
                                  Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM: Slovenský jazyk a literatúra - 7. ročník Strana 1 
 

Základná škola Pavla Horova Michalovce  

ŠKOLSKÝ ROK:  2016/2017 

7. ROČNÍK 

SLOVENSKÝ JAZYK A 

LITERATÚRA 
Vypracoval: Mgr. Marta Tkáčová 

Obsah 
 

Charakteristika predmetu. ...................................................................................................................... 2 

Ciele učebného predmetu. ...................................................................................................................... 2 

Kľúčové kompetencie .............................................................................................................................. 2 

Obsahový štandard .................................................................................................................................. 3 

Výkonový štandard .................................................................................................................................. 5 

Pedagogické stratégie ............................................................................................................................. 8 

Učebné zdroje ......................................................................................................................................... 9 

Hodnotenie .............................................................................................................................................. 9 

Tematický plán ...................................................................................................................................... 11 

 

Učebné osnovy vypracované na základe Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 

2, schváleného 19.6.2008. 

Charakteristika predmetu  
Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra má v systéme školského vzdelávania centrálne 
postavenie, pretože vytvára predpoklady pre zvládnutie ostatných vyučovacích predmetov. 

 Vzdelávací obsah slovenského jazyka a literatúry tvoria tri oblasti: Jazyková komunikácia, 
Komunikácia a sloh, Čítanie a literatúra. V oblasti Jazyková komunikácia žiaci nadobúdajú schopnosti, 
vedomosti, zručnosti a kompetencie potrebné k osvojovaniu si spisovnej podoby slovenského jazyka. 
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Komunikácia a sloh vedie žiakov k presnému a logickému mysleniu, ktoré je základným 
predpokladom jasného, presného a zrozumiteľného vyjadrovania. V oblasti Čítanie a literatúra žiaci 
nadobúdajú schopnosti, vedomosti, zručnosti a čitateľské kompetencie potrebné k analýze a kritike 
literárneho diela. 

             V literárnom vzdelávaní na druhom stupni základnej školy sa žiaci prostredníctvom literárnych 
ukážok zoznamujú s literatúrou všeobecne, konkrétne s literárnymi druhmi, literárnymi žánrami, 
kompozíciou literárnych diel, štylistikou literárneho textu, získava informácie o autoroch, ich živote a 
ďalších dielach. Získavajú kompetencie rozlišovať fiktívny príbeh od skutočného. Postupne 
nadobúdajú čitateľské zručnosti, schopnosti reprodukovať prečítaný literárny text a samostatne 
tvoriť nový umelecký text. Žiaci sa oboznamujú s významnými slovenskými predstaviteľmi tvorby pre 
deti a mládež. Žiaci nadobúdajú poznatky, ktoré pozitívne ovplyvňujú ich postoje, životnú hodnotovú 
orientáciu, empatiu, prosociálne správanie, obohacujú ich duchovne a nadobúdajú etické 
kompetencie. Žiak má získať také intelektuálne zručnosti, ktoré z neho robia vzdelaného čitateľa, 
ktorý v literatúre nachádza zábavu a poučenie. 

V podmienkach školy vzdelávací obsah predmetu dopĺňame návštevami divadelných predstavení, 
návštevami knižníc, exkurziami, organizovaním literárnych súťaží, vydávaním školského časopisu. 

 Dobré zvládnutie jazykového učiva a najmä komunikatívnych kompetencií vytvára predpoklad 
na rozvinutie schopnosti úspešne sa uplatniť na trhu práce a v súkromnom živote.  

Ciele učebného predmetu 
V 7.ročníku  je učivo koncipované tak, aby sa sústavne rozvíjali čitateľské a interpretačné 

zručnosti žiakov. Učiteľ nepredkladá žiakom hotové poznatky, ale vytvára im podmienky a pripravuje 
podnety, aby sa vedomostí zmocňovali sami. 

