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Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu 

vzdelávania 

 Jazyk slovenský ako vyučovací jazyk má primárne a nezastupiteľné miesto vo 

vyučovacích predmetoch, pretože vytvára predpoklady na zvládnutie ďalších vyučovacích 

predmetov. Slovenčina je štátnym jazykom na území SR. Ovládanie štátneho jazyka na dobrej 

úrovni zabezpečuje žiakom možnosť nielen dobre zvládnuť školské vzdelávanie, ale i úspešné 

uplatnenie sa na trhu práce. Je nesporné, že úroveň výsledkov vyučovania slovenčiny 

v praktickom živote nie je uspokojivá, ba ovládanie jazyka nie je na patričnej úrovni. Máme 

na mysli používanie spisovnej formy jazyka v úradoch, v televízii, v rozhlase, iných médiách 

a kultúrnych ustanovizniach. Príčin je hneď niekoľko. Jazyk musí žiak dobre poznať, aby ho 

mohol dobre využívať, aby ním mohol myslieť, cítiť. Bez jazyka niet komunikácie, je 

stavebným materiálom nášho konania, je pilierom vedomostí. Každá zložka jazyka vplýva na 

jazykový prejav žiaka a odráža sa v jeho myslení. 

 Predmet slovenský jazyk a literatúra má komplexný charakter, pretože spája 

jazykovú, slohovú zložku, písanie, literárnu zložku a čítanie.       



     Navrhovaná štruktúra učebných osnov pre 2. ročník ZŠ vychádza z najnovších 

poznatkov v oblasti lingvistiky, primárnej pedagogiky, vývinovej psychológie a didaktiky 

materinského jazyka. Rešpektuje aktuálne smery lingvistického výskumu (systémovo-

štruktúrny, komunikačno-pragmatický a kognitívny). Pri tvorbe učebných osnov sme 

vychádzali zo  všeobecných didaktických princípov (princíp komplexnosti, princíp 

komunikačno-kognitívny, princíp orientácie na žiaka, princíp aktuálnych lingvistických 

poznatkov). Najväčšiu pozornosť sme venovali princípu komplexnosti, ktorý sa prejavuje v 

úrovni kompetenčnej – rozvoj komunikačnej kompetencie žiaka v materinskom jazyku v 

súlade s inými kľúčovými kompetenciami, v medzipredmetovej úrovni – rozširovanie 

komunikačných poznatkov a formovanie hodnôt z rôznych pohľadov danej tematiky, v 

medzizložkovej úrovni – integrácia jazykového vyučovania, slohu, čítania a literárnej 

výchovy (zabezpečuje komplexnú povahu komunikačného procesu) a vnútrozložkovej – 

prepájanie tém v rámci jazykovej, slohovej a literárnej zložky predmetu. Kľúčovým pojmom 

koncepcie je komunikačná kompetencia, ktorú vnímame ako schopnosť funkčné používať 

jazyk v rôznych komunikačných situáciách na základe elementárnych poznatkov jazykového 

systému. Súčasťou komunikačnej kompetencie je jazyková kompetencia, ktorú tvorí súhrn 

schopností, ktoré umožňujú používateľovi jazyka odlíšiť gramaticky správnu vetu od 

nesprávnej a schopnosť tvoriť nové vety. Osvojenie jazykovej kompetencie má dlhodobejší 

charakter a osvojenie komunikatívnej kompetencie považujeme za proces celoživotný.  

 

Ciele učebného predmetu 

Prvoradým cieľom a základnou úlohou komunikačného vyučovania materinského 

jazyka je vytvoriť u žiakov komunikačné zručnosti.   Základné komunikačné zručnosti sú: 

počúvanie hovorenie, čítanie a písanie. Okrem tejto klasifikácie ich ešte rozdeľujeme do 

dvoch veľkých oblastí založených na funkcii počúvania a čítania (receptívne), hovorenia a 

písania (produktívne). Receptívna oblasť (vnímanie) pozostáva z činnosti, pri ktorých žiak 

dostáva informácie a myšlienky z vonkajších zdrojov. Spája počúvanie a čítanie. Sú to dva 

základné spôsoby prijímania informácii od iných. Produktívna oblasť (vyjadrovanie) je 

druhou polovicou vyučovania materinského jazyka. Obsahuje činnosti, kde žiak realizuje 

svoje myšlienky a informácie a delí sa s nimi s inými žiakmi. Ide o oblasť hovorenia a 

písania, v ktorej sa produkujú zmysluplné myšlienky a rôzne informácie prostredníctvom 

slov. Každá vyučovacia hodina materinského jazyka by mala byt zameraná na dieťa a jeho 



skúsenosť s jazykom a svetom, pričom počúvanie, čítanie, hovorenie a písanie by mali byt jej 

samozrejmosťou bez ohľadu na obsah vyučovacej hodiny. Z uvedeného vyplýva, ž spomínané 

komunikačné zručnosti navzájom súvisia, a preto by sa mali vyučovať ako celok. Tento fakt 

je možné využiť v praxi u žiakov nižších ročníkov, ktorý je charakteristický prirodzeným 

priebehom učenia a jeho obsah tvorí počúvanie, hovorenie, čítanie, písanie a výtvarný prejav. 

