

1 

1. Opakovanie a 
prehlbovanie učiva 
6. ročníka. 
 

Desatinné čísla, porovnávanie a zaokrúhľovanie 
desatinných čísel. 
Počtové operácie s desatinnými číslami. 

2 

 

Premena jednotiek dĺžky a obsahu. 
Obvod a obsah štvorca a obdĺžnika a zložených 
útvarov. 
Uhol, rysovanie uhlov, operácie s uhlami. 
Konštrukcia osi uhla. 

3 

 Deliteľnosťprirodzených čísel, algoritmus delenia 
viacciferných čísel s viacciferným číslom. 
Znaky deliteľnosti 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 100. 
Násobok a deliteľ. 

4 
 

Zložené číslo, prvočíslo. 

X. 

1 
2. Zlomky. Zlomok, krátenie a rozširovanie zlomkov. 

Porovnávanie zlomkov, krížové pravidlo. 
Zmiešané čísla. 

2 
 

Sčitovanie a odčitovanie zlomkov. 
3   Sčitovanie a odčitovanie zlomkov. 

4 

 

Násobenie a delenie zlomkov. 
 

XI. 

1 

 

Sčitovanie a odčitovanie racionálnych čísel. 
Násobenie a delenie racionálnych čísel. 

2 

 

Slovné úlohy so zlomkami. 
Zhrnutie učiva o zlomkoch. 

3 
3. Percentá. Delenie celku na rovnaké časti. 

Jedno percento. 
 

4 

 

Percentová časť a jej výpočet. 
 

XII. 

1 

 

Základ a výpočet základu. 
 

2 

 

Počet percent a jeho výpočet. 
Promile, vzťah percent a promile. 

3 

 

Znázorňovanie percent diagramom. 
Jednoduché úrokovanie. 

I. 

1 

 

Slovné úlohy na percentá. 
Zhrnutie učiva o percentách.  
 

2 
4. Objem a povrch kvádra 
a kocky. 

Obraz kvádra a kocky vo voľnom rovnobežnom 
premietaní. 

3 

 

Telesá zložené z kvádrov a kociek. 
Sieť kvádra a kocky. 
 

4 

 

Objem telesa, jednotky objemu a ich premena. 
 

II 1 
 

Objem kvádra a kocky. 
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2 

 

Povrch kvádra a kocky. 
 

3 
 Zhrnutie učiva o objemoch a povrchoch telies. 

 

4 

 

Vety o zhodnosti trojuholníkov sss, sus, usu. 
Konštrukcia trojuholníkov. 

III. 

1 
5. Pomer, priama a  
nepriama úmernosť. 

Pomer, postupný pomer. 
Úprava pomeru na základný tvar. 
 

2 

 

Rozdeľovanie celku v danom pomere. 
Zmeniť číslo v danom pomere. 

3 

 

Priama úmernosť. 
 

4 

 

Nepriama úmernosť. 
 

5 
 

Trojčlenka. 

IV. 

1 
 

Slovné úlohy na priamu a nepriamu úmernosť riešené 
trojčlenkou. 
 

2 
 

Pravidelný šesťuholník. 
3  Upevňovanie a precvičovanie učiva. 
4 

 

Časová rezerva na upevnenie učiva. 

V. 

1 6. Kombinatorika. Výber prvkov bez ich usporiadania. 
2 

 

Tvorenie dvojciferných a trojciferných čísel. 
3 

 

Ďalšie úlohy z kombinatoriky. 
4  Úlohy na precvičovanie  upevňovanie získaných 

vedomostí a zručností. 

VI. 
1 

 

Precvičovanie  upevňovanie učiva. 
2 8. Záverečné opakovanie. Precvičovanie a upevňovanie učiva. 
3 

 

Záverečné opakovanie 
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Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka  pre 7. ročník 
M Počet 

hodín 
Téma Obsahový štandard Výkonový štandart Kompetencie 

IX. 1 Opakovanie vedomostí 
a zručností zo 6. ročníka 
Prázdninový autobus 

interview, delenie hlások Vedieť pripravi ť 
interview, zopakovať 
delenie hlások 

Primerane 
komunikovať  
v danej situácii 

 1 Septembrový list, slovesá, 
činnostné, stavové, 
časovanie slovies 

Súkromný list, charakteristika, opis, 
delenie slovies 

Poznať formálnu úpravu 
súkromného listu, poznať 
charakteristiku a opis 
osoby,charakteristika 
slovies  

Rozdiel medzi 
slohovými postupmi 
a slohovými útvarmi 

 1 Obrázky z prírody, 
číslovky 

Akostné, vzťahové a privlastňovacie 
prídavné mená, delenie čísloviek 

Zopakovať učivo 
o prídavných menách a 
číslovkách 

Dodržiavať 
pravopisnú normu 

 1 Tekvicoví panáci, 
príslovky 

Tvorenie slov: skladaním, odvodzovaním, 
dyn. opis, sklady, stupňovanie prísloviek 

Poznať odvodené slovo od 
zloženého, slovotvorný 
základ, príponu 
a predponu, stupňovanie 
prísloviek 

 

 1 V tábore utečencov, vety 
podľa obsahu 

Podstatné mená, predložky + vokalizácia, 
hlavné vetné členy, holá a rozvitá veta 

Zopakovať vedomosti 
o PM, predložkách, poznať 
umelecký a vecný text, vety 
podľa obsahu 

Poznať umelecký 
a vecný text 

 1 Komunikačné situácie, 
podmet 
 

Jazykové a mimojazykové prostriedky, 
podoby komunikácie, adresát 
a prijímateľ, dialóg, charakteristika 
podmetu 

Poznať podoby 
komunikácie 

Primerane 
komunikovať  
v danej situácii 

X. 1 Kontrolný diktát, 
rozprávací slohový 
postup 

Preveriť učivo zo 6. ročníka Preveriť zvládnuté učivo  

 1 Nespisovné slová 
v súkromnej  
komunikácii 

Nárečové a slangové slová Využívať slovnú zásobu 
v danom slohovom postupe 

Jazyková analýza 
textu 

 1 Skratky v písomnej 
komunikácii 

Skratky, značky, iniciálové skratky, 
skratkové slová 

Žiak identifikuje skratky Vysvetli ť podstatu 
javov 
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 1 Komunikácia 
v spoločnosti 
Tvoríme rozhovor 

Rečnícky prejav Správne použiť prozodické 
vlastnosti jazyka 

Vysvetliť podstatu 
javov 

 1 Prednes príhovor Gestá, mimika, intonácia, dôraz a sila 
hlasu, tempo reči 

Pri komunikácii použiť 
mimiku, gestikuláciu 

Pri ústnom prejave 
uplatňovať 
prozodické javy. - 
Pri ústnom prejave 
primerane 
uplatňovať 
mimojazykové 
prostriedky 

 1 Slová cudzieho pôvodu Domáce slová a slová cudzieho pôvodu Vedieť rozlíšiť cudzie 
slová, slovenské slová a 
zdomácnené slová, 
rozumieť významu 
frekventovaných cudzích 
slov 

frekventované 
cudzie slová, cudzie 
slová z AJ. Prevzaté 
– zdomácnené slová 
z LJ, NJ, RJ, MJ. 

 1 Výslovnosť a pravopis 
slov cudzieho pôvodu 

Výslovnosť slabík de, te, ne, le, di, ti, ni, li 
v cudzích slovách. 

Vedieť správne 
artikulova ť a spisovne 
vyslovovať slabiky de, te, 
ne, le, di, ti, ni, li; 
dodržiavať správnu dĺžku 
slabík a pravidlá 
spodobovania. vedieť 
pracovať so slovníkmi 

 

XI. 
 

1 Kontrolný diktát Cudzie slová Preveriť pravopisné 
zručnosti žiakov 

Preveriť pravopisné 
zručnosti žiakov 

 1 Oprava diktátu  Analyzovať a opraviť 
chyby 

 

 1 Slová podľa dobového 
výskytu 

Slovná zásoba, historizmy, archaizmy, 
neologizmy 

Poznať rozdiel medzi 
archaizmom, historizmom 
a zastaraným slovom, 
osvojiť si slová podľa 
dobového výskytu, ktoré sa 
vzťahujú k významným 
udalostiam v histórii, 

Dynamika slovnej 
zásoby, dynamika 
lexiky v súvislosti s 
rozvojom 
spoločnosti 
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prípadne súvisia s ľudovou 
a regionálnou kultúrou. 

 1 Slovné druhy, 
opakovanie učiva o 
podstatných menách 

Pravopis pod. mien, gramatické 
kategórie, typológia pod, mien 

Upevnenie vedomostí o 
pod. mená 

 

 1 Pomnožné podstatné 
mená 

Rod a vzor pomnožných pod. mien Poznať pojem pomnožné 
podstatné mená, vedieť ich 
vyhľadať v texte, vedieť 
určiť ich rod a vzor 

Slová bez tvaru  
jednotného čísla, 
názvy obcí, regiónu 

 2 Opakovanie učiva o 
prídavných menách 

Akostné, vzťahové a privlastňovacie 
príd. mená 

Vysvetliť a identifikovať 
akostné a vzťahové 
prídavné mená , vysvetliť 
ich funkciu v texte.  
identifikovať zvieracie a 
privlastňovacie prídavné 
mená, určiť vzory páví, 
matkin, otcov a vysvetliť 
ich funkciu v texte.  
ovládať pravopisné 
zásady. 

 

 1 Umelecký opis Prostriedky umeleckého opisu, 
prirovnanie ,personifikácia, metafora, 
epitetá 

Žiak vie po krátkej 
príprave vytvori ť 
umelecký opis a 
prezentovať ho, vie 
aplikovať vedomosti z 
literatúry o jazykových 
výstavbových 
prostriedkoch 

Pozeráme cez 
básnické okuliare 

XII.  2 Základné číslovky Číslovky – definícia, základné, pravopis, 
rozlíšenie, skloňovanie 

Rozlíšiť základné a radové 
číslovky, ovládať základné 
pravopisné odlišnosti 
oboch skupín. Ovládať 
skloňovanie vedieť o 
neohybnosti čísloviek. 

Poznať funkciu 
čísloviek v texte 

 1 Definícia, pravopis, 
skloňovanie, násobné so 

Vedieť ich rozlíšiť v texte, ovládať 
skloňovanie, poznať neohybné 
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zložkou –ráz, -krát 
 1 Určité a neurčité číslovky Málo, trochu, veľa, mnoho Poznať neurčitosť 

čísloviek, identifikovať ich 
v texte, odlíšiť od 
prísloviek 

 

 1 Písomné opakovanie  Číslovky   
 1 Opakovanie učiva o 

slovesách 
Plnovýznamové a neplnovýznamové 
pomocné, zvratné slovesá 

Fixácia poznatkov zo VI. 
ročníka :GK , slovesný 
spôsob, časovanie slovies, 
pomocné slovesá, časovanie 
slovesa byť, zvratne 
slovesá, jednoduchý a 
zložený slovesný tvar. 