Nová koncepcia vyučovania materinského jazyka predpokladá pokračovať na druhom stupni 
ZŠ v komunikačnom a zážitkovom vyučovaní. Veľkú pozornosť treba venovať získavaniu komplexných 
kompetencií, napr. dotvárať schopnosť žiakov interpretovať rôzne druhy súvislých aj nesúvislých 
textov , spolupracovať s inými vyučovacími predmetmi, ktoré budú rozvíjať ďalšie stratégie čítania 
s porozumením. 

Kľúčové kompetencie 
Rozvoj kompetencií: 

- Kompetencie k celoživotnému učeniu sa – žiak vníma potrebu vzdelávať sa, nadobúdať nové 
poznatky, získavať kompetencie potrebné v bežných komunikačných situáciách, učí sa 
správne učiť 

- Sociálne komunikačné kompetencie – žiak si osvojuje pravidlá aktívneho počúvania, 
rozhovoru, diskusie, učí sa  správne komunikovať písomnou a elektronickou formou 

- Kompetencie uplatňovať základ matematického myslenia a základné schopnosti poznávať 
v oblasti vedy a techniky  - žiak sa učí utriediť informácie podľa dôležitosti, analyzovať 
a systematizovať ich , učí sa čítať a rozumieť grafom, tabuľkám a diagramom , vie ich získavať 
prostredníctvom IKT 

- Kompetencia v oblasti IKT – chápe IKT ako zdroj  rýchleho  a efektívneho získavania 
informácií a prostriedok interpersonálnej komunikácie 
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- Kompetencie riešiť problémy – žiak sa učí správne argumentovať  a utvárať protiargumenty 
k danej téme v diskusii 

- Občianske kompetencie – žiak sa vie stotožniť s úlohou člena spoločnosti s určitými právami 
a povinnosťami s ohľadom na svoj vek 

- Sociálne a personálne kompetencie – rozvíja žiak prostredníctvom komunikačných situácií, 
berie ohľad na potreby iných, hlavne slabších členov skupiny, v ktorej sa pohybuje ( škola, 
trieda, rodina, spoločnosť) 

- Pracovné kompetencie – žiak vie oceniť úsilie a prácu iných, je sebakritický a objektívny 
k práci iných, uvedomuje si však vlastnú originalitu a hodnotu 

- Kompetencie k iniciatívnosti a podnikavosti – žiak dané poznatky a zručnosti vie využiť vo 
vlastný prospech a v prospech skupiny, ktorej je členom, vie prezentovať výsledky vlastnej 
tvorivosti 

- Kultúrne kompetencie – žiak si váži a oceňuje výsledky ľudskej činnosti v rôznych oblastiach, 
spoznáva svoje okolie, vlasť, tradície a pestuje si národnú hrdosť 

Obsahový štandard 
 

 Nové termíny pre VII. ročník z jazyka a slohu:    (66 hodín)     

výslovnosť slabík de/di, te/ti, ne/ni, le/li, slangové slová, interpunkcia, výkladový slovník, SCS, 
domáce a cudzie slová, zastarané a nové slová, skratky, pomnožné pod. mená, číslovky, 
skloňovanie čísloviek, určité a neurčité číslovky, násobné číslovky, slovesný vid (v ŠVP je zaradený 
do 3. etapy, ale nachádza sa v učebnici pre 7.roč.), spojky, vetný základ, jednočlenná veta – 
slovesná a neslovesná, umelecký opis, príhovor, správa o riešení/výsledku projektu, tabuľka – 
názov, hlavička, riadok, stĺpec 

 

 OPAKOVANIE VEDOMOSTÍ A ZRUČNOSTÍ  ZO 6. ROČNÍKA (10 h.)  
 spodobovanie, pravopis slov 
 slovesá, príd. mená, pravopis     
 rozprávanie, priama reč, slovesá, príslovky, citoslovcia      
  pod. mená, príd. mená, pravopis                      
 slovná zásoba, odvodené slová, zložené slová, pranostiky, porekadlá          
 skladba, podmet, prísudok, téma, hlavná myšlienka, vecný text, synonymá       
 