Cieľom jazykového vyučovania je naučiť žiakov nielen základné pojmy a poučky, ale 

naučiť ich myslieť v súvislostiach, komunikovať (ústne a písomne) na primeranej úrovni 

a naučiť ich rozumieť jazykovým prejavom z obsahovej stránky. Nezanedbateľnou je 

i literárna zložka jazyka. Prostredníctvom nej sa žiaci zoznamujú s literárnymi dielami a ich 

tvorcami a vytvárajú si k nim kladný vzťah.  

      Cieľom vyučovania slovenského jazyka na 1. stupni ZŠ je predovšetkým: 

- osvojiť si základy písanej reči (čítania a písania) 

- poskytovať bohaté skúsenosti s významom – komunikačnou a vzdelávacou funkciou 

písanej reči,   

- osvojiť si elementárne vedomosti v rovine lexikálnej, morfologickej, syntaktickej 

a štylistickej, 

- osvojiť si základné pravidlá pravopisu a znalosť písma, 

- získať základné poznatky o zvukovej stránke jazyka, 

- osvojiť si návyky správnej výslovnosti, 

- poznávať jazykové prostriedky  a vedieť ich využívať v jazykovom systéme, 

- prehlbovať si zručnosť jednoduchého a súvislého vyjadrovania sa,  

- jazykové prostriedky vedieť vzájomne prepájať v jazykovom systéme,  

- viesť žiakov k presnému mysleniu a jeho využitiu v oblasti komunikácie (ústnej aj 

písomnej).           

           Ďalej chceme vyučovaním slovenského jazyka a literatúry rozvíjať a posilniť kvalitu 

spôsobilostí. Posilniť: 

- čitateľskú gramotnosť cez čítanie s porozumením, 

- komunikačné spôsobilosti žiakov v rozličných komunikačných situáciách.  

 

          Cieľom vyučovania slovenského jazyka v 1. a 2. ročníku ZŠ je predovšetkým v: 

gramatike: 



 osvojiť si základy písanej reči (veľké a malé písmená, písané a tlačené písmená, 

samohlásky, spoluhlásky, dvojhlásky, arabské číslice), 

 získať základné poznatky o zvukovej rovine jazyka a pravopise,  

– hlásky, slabiky, slová,  

– delenie hlások: samohlásky (krátke, dlhé), spoluhlásky (tvrdé, mäkké), 

dvojhlásky,  

– diakritické znamienka: dĺžeň, mäkčeň, vokáň, dve bodky, 

– interpunkčné znamienka: bodka, otáznik, výkričník, čiarka, zátvorka, 

dvojbodka, 

– melódia vety: oznamovacie, opytovacie, rozkazovacie, želacie, zvolacie, 

– slabikotvorné hlásky l, ĺ, r, ŕ,  výslovnosť a výskyt ä, 

 získať základné poznatky o syntaktickej / skladobnej rovine,  

–    jednoduchá veta, vety podľa obsahu: oznamovacia,  opytovacia,  rozkazovacia,                

      želacia, zvolacia, 

 osvojiť si návyky správnej výslovnosti, 

slohu: 

 pozdrav, oslovenie, tykanie - vykanie, predstavenie sa, prosba - želanie, privítanie, 

rozlúčenie, poďakovanie, ospravedlnenie sa, vyjadrenie súhlasu - nesúhlasu, 

blahoželanie ústne aj písomné, adresa, pohľadnica, súkromný list, tvorba otázok, 

žiadosť o informáciu, rozhovor, telefonický rozhovor, osnova, rozprávanie, ústny opis 

predmetu, ústny opis ilustrácie a obrázka, nápis, nadpis, SMS, e-mail, 

literárnej výchove: 

 osvojiť si zručnosť jednoduchého a súvislého vyjadrovania sa, 

 viesť žiakov k presnému mysleniu a jeho využitiu v oblasti komunikácie (ústnej aj 

písomnej), 

 všeobecné pojmy: ilustrácia, autor - spisovateľ, čitateľ - divák, kniha, časopis, noviny, 

knižnica, text, bábkové divadlo, bábka, 

 literárne žánre: vyčítanka, hádanka, báseň, ľudová pieseň, rozprávka, 

 štylizácia textu: zdrobnenina, 

 štruktúra diela: nadpis, dej.    