 

I. 1 Písomné opakovanie Slovesá   
 1 Dynamický opis Opis pracovnej činnosti Poznať pojem dynamika, 

znaky dynamického opisu, 
vedieť vytvoriť dynamický 
opis 

 

 1 Kontrolný diktát 2 Slovesá   
 1 Oprava diktátu    
 2 Spojky Spojky – definícia, frekventované spojky, 

pravopis čiarky. 
Ovládať pravopis čiarky 
pred spojkou 

Frekvencia spojok 

II. 1 Opakovanie učiva o 
slovných druhoch 

Typológia: ohybnosť, gramatické 
kategórie, vzor 

Upevniť vedomosti o 
ohybných a neohybných 
slovných druhoch 

 

 1 Písomné opakovanie Slovné druhy   
 1 Skladba Opakovanie 

učiva o jednoduchej vete 
Dvojčlenná veta, úplná a neúplná, 
prisudzovací sklad, podmet, prísudok 

Na základe určenia 
podmetu a prísudku vedieť 
určiť dvojčlennú vetu 

 

 1 Holá a rozvitá veta, 
viacnásobný vetný člen 

Holá a rozvitá a veta Vedieť vytvoriť rozvitú 
vetu z holej vety, poznať 
pojem titulok v novinách 

Titulky novín a 
časopisov 

 1 Vetný základ a 
jednočlenná veta 

Pojmy: vetný základ, jednočlenná 
slovesná a menná veta 

Rozoznať v texte vetný 
základ 

Frekvencia 
jednočlenných viet v 
predpovedi počasia 
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 1 Slovesná a neslovesná 
jednočlenná veta 

Rozoznať v texte vetný základ Frekvencia jednočlenných 
viet v bežnom rozhovore 

 

III. 1 Kontrolný diktát 3 Ohybné slovné druhy so zameraním na 
slovesá 

Preveriť pravopisné 
zručnosti žiakov 

Preveriť pravopisné 
zručnosti žiakov 

 1 Oprava diktátu    
 1 Opisný slohový postup, 

opakovanie z nižších 
ročníkov 

Opis osoby, charakteristika, vonkajšia a 
vnútorná, priama a nepriama 

Vytvori ť charakteristiku 
osoby , Pri nepriamej 
charakteristike  opísať 
vlastnosti človeka a jeho 
charakter prostredníctvom 
jeho konania a správania 

Charakteristické 
črty a vlastnosti 
blízkych ľudí 

 1 Príprava na písomnú 
prácu 

Členenie textu, štylizácia Písanie uceleného 
slohového útvaru, oprava 
za pomoci korektorských 
značiek, použitie slovníkov 

 

 1 2. školská písomná práca Charakteristika osoby Moja stará mama, 
môj starý otec 

Vytvori ť charakteristiku 
osoby na základe 
získaných vedomostí 
o danom slohovom útvare 

Ako vidíme a 
vnímame ľudí okolo 
seba 

 1 Oprava školskej 
písomnej práce 

 Analyzovať a opraviť 
štylistické a pravopisné 
chyby 

 

IV. 7 Tvorenie slov 
odvodzovaním. Tvorenie 
podstatných mien. 
Tvorenie prídavných 
mien Tvorenie slovies 

Slovotvorný základ, slovotvorná prípona 
a predpona, základové slovo, odvodené 
slovo 

Poznať frekventované 
prípony pri názvoch osôb, 
vecí, vlastností, miest a 
dejov., prípony príd mien a 
predpony pri-,pre-, pra-
,zopakovať predpony 
slovies, poznať prípony 
slovies –núť, -iť, -ieť, - 
ovať 

Dynamika slovnej 
zásoby 

V. 5 Projekt Galéria literárnych postáv   
 2 Opakovanie učiva  Komunikácia   
 1 Kontrolný diktát    
 1 Oprava diktátu    
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VI. 3 Príprava na výstupný test    
 1 Výstupný test    
 1 Oprava výstupného testu    
 1 Hodnotenie a klasifikácia    
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Tematický výchovno-vzdelávací plán z literatúry  pre 7. ročník 
Me-
siac Tematický celok Téma 

Čas. 
dotá- 
cia 

Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

IX. 
 

I. Opakovanie 
učiva zo 6. 
roč.  (4 hod.) 
 

Opakovanie – 
ľudová slovesnosť, 
dobrodružná 
literatúra 

 
 
1 

Aktivizácia vedomostí zo 6. r. -  
ľudová slovesnosť: príslovia, 
porekadlá, pranostiky, hádanky, 
anekdoty.  

Žiak ovláda a vie v praxi využiť znalosť 
pojmov:  príslovie, porekadlo, pranostika, 
hádanka, anekdota. 

Osobnostný 
a sociálny rozvoj 
Environmentálna 

výchova 

  Opakovanie – poézia, 
detektívna literatúra 
 

 
 
1 

Definícia  a charakteristika 
žánrov: báseň, populárna pieseň, 
balada, báj, bájka, predstavitelia, 
odborná terminológia zo 6. roč. 

Vie charakterizovať pojmy: báseň, balada, báj, 
bájka, populárna pieseň,  
 
 

Multikultúrna 
výchova 

  Opakovanie – próza, 
dramatické umenie 
 

 
 
1 

Príbehy zo života detí, 
dobrodružná a detektívna 
literatúra,  
dramatické umenie zo 6. ročníka.  

Dokáže vysvetliť termíny: poviedka, 
personifikácia, epiteton, alegória, irónia, satira, 
rým, vnútorná kompozícia diela, dobrodružná, 
detektívna literatúra... 

Práva dieťaťa 

  Vstupný test  
1 

Preopakovanie vedomostí 
a zručností. 

Žiak môže v praktických cvičeniach a otázkach 
otestovať mieru svojich vedomostí a zručností 
získaných v predchádzajúcom školskom roku. 

Osobnostný 
a sociálny rozvoj 

 

 II. Umelecká 
literatúra 
v poézii 
(2 hod.) 
 

Čítaj a môžeš byť, 
kým chceš! 

 
 
 
1 

Ferko Urbánek: Desatoro 
čitateľa, úvod do učebnice 
literárnej výchovy pre 7. ročník, 
oboznámenie sa s učebnicou, jej 
obsahom a formou výučby 
literárnej výchovy v 7. ročníku. 

Vie pracovať s knihou, pozná spôsob práce 
a pravidlá na vyučovacích hodinách literárnej 
výchovy. Osobnostný 

a sociálny rozvoj 
 

  Anekdoty 
 

 
1 

Anekdota, anekdoty o známych 
osobnostiach. 

Dokáže vysvetliť termín anekdota, ovláda 
definíciu, vie rozlíšiť anekdotu, ovláda termín 
pointa. 

Multikultúrna 
výchova 

X. III. Poézia 
(9 hod.) 
 

Ponáška na ľudovú 
pieseň 

 
1 

Ján Botto: Kukučka, báseň 
rytmom, stavbou verša a strofy 
pripomína ľudovú pieseň. 
 

Pozná znaky poézie, vie rozpoznať znaky 
ľudovej slovesnosti v básni. 

 

  Revolučnosť veršov  
1 

Janko Kráľ: Slovo, refrén, 
revolučnosť veršov, pravidelnosť 
veršov, generácia štúrovských  
básnikov, Janko Kráľ ako 
revolucionár. 

Žiak pozná autora ako jedného zo štúrovcov, 
ako revolucionára, vie si povšimnúť 
pravidelnosť veršov, refrén.  
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  Spolupatričnosť  
vo veršoch 

 
 
 
1 

Ján Francisci: Bratislavským 
bratom, myšlienka slobody 
spolupatričnosti vo veršoch, 
využitie pravidelného 
dvanásťslabičného veršu, 
ponáška na ľudovú pieseň. 

Pozná autora ako člena básnickej generácie 
Janka Kráľa. Pozná sylabický verš. Pozná 
základné fakty o úsilí a výsledkoch hnutia 
štúrovcov, pozná motív hrdinu a Jánošíka 
v štúrovskom programe. Pozná princíp epickej 
básne.  

 

  Sylabický verš  
 
1 

Janko Matúška: Lúčenie, 
sylabický verš,  trópy (metafora, 
prirovnanie,epiteton...), štúrovský 
básnik. 

Žiak vie zaradiť autora ako štúrovského 
básnika, ako tvorcu textu našej hymny, pozná 
využitie sylabického verša. 

 

  Vyjadrenie pocitov  
vo verši 

 
 
1 

Ján Smrek: Najčistejšia láska, 
modulácia hlasu pri vyjadrovaní 
svojich pocitov, zachovanie 
rytmickej usporiadanosti 
básnického textu, osobná lyrika, 
téma básne. 

Vie určiť báseň ako osobnú lyriku, dokáže určiť 
tému básne. 
 Ochrana života a 

zdravia 

  Obkročný rým  
 
1 

Július Lenko: Dcérke, využitie 
nevšedných slovných spojení, 
grafické zaznačenie rýmu, 
obkročný rým, lyrická báseň, 
trópy, kľúčové slová básne. 

Dokáže určiť obkročný rým, pozná jeho 
schému, vie určiť tému básne. 

Ochrana života a 
zdravia 

  Prednes básne  
 
1 

Žiak sa podľa výberu naučí 
naspamäť báseň Najčistejšia láska 
alebo Dcérke. Správna artikulácia, 
tempo, využitie hlasu, pauzy. 

Je schopný interpretovať báseň primerane 
svojmu veku, vcítiť sa do slov. 

Osobnostný 
a sociálny rozvoj 

XI.  Voľný verš  
 
1 

Vojtech Mihálik: Boháčka,  
Za rúčky, úzke spojenie myšlien- 
ky, témy a obsahu básne, voľný 
verš ako opak viazaného verša. 

Rozpozná voľný verš v básni, všimne si jeho 
nepravidelnosť. 
  

  Zhrnutie učiva o 
poézii 

1 Opakovanie učiva o poézii. Žiak si môže overiť svoje vedomosti. Osobnostný 
a sociálny rozvoj 

 IV.    Piesne 
(7 hod.) 
 

Populárna pieseň  
 
 
 
1 

Kamil Peteraj: Bosá láska, 
Mince na dne fontán,porušovanie 
gramatickej normy, pieseň – 
zhudobnená báseň, využitie 
rôznych typov rýmov, 
nepravidelnosť veršov a rýmu. 

Dokáže si všimnúť  nedodržiavanie 
pravidelnosti veršov, výstavbu strof, použitie 
rýmu. 
 

Mediálna 
výchova 

 

  Etické posolstvov 
piesni 

 
1 

Ľuboš Zeman: Umenie žiť, 
kľúčové slová, hlavná myšlienka, 
etické posolstvo. 

Vie v piesni nájsť kľúčové slová, hlavnú 
myšlienku i etické posolstvo. 

Protidrogová 
prevencia 

 

  Hlavná myšlienka  
 

Jozef Urban: Voda, čo ma drží 
nad vodou, pomenovanie 

Je schopný samostatne určiť hlavnú myšlienku 
piesňového textu. 

Mediálna 
výchova 
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piesňového textu 1 básnických prostriedkov, hlavná 
myšlienka piesňového textu. 
 

Ochrana života a 
zdravia 

  Vyjadrenie pocitov v 
piesni 

 
 
 
1 

Miroslav Válek: Jesenná láska, 
vyjadrenie pocitov niekoľkých 
generácií, individuálne vnímanie 
poézie, odchýlky od tradičnej 
kompozície, úvaha o potrebe lásky 
a pochopenia medzi ľuďmi. 

Učí sa individuálne vnímať poéziu. 

Mediálna 
výchova 

 

  Originálne umelecké 
prostriedky 

 
 
1 

Zuzana Smatanová: Miesto, kde 
sa neumiera, 
využitievýnimočných, 
originálnych umeleckých 
prostriedkov, verš, refrén, ideálne 
miesto na život. 
 

Dokáže sa zamyslieť  nad zmyslom života. 

Mediálna 
výchova 

Ochrana života a 
zdravia 

XII.   Obraznosť piesne  
 
1 

No name: Čím to je, netradičné 
formy vyjadrovania textára, výber 
výnimočných tém, obrazné 
vyjadrovanie, známi textári. 

Pozná známych textárov, vie nájsť obraznosť 
v ich textoch. Mediálna 

výchova 
 

  Čo viem 
o populárnej piesni 

 
1 

Písomné opakovanie učiva 
o populárnej piesni. 

Ovláda teóriu,  má možnosť preveriť svoje 
vedomosti. 