SLOVNÁ ZÁSOBA 

 nárečia, slang 

 značky, iniciálové skratky, skratkové slová, skracovanie slov 

 domáce slová, slová cudzieho pôvodu 
 pôvodná výslovnosť, pôvodný pravopis slov cudzieho pôvodu 
 neologizmy, historizmy, archaizmy, zastarané slová 

TVAROSLOVIE 
 Pomnožné podstatné mená  
 rod pomnožných pod. mien 
 číslovky 
 slovesný vid    
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 spojky   

SKLADBA  
 Opakovanie učiva o jednoduchej vete                                    
 Holá a rozvitá veta, viacnásobný vetný člen                                   
 Vetný základ a jednočlenná veta                                                                 
 vetný základ, slovesná a neslovesná jednočlenná veta 

PROJEKT ( 6 h.) 
 Príprava, prezentácia 

 správa o priebehu a riešení projektu 

 uvítací a záverečný príhovor 

 umelecký opis 

 dynamický opis 

 charakteristika 

OPAKOVANIE UČIVA  7. ROČNÍKA ( 5 h) 
 opakovanie, tvaroslovia 
 opakovanie lexikológie 
 opakovanie skladby 
 kontrolný diktát, (test) 

 

SLOH 
 komunikácia – ústna a písomná, súkromná a verejná, neoficiálna a oficiálna, priama 

a technicky sprostredkovaná, monologická a dialogická, vysielateľ, prijímateľ, mimojazykové 
a zvukové prostriedky 

 asertívna a efektívna komunikácia 

 interview, plagát, leták,  

 súkr. list, charakteristika,  

 rozprávanie, priama reč,  

 opis- statický, dynamický 

Prierezová téma Realizovaná v tematickom celku 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ Komunikačné situácie 
Komunikácia v spoločnosti 

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA 
 

Umelecký opis 
Komunikácia v spoločnosti 

MEDIÁLNA VÝCHOVA 
 

Plagát, inzerát, reklama 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA 
 

Slová cudzieho pôvodu 

DOPRAVNÁ VÝCHOVA - VÝCHOVA K 
BEZPEČNOSTI V CESTNEJ PREMÁVKE 
 

Komunikácia  
v spoločnosti (diskusia, argument) 

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA 
 

Číslovky- Jeme málo, či veľa? 
-zdravá výživa, siedma planéta bola Zem 

TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI Projekt : Miesto, ktoré mám rád 

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ Číslovky ; Diskusia, Polemika 
Úradný list- objednávka, reklamácia 
Sťažnosť, žiadosť , poštový peňažný poukaz 
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Výkonový štandard 
Gramatika:  

Žiak: 

1.  SLOVNÁ ZÁSOBA                                  
 dokáže nájsť v texte nárečové a slangové slová a nahradiť ich spisovnými slovami;    

 dokáže vytvoriť krátky vtipný rozhovor, príbeh, kde sa postavy rozprávajú nespisovne; 

 si osvojí a správne používa nové pojmy;   

 správne tvorí, zapisuje a číta skratky, skratkové slová, značky 

 si zosumarizuje, zopakuje, precvičí získané poznatky; 

 vie v texte nájsť slová cudzieho pôvodu;                                    

 pozná význam často používaných cudzích slov; 

 pozná SCS a dokáže s ním pracovať;             

 ovláda pravidlo – v cudzích slovách sa zachováva pôvodná výslovnosť a pôvodný pravopis;   

 sa zdokonaľuje v pravopise cudzích slov – na overenie pravopisu slov používa PSP, KSSJ;  

 ovláda pravopis často používaných cudzích slov             

 preukáže pravopisné zručnosti 

 pozná a používa nové pojmy a ich obsahy;              

 si zopakuje a precvičí poznatky, zručnosti; 