 



          V 2. ročníku sa rozvíjajú najmä poznávacie, rečové a čitateľské kompetencie. 

Motorické zručnosti  

- samostatne písať jednoduché texty s dôrazom na dodržiavanie základných parametrov 

písma (písaná a tlačená podoba) 

- podľa predlohy odpísať alebo podľa diktovania napísať arabské číslice v súvislosti s 

matematikou 

Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti   

- zapamätať si základné informácie a fakty a vedieť ich používať v praxi 

- vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi 

- v písomnom prejave aplikovať pravopisnú normu určenú pre 2. ročník ZŠ 

Analytické zručnosti a interpretačné zručnosti 

-  uskutočniť jazykovú analýzu textu, vyhľadávať jazykové javy, vyhodnocovať ich    

a postupne zatrieďovať, 

- prerozprávať obsah prečítaného textu, 

- vyjadriť svoje pocity a zážitky z prečítaného textu,  

Tvorivé zručnosti 

- tvoriť a ústne prezentovať vlastný text, 

- napísať a porozprávať krátky príbeh (vlastný zážitok alebo vymyslený príbeh), 

- porozprávať príbeh podľa predlohy (podľa obrázkov, podľa názvu), 

- dokončiť rozprávanie alebo neukončenú rozprávku alebo iný literárny žáner, 

- zdramatizovať rozprávku, 

- dbať na správny prednes, artikuláciu, gestikuláciu, pohyb, 

Technika čítania a verejná prezentácia textu, verejný prejav 

- správne, plynule a s porozumením čítať nahlas aj potichu na primeranej úrovni žiaka 

2. ročníka ZŠ, 

- pri ústnom prejave a hlasnom čítaní dodržiavať správne dýchanie, artikuláciu 

a spisovnú výslovnosť na primeranej úrovni žiaka 2. ročníka ZŠ, 

- recitovať básne a úryvky z prózy, 

- pri čítaní dramatických textov výrazne reprodukovať priamu reč, 

Informačné zručnosti 



- vedieť využívať možnosti vyhľadania si daných informácii formou kníh, slovníkov, 

encyklopédií, internetu (na primeranej úrovni žiaka 2. ročníka ZŠ), 

- orientovať sa v školskej knižnici, 

Komunikačné zručnosti 

- adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu, 

- vyjadrovať sa neverbálne a reagovať na neverbálnu komunikáciu, 

- postupne naučiť žiaka verejne sa prezentovať a obhájiť si vlastný názor (na primeranej 

úrovni žiaka 2. ročníka ZŠ). 

 

Obsah učebného predmetu 

Obsah učiva zostáva nezmenený v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Učiteľ ho 

môže vyučovať integrovane s jazykom a slohom, v rámci čítania a literárnej výchovy, alebo 

samostatne. Jazyková komunikácia (gramatika a pravopis a písanie) obsahuje učivo z fonetiky 

(zvuková rovina jazyka), lexiky (významová rovina jazyka) a syntaxe (skladba vety). V učive 

2. ročníka sa eliminuje morfologická rovina. Učivo o podstatných, prídavných menách a 

slovesách sa presúva do 3. ročníka ZŠ. Učivo: „Všeobecné a vlastné podstatné mená“ sa 

taktiež eliminuje. Vyučuje sa len v spojitosti s praktickými písomnosťami (list, pohľadnica, 

adresa) na hodinách písania a slohu. Zaradujeme ho ku komunikačným zručnostiam. Čítanie a 

literárna výchova – zmeny nastali najmä v kompetenciách, ktoré žiak nadobúda 

prostredníctvom tejto zložky. Technická stránka čítania zostáva i naďalej zachovaná. Rozdiel 

nastáva v tom, že žiak sa učí predložený text čítať s porozumením. Komunikácia a sloh je 

založená na verbálnej i neverbálnej komunikácii. Oblasť verbálnej komunikácie je zameraná 

na ústne vyjadrovanie, žiak vie nájsť súvislosť medzi ilustráciou a obsahom prečítaného textu. 

Žiak vie vyjadriť svoj názor na ilustráciu v knižke. Vie porozprávať svoj zážitok pred triedou, 

obecenstvom. Dokáže usporiadať obrázky podľa časovej a príčinnej súvislosti, vie samostatne 

porozprávať obsah jednoduchého textu, reprodukovať rozprávku, povesť a pod. 