Osobnostný 
a sociálny rozvoj 

 

 V.  Umelecká 
literatúra 
v próze (14 h.) 

Šaliansky Maťko  
 
2 

Oboznámenie sa s históriou súťaže 
Šaliansky Maťko  a interpretácia 
vybraných poviedok. 
 

Dokáže interpretovať poviedku od vybraného 
autora. Osobnostný 

a sociálny rozvoj 
 

  Charakteristika 
poviedky  

 
 
 
1 

Jozef Gregor Tajovský: Do 
konca, charakteristika poviedky, 
starootcovské poviedky, rozprávač 
udalostí, ja-rozprávanie, téma, 
prostredie, dej, postavy literárneho 
diela, postavy ako jednota. 

Je oboznámený so starootcovskými poviedkami 
J.G.Tajovského, pozná pojem poviedka. Vie 
určiť text ako ja-rozprávanie, definovať tému, 
prostredie a postavy poviedky. Pozná žáner 
poviedka. Vie vyhľadať archaickú lexiku 
v texte. 

 

  Dej literárneho diela  
 
 
1 

Jozef Cíger Hronský: Do školy, 
dej literárneho diela ako hlavný 
znak prozaického diela, literárne 
prostredie, odborné literárne 
termíny. 

Vie určiť prostredie prozaického diela a pozná 
dej ako hlavný znak prózy. 
  

I.  Pocity hlavného 
hrdinu 

 
 
 
1 

Martin Kuku čín: Z teplého 
hniezda, poviedka z dedinského 
prostredia vžitie sa do pocitov 
chlapca, využitie určitej dávky 
humoru, zastarané slová. 

Ovláda základné informácie o tvorbe M. 
Kukučína a jeho význame v tematizácii 
slovenskej dediny, pozná jeho líniu príbehov – 
detstvo, škola. Vie zostaviť osnovu textu, 
vyjadriť svoje pocity z textu. 

Ochrana života 
a zdravia 

Regionálna 
výchova 
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  Riešenie konfliktov 
v literárnom diele 

 
 
 
1 

Ľubica Suballyová: O medailách 
a pomaranči,prostredie detí, 
riešenie konfliktov, spisovateľka -
žurnalistka, pochopenie v rodine 
a medzi priateľmi, zážitkové 
čítanie. 

Vie rozpoznať situácie v texte z bežného života 
a porovnať ho s vlastným. 
 Protidrogová 

prevencia 
 

  Vnútorná 
kompozícia 

 
 
 
 
2 

Gabriela Futová: 
Poškoláci,rozdelenie ukážky 
podľa vnútornej kompozície, 
zápletka literárnej ukážky, vrchol, 
obrat, rozuzlenie, hlavný hrdina, 
školské prostredie, slang, dialóg, 
hrdina lit. diela, charakteristika 
postavy, nácvik dialogizovaného 
čítania. 

Žiak má priestor diskutovať na tému školské 
prostredie a vzťahy v ňom, vytvoriť 
charakteristiku postavy, všimnúť si slang. 
 

Práva dieťaťa 

  Využitie humoru v 
poviedke 

 
 
1 

Kalo Uhrík: Machová svorka, 
poviedka, využitie humoru, 
humorných postáv a humorných 
situácií. 

Vie využiť umeleckých jazykových 
prostriedkov v texte na  ozvláštnenie opisu 
a rozprávania. 

 

  Kladný a záporný 
hrdina 

 
 
 
1 

Marta Hlušíková: Srdce 
v ofsajde, hlavné postavy, kladný 
a záporný hrdina, opis osoby, 
diskusia – potreba pomoci, 
charakteristika postavy. 

Dokáže sa vžiť do úlohy postavy a vyjadriť sa 
k problému. 
 Ochrana života a 

zdravia 

II.  Slangové slová v 
tvorbe 

 
2 

Ján Babarík: Mobil, jazykový 
prejav, slangové slová, častica“ ty 
kokso“.  

Vie, že častice nie vždy majú analogickú 
podobu, dokáže charakterizovať postavu.  Práva dieťaťa 

  Umelecké 
prostriedky 
v prozaickej tvorbe 

 
 
 
1 

Hana Košková: Prekvapenie 
s vranou, základné znaky 
vonkajšej a vnútornej kompozície 
literárnej ukážky, hlavné postavy, 
zápletka, umelecké prostriedky 
v prozaickej tvorbe. 

Pozná vonkajšiu a vnútornú kompozíciu textu, 
pozná a vie definovať pojem literatúra pre deti 
a mládež. Environmentálna 

výchova 

  Detský hrdina 
v literatúre 

1 Zhrnutie poznatkov. Preopakovanie získaných vedomostí 
a zručností. 

Osobnostný 
a sociálny rozvoj 

 

 VI.  
Dobrodružstv
o v literatúre 
(7 hod.) 
 

Dobrodružná 
literatúra 

 
 
 
 
1 

RudyardKipling: Mauglí, 
charakteristika dobrodružnej 
literatúry, kľúčové slová, 
poviedky z prostredia džungle 
konflikt medzi hrdinami príbehu 
grafické znázornenie vzťahov: 
zvieratá – človek, ochrana života, 

Vie charakterizovať  dobrodružnú literatúru, 
dokáže graficky znázorniť vzťahy: zvieratá – 
človek. Beseda o ochrane života, životného 
prostredia. 

Multikultúrna 
výchova 

Ochrana života 
a zdravia 

Environmentálna 
výchova 
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dôležitosť pocitu slobody, 
personifikácia, hlavná myšlienka. 

  Využitie 
personifikácie 

 
1 

JackLondon: Sivé vĺča, 
symbolika v texte, personifikácia, 
dobrodružná kniha Biely tesák. 

Pozná personifikáciu ako umelecký prostriedok 
aj v próze. 

Multikultúrna 
výchova 

Environmentálna 
výchova 

  Kompozícia 
dramatického 
rozprávania 

 
 
 
2 

GillHarveyová: Rivali,rozprávací 
slohový postup, kompozícia 
dramatického roz- právania, vzťah 
hlavných postáv. 

Dokáže interpretovať text , vytvoriť osnovu 
a reprodukovať text. 
 

 

III.  Pásmo rozprávača 
a pásmo postáv 

 
 
 
1 

Arthur ConanDoyle: Na ten 
obraz nikdy nezabudnem, 
rozprávač príbehu, dialóg, 
charakteristika hlavných postáv, 
pásmo rozprávača a pásmo postáv, 
román Stratený svet- podnet na 
filmové spracovanie. 

Ovláda základné znaky dobrodružnej literatúry: 
dramatické napätie, zlom, výrazové 
prostriedky. 
  

  Dobrodružstvo 
v literatúre 

1 Zhrnutie poznatkov. Preopakovanie získaných vedomostí 
a zručností.  

 VII. Fantasy 
literatúra 
(4 hod.) 

Fantasy literatúra  
1 
 

Molitor, Molitorová: Diev čatko 
z krajiny drakov, dynamickosť 
príbehu, napätie deja.  

Poznáfantasy literatúru ako druh literatúry 
populárnej u mládeže. Multikultúrna 

výchova 

  Fikcia autora  
 
2 

RickRiordan: PercyJackson – 
zlodej blesku,grécka mytológia, 
fikcia autora, poznanie osobnosti 
J. R. R. Tolkiena – otca fantasy. 

Pozná osobnosť J. R. R. Tolkiena – otca 
fantasy. Multikultúrna 

výchova 

  Moja fantázia 1 Tvorba vlastnej fantasy literatúry. Má možnosť literárne stvárniť a následne 
interpretovať vlastné ponímanie  sveta fantázie. 

Tvorba projektu 
a prezentačné 

zručnosti 

IV. VIII. 
Detektívka 
(5 hod.) 
 

Detektívka  
 
2 

Thomas Brezina: Hľadači 
pokladov,charakteristika 
detektívky,vytváranie dramatickej 
situácie, dialóg, posúvanie deja 
dopredu, logické postupy. 

Vie charakterizovať detektívku ako jeden zo 
žánrov. 
 Ochrana života a 

zdravia 

  Logické postupy  
v detektívke 
 

2 Tvorba autorkyAgathyChristie. 
charakterizácia hrdinov:Poirota 
a slečnyMarplovej, logické 
postupy pri odhaľovaní zločinu. 

Ovláda princíp výstavby textu detektívky. Vie 
vymenovať dielo Christie, pozná a vie 
charakterizovať hrdinov Poirota a slečnu 
Marplovú. 

Multikultúrna 
výchova 

www.agatha.cz 
 

  Čo viem o fantasy 
literatúre a 
detektívke 

1 Zhrnutie poznatkov 
o fantasy literatúre a 
detektívke. 

Preopakovanie získaných vedomostí 
a zručností.  

 IX.  Western Boj za spravodlivosť  
1 

Karl May: Šľachetnosť Old 
Shatterhanda,boj za 

Pozná western ako dobrodružné dielo. 
 

Multikultúrna 
výchova 
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(5 hod.) 
 

vo westerne spravodlivosť, western, 
dramatické napätie. 

Environmentálna 
výchova 

  Filmová podoba 
westernu 

2 Ukážka filmovej podoby westernu 
– zhrnutie teoretických poznatkov. 

Žiak pozná filmovú podobu westernu. Mediálna 
výchova 

 

  Atmosféra 
dobrodružstva  
a nebezpečenstva 

 
 
2 

L. Welskopfová-Henrichová: 
Synovia veľkej medvedice, 
nezvyčajnosť prostredia,atmosféra 
dobrodružstva a nebezpečenstva, 
kontrast kladných a záporných 
postáv. 

Vie pracovať s textom podľa pokynov. 

 

 X. 
Robinsonáda 
(3 hod.) 
 

Robinsonáda 
 

 
 
1 

Daniel Defoe: RobinsonCrusoe, 
poznať robinsonádu ako 
dobrodružné dielo, boj jednotlivca 
o prežitie na opustenom ostrove. 

Dokáže vysvetliť princípy žánru robinsonáda, 
vie reprodukovať text. 
 

Multikultúrna 
výchova 

Environmentálna 
výchova 

  Konflikt hrdinov  
 
1 

ScottO´Dell: Ostrov belasých 
delfínov, konflikt kladných 
a záporných postáv, výnimočnosť 
hrdinov, deja a prostredia. 

Žiak si podľa recenzie a usmernenia učiteľa 
dokáže zvoliť text, vie vyjadriť svoje pocity 
z prečítaného textu, reprodukovať text, 
pomenovať tému, vie pomenovať časti textu 
a kompozíciu. 

Environmentálna 
výchova 

  Poznatky o westerne   
a robinsonáde 

1 Zhrnutie poznatkov 
o westerne a robinsonáde. 

Preopakovanie získaných vedomostí 
a zručností. 

Osobnostný 
a sociálny rozvoj 

 

 XI.    
Dramatické 
umenie 
(3 hod.) 

Rozhlasová hra  
 
1 

Jana Bodnárová: Starec 
a počítačový chlapec, literárno-
dramatický žáner, hovorené slovo, 
zvuk, zvukové efekty. 

Pozná rozhlasovú hru ako audiálne umenie, 
pozná využitie zvukových efektov. Mediálna 

výchova 
 

VI.  Filmové umenie  
 
 
2 

Jozef Cíger Hronský: Sokoliar 
Tomáš, prozaická i filmová 
podoba, film s rovnomenným 
názvom, filmový scenár, 
technický scenár, literárny scenár, 
televízna hra. 
 

Žiak si osvojí základné informácie o histórii 
filmu, filmové ocenenie Zlatý glóbus, Oscar.  
Pozná film ako symbiózu obrazu, hudby, slova, 
zvuku, ako vizuálnoauditívne umenie. Pozná 
začiatok národnej kinematografie. Ovláda 
pojem scenár, vie rozlíšiť literárny a technický 
scenár.Vie vysvetliť princíp a odlišnosť filmu, 
rozhlasovej a televíznej hry. 