 Dokáže zaradiť slovo podľa dobového výskytu 

2. TVAROSLOVIE 
 si aktualizuje, zopakuje, precvičí poznatky o pod. menách z predchádzajúcich ročníkov;    

 osvojí si pojem pomnožné pod. meno;                                                             

 pozná pravidlá zaradenia pomn. pod. mien k vzorom;                    

 vie nájsť pomnožné pod. meno v texte;                                                         

 osvojí si pravopis pomn. pod. mien; 

 si aktualizuje, zopakuje, precvičí poznatky o príd. menách z predchádzajúcich ročníkov;    

 zopakuje si poznatky o číslovkách z predchádzajúcich ročníkov;                                                         

 vie v texte nájsť číslovku;                       

 dokáže zaradiť číslovku do skupiny;                                                       

 osvojí si pravopis jednotlivých skupín čísloviek a zdokonaľuje sa v ňom;    

 si zopakuje a aktualizuje poznatky o slovesách z predchádzajúcich ročníkov 

 si osvojí pojem slovesný vid;              

 vie určiť dokonavý at. nedokonavý vid slovesa;                       

 dokáže od nedokonavého slovesa vytvoriť (ak je to možné) dokonavé a naopak  

 vie definovať spojky ako slovný druh;   vyhľadať ich vo vete 

 dokončiť vetu po spojke; 

 si zopakuje, zosumarizuje, precvičí a utvrdí poznatky o slovných druhoch, ktoré nadobudol 
v tomto TC; 

 
3. SKLADBA 

 si zopakuje poznatky o jednoduchej vete z predchádzajúceho ročníka; 

 si osvojí nové pojmy a ich obsahy;                                                          

 rozlišuje holý, rozvitý a viacnásobný vetný člen;                                               

 vie rozlíšiť jednočlennú vetu od dvojčlennej;                                         

 vie určiť, či je jednočlenná veta slovesná alebo neslovesná       

 dokáže na zadanom projekte, úlohe pracovať v skupine;                         
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 dokáže splniť svoju čiastkovú úlohu      

 vie vytvoriť plán, postup pri plnení úloh, zhromaždiť potrebný materiál;                                

 dokáže v skupine vytvoriť projekt na zadanú tému;                         

 dokáže výsledky tímovej práce prezentovať;                                                    

 dokáže informovať o postupe práce pri plnení úlohy;    

4.  SLOH 
 dokáže pripraviť uvítací príhovor na zadanú tému, dodržiava stavbu príhovoru 

 sa oboznámi s mimojazykovými prostriedkami, ktoré ovplyvňujú úroveň prednesu prívetu – 
vzhľad, oblečenie, gestá, mimika, artikulácia, intonácia,...;                                                  

 zvládne prednes uvítacieho prejavu, ktorý si pripravil; 

 vie vysvetliť pojem umelecký opis;                                                             

 chápe úlohu básnických prostriedkov v umeleckom opise 

 dokáže vytvoriť citovo zafarbený opis vybraného obrázka/fotografie/ a vymyslieť zaujímavý 
nadpis;                                     

 preukáže svoju tvorivosť, štylistické aj pravopisné zručnosti; 

 dokáže vymenovať rozdiely medzi rozprávaním a dynamickým opisom;                  

 vie správne zoradiť jednotlivé činnosti v jednoduchom dynamickom opise;                                  

 dokáže napísať jednoduchý návod – napr. ako odoslať melódiu cez bluetooth; 

 si zopakuje a precvičí poznatky o vete, vetnej skladbe; 

 si osvojí nové pojmy;                           

 dokáže pomenovať, do akých komunikačných situácií najčastejšie vstupuje;                              

 vie uviesť príklady na rôzne druhy/formy komunikácie;                 

 vie vyjadriť, v akých kom. situáciách sa cíti najlepšie;                   

 dokáže popísať rôzne kom. situácie podľa obrázkov/fotografií; 

 dokáže zinscenovať v skupine rôzne kom. situácie podľa zadania;                                                     

 -dokáže sformulovať názor na zadanú tému a obhájiť si ho;                  

 pozná pravidlá asertívnej a efektívnej komunikácie; 