 

Tematický celok Poznávací cieľ Komunikačný cieľ 

Hláskovanie a pravopis 

Hláska a písmeno 

 

Rozdelenie hlások: 

- precvičiť zrozumiteľnú 

výslovnosť hlások ako 

predpoklad efektívnej 



samohlásky – krátke, dlhé 

dvojhlásky, 

samohláska ä, 

slabikotvorné r/ŕ, l/ĺ, 

spoluhlásky – tvrdé, mäkké 

i – y ako jedna hláska, ale dve 

písmená 

Písanie i/í po mäkkých a y/ý 

po tvrdých spoluhláskach 

v koreni domácich slov. 

Písanie spoluhlások ď, ť, ň, ľ 

s mäkčeňom a bez neho (v 

domácich slovách pred e, 

i a dvojhláskami) 

Písanie veľkých písmen  

v menách osôb 

a v zemepisných názvoch 

z blízkeho okolia 

komunikácie, 

- spresňovať výslovnosť 

hlások, 

- spresňovať výslovnosť 

krátkych a dlhých samohlások 

(uvedomene používať kvantitu 

na rozlíšenie významu slov), 

- poznať vzťah medzi písaním 

a výslovnosťou ä, 

- získať základy fonetického 

a slabičného pravopisného 

princípu pri písaní domácich 

slov, 

- použiť vlastné mená v písaní 

adresy, 

Slovná zásoba Delenie slov na slabiky 

Formou hry so slovom viesť 

žiakov k pochopeniu, že 

slovo sa skladá zo slabík 

a hlások a že je prostriedkom 

na tvorbu vety. 

- delenie slov na slabiky 

využívať pri rozdeľovaní slov 

na konci riadku (len otvorené 

slabiky), 

- zmenou hlásky/písmena alebo 

slabiky v slove utvoriť nové 

slovo a poznať jeho význam, 

- pri overovaní pravopisu 

a poznávaní významu slov 

používať slovníky 

a encyklopédie (tlačené aj 

elektronické), 

Gramatika Spájanie slov do viet 

Formou hier so slovami 

tvoriť vety z rozsypaných 

slov, obmieňať poradie slov 

vo vete, rozširovať 

a zmenšovať počet slov vo 

vete, obmieňať tvary slov vo 

vete, dokončiť začatú vetu 

podľa svojej predstavy, ... 

- v ústnom prejave melódiou 

zreteľne ohraničiť výpovede, 

- pri čítaní v spontánnom 

prejave rozlíšiť melódiu 

oznamovacej, opytovacej, 

rozkazovacej a želacej vety, 

- porovnať podobnosti 

a rozdiely medzi vetami 

s rozdielnym počtom slov 



Písanie veľkých písmen na 

začiatku vety 

a interpunkčných znamienok 

na konci vety 

(bodka, otáznik, výkričník, tri 

bodky). 

a s rozdielnym poradím slov, 

- vedieť sformulovať otázku 

k prečítanému/počutému textu, 

- vedieť sformulovať 

oznamovaciu vetu ako reakciu 

na počutý alebo prečítaný text, 

- vedieť sformulovať želanie 

a vyjadriť svoj pocit, 

- pomocou zvolacej vety 

vyjadriť emócie. 

Komunikačné činnosti Hovorenie 

 

 

   

 

Medzipredmetové vzťahy a ďalšie možnosti rozšírenia vyučovania  

- formou prierezových tém, – ide o témy, ktoré sú spracovávané v rámci rôznych 

predmetov, napr.: čas – jazyk (materinský aj cudzí, prírodoveda, etická výchova), 

- formou IKT, ktorú sú aplikovateľné v rámci predmetu SJL – e-maily, využívanie 

programu Word pri tvorbe textov, prezentácie v PowerPoint, vyhľadávanie 

informácií v elektronických médiách, internet a pod., 

- formou prierezových tém, napr.: čas, priestor, atď. – materinský aj cudzie jazyky, 

prírodoveda, vlastiveda, matematika, atď., 

- formou literárnych vzťahov, napr. hudobná výchova – ľudová pieseň, 

- formou realizácie regionálnych prvkov v učive, 

- využitím školských, obecných/mestských knižníc, 

- organizovaním rôznych súťaží, 

- organizovaním exkurzií  

            -     návšteva divadiel, kín, múzeí atď. 