Mediálna 
výchova 

Regionálna 
výchova 

 

 X.Opakovanie  
(3 hod.) 

Opakovanie učiva zo 
7. ročníka 

1 Fixácia poznatkov získaných v 7. 
ročníku. 

Preopakovanie získaných vedomostí 
a zručností. 

Osobnostný 
a sociálny rozvoj 

  Písomné opakovanie 
 

1 Fixácia poznatkov získaných v 7. 
ročníku. 

Preopakovanie získaných vedomostí 
a zručností. 

Osobnostný 
a sociálny rozvoj 

  Beseda o prečítanej 1 Beseda o prečítanej knihe, Žiak sa zapája do dialógu, vie vyjadriť svoj Osobnostný 
a sociálny rozvoj 
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knihe 
 

motivovanie na prázdninové 
čítanie. 

názor. 
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Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka  pre 8. ročník 

mesiac Tematický celok Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezová 
téma 

IX.  
 Učivo zo 7. ročníka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Debatujeme na 
úrovni 

 
 Jednočlenná veta 

 
 
 
 

Opisný slohový postup 
 
 
 
 

Tvorenie slov 
odvodzovaním 

 
 
 
 

  Čo ovplyvňuje našu 
budúcnosť? 

 
 

 
 TEST 

 
 Aká je budúcnosť plastov? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Opakovanie podstatných 

mien 

  
-jednočlenná veta, vetný základ, 
slovesná a neslovesná jednočlenná veta 

 

-čítanie s porozumením, umelecký 
opis, dynamický opis, pravopis 
podstatných a prídavných mien, 
osobné zámená  

 
-tvorenie podstatných mien, 
prídavných mien a slovies 

 
 
 
- komunikačný zámer textu,  
 prisudzovací sklad, dvojčlenné a 
jednočlenné vety, viacnásobný vetný 
člen  
 
-  20 otázok, výber zo 4 možností, 
správne odpovede sú aj v učebnici 

- opakovanie pojmov komunikácia, 
debata, diskusia,vedenie debaty o 
problematike plastov,   postoje (roly) v 
komunikácii – moderátor, pomocník, 
manažér, provokatér, 
sprostredkovateľ, expert, príprava na 
diskusiu Aká je budúcnosť plastov?, 
napísanie diskusného príspevku , 
 zhrnutie – typické znaky debaty a 
diskusie, spoločné a rozdielne znaky  

  
 

vlastné a všeobecné podstatné mená, 
konkrétne a abstraktné podstatné mená,  

 
- zopakovať vedomosti o vete, vedieť 
rozlíšiť dvojčlennú a jednočlennú 
vetu, vedieť nájsť vetný základ 
 
 
- zopakovať pravopis a vedomosti o 
umeleckom a dynamickom opise 
 
 
 
-zopakovať slovné druhy, vedieť 
určiť prípony a predpony, vedieť 
určiť základ slova, vedieť definovať 
základové slovo, vedieť vytvoriť 
odvodené slová 
 
- zopakovať základné vetné členy, 
skladba, 

 
 

- overiť si vedomosti prostredníctvom 
testu v učebnici 
- precvičiť komunikačné zručnosti, 
diskutovať na zvolenú tému, ovládať 
typické znaky diskusie, vedieť ich 
využiť, napísať diskusný príspevok a 
prezentovať ho 

 
 
 
 
 

 
 
Poznať typológiu podstatných mien, 

 
 
 
 

Environmentálna 
výchova 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tvorba projektu 
a prezentačné 

schopnosti 
Osobnostný 

a sociálny rozvoj 
 
 
 
 

Environmentálna 
výchova 
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Akou rečou hovorí reklama 
 
 

 

 pravopis veľkých a malých písmen , 

 určovanie gramatických kategórií 
podstatných mien, určovanie vzorov a 
ohýbanie podstatných mien v slovných 
spojeniach , tvorba textu reklamy  

identifikovať ich v texte, ovládať ich 
pravopis, ohýbanie, vytvoriť reklamu 

 
 
 
 

 

 
 

Osobnostný 
a sociálny rozvoj 

Mediálna 
výchova 

 
 
 

 

X.  Zvieracie podstatné mená 
mužského rodu 

 
Slovenčina v ríši zvierat 

 
 
 
 

podstatné mená mužského 
rodu zakončené na –r 

O trileri a Neživotné traileri 
 
 
 

Neživotné podstatné mená 
mužského rodu zakončené 

na –l 
 

Na bicykli v tuneli 
 
 

Kontrolný diktát č. 1 
Oprava diktátu 

 
Cudzie nesklonné podstatné 

mená 
Papagáj Kakadu 

 
 

Skloňovanie slova pani 

 

 
 skloňovanie v singulári (vzor chlap) a 
v pluráli (vzor dub a vzor stroj), 
 skloňovanie podstatných mien pes, vlk 
a vták, cvičenia na skloňovanie a 
pravopis, diktát s. 23  

- princípy skloňovania neživotných 
podst. mien muž. rodu zakončených na 
–r,  vypadávanie samohlásky e pri 
skloňovaní podst. mien zakončených 
na –er, cvičenia na skloňovanie a 
pravopis  
- princípy skloňovania neživotných 
podst. mien muž. rodu zakončených na 
-l ,  
 vypadávanie a nevypadávanie 
samohlásky e pri skloňovaní podst. 
mien zakončených na –el, cvičenia na 
skloňovanie a pravopis,   
Zvieracie pod. mená 
 
 
 
- nesklonné podstatné mená, použitie v 
textoch, rozvíjanie prídav. menami  
 
 
- skloňovanie a prípady nesklonnosti 

 
 
Ovládať skloňovanie zvieracích 
podstatných mien v mužskom rode, 
poznať dvojtvary pes, vlk ,vták, 
ovládať ich pravopis 
 
 
- ovládať princípy skloňovania 
neživotných pod. mien muž. Rodu 
zakončených na –r, a na –l, poznať 
vypadávanie samohlásky –e při 
skloňovaní 
 
- ovládať pravopis 
 
 
 
 
 
 
Preveriť pravopisné schopnosti – 
zvieracie podstatné mená mužského 
rodu 
 
- poznať nesklonné pod. mená 
cudzieho pôvodu 
 
 
 
- poznať ohybnosť a neohybnosť 

 
 
 
 

Environmentálna 
výchova 

 
 

Multikultúrna 
výchova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osobnostný 
a sociálny rozvoj 
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Tam kde je história, sú aj 
legendy 

slova pani  slova pani, vedieť tvary slova pani 

XI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XII. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buďte asertívni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opakovanie podstatných 
mien 

 
 
 
 
 

Kontrolný diktát č. 2 
Oprava diktátu 

 
Môže za to Harry Potter? 

 
 
 

Opakovanie prídavných 
mien 

Náš mobilný svet prestáva 
byť mobilný 

Osobné zámená (základné a 
privlastňovacie) 

Oblečme sa do kimona ja,ty, my , 
Vy, ona 

 
Opytovacie zámená 
Načo sú zebrám pruhy 

 
 

Ukazovacie zámená 
Je tam toho! 

 
Písomná previerka 
Číslovky (opakovanie 

Za jednorazové obaly platíme 
dva razy 

 
Od slovných druhov 

k tvorivosti 
Obzrime sa späť 

 
 
 

- abstraktné, pomnožné, vlastné 
podstatné mená v texte,  neohybné 
podstatné mená v texte,  neživotné 
podstatné mená mužského rodu 
zakončené na -r a na -l , zvieracie 
podstatné mená mužského rodu, 
dopĺňanie slova pani do viet  

 Neživotné pod. mená zakončené na 
–r,-l 
- opakovanie princípov asertívnej a 
efektívnej komunikácie,  debata a 
diskusia o filmoch a filmových 
hrdinoch  
- akostné, vzťahové a privlastňovacie 
prídavné mená, tvorenie 
individuálnych a druhových 
privlastňovacích prídavných mien  
- základné osobné zámená, krátke a 
dlhé tvary zámen,  neohybnosť zámen 
jeho, jej, ich  
 
- opytovacie zámená, ich podstata a 
funkcia ,  opytovacie zámená kde? 
kam? aký? ktorý?,  skloňovanie 
opytovacieho zámena čí? čia? čie? 
podľa vzoru cudzí  

- ukazovacie zámená, ich podstata a 
funkcia,  ukazovacie zámená tu, sem, 
tam, odvtedy, taký, toľký, pravopis 
ukazovacích zámen taký, toľký  
- základné, radové a násobné číslovky, 
pravopis, nesklonnosť u násobných 
čísloviek  

- tvorivé písanie na základe 
pozorovaných obrázkov,  tvorba 
krátkeho štvorveršia, využitie 
poznatkov z učiva o ohybných 
slovných druhoch  
- opakovanie podstatných mien, 

-zopakovať a utvrdiť si vedomosti o 
podstatných menách – typológia, 
neživotné zakončené na –r, -l, 
zvieracie pod. m. muž. r., vzor pani  

 
 
 
- preveriť pravopisné schopnosti 
 
Dokázať efektívne a asertívne 
komunikovať 
 
 
Zopakovať a utvrdiť si vedomosti o 
príd.menách, zámenách 
 
 
- poznať krátke a dlhé tvary zámen, 
neohybnosť zámen jeho,jej, ich 
 
 
 
- pozanť podstatu a funkciu 
opytovacích zámen, ich ohybnosť 
 
 
 
- poznať podstatu a funkciu 
ukazovacích zámen, pravopis 
 
Zopakovať vedomosti o číslovkách 
 
 
Vytvoriť krátke štvorveršie 
s využitím poznatkov o slovných 
druhoch 
 
 
Zopakovať učivo o slovných druhoch, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osobnostný 
a sociálny rozvoj 

 
 
 
 
 
 
 

Environmentálna 
výchova 

 
 
 
 

Environmentálna 
výchova 

Osobnostný 
a sociálny rozvoj 
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Kto prednesie prejav? 