5. OPAKOVANIE UČIVA 7. ROČNÍKA 
 si upevní, preverí a preukáže poznatky, vedomosti, zručnosti 7.ročníka        
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Nové termíny pre VII. ročník z literatúry: 

obkročný rým, voľný verš, sylabický verš, trópy, poézia, vonkajšia kompozícia básne, literatúra pre deti 
mládež, pásmo rozprávača, pásmo postáv, western, napätie v deji, kladný a záporný hrdina, robinsonáda, 
rozhlasová hra, filmové umenie, filmový scenár 

OPAKOVANIE 
 Diskusia o knihe - obľúbená kniha, ktorú čítali počas prázdnin                
 Desatoro čitateľa                                  
 Anekdota    

POÉZIA 
 Básne 
 voľný verš, trópy,  identifikácia poézie ako lit. formy a súčasti umeleckej literatúry                                                 
  charakterizovať základné znaky poézie            
 Populárne piesne 
 obkročný rým, voľný verš, sylabický verš, trópy, poézia, vonkajšia kompozícia básne 

PRÓZA       
 literatúra pre deti mládež, poviedka, hlavná postava, vedľajšie postavy 
 Detský hrdina v literatúre    
 dobrodružná literatúra, pásmo rozprávača, pásmo postáv 

 detektívna literatúra, detektívka, detektív 
 western, napätie v deji, kladný a záporný hrdina 
 robinsonáda 
 Fantasy literatúra       

DRÁMA 
 rozhlasová hra, zvuk, hovorené slovo 

 film, scenár, kamera, herec 

OPAKOVANIE UČIVA 7. ROČ. 
 Opakovanie a upevňovanie poznatkov získaných v 6. roč., test, previerka.       

 
 

Prierezová téma Realizovaná v tematickom celku 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ Poézia, lit. pre deti a mládež 

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA 
 

Dobrodružná literatúra, Príbehy zo života detí 

MEDIÁLNA VÝCHOVA 
 

Dramatické umenie 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA 
 

Western 

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA 
 

Príbehy zo života detí 

TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI Robinsonáda, Príbehy zo života detí 
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 vie rozlíšiť dramatický a prozaický text;                               

 vie sformulovať hlavnú myšlienku prečítaného textu;                          

 vie identifikovať umelecké jazykové prostriedky v dramatickom texte;                         

 vie transformovať dramatický text na prozaický;                                                          

 dokáže charakterizovať jednotlivé postavy;                                                                                     

 vie vytvoriť scenár vlastnej hry;                                                  

 vie vytvoriť subjektívne hodnotenie prečítaného textu a svoje tvrdenie vie obhájiť v diskusii; 

 si upevní, preverí a preukáže  nadobudnuté poznatky 

Pedagogické stratégie  
Zložka: gramatika a sloh 

práca s učebnicou, práca s IKT, práca so zbierkou úloh, práca so slovníkmi a jazykovými príručkami, 
diktát, slohová práca, individuálne čítanie, čítanie v skupine, spoločné čítanie, brainstorming, 
diskusia, rozhovor, rozprávanie, vysvetľovanie, písomné metódy, didaktické hry, tvorivé činnosti, 
dramatizácia, inscenačné hry, pracovný list, ústna skúška, písomná skúška, test 

Zložka: literatúra  

práca s učebnicou, práca s doplnkovou literatúrou, individuálne čítanie, čítanie v skupine, spoločné 
čítanie, brainstorming, diskusia, rozhovor, vysvetľovanie, didaktické hry, tvorivé činnosti, analýza lit. 

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ Príbehy zo života detí 

 

LITERATÚRA      ( 66 hod.) 