 

 

 



1. Požiadavky na výstup pre 2. ročník ZŠ 

Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezová téma 

 

GRAMATIKA 

Hláska a 

písmeno 

• rozlišovanie hlásky 

a písmena, 

• rozlišovacie znamienka 

(dĺžeň, mäkčeň, vokáň, 

dve bodky), 

• delenie hlások na 

samohlásky (krátke, 

dlhé), spoluhlásky (tvrdé, 

mäkké) a dvojhlásky, 

• slabikotvorné r, ŕ, l, ĺ,  

samohláska ä, 

• písanie i, í po mäkkých 

spoluhláskach a y, ý po 

tvrdých spoluhláskach v 

koreni slov, 

• písanie spoluhlások ď, 

ť, ň, ľ s mäkčeňom a bez 

neho pred e, i, ia, ie, iu, 

• písanie veľkých písmen 

v menách osôb, zvierat a 

v zemepisných názvoch, 

- vie rozlíšiť hlásku 

a písmeno, 

- vie používať rozlišovacie 

znamienka (dĺžeň, 

mäkčeň, vokáň, dve 

bodky), 

- vie rozdeliť a vymenovať 

samohlásky (krátke, dlhé), 

spoluhlásky (tvrdé, 

mäkké) a dvojhlásky, 

- vie písať i, í po mäkkých 

spoluhláskach a y, ý po 

tvrdých spoluhláskach v 

koreni slov, 

- vie písať ď, ť, ň, ľ 

s mäkčeňom a bez 

mäkčeňa pred e, i, ia, ie, 

iu, 

- vie správne napísať 

vlastné mená osôb, zvierat 

a zemepisných názvov, 

OSR 

- cvičenia 

zmyslového 

vnímania 

- rozvoj slovnej 

zásoby 

- cvičenie pamäti 

- kreativita 

(tvorenie viet) 

- spolupráca 

v skupine 

a v dvojiciach 

- vzťahy v rodine 

MUV 

- zvyky a tradície 

- rozvoj tolerancie, 

rešpektu voči iným 

národom 

ENV 

- ochrana životného 

prostredia 

- energia a jej 

zdroje 

MEV 

- práca s detskými 

časopismi 

OŽZ 

- správne 

reagovanie 

Slabika, 

slovo, veta 

• analýza a syntéza 

slabík, slov a viet, 

• spájanie samohlások, 

a dvojhlások so 

spoluhláskami do 

slabiky, 

• jedno a viacslabičné 

slová, 

• striedanie krátkych 

a dlhých slabík v slove, 

• rozdeľovanie slov na 

- vie z hlások tvoriť 

slabiky, zo slabík slová a 

zo slov vety, 

- vie tvoriť jedno 

a viacslabičné slová, 

- vie, že po dlhej slabike 

najčastejšie nasleduje 

krátka slabika, 

- vie rozdeliť viacslabičné 

slovo na konci riadku na 

základe slabičného 

princípu, 



konci riadka, v krízových 

situáciách 

 
Veta 

 

• spájanie slov do viet, 

• písanie veľkých písmen 

na začiatku vety, 

• interpunkčné 

znamienka na konci vety 

(bodka, otáznik, 

výkričník), 

• druhy viet 

(oznamovacia, 

opytovacia, 

rozkazovacia), 

• písanie a nácvik 

melódie opytovacích, 

oznamovacích, 

rozkazovacích, želacích a 

zvolacích  viet, 

- vie písať veľké písmená 

na začiatku vety, 

- pozná interpunkčné 

znamienka, ktoré sa 

používajú na konci vety, 

- vie správne vysloviť, 

zapísať a rozlíšiť 

oznamovacie, opytovacie, 

rozkazovacie, želacie a 

zvolacie vety, 

 

 

PÍSANIE 

Písmená a 

číslice 

• malé a veľké písmená 

písanej a tlačenej 

abecedy, 

• arabské číslice, 

- vie písať správne tvary 

veľkej, malej, písanej 

a tlačenej abecedy, 

- vie písať správne tvary 

arabských číslic, 

OSR 

- cvičenia 

zmyslového 

vnímania 

- rozvoj slovnej 

zásoby 

- kreativita 

(tvorenie viet) 

- cvičenia 

sebakontroly 

- relaxácia, 

psychohygiena 

DOV 

- bezpečnosť pr 

cestovaní 

ENV 

- vzťah k domácim 

zvieratám 

Vety 

 

• písanie jednoduchých 

viet, 

 

 

- vie odpisovať, prepisovať 

jednoduché vety, 

- vie písať vety podľa 

diktátu, 

- vie správne napísať 

začiatok vety, 

- vie použiť vhodné 

interpunkčné znamienko, 

Vlastné 

mená 

 

• písanie vlastných mien 

osôb, zvierat a 

zemepisných názvov, 

- vie správne napísať 

vlastné mená osôb, zvierat 

a zemepisných názvov, 



OŽZ 

- správne držanie 

tela, poriadok pri 

práci 

 

SLOH 

Formy 

spoločenské

ho kontaktu 

 