 
 
 
 

Vedomostný test, písomná 
previerka 

 
Slávnostný prejav 

Príprava na 1. školskú 
písomnú prácu 

1. školská písomná práca 
Oprava šk. práce 
Opakovanie slovies 

Najväčší vynálezcovia, akí kedy 
žili 

prídavných mien, zámen a čísloviek,  
 krátky test, korektúra viet, dopĺňanie 
prídavných mien do textu  
 
- podstata, kompozícia a cieľ 
slávnostného prejavu ,  tvorba 
slávnostného prejavu na oslavu jubilea 
rodičov, príbuzných, známych podľa 
osnovy 

 
slávnostný prejav ( jubileum 
rodičov, príbuznych…) 
- čítanie s porozumením, práca s 
textom ,  tvary slovesa byť, 
plnovýznamové a neplnovýznamové 
sloveso byť,  pomocné slovesá, 
rozkazovací spôsob slovies , vid 
 

 
 
 
 
Poznať cieľ a podstatu slávnostného 
prejavu, vytvoriť slávnostný prejav 
k príležitosti – rodinná oslava, 
jubileum… 
Vytvoriť slávnostný prejav a preveriť 
štylistické a jazykové schopnosti 
 
 
 
Zopakovať vedomosti  o slovesách, 
vedieť určovať vid, poznať tvary 
slovesa byť, pomocné slopvesá 

I.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príslovky 
Dať hlavy dokopy nie je to isté 

jako dať hlavy do kopy 
 
 
 

Predložky 
Hoď starosti za hlavu a vyhoď 

si z kopýtka 
Spojky 

Hip-hop a je tu tńedžérský pop 
 

Častice 
Čokoláda na lekársky predpis 

 
 
 
 

Citoslovcia 
 
 
 

Od slovných druhov 
k tvorivosti 

- opakovanie delenia prísloviek , 
dvojice: predložka + podstatné meno – 
príslovka (do kopy – dokopy…) ,  
príslovky von a vonku, stupňovanie 
niektorých prísloviek   

- podstata predložiek ,  vokalizácia 
predložiek , dopĺňanie predložiek do 
viet  
- podstata a funkcia spojok,  písanie čiarky, 
ak je spojka a súčasťou ýrazov a tak, a 
preto  

- podstata a funkcia častíc ,  dvojaká 
funkcia častíc – vyjadrenie istoty či 
neistoty o platnosti obsahu vety alebo 
zdôraznenie dôležitých výrazov,  
tvorenie, vyhľadávanie a vkladanie 
častíc do textov  
- podstata a pravopis citosloviec ,  
 tri funkcie citosloviec v prejavoch – 
napodobňovanie zvukov, vyjadrenie 
pocitov, vyjadrenie výzvy  
 - tvorivé písanie podľa obrázkov 
s využitím poznatkov o slovesách a 

Zopakovať delenie prísloviek, poznať 
ich pravopis 
 
 
 
Poznať podstatu predložiek, ovládať 
pojem voklalizácia 
 
Poznať podstatu a funkciu spojok, 
spájacích výrazov a preto, a tak 
 
 
Poznať funkciu častíc, tvorenie častíc 
a vyhľadávanie častíc v texte 
 
 
 
Poznať funkcie citosloviec, pravopis 
 
 
 
Vytvoriť text  podľa obrázkov 
s využitím poznatkov o slovesách, 
neohybných slovných druhoch 

 
 

Osobnostný 
a sociálny rozvoj 

 
 
 
 
 
 

Ochrana života 
a zdravia 
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Slová z prejavu mi 
ešte znejú v ušiach 

 
 
 

Obzrime sa späť 
 
 
 

Písomná previerka 
 

Priame a nepriame 
pomenovania 

Zaklopkajme na srdcia 
 
 
 
 

Frazeologizmy 
Nedajte sa chytiť do 

žiadnych sietí 
 
 
 

Združené pomenovania 
S cestovnou taškou 

neohybných slovných druhoch ,  
tvorba vlastných textov  
- opakovanie slovies, prísloviek, 
predložiek, spojok, častíc a citosloviec ,  
práca s textom,  dopĺňanie neohybných 
slov do viet  

 
 

- priame pomenovania ,  nepriame 
pomenovania – prirovnanie, metafora, 
zosobnenie (personifikácia), 
metonymia ,  rozdiel medzi metaforou 
a metonymiou,  tvorba slávnostného 
novoročného prejavu s využitím 
obrazných pomenovaní  
- príslovia, porekadlá, prirovnania, 
pranostiky, iné frazeologizmy,  
význam frazeologizmov, práca 
s Malým frazeologickým slovníkom, 
priame a nepriame ustálené slovné 
spojenia,   využívanie frazeologizmov 
v bežnej a umeleckej reči  

- jednoslovné a viacslovné 
pomenovania ,  podstata združených 
pomenovaní ,  združené pomenovania 
v oblasti dopravy, zdravotníctva , 
 informačný slohový postup, jeho 
znaky a funkcia ,  tvorba správy a 
pozvánky  

 
 
Zopakovať učivo o slovných dtruhoch 
 
Preveriť vedomosti o neohybnýcgh 
slovných druhoch 
 
Poznať priame a nepriame 
pomenovania, rozpoznať ich v texte, 
vedieť ich tvoriť. 
 
 
 
 
Poznať pojem frazeologizmus, jeho 
význam, pracovať s frazeologickým 
slovníkom, vedieť ich využiť 
v umeleckej i bežnej reči 
 
 
 
Poznať jednoslovné a viacslovné 
pomenovania, združené 
pomenovania, vedieť ich rozpoznať 
v bežnej reči, v bežnom živote – 
zdravotníctvo, doprava, veieť uviesť 
príklady, vytvoriť správu a pozvánku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osobnostný 
a sociálny rozvoj 

 
 
 
 

Mediálna 
výchova 

 
 
 

Osobnostný 
a sociálny rozvoj 

 

II.  
 
 
 
 
 
 

Uvažujeme nielen o 
bežných veciach 

Spôsoby obohacovania 
slovnej zásoby 

Energie 
 
 
 
 
 

Úvaha 
Každý je kováčom svojho šťastia 

 
2. školská písomná práca 

Oparava šk. písomnej 

- opakovanie o tvorení slov 
odvodzovaním a o skracovaní slov,   
 spôsoby obohacovania slovnej zásoby: 
tvorenie nových slov, prenášanie 
významu slov, spájanie slov do 
viacslovných pomenovaní, 
skracovanie, preberanie slov cudzieho 
pôvodu  
- čo je úvaha,  výkladový slohový 
postup,   jazykové prostriedky 
používané v úvahe,  dokončenie textu 
úvahy  

Zopakovať vedomosti o slovnej 
zásobe, jej spôsoby obohacovania, 
tvorenie slov, prenášanie významu 
slov do viacslovných pomenovaní, 
skracovanie, preberanie slov cudzieho 
pôvodu. 
 
 
Poznať znaky výkladového slohového 
postupu, jazykové prostriedky 
využívané v úvahe, dokázať dokončiť 
úvahu, vytvoriť vlastnú úvahu na 
zvolenú tému. 

 
 

Environmentálna 
výchova 

 
 
 

Osobnostný 
a sociálny rozvoj 
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práce 
Podmet, prísudok a vetný 

základ (opakovanie) 
Po stopách cestovateľa 

 
 

predmet 
Čudné vety 

 
 

Zhodný a nezhodný 
prívlastok 

Pre víťazstvo hypermarketov 
 
 
 

Príslovkové určenie miesta 
a času 

O mieste,kde vládnu 
živočíchy a člověk je len 

pozorovateľom 
 
 
 
 
 
 

prezentácia 
 
 
 
 

Príslovkové určenie spôsobu 
a príčiny 

 
 
 
 
 
 
 
 

úvaha 

- opakovanie: vyjadrený a nevyjadrený 
podmet, slovesný a slovesno-menný 
prísudok ,  dvojčlenná veta – 
prisudzovací sklad, jednočlenná veta – 
vetný základ  

- predmet ako vetný člen, jeho 
determinácia slovesom , otázky na 
predmet, vyjadrenie predmetu 
podstatným menom alebo zámenom  
- prívlastok ako vetný člen, jeho 
postavenie pri  podstatnom m. , 
 zhodný a nezhodný prívlastok, zhoda 
a nezhoda s podstatným menom ,  
vzájomná kombinácia zhodných a 
nezhodných prívlastkov  

- príslovkové určenie miesta ako vetný 
člen, viacnásobné príslovkové určenie 
miesta ,  písanie čiarky vo 
viacnásobnom príslovkovom určení 
miesta,  príslovkové určenie času ako 
vetný člen, vyjadrenie príslovkového 
určenia času: príslovkou, podstatným 
menom, zámenom, viacerými slovami, 
tvorenie prezentácie o niektorej zo 
slovenských pamiatok zapísaných do 
zoznamu UNESCO – využitie 
príslovkových určení miesta a času, 
prezentácia svojho diela pred 
spolužiakmi  
- príslovkové určenie spôsobu ako 
vetný člen, jeho postavenie ako 
slovese,  
 vyjadrenie príslovkového určenie 
spôsobu: príslovkou, podstatným 
menom s predložkou, zámenom, 
prirovnaním ,  príslovkové určenie 
príčiny ako vetný člen,  vyjadrenie 
príslovkového určenia príčiny: 
podstatným menom s predložkou pre a 
za  

Preveriť vedomosti získané o úvahe  
 
Vedieť určovať vetné členy, podmet, 
prísudok ( slovesný, menný), poznať 
dvojčlennú vetu, vetný základ 
 
 
Vedieť určovať predmet vo vete, 
poznať jeho vyjadrenie podstatným 
menom a zámenom. 
 
 
Poznať zhodný a nezhodný 
prívlastok, jeho postanevie pri 
podstatnom mene 
 
 
 
Poznať príslovkové určenie ako vetný 
člen, jeho typológiu, jeho vyjadrenie 
slovným druhom. 
 
 
 
 
 
Vytvoriť prezentáciu 
 
 
 
 
 
Poznať príslovkové určenie príčiny a 
spôsobu, vyjadrenie píčiny vo vete 
podstatným menom  s predložkou pre 
a za 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osobnostný 
a sociálny rozvoj 

 
 
 
 

Environmentálna 
výchova 

 
 
 
 
 

Tvorba projektu 
a prezentačné 

schopnosti 
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III.  
 

Nezabudnite sa 
prihlásiť včas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Úspešnú plavbu v 
mori informácií! 

 
 
 
 

Príslovkové určenie 
(opakovanie) 

 
Prihláška 

 
 

Prístavok 
Poprechádzajme sa po 

neobyčajných miestach na 
Zemi 

 
 

Opakovanie (základné a 
vedľajšie vetné členy, 

prístavok) 
 
 
 
 

Písomné opakovanie, 
previerka 

 
Výťah 

Murova čitáreň 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jednoduchá veta a 
jednoduché súvetie 
Autobus v oblakoch 

 
 
 
 
 
 
 
 

- triedenie príslovkových určení , 
blogovanie, čítanie s porozumením  
- prihláška, jej znaky a kompozícia ,  
informačný slohový postup 
v prihláške,  zostavenie formulára 
prihlášky na podujatie podľa osnovy  
- podstata prístavku, jeho postavenie za 
podstatným menom, na ktoré sa 
vzťahuje, vydeľovanie prístavku vo 
vete: čiarkami, pauzami a melódiou, 
vyhľadávanie prístavkov, tvorenie 
prístavkov  

- pojmová mapa na tému vetné členy,  
základné a vedľajšie vetné členy ,  
čítanie s porozumením, práca s textom, 
postup pri určovaní vetných členov vo 
vete,  viacnásobný vetný člen – 
viacnásobný podmet, predmet, 
prívlastok, príslovkové určenie ,  
triedenie viet na holé, rozvité, vety s 
viacnásobným vetným členom a s 
prístavkom  

- výťah – jeho znaky a kompozícia,  
 práca s internetom – vyhľadávanie a 
spracovanie informácií o knihách, 
tvorba výťahu v písomnej forme,  
konspekt – jeho znaky a kompozícia,  
spracovanie konspektu aktuálneho 
učiva obľúbeného predmetu , rozdiel 
medzi konspektom a konceptom 
(nečistopisom)  

- čítanie s porozumením, práca s 
textom ,  podstata jednoduchej vety 
(jeden prisudzovací sklad alebo jeden 
vetný základ) a jednoduchého súvetia 
(dva prisudzovacie sklady alebo dva 
vetné základy),  spájanie dvoch 
jednoduchých viet do súvetia,  
 základné pravidlá o písaní čiarky pred 
spojkami v jednoduchom súvetí, 
cvičenia na písanie čiarky v 
jednoduchom súvetí – dopĺňanie čiarok 

Zopakovať vedomosti o vetných 
členoch 
Zostaviť formulár prihlášky 
 
 
 
 
Ovládať podstatu prístavku,rozpoznať 
ho vo vete 
 
 
 
 
 
 
Zopakovať vedomosti o vetných 
členoch základných aj vedľajších, 
vedieť ich určovať  vo vete. 
 
Písomne preveriť  vedomosti o 
vetných členoch 
 
 
Vedieť spracovať informácie z textu 
formou výťahu. 
 