Žiak: 

 kultivovane vie vyjadriť svoj názor, podložiť ho argumentmi, predstaviť svoju obľúbenú knihu; 

 vie vysvetliť prečítané anekdoty; 

 vie vysvetliť pojmy poézia, voľný verš;                                                       

 vie označiť  v básni verš;                      

 vie vysvetliť pojem obkročný rým, vyhľadať rým v texte, graficky ho naznačiť a určiť;                                             

 vie text básne, piesne vysvetliť, vyhľadať a určiť jazykové prostriedky/ prirovnanie, 
zdrobnenina, metafora, epiteton, personifikácia/                                           

 dokáže verbalizovať čitateľský zážitok, svoj zážitok z básne, piesne dokáže znázorniť kresbou;                                   

 vie vysvetliť pojem trópy;            

 vie zarecitovať báseň plynulo a jazykovo správne 

 si zopakuje, usporiada, preverí a preukáže nadobudnuté poznatky a zručnosti 

 vie vysvetliť nové pojmy;           

 vie odlíšiť prózu od poézie;   

 vie správne prečítať prozaický text;                                

 dokáže subjektívne zhodnotiť prečítaný text a dodržiavať pri tom pravidlá spoločenskej 
komunikácie;                                         

 dokáže zaujať subjektívny postoj ku konaniu jednotlivých postáv;                      

 dokáže zostaviť dejovú osnovu prečítaného, vyhľadať kľúčové slová a text prerozprávať;                           

 dokáže zdramatizovať prozaický text;                                     

 vie napísať vlastný text s dobrodružnými prvkami;     

 dokáže vytvoriť referát al. prezentáciu o ľubovoľnom autorovi;  

 si zopakuje, usporiada, preverí a preukáže nadobudnuté poznatky a zručnosti. 

 vie vysvetliť pojmy rozhlasová hra, film, scenár;                                           
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diel, dramatizácia, inscenačné hry, ústna skúška, písomná skúška, test, pracovné listy, práca 
s internetom 

ORG.FORMY PRÁCE 

Vo všetkých tematických celkoch a témach: 

Zložka: Gramatika a sloh 

individuálna práca, skupinové vyuč., hromadné vyuč., vyuč. v knižnici, vyuč. v PC, domáca úloha 

Zložka: Literatúra 

individuálna práca, skupinové vyuč., hromadné vyuč., vyuč. v knižnici, domáca úloha, práca s IKT 

Učebné zdroje 
ŠVP a TVVP zo SJL pre 7.roč. ZŠ bol vypracovaný podľa 

 Štátneho vzdelávacieho programu pre 2.stupeň základnej školy v Slovenskej republike 
– ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie; 

 Štátneho vzdelávacieho programu pre 2.stupeň základnej školy v Slovenskej republike 
– ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie – Obsahový štandard pre 7. ročník 
základnej školy; 

 Štátneho vzdelávacieho programu pre 2.stupeň základnej školy v Slovenskej republike 
– ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie - Vzdelávacie štandardy z literárnej 
výchovy pre 7. ročník základnej školy; 

 Krajčovičová, J., Kesselová, J. : Slovenský jazyk pre 7. ročník, SPN 2010, 1. vyd. 
 Petríková, D.: Literárna výchova pre 7. ročník základných škôl, Educo, 2011, 1. vyd. 
 Detské časopisy 
 Inventár školskej knižnice; okresnej knižnice 

Hodnotenie 
Predmet Slovenský jazyk a literatúra bude klasifikovaný známkou. Pri tejto klasifikácii budeme 
vychádzať z Metodického pokynu č. 22/2011 z 1. mája 2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. 

 

 V 7. ročníku žiaci absolvujú tieto testy, diktáty a písomné práce: 

2 testy: vstupný - po tematickom celku Opakovanie z učiva 6. ročníka 

              záverečný - výstupný test po tematickom celku Opakovanie učiva zo 7. ročníka 

 

Počet a zameranie diktátov v 7. roč.: 

Diktát č. 1 pravopis cudzích slov 

Diktát č. 2 pomnožné pod. mená 

Diktát č. 3 číslovky 
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Diktát č. 4 opakovanie učiva  7. roč. 