• osvojenie základov 

spoločenského kontaktu 

(zdvorilosť 

v každodennej 

komunikácii), 

• pozdrav, 

• oslovenie, 

• tykanie / vykanie, 

• predstavenie sa, 

• privítanie, 

• rozlúčenie, 

• prosba / želanie, 

• poďakovanie, 

• ospravedlnenie, 

• blahoželanie (ústne 

a písomne), 

• vyjadrenie súhlasu / 

nesúhlasu, 

- osvojuje si základy 

spoločenského styku (učí 

sa byť zdvorilý), 

- vie sa pozdraviť, 

- vie osloviť iných, 

- vie vhodne použiť 

tykanie / vykanie, 

- vie sa predstaviť, 

- vie privítať iných, 

- vie sa rozlúčiť, 

- vie poprosiť, poďakovať, 

- vie sa ospravedlniť, 

- vie zablahoželať, 

- vie vyjadriť svoje 

stanovisko súhlas / 

nesúhlas, 

MUV 

- zvyky a tradície 

- rozvoj tolerancie, 

rešpektu voči iným 

národom, 

zvláštnosti rôznych 

kultúr 

OSR 

- vzájomné 

spolužitie 

- dramatizácia 

- cvičenie 

zmyslového 

vnímania, vzťahy v 

rodine 

- využitie voľného 

času, vzťahy medzi 

zdravými 

a hendikepovanými 

deťmi 

- kultúra pri 

stolovaní 

OŽZ 

- hygiena tela 

- pohyb a pobyt 

v prírode 

MEV 

- využitie internetu 

vo vyučovaní 

ENV 

Formy 

písomného 

kontaktu 

• osvojenie si základov 

písomného kontaktu, 

• adresa, adresa 

odosielateľa, pohľadnica, 

súkromný list, 

• moderná komunikácia 

(SMS, e-mail), 

- vie napísať adresu na list, 

pohľadnicu - vie 

sformulovať krátky list, 

- vie napísať krátku SMS 

správu  na mobilnom 

telefóne a e-mailovú 

správu na internete, 

Formy 

rozhovoru 

 

• tvorba otázok, 

• žiadosť o informáciu, 

• rozhovor, 

- vie správne sformulovať 

a klásť otázky, 

- vie odpovedať na otázky, 

- vie požiadať 



• zásady telefonovania 

(začiatok a koniec 

telefonického 

rozhovoru), 

o informáciu, 

- vie sa na začiatku 

telefonického rozhovoru 

pozdraviť a predstaviť, 

viesť rozhovor a na záver 

sa pozdraviť, 

- sme súčasťou 

prírody 

DOV 

- bezpečnosť pri 

cestovaní 

Práca 

s textom 

(slohovým 

útvarom) 

 

• ústne rozprávanie podľa 

osnovy, 

• tvorenie nadpisu, 

• ústny opis predmetu, 

ilustrácie, obrázka, 

• rozlíšenie nápisu 

a nadpisu, 

• tvorba nápisov, 

- vie podľa osnovy 

vyrozprávať dej, 

- vie podľa obsahu utvoriť 

nadpis, 

- vie ústne opísať predmet, 

ilustráciu, obrázok, 

- vie rozlíšiť nápis 

a nadpis, 

- vie na určený výrobok, 

tému vymyslieť nápis, 

 

LITERÁRNA VÝCHOVA 

Práca 

s textom 

(kniha, 

časopis, 

noviny) 

 

• pojmy - autor / 

spisovateľ, ilustrácia, 

ilustrátor, čitateľ, kniha, 

časopis, noviny, 

knižnica,  text, 

zdrobnenina, nadpis, dej 

• rozdiel medzi detským 

časopisom a novinami 

• práca s textom – čítanie 

s porozumením, 

dokončenie príbehu, 

tvorenie nadpisu, hlavné 

postavy, obsah textu, dej 

 

- pozná pojmy: autor / 

spisovateľ, ilustrácia, 

ilustrátor, čitateľ, kniha, 

časopis, noviny, knižnica,  

text, zdrobnenina, nadpis, 

dej, 

- pravidelne navštevuje 

knižnicu, vie sa v nej 

orientovať, 

- pozná aspoň piatich 

spisovateľov alebo 

básnikov, 

- vie rozlišovať časopisy 

a noviny, pozná niektoré 

detské časopisy, 

- vie pracovať s textom 

(čítať s porozumením, 

dokončiť príbeh, tvoriť 

nadpis, vymenovať hlavné 

postavy, porozprávať 

stručný obsah), 

OSR 

- dramatizácia 

rozprávky, 

rozlíšenie dobra a 

zla 

- spolupráca 

v dvojiciach 

- rešpektovanie, 

podpora, pomoc 

DOV 

- bezpečné 

správanie sa 

v premávke 

OŽZ 

- bezpečnosť pri 

používaní 

elektrických 

spotrebičov 

ENV 
Bábkové • pojmy – divák, bábkové - navštívi predstavenie 



divadlo 

 