 
 
 
 
 
 
Čítať text s porozumením, rozpoznať 
jednoduchú vetu a jednoduché 
súvetie. Ovládať základné pravidlá o 
písaní čiarky v jednoduchej vete a 
v jednoduchom súvetí . Ovládať 
členenie viet podľa členitosti a 
zloženia. 
 
 
 
Písomne preveriť vedomosti o 
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Opakovanie a písomná 
previerka 

 
Kontrolný diktát č. 4 

Oprava diktátu  

v textoch ,  rozdelenie viet podľa 
členitosti a podľa zložitosti – zhrnutie  

-jednoduché súvetie, interpunkcia, 
spojky 

jednoduchej vete a jednoduchom 
súvetí. 
 
Preveriť pravopisné zručnosti žiakov 
 

IV. Rozprávanie pre 
poslucháčov a 
čitateľov 

Tri želania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt –nahrávka vlastného 
príbehu na CD 

- čo je pointa,  dopĺňanie pointy do 
príbehov,  tvorba vlastných príbehov 
s pointou formou krátkeho komiksu , 
 dialogizované čítanie príbehu, 
rozprávanie a jeho vnútorná 
kompozícia: úvod – zápletka – 
vyvrcholenie – obrat – rozuzlenie,  
tvorba vlastného príbehu: skutočný 
príbeh (ja-rozprávanie), vymyslený 
príbeh (on-rozprávanie),   

-  nahrávka vlastného príbehu na CD, 
grafický návrh na obal CD s príbehom  

Vytvoriť vlastný príbeh s pointou 
formou komiksu. Ovládať vnútornú 
kompozíciu príbehu (úvod – zápletka 
– vyvrcholenie – obrat – rozuzlenie) 
 
 
 
 
 
 
Nahrať na CD vytvorený vlastný 
príbeh s fgrafickým návrhom na CD, 
odprezentovať v triede. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tvorba projektu 
a prezentačné 

schopnosti 
Mediálna 
výchova 

V. Veľké opakovanie – 
test 

Slovné druhy, vetné členy, 
jednoduché vety a súveti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEST 
 

- podstatné mená – zvieracie, 
zakončené na -r, -l,   
prídavné mená – určovanie akostných 
a vzťahových prídavných mien, 
tvorenie privlastňovacích prídavných 
mien z vlastných podstatných mien, 
privlastňovacie prídavné mená v 
ustálených spojeniach,  zámená – 
krátka a dlhá jota v osobných 
privlastňovacích zámenách ,  vetné 
členy – určovanie vetných členov,  
jednoduché súvetie – dopĺňanie 
spojok, čiarok  

- 26 otázok a úloh vrátane nácvičného 
diktátu, správne odpovede sú aj v 
učebnici 

Zopakoavť a utvrdiť vedomosti o 
slovných dtuhoch, vetných členoch, 
jednoduchej vete a jednoduchom 
súvetí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Precvičiť si vedomosti formou testu 
v učebnici. 

 

VI.  Záverečný  diktát  
Oprava diktátu 
Výstupný test 

Oprava výstupného testu 
Záverečné hodnotenie 

 Preveriť pravopisné zručnosti žiakov 
 

Preveriť úroveň vedomostí z 8. 
ročníka 
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Tematický výchovno-vzdelávací plán z literatúry  pre 8. ročník 

 
Tematický celok:  Ľúbostná poézia – 15 hodín 
 
 

Mesiac  Poč. 
h.  

 
Téma 

Obsahový štandard 

 
Výstup 

Výkonový štandard 

 
Prierezové témy 

Medzipredmetové 
vzťahy 

 
Poznámky 

IX. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
2 
 
1 
 
 

Detektívka 
- A. Christie 

Western 
- K. May: Šľachetnosť Old Shatterhanda 

 Robinsonáda 
- - D. Defoe: Robinson Crusoe 

Dobrú noc, má milá; Červené jabĺčko 
- láska v ľudovej lyrike   
- slovné figúry, epizeuxa 

 
Pieseň piesní, Sivé oči  

- poézia 
- láska v poloľudových piesňach 
- lyrický hrdina 

Ján Kollár: Slávy dcéra 
- znelka 
- klasicizmus  

 
Ľudovít Štúr: Rozlúčenie 

- symbol 
 
Janko Kráľ: Moja pieseň 

- deminutíva  
 
Andrej Sládkovič: Marína 

- anafora  
S. Petofi 
Povedal by som 
 

 
 
Žiak vie: 
- vysvetliť pojem detektívka, vie uplatniť logické 
postupy v detektívke, vie definovať pojem western 
a pojem robinsonáda 
- vysvetliť pojem  umeleckej viazanej reči - poézie. 
Jednoducho analyzovať umelecký text. 
- charakterizovať ľudovú lyriku 
- vysvetliť pojem lyrický hrdina, porovnať ľudovú 
zľudovenú a poloľudovú, ľúbostnú poéziu  a 
povedať, ktoré znaky majú spoločné, ktoré odlišné 
- vysvetliť pojmy verš, strofa, rým, rytmus 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 
- rozlíšiť personifikáciu, symbol, epizeuxu, anaforu 
v texte.  
 
 
 
 

 
  
 
 
 
EV, OSR  
 
HUV, DEJ, ETV 
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XI. 

 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 

 
R.M.Rilke 
Ľúbostná pieseň 
 
M.Rúfus 
A napokon láska 
 
Ján Smrek: Dievča v rozkvete 

- realizmus  
- moderná literatúra.  

 
Zhrnutie ľúbostnej poézie  

 
 
Tematický celok:  Prírodná poézia – 2 hodiny 
 

Mesiac  Poč. 
h.  

 
Téma 

Obsahový štandard 

 
Výstup 

Výkonový štandard 

 
Prierezové témy 

Medzipredmetové 
vzťahy 

 
Poznámky 

 1 
 
 
 
1 
 
 
 
 

P.O.Hviezdoslav 
Pozdrav 
 
 
M.Haľamová, Vyznanie  

Žiak vie: 
- vysvetliť pojem poézia 
- vysvetliť pojem báseň 
- 
- porovnať z hľadiska obsahu, využitia 
umeleckých štýlových prostriedkov ľúbostnú 
a prírodnú lyriku 
 

 
MeV, OŽZ, ReV 
  
HUV, GEO 

 

 
Tematický celok:  Modlitba  – 3 hodiny 
 

Mesiac  Poč. 
h.  

 
Téma 

Obsahový štandard 

 
Výstup 

Výkonový štandard 

 
Prierezové témy 

Medzipredmetové 
vzťahy 

 
Poznámky 

 
 
 

1 
 
1 
1 

A. d.S. Exupéry, Exupéryho modlitba 
 
M.Rúfus, Modlitba za starkú 
M.Rúfus, Rozhovor v parku 
M. Rúfus,  Modlitba za Pána  

Žiak vie: 
- vysvetliť pojem modlitba 
-vyhľadať hlavnú myšlienku 
-rytmus 
-vysvetliť prečo je modlitba zaradená k poézii 
 

MeV 
 
ETV 
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Tematický celok:  Zo života mladých ľudí – 8 hodín 
 

Mesiac  Poč. 
h.  

 
Téma 

Obsahový štandard 

 
Výstup 

Výkonový štandard 

 
Prierezové témy 

Medzipredmetové 
vzťahy 

 
Poznámky 

 
 
 
 
 
 
XII. 

2 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.d.Exupéry, Malý princ 
 
Margita Figuli: Tri gaštanové kone 

- lyrizovaná próza  
 

Dievčenský román 
L.M.Montgomeryová, Anna zo zeleného... 
 
Dobrodružný román 
J.Alex, Čierne koráby 
 

Opakovanie 
 
 

Žiak vie: 
- vysvetliť pojem próza 
- odlíšiť prózu od poézie a svoje rozhodnutie 
zdôvodniť 
- vytvoriť a vysvetliť definíciu pojmu román 
- odlíšiť román od ostatných žánrov veršovanej a 
neveršovanej epiky a svoje rozhodnutie zdôvodniť 
- 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 
- vysvetliť vonkajšiu kompozíciu románu 
- vysvetliť pojem poviedka. 
- zo súboru známych aj neznámych textov určiť 
podľa stanovených kritérií poviedku 
- určiť a charakterizovať hlavné a vedľajšie 
postavy v literárnom texte 
- kriticky zhodnotiť hlavného hrdinu (literárnych 
postáv), jeho konanie a myslenie z vlastného 
pohľadu, podložiť svoje stanovisko argumentmi 
 

 
EV, MuV, OŽZ, 
OSR  
 
DEJ, GEO, ETV 

 

 
Tematický celok: Vedecko-fantastický  román – 10 ho dín 
 

Mesiac  Poč. 
h.  

 
Téma 

Obsahový štandard 

 
Výstup 

Výkonový štandard 

 
Prierezové témy 

Medzipredmetové 
vzťahy 

 
Poznámky 

I. 
 
 
 
 
 

2 
 
2 
 
 
 

Polročné opakovanie 
 
J.Verne, Cesta na Mesiac 
 
 
 

Žiak vie: 
- vysvetliť pojem fantastická literatúra 
- vysvetliť pojem rozprávač a v texte vie 
identifikovať jednotlivé formy rozprávača. Vie 
transformovať formy rozprávača – z Ja-formy do 
on-formy a naopak. 

 
DV, MeV, MuV, 
OŽZ  
 
DEJ, GEO, OBN, 
ETV 
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II. 

 
2 
 
2 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 

 
W. Kotzwinkle, E.T. mimozemšťan 
 
A.Conan Doyle, Na tento obraz nikdy.... 
 
 
 
Douglas Adams,Stopárov sprievodca galaxiou 

- román 
- cudzie slová  

 
 
Opakovanie tematického celku 

- nájsť jazykové prostriedky, ktorými autor 
dosahuje dramatické napätie v texte a svoje 
tvrdenie vie zdôvodniť 
- aplikovať svoje znalosti o literárnej postave 
(hlavná, vedľajšia) v prečítanom texte a 
charakterizovať ju z čitateľského hľadiska 
- 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 
vytvoriť a vysvetliť definíciu pojmu vedecko-
fantastická literatúra. 
- zo súboru známych aj neznámych textov vybrať 
literárne texty patriace do vedecko-fantastickej 
literatúry a odôvodniť svoje rozhodnutie 
 

 
 
Tematický celok:  Denník – 4 hodiny 
 

Mesiac  Poč. 
h.  

 
Téma 

Obsahový štandard 

 
Výstup 

Výkonový štandard 

 
Prierezové témy 

Medzipredmetové 
vzťahy 

 
Poznámky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
1 
 
 
2 
 
 

Móric August Beňovský, Osudy a cesty grófa Mórica 
Augusta Beňovského  

- dobrodružný cestopisný denník  
 

- L.Rennison, Denník Georgie Nicholsonovej  
 
Sue Towsendová, Tajný denník 13 a ¾-ročného 
Adriana  Molla  

- denník  

Žiak vie: 
- vie vysvetliť pojmy denník, cestopis, memoáre 
- aplikovať svoje znalosti o literárnej postave 
(hlavná, vedľajšia) v prečítanom texte 
a charakterizovať ju z čitateľského hľadiska  
- 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 

 
DV, OSR  
 
DEJ, GEO, ETV 
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Tematický celok:  Vedecko-populárna literatúra – 5 hodín 
 

Mesiac  Poč. 
h.  