 

Slohová práca č. 1 Umelecký opis 

Slohová práca č. 2 Dynamický opis 

 

1 projekt: Galéria literárnych postáv alebo Módna prehliadka (resp. iná téma podľa výberu 
vyučujúcich) 

Stupeň 1: 100% - 90% 
Stupeň 2: 89% - 75% 
Stupeň 3: 74% - 50% 
Stupeň 4: 49% - 30% 
Stupeň 5: 29% - 0% 
     Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so ŠVVP sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného 
znevýhodnenia žiaka na jeho šk. výkon. 

V predmete Slovenský jazyk a literatúra budeme ďalej používať toto hodnotenie:  
Diktáty - stupnica: 
 

Stupeň 1: 0 - 1 chyba 

Stupeň 2: 2 - 3 chyby 

Stupeň 3: 4 - 7 chýb  

Stupeň 4: 8 - 10 chýb  

Stupeň 5: 11 a viac chýb 

 

Školské písomné práce 

Slohové práce hodnotíme dvoma známkami. Prvá známka vyjadruje hodnotenie obsahu kompozície 
a štylizácie daného slohového postupu a žánru. Druhá známka vyjadruje hodnotenie pravopisu 
a grafickej úpravy textu.  
 

Pri hodnotení projektu zohľadňujeme tieto kritériá: 

a) učebné zdroje – žiaci musia čerpať informácie z viacerých zdrojov (IKT, odborná literatúra 
a časopisy, encyklopédie, beletria) – 15% 

b) zachovanie postupnosti krokov – 15% 
c) náročnosť spracovania – štylistická a gramatická správnosť , grafická úprava (materiál, 

farebnosť, písmo) – 40% 
d) prezentácia – komunikačné schopnosti, rôzne formy demonštrovania výsledku (obrazová, 

priestorová, s pomocou IKT) – 30%  
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Tematický plán 

Predmet: Slovenský jazyk/ gramatika/sloh 

Ročník: 7. ročník 

Časová dotácia: 82 hodín/ročne (2,5 hodiny týždenne bez časovej dotácie) 

Tematický celok Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 
OPAKOVANIE VEDOMOSTÍ 
A ZRUČNOSTÍ    ZO 6. ROČNÍKA 

(6 hod.) 

Tvaroslovie: 

 slovné druhy 

 kategórie, ohýbanie 

 pravopis 

Slovná zásoba: 

 tvorenie slov 

 

Skladba 

 jednoduchá veta 

 prisudzovací sklad 

  

             

 slovesá, príd. mená, pravopis          

 príslovky, citoslovcia       

 pod. mená, príd. mená, 
pravopis                      

 slovná zásoba, odvodené 

slová, zložené slová,  

pranostiky, porekadlá , 

synonymá                                

  vetná skladba, podmet, 

prísudok, téma  

Žiak:     

 si zopakuje, aktualizuje 
vedomosti, zručnosti 
nadobudnuté v 6. roč. – 
slovné druhy, vetná skladba, 

 si precvičí pravopisné 
zručnosti; 

 

 preukáže zručnosti 
a poznatky nadobudnuté v 6. 
roč. 
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SLOVNÁ ZÁSOBA  
(10 hodín) 

Slová cudzieho pôvodu                           

 

 

 

Výslovnosť a pravopis slov 
cudzieho pôvodu    

 

 

 

 

 

Diktát č. 1    

(Slová cudzieho pôvodu)                                                 

Opakovanie                                           

   

Slová podľa dobového výskytu     

  

Test, previerka, doplňovačka     

domáce slová, slová cudzieho 
pôvodu 

 
 
 

 

pôvodná výslovnosť, pôvodný 
pravopis slov cudzieho pôvodu 

 

 

 

 

 

 

 

 

neologizmy, historizmy, archaizmy, 
zastarané slová 

 

Žiak: 

- vie v texte nájsť slová cudzieho 
pôvodu;  -pozná rozlíšenie slov 
v SZ podľa pôvodu;                                                    
- pozná SCS a dokáže s ním 
pracovať;  

- pozná význam často 

používaných cudzích slov; 