divadlo, bábka 

• návšteva bábkového 

divadla - ako vzniká 

bábka, bábkoherec, 

dojmy z predstavenia 

 

v bábkovom divadle, 

- vie porozprávať obsah, 

vyjadriť svoje dojmy 

rozprávaním, ilustráciou, 

- pozná pojmy bábka, 

bábkoherec, 

- vzťah medzi 

človekom a 

životným 

prostredím 

MEV 

- kritický prístup k 

reklame 

- pozvánka na 

kultúrnu akciu 

- príspevky do 

školského časopisu 

- práca s detskými 

časopismi 

MUV 

- poznávať históriu, 

zvyky a tradície 

 

Literárne 

žánre 

• druhy literárnych 

žánrov (vyčítanka, 

hádanka, báseň, ľudová 

pieseň, rozprávka) 

 

- pozná a rozlišuje žánre 

(vyčítanka, hádanka, 

báseň, ľudová pieseň, 

rozprávka), 

- vie pochopiť ich pointu, 

- naučí sa naspamäť aspoň 

tri vyčítanky, hádanky, 

básne, ľudové piesne, 

- vie vyrozprávať obsah 

rozprávky, 

- pozná niektoré ľudové 

rozprávky. 

 

 

Legenda:    OSR – Osobnostný a sociálny rozvoj 

 ENV – Environmentálna výchova 

 MEV – Mediálna výchova 

 MUV – Multikultúrna výchova 

 DOV – Dopravná výchova 

 OŽZ – Ochrana života a zdravia 

  

 

Metódy a formy práce 

Mimoriadny akcent kladieme na metódy a formy, ktoré by mal učiteľ využívať na 1. 

stupni ZŠ. Prostredníctvom moderných vyučovacích prostriedkov maximálne aktivizovať 

žiakov na vyučovacích hodinách, efektívne využívať ich doterajšiu slovnú zásobu a vedieť ich 

stimulovať k lepším výkonom. Je potrebné zamerať sa na progresívne interaktívne postupy 



učenia tak, aby každá vyučovacia hodina bola ozajstným zážitkom, inšpiráciou na riešenie 

reálnych komunikačných situácií, aby si dieťa osvojovalo poznatky ľahko a prirodzene v 

činnostiach primeraných jeho veku. Pri vytváraní modelových situácii je vhodné okrem 

racionálnych postupov používať aj rôzne imaginárne a emotívne pôsobenie na žiaka, ktoré sa 

nachádza v ríši rozprávok, hier, dramatického alebo výtvarného prejavu (tzv. zážitkové 

učenie). Učiteľ na hodinách slovenského jazyka v rámci komunikácie môže využívať 

poznatky napr. „tvorivého písania“, je nutné využívať neverbálnu komunikáciu. Ide o to, aby 

vedomosti, ktoré žiak nadobúda v jazykovom vyučovaní vedel konkrétne a prakticky využiť v 

ďalších predmetoch (medzi predmetové vzťahy). 

          Pozitíva zážitkového učenia sa prejavujú nasledovne: 

- žiak naučené poznatky dokáže intenzívne precítiť a prežívať, 

- uspokojujú a aktivizujú sa prirodzené potreby žiakov, 

- realizujú sa medzi zložkové a medzi predmetové vzťahy, 

- žiak chápe potrebu učiť sa nie pre známky, ale pre život, 

- vzťahy u žiakov sa vytvárajú na základe vzájomného dialógu a tímovej práce. 

          Voľba vyučovacích metód, foriem, techník je v kompetencii učiteľa, hlavným kritériom 

ich výberu by mala byť miera efektivity plnenia vyučovacieho cieľa, pričom je žiaduce 

vhodne využívať alternatívne, aktivizujúce a progresívne formy a metódy vyučovania. 

Vybrané metódy, formy majú byť veku primerané a majú a podporovať motiváciu, záujem a 

tvorivé činnosti žiakov. Odporúčame používať: 

- metódy získavania štylistických vedomostí (poznávanie sprostredkované učiteľom, 

pozorovanie ukážkových jazykových prejavov a ich analýza, posudzovanie textov 

z bežnej komunikačnej praxe), 

- metódy nácvičné – slohové cvičenia nižšieho typu (odpisovanie, napodobňovanie, 

imitovanie, mechanická reprodukcia, práca s otázkami, práca s básnickým textom, 

spojenie výtvarného prejavu s rozprávaním, práca s ilustráciami a obrázkami) a 

slohové cvičenia vyššieho typu (štylizačné, textové). 