 
Téma 

Obsahový štandard 

 
Výstup 

Výkonový štandard 

 
Prierezové témy 

Medzipredmetové 
vzťahy 

 
Poznámky 

III. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 

 
Matej Bel, Zvolenská stolica 

- umelecká a vecná literatúra 
- encyklopédia (náučný slovník) 

 
Matúš Kučera ,Konštantín a Metod 

- legenda  
- literatúra faktu  

 
Vojtech Zamarovský, „ Slová, slová, slová...“       

- historický cestopis 
 
Jana Skladaná, Slová z hlbín dávnych vekov 

- literatúra faktu 
 
 

-poznať pojem vedecko-populárna literatúra 
-pojmy polyhistor, dejiny, Veľká Morava, 
vierozvestci 
-rozšírenie vedomostí o národných dejinách 
Žiak vie: 
- vytvoriť a vysvetliť definíciu vecnej literatúry 
- vytvoriť a vysvetliť definíciu umeleckej literatúry 
- rozlíšiť texty vecnej a umeleckej literatúry 
porovnávaním kompozičných postupov a 
štylistických jazykových prostriedkov 
- vytvoriť a vysvetliť definíciu pojmu literatúra faktu 
- identifikovať v texte charakteristické znaky 
literatúry faktu 
- v literárnej ukážke rozlíšiť fakty a umelecké 
prostriedky 
- vyhľadať príslušné informácie v encyklopédii a 
na internete 

 
OSR  
 
OBN 

 

 
Tematický celok:  Literatúra faktu – 9 hodín 
 

Mesiac  Poč. 
h.  

 
Téma 

Obsahový štandard 

 
Výstup 

Výkonový štandard 

 
Prierezové témy 

Medzipredmetové 
vzťahy 

 
Poznámky 

 
 
 
 
 
 
 
 
IV.  

 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
2 

 
E.Newht, Všetko sa skladá z atómov 
 
 
 
L.Zrubec, Zomrel dva razy 
 
 
 
F.Gel, Premožiteľ neviditeľných dravcov 
V.Ferko, A. Ferko, Ako divé husi 

Žiak vie: 
- vytvoriť a vysvetliť definíciu vecnej literatúry 
- vytvoriť a vysvetliť definíciu umeleckej literatúry 
- rozlíšiť texty vecnej a umeleckej literatúry 
porovnávaním kompozičných postupov a 
štylistických jazykových prostriedkov 
- vytvoriť a vysvetliť definíciu pojmu literatúra faktu 
- identifikovať v texte charakteristické znaky 
literatúry faktu 
- v literárnej ukážke rozlíšiť fakty a umelecké  
prostriedky 

 
DV, MeV, MuV, 
ReV, TPPZ  
 
DEJ, GEO, OBN, 
ETV 
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1 
 
2 
 
 

 
V. Mináč, Dúchanie do pahrieb 
 
Opakovanie – zhrnutie učiva 

- vyhľadať príslušné informácie v encyklopédii a 
na internete 

 
Tematický celok:  Muzikál – 5 hodín 
 

Mesiac  Poč. 
h.  

 
Téma 

Obsahový štandard 

 
Výstup 

Výkonový štandard 

 
Prierezové témy 

Medzipredmetové 
vzťahy 

 
Poznámky 

V.  3 
 
 
2 
 

E. Bryll, K. Gärtnerová, Na skle maľované  
- inscenácia   

 
Cyrano z predmestia  

- muzikál 

Žiak vie: 
- vysvetliť podstatu dramatického žánra 
- vysvetliť, ako dramatické dielo vzniká 
- čítať prehovory jednotlivých postáv vhodnou 
moduláciou hlasu v súlade s obsahom textu 
- abstrahovať a sformulovať hlavnú myšlienku 
dramatického textu 

 
MeV, OSR 
 
HUV, ETV 

 

 
Tematický celok:  Film, televízia, video – 2 hodiny  

Mesiac  Poč. 
h.  

 
Téma 

Obsahový štandard 

 
Výstup 

Výkonový štandard 

 
Prierezové témy 

Medzipredmetové 
vzťahy 

 
Poznámky 

 1 
1 

Film 
Televízia, video 

Žiak vie: 
- rozlíšiť a vysvetliť pojmy film, televízia, video  

 
MeV 
VYV, HUV, DEJ 

 

 
Tematický celok:  Po čítačová hra  – 3 hodín 
 

Mesiac  Poč. 
h.  

 
Téma 

Obsahový štandard 

 
Výstup 

Výkonový štandard 

 
Prierezové témy 

Medzipredmetové 
vzťahy 

 
Poznámky 

 
 
VI. 

1 
 
1 
1 

Počítačová hra  
 
Dejiny slovenského jazyka a literatúry  
Opakovanie učiva 8. ročníka 
Časová rezerva (5 hod.) 

Žiak vie: vysvetliť pojem počítačová hra 
- rozlíšiť a vysvetliť pojmy klasicizmus, 
romantizmus 
- vymenovať predstaviteľov štúrovskej generácie   

 
OŽZ, OSR, TPPZ  
 
DEJ 
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Matematika 8. ročník                   4 hodiny týždenne      132 hodín ročne 

Mesiac Týždeň Tematický celok Téma 

IX. 

1 

1. Opakovanie a 
prehlbovanie učiva 
7. ročníka. 
 

Racionálne čísla. 
Počtové operácie s racionálnymi číslami. 
Percentá. 
Objem a povrch kvádra a kocky. 

2 

 

Pomer. Priama  nepriama úmernosť. 
Trojčlenka – slovné úlohy. 
Trojčlenka v percentovom počte. 
Mierka plánu a mapy. 

3 
 Zhodnosť trojuholníkov. 

Konštrukcie trojuholníka podľa vety sss, sus, 
usu. 

4 

2. Kladné a záporné čísla. 
Počtové výkony s celými 
a desatinnými číslami. 

Kladné a záporné celé čísla. 
Kladné a záporné desatinné čísla. 
Navzájom opačné čísla. 
Absolútna hodnota čísla. 

X. 

1 

 Usporiadanie a porovnávanie celých 
a desatinných čísel. 
Sčitovanie a odčitovanie celých 
a desatinných čísel. 
Slovné úlohy. 

2 

 

Sčitovanie a odčitovanie celých 
a desatinných čísel. 
Násobenie a delenie celých a desatinných 
čísel. 

3 
  Násobenie a delenie celých a desatinných 

čísel. 
Slovné úlohy. 

4 

 

Upevňovanie a precvičovanie učiva o celých 
číslach. 
 

XI. 

1 

3. Premenná, výraz, rovnica Číselný výraz. 
Rovnosť a nerovnosť číselných výrazov. 
Znaky =, ≠. 
Hodnota číselného výrazu. 

2 

 

Sčítať, odčítať, násobiť a deliť primerané 
číselné výrazy. 

3 

 

Výraz s premennou. 
Hodnota výrazu s premennou. 
 

4 

 

Sčitovanie a odčitovanie výrazov 
s premennou. 
Násobenie a delenie výrazov číslom. 
 

XII. 
1 

 

Výpočet a vyjadrenie neznámej zo vzorca. 
Riešenie slovných úloh na zostavenie výrazu. 
 

2 

 

Lineárna rovnica. 
Riešenie lineárnej rovnice. 
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3 

 

Slovné úlohy vedúce k riešeniu lineárnej 
rovnice. 

I. 

1 

 

Precvičovanie  upevňovanie získaných 
vedomostí a zručností. 
 

2  Časová rezerva. 

3 

4.Rovnobežník, lichobežník. 
Obvod a obsah rovnobežníka, 
lichobežníka a trojuholníka. 

Rovnobežnosť, rovnobe6né priamky, 
priečka. 
Rovnobežky preťaté priečkou. 
Súhlasné a striedavé uhly. 
 

4 

 

Riešenie úloh so súhlasnými a striedavými 
uhlami. 
 

II 

1 

 

Štvoruholníky. 
Rovnobežníky a ich vlastnosti. 
Vnútorné uhly, strany, výška rovnobežníka. 
Uhlopriečky, priesečník uhlopriečok. 
 

2 

 

Konštrukcia rovnobežníka. 
 

3 

 Lichobežník a jeho základné vlastnosti. 
Výška lichobežníka. 
Rovnoramenný a pravouhlý lichobežník. 
 

4 
 

Konštrukcia lichobežníka. 

III. 

1 

 

Obvod a obsah rovnobežníkov. 
Slovné úlohy. 
 

2 

 

Obvod a obsah lichobežníka. 
Slovné úlohy. 

3 

 

Obvod  obsah trojuholníka. 
Slovné úlohy. 
 

4 

 

Precvičovanie a upevňovanie učiva. 
 

5 
 

Časová rezerva. 

IV. 

1 5.Kruh, kružnica. Definícia kružnice a kruhu. 
Polomer, priemer a ich vzťah. 
Vzájomná poloha priamky a kružnice. 
 

2 
 

Tetiva kružnice a jej vlastnosti. 
Konštrukcia dotyčnice z bodu, ktorý leží na 
kružnici. 
 

3  Konštrukcia dotyčnice z bodu, ktorý leží 
mimo kružnice. 
Kruhový výsek, kružnicový oblúk. 
 

4 
 

Ludolfovo číslo. 
Dĺžka kružnice. 
Obvod a obsah kruhu. 
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V. 

1  Precvičovanie a upevňovanie učiva. 
2 6. Hranol. Teleso, kocka, kváder, vrcholy, hrany, steny. 

Hranol ( kolmý, pravidelný, trojboký, 
štvorboký...). 
Sieť hranola. Podstava a plášť hranola. 

3 
 

Povrch hranola. Všeobecný vzorec. 
Použitie vzorca pre jednotlivé hranoly. 

4  Objem hranola. 
Upevňovanie a precvičovanie učiva. 

VI. 

1 7. Pravdepodobnosť a štatistika. Udalosť. Pravdepodobnosť. 
Pokus, početnosť, relatívna početnosť. 
Možné a nemožné udalosti. 
Porovnávanie rôznych udalostí vzhľadom na 
mieru ich pravdepodobnosti. 

2  Štatistický súbor, jednotka. 
Štatistické zisťovanie. 
Upevňovanie učiva. 

3 8. Záverečné opakovanie. Záverečné opakovanie 
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Slovenský jazyk 9. ročník        3 hodiny týždenne        99 hodín ročne 

 

Mesiac Týždeň Tématický celok Téma 

 
 

IX. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
 Úvodná hodina 

2. 
Neprebrané učivo z 8. 

ročníka 
Opakovanie, základné a 

vedľajšie vetné členy, prístavok 

3. 
 Výťah 

4. 
 Jednoduchá veta a jednoduché 

súvetie 

5. 
 Slovné druhy, vetné členy, 

jednoduché vety a súvetia 

6. 
Sloh Členenie jazykových štýlov 

7. 
Opakovanie učiva z 8. 

ročníka 
Zvuková stránka jazyka 

a pravopis 

8. 
 Náuka o slove 

9. 
 Tvaroslovie 

10. 
 Skladba 

11. 
Slovná zásoba Slová podľa vecného významu 

 
 

1. 
 Vzťahy medzi slovami 

2. 
 Slová podľa dobového výskytu 
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X. 
 
 
 

3. 

 Slová podľa citového 
zafarbenia 

 
 
 
 
 

4. 
 Slová podľa pôvodu 

5. 
 Slová podľa spisovnosti 

6. 
 Obohacovanie slovnej zásoby 

7. 
 Obohacovanie slovnej zásoby 

8. 
 Opakovanie 

9. 
 Diktát č.1 

10. 
 Analýza a oprava diktátu 

XI. 

1. 
Sloh Rečnícky štýl 

2. 
Zvuková stránka jazyka Zvukové vlastnosti reči 

3. 
 Zvuková stránka jazyka a 

pravopis 

4. 
 Spoluhlásky 

5. 
 Výslovnosť a pravopis slov 

cudzieho pôvodu 

6. 
 Interpunkčné znamienka 

7. 
 Opakovanie 

8. 
Sloh Výkladový slohový postup 
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9. 
 Výklad 

10. 
 Príprava 1. písomnej práce 

11. 
 1. písomná práca 

XII. 
 
 

1. 
 Analýza 1. písomnej práce 

2. 
 Úvaha 

3. 
Tvaroslovie Podstatné mená 

4. 
 Neživotné podstatné mená  

muž. r. zakončené na –ál 

5. 
 Neživotné podstatné mená  

muž. r. zakončené na –r, -l 

6. 
 Opakovanie podstatných mien 

7. 
 Diktát č. 2 

8. 
 Oprava 

9. 
 Prídavné mená 

I. 
 
 

1. 
 Zámená 

2. 
 Číslovky 

3. 
 Slovesá 

4. 
 Príslovky 

5. 
 Predložky a spojky 
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6. 
 Častice a citoslovcia 

7. 
  

Opakovanie 

8. 
 Polročná písomka 

 9. 
Sloh Umelecký štýl 

II. 
 
 
 

1. 
 Umelecký štýl 

2. 
Skladba Veta a vetný člen 

3. 
 Základné vetné členy 

4. 
 Predmet 

5. 
 Prívlastok 

6. 
 Príslovkové určenie 

7. 
 Prístavok 

8. 
 Opakovanie 

9. 
 Jednoduchá veta 

III. 

1. 
 Jednoduché súvetie 

2. 
 Súdržnosť textu 

3. 
 Interpunkcia 

4. 
 Opakovanie 
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5. 
 Diktát č.3 

6. 
 Oprava diktátu 

7. 
 Zápor v slovenčine 

8. 
 Opakovanie 

9. 
Sloh Náučný štýl 

10. 
 Opisný slohový postup 

IV. 

1. 
 Administratívny štýl 

2. 
 Tlačivá a formuláre 

3. 
 Úradný list 

4. 
 Podací lístok 

5. 
 Úradný a štrukturovaný 

životopis 

6. 
 Príprava 2. písomnej práce 

7. 
 2. písomná práca 

8. 
 Analýza a oprava 2. písomnej 

práce 

9. 
 Publicistický štýl 

 

10. 
 Správa 

V. 1. 
Náuka o jazyku Jazykoveda 
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2. 
 Členenie jazykovedy 

3. 
 Práca s jazykovednými 

slovníkmi 

4. 
Sloh Hovorový štýl 

5. 
 Súkromný list 

6. 
Náuka o jazyku Národný jazyk 

7. 
 Spisovný jazyk 

8. 
 Kodifikácia spisovného jazyka 

9. 
 Slovenské nárečia 

10. 
 Projekt 

11. 
 Projekt 

VI. 
 
 

1. 
Opakovanie Opakovanie – zvuková stránka 

jazyka 

2. 
 Opakovanie – slovná zásoba 

3. 
 Opakovanie – tvaroslovie 

4. 
 Opakovanie - skladba 

5. 
 Opakovanie – náuka o jazyku 

6. 
 Diktát č. 4 

7. 
 Výstupná previerka 
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8. 
 Analýza diktátu 

9. 
 Záverečné opakovanie 
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Literatúra 9. ro čník                    2 hodiny týždenne        66 hodín ročne 
Mesiac Týždeň Tematický celok Téma 

IX. 

1.  Úvod do literárnej výchovy 
2.  M. Kučera, legenda, literatúra faktu 
3.  V. Zamarovský, historický cestopis 
4.  J. Skladaná, Slová z hĺbin... 
5.  E. Bryll, K. Gartnerová, Na skle... 
6.  Cyrano z predmestia, muzikál 
7. Poézia Lyrická a epická poézia, K. Peteraj 
  Štúrovskí básnici, S. Chalupka 

X. 

1.  J. Kráľ – Duma bratislavská 
2.  A. Sládkovič – Nehaňte ľud môj 
3.  Spoločenská lyrika 
4.  J. Kráľ - Orol 
5.  A. Mickiewicz – Óda na mladosť 
6.  F. Schiller – Na radosť 
7.  J. Hollý – Na Umku 
   

XI. 

1.  J. Botto – K mladosti 
2.  Lyrická a lyrickoepická báseň 
3.  P. O. Hviezdoslav – Krvavé sonety 
4.  Krasko – Otcova roľa 
5.  Aforizmus 
6.  R. Dilong – Staroba radí 
7.  T. Corbiére - Epitaf 

XII. 

1.  Opakovanie 
2. Epika a epické žánre P. O. Hviezdoslav – EžoVlkolinský 
3.  Dramatizácia diela EžoVlkolinský 
4.  Ch. Jacq – Ramzes syn svetla 
5.  H. Stol – Priamov poklad 
6.  Ľ. Zúbek – Jar Adely Ostrolúckej 

I. 

1.  V. Ferko, A. Ferko – Ako divé husi 
2.  Opakovanie 
3.  Projekt 
4.  Asimov – Stratený robot 
5.  Asimov – Stratený robot 

6. 
 R. Álverez – Deň, keď čas plynul 

naopak 

II 

1.  J.A.Owen – Hľadanie červeného draka 
2.  Práca s literárnym textom 
3.  Christieová – Diomedove kone 
4.  V. Hugo - Bedári 
5.  Vlastná produkcia – List Cossete 
6.  F. Hečko – Červené víno 
   
   

III. 
 
 
 

1.  Ukážka z filmu Červené víno 
2.  Porovnanie: kniha a film 
3.  D. Dušek – Dvere do kľúčovej dierky 
4.  R. Brat – Mordovisko 
5.  Metonymia 
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6.  Opakovanie 
7.  Ch. Bronteová – Jana Eyrová 
   

IV. 

1.  J. Šimulčíková – Dievča s bocianimi 
nohami 

2.  Dramatizácia ukážky 
3.  J. Wilsonová – Dieťa zo smetiaka 
4.  Z. Šulajová – Džínosový denník 
5.  Opakovanie  
6.  Projekt 
7. Dramatické umenie W. Shakespeare – Romeo a Júlia 

V. 

1  Vonkajšia a vnútorná kompozícia 
divadelnej hry 

2.  J. G. Tajovský – Ženský zákon 
3.  Zahrajme si divadielko 
4.  Tragédia a komédia 
5.  Vášová – Cyrano z predmestia 
6.  Muzikál 
7.  Filmová ukážka divadelnej hry 
   

VI. 

1.  Filmová ukážka vybranej divadelnej 
hry 

2.  Opakovanie 
3. Opakovanie Opakovanie poznatkov – poézia 
4.  Opakovanie poznatkov – próza 
5.  Opakovanie poznatkov – dráma 
6.  Vyhodnotenie 
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Matematika 9. ročník                   5 hodín týždenne      165 hodín ročne 

Mesiac Týždeň Tematický celok Téma 

IX. 

1 

1. Opakovanie a 
prehlbovanie učiva 
8. ročníka. 
 

Racionálne čísla a počtové výkony s nimi. 
Celé čísla a počtové výkony s nimi. 

2 

 

Premenná, výraz, rovnica. 
Riešenie lineárnych rovníc a nerovníc. 
Obsahy rovinných útvarov. 

3 
 Kruh, kružnica. 

Konštrukčné úlohy. 

4 

2. Mocniny a odmocniny. Súčin rovnakých činiteľov a ich zápis pomocou 
mocniny. 
Definícia druhej mocniny. 
Vlastnosti druhej mocniny. 

X. 

1 

 

Druhá odmocnina a jej vlastnosti. 
Tretia mocnina a odmocnina. 
Vlastnosti tretej mocniny a odmocniny. 

2 

 

Určenie druhej mocniny a odmocniny spamäti 
a pomocou kalkulačky. 
Určenie tretej mocniny a odmocniny na 
kalkulačke. 

3 

 Mocniny s prirodzeným mocniteľom. 
Sčitovanie a odčitovanie mocnín. 
Mocnina čísla 10, predpony a ich súvis 
s mocninami. 

4 

 

Násobenie a delenie mocnín s rovnakým 
základom. 
Umocňovanie súčinu a podielu. Umocňovanie 
mocnín. 
 

XI. 

1 

3. Pytagorova veta. Pravouhlý trojuholník. 
Základné prvky a vlastnosti pravouhlého 
trojuholníka. 
Pravý uhol, prepona, odvesny. 
Súčet dvoch ostrých uhlov je 90°. 

2 

 

Pytagorova veta. 
Výpočet strán pravouhlého trojuholníka. 
 

3 

 

Použitie Pytagorovej vety v slovných úlohách. 
Upevňovanie učiva. 
 

4 

 

Časová rezerva na upevnenie získaných 
vedomostí. 
 

XII. 1 

4. Ihlan, kužeľ, valec, guľa, ich 
objem a povrch. 

Rotačný valec. 
Sieť valca. 
Výpočet objemu a povrchu valca. 
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2 

 

Ihlan – definícia. 
Pravidelný ihlan, trojboký ihlan, štvorboký 
ihlan. 
Výpočet objemu a povrchu ihlana. 

3 

 

Kužeľ – definícia. 
Sieť, podstava, plášť, strana, výška kužeľa. 
Výpočet objemu a povrchu kužeľa. 

I. 

1 

 

Guľa, stred gule, polomer a priemer gule. 
Guľová plocha. 
Výpočet objemu a povrchu gule.  
 

2 
5.Riešenie lineárnych rovníc 
a nerovníc s jednou neznámou. 

Rovnosť a nerovnosť dvoch algebrických 
výrazov. 
Lineárna rovnica s jednou neznámou. 

3 

 

Lineárna nerovnica s jednou neznámou. 
Lineárna rovnica s neznámou v menovateli. 

4 

 

Riešenie lineárnych rovníc  nerovníc. 
 

II 

1 

 

Riešenie lineárnych rovníc a nerovníc. 
Slovné úlohy riešené lineárnou rovnicou  
nerovnicou. 
 

2 

 

Časová rezerva - precvičovanie a upevňovanie 
učiva. 
 

3 
6. Podobnosť trojuholníkov. Geometrické útvary v rovine. 

Zhodnosť geometrických útvarov. 
 

4 

 

Podobnosť geometrických útvarov. 
Podstata podobnosti. 

III. 

1 

 

Pomer podobnosti dvoch geometrických 
útvarov. 
Podobnosť trojuholníkov. 
 

2 

 

Vety o podobnosti trojuholníkov ( sss, sus, usu 
). 
Podobnosť trojuholníkov v praxi. 

3 

 

 Časová rezerva na upevnenie učiva. 
 

4 
7. Štatistika Štatistický prieskum, štatistický súbor, rozsah 

štatistického súboru, štatistický znak, triedenie. 
 

IV. 

1 
 

Absolútna početnosť, početnosť, relatívna 
početnosť javu. 
 

2 
 

Tabuľka, graf – diagram, prechod od jedného 
typu znázornenia k inému. 
 

3  Hodnoty – údaje, ich znázornenie 
a interpretácia. 
Využitie IKT v štatistike, prieskum. 

4 8. Grafické znázorňovanie Pravouhlá sústava súradníc. 
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závislostí. Sústava súradníc v rovine. 
Súradnicové osi, priesečník súradnicových osí. 

V. 

1 
 

Súradnice bodu. 
Graf, hodnota.  
Hodnoty v tabuľke, najmenšia hodnota, nulová 
hodnota, najväčšia hodnota. 

2 
 

Závislosť dvoch hodnôt. 
Nezávislá a závislá premenná. 
Graf priamej úmernosti. 

3 
 

Graf nepriamej úmernosti. 
Lineárna závislosť, lineárna funkcia. 

4  Graf lineárnej funkcie. 
Slovné úlohy na využitie grafov priamej 
a nepriamej úmernosti. 

VI. 
1 9. Záverečné opakovanie. Opakovanie a precvičovanie učiva. 
2  Precvičovanie a upevňovanie učiva. 
3 

 

Záverečné opakovanie 
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