 

         Na základe interakcie medzi účastníkmi edukačného procesu odporúčame  metódy:  



1) dvojpólovej interakcie žiak – obsah (tiché čítanie s porozumením, samostatné 

riešené jazykové cvičenia, samostatné zhotovovanie projektov, produkčné 

textové cvičenia), 

2) trojpólovej interakcie žiak – spolužiaci – obsah (partnerské vyučovanie, práca 

v skupinách, kooperatívne vyučovanie), 

3) štvorpólovej interakcie učiteľ – žiak – spolužiaci – obsah (rozhovor, 

vysvetľovanie, rozprávanie, názorno-demonštračné a manipulačné metódy, 

beseda, debata, diskusia, dramatizácia, tvorivá dramatika, metódy rozvíjania 

kritického myslenia, zhotovovanie projektov, didaktické hry, metódy 

využívania IKT, 

         Na základe cieľovej zameranosti odporúčame metódy: 

1) utvárania jazykovej kompetencie žiaka (riadený induktívny rozhovor, 

pozorovanie, kognitívne jazykové cvičenia, aplikatívne jazykové cvičenia, 

riadený deduktívny rozhovor, štylizačné cvičenia, cinquain, pojmová mapa, 

2) rozvíjania komunikačných zručností žiaka (cvičenia na rozvíjanie 

fonematického sluchu, šturktúrované počúvanie, zvukové hádanky, 

štruktúrované čítanie, cloze test, výzvovo-otázkové podnety, imitácia hovorená 

alebo písaná, pantomíma, reprodukcia textu, dramatizácia textu, rôzne 

dychové, hlasové a artikulačné cvičenia, cvičenia na funkčné používanie 

poprijazykových prostriedkov, výrazné čítanie, dialogizované čítanie, invenčné 

a selekčné cvičenia (štylizačné, brainstorming, zhlukovanie, tvorivá 

vizualizácia), nácvik konverzačných rituálov, rolový dialóg, rečnícke cvičenia, 

rôzne námetové hry, situačné a inscenačné metódy, kompozičné cvičenia, 

kompozično-štylizačné cvičenia, tvorivé písanie, metódy úpravy a opravy 

textov, metódy publikácie žiackych produktov (autorská stolička, príspevky do 

školského časopisu Kométa, nástenky, autorské knihy), 

3) formovania komunikačných a osobnostných postojov a hodnôt (komparačné 

cvičenia, skupinová diskusia, kooperatívne aktivity, voľné písania, tvorivé 

písanie, 

4) diagnostikovania komunikačnej kompetencie žiaka ( kontrolné jazykové 

cvičenia, hodnotiaci komplex výzvovo-otázkových podnetov, diagnostické 

využitie pojmovej mapy, kontrolné testy, participačné pozorovanie, hodnotenie 



súvislých hovorených a písaných produktov žiaka, portfólio zavedené už od 1. 

ročníka. 

          Na základe obsahu odporúčame: 

- jazykové cvičenia (výslovnostné, pravopisné, lexikálne, morfologické, syntaktické, 

kombinované), 

- a slohové cvičenia. 

 

Učebné zdroje 

Učebné zdroje sú zdrojom informácií pre žiakov.  V 2. ročníku používame tieto učebnice: 

autor učebnica/iný učebný zdroj 

E. DIENEROVÁ, M. NOSÁĽOVÁ, Z. 

HIRSCHNEROVÁ, 

Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ 

M. HVOLKOVÁ, E. KOLLEROVÁ, V. 

TURČANOVÁ, M. VOJTAŠKOVÁ 

Hravá slovenčina pre 2. ročník ZŠ 

E. DIENEROVÁ, M. NOSÁĽOVÁ, A. 

HIRKOVÁ 

Čítanka pre 2. ročník ZŠ 

 detské časopisy 

 knihy zo školskej knižnice 

 Príručka slovenského pravopisu pre školy 

a prax 

 slovníky 

 odborné časopisy napr. NOTES  

(Nové osvedčené tvorivé efektívne stratégie) 

 webové stránky 

 



 

 

Hodnotenie predmetu 

 
  

      Hodnotí sa na základe Metodických pokynov  č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej 

školy. Pri hodnotení žiakov sa postupuje aj podľa pokynov na hodnotenie žiakov primárneho 

vzdelávania,  ktoré sú prílohou k školskému vzdelávaciemu programu školy. 

      V 2. ročníku sa predmet klasifikuje.   

 

 

 

 

 

 

 

 