- ovláda pravidlo – v cudzích 
slovách sa zachováva pôvodná 
výslovnosť a pôvodný pravopis;   
- sa zdokonaľuje v pravopise 
cudzích slov – na overenie 
pravopisu slov používa PSP, KSSJ;                                                              
 

-preukáže pravopisné zručnosti; 

Oprava a analýza diktátu č.1 

- si zopakuje a precvičí poznatky, 
zručnosti; 

-pozná a používa nové pojmy 
a ich obsahy;                                        

-dokáže zaradiť slovo podľa 
dobového výskytu; 

- preukáže nadobudnuté 
vedomosti. 
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TVAROSLOVIE 
(18 hodín) 

Opakovanie učiva 
o podstatných menách                     

 

Pomnožné podstatné mená 

  

 

 

 

Diktát č. 2   ( Pomnožné pods. 
mená)                                         

 

 

 

 

 

 
-kategórie pods. m 
-vzory pods. m 
-pomnožné pods. m 
 
 
-rod pomnožných pod. mien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žiak:  

- si aktualizuje, zopakuje, precvičí 
poznatky o pod. menách 
z predchádzajúcich ročníkov;    

-osvojí si pojem pomnožné pod. 
meno;                                                            
-pozná pravidlá zaradenie pomn. 
pod. mien k vzorom;                   

- vie nájsť pomnožné pod. meno 
v texte;                                                       

- osvojí si pravopis pomn. pod. 
mien; 

- preverí svoje pravopisné 
zručnosti 
 
Oprava a analýza diktátu č.2 
Upevňovanie učiva o pomn. pods. 
menách 
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Opakovanie učiva 
o prídavných menách                             

 

 

 
 
Druhy prídavných mien – akostné, 
vzťahové, privlastňovacie 
Gramatické kategórie – rod, číslo, 
pád, vzory prídavných mien, 
pravopis 

Žiak: 

- si aktualizuje, zopakuje, precvičí          
poznatky o príd. menách 
z predchádzajúcich ročníkov;    

 

 Základné číslovky                                    

 Radové a násobné číslovky    

Určité a neurčité číslovky                         

Opakovanie učiva o číslovkách 

Upev. učiva o číslovkách 

 

-druhy čísloviek  
-skloňovanie čísloviek 
-pravopis čísloviek- skloňovacie 
vzory 

- zopakuje si poznatky  
  o číslovkách z predchádzajúcich  
  ročníkov;   
 
 - vie v texte nájsť číslovku;      
 -dokáže zaradiť číslovku do      
   skupiny;  
 - osvojí si pravopis jednotlivých         
    skupín čísloviek a zdokonaľuje       
    sa v ňom;                                                                                                                                   

 Diktát č. 3     (Číslovky)                                         

 
Oprava a analýza diktátu. 
 

Opakovanie učiva o slovesách  

 

 

 

Slovesný vid                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slovesný vid- dokonavý, nedokonavý 

 
- preukáže pravopisné zručnosti; 

 
 
 
- si zopakuje a aktualizuje     
   poznatky o slovesách     
   z predchádzajúcich ročníkov 
 
 
 
 
- si osvojí pojem slovesný vid;             
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- vie určiť dokonavý alebo           
   nedokonavý vid slovesa;                        
- dokáže od nedokonavého    
   slovesa vytvoriť (ak je to 
možné) dokonavé a naopak 
 
 

 Spojky                                                            

Opakovanie učiva o slovných 
druhoch                                                

  

 

Previerka, test                                           

 

-priraďovacie a podraďovacie spojky 
-funkcia spojok vo vete 
-pravopis 

- vie definovať spojky ako slovný 

druh;                                                            

- doplniť do vety vhodnú spojku, 

dokončiť vetu po spojke; 

- si zopakuje, zosumarizuje, precvičí 

a utvrdí poznatky o slovných 

druhoch, ktoré nadobudol v tomto 

TC; 

- preukáže a overí si nadobudnuté 
vedomosti. 

SKLADBA 

(12 hod.) 

Opakovanie učiva 
o jednoduchej vete                                 

 

Holá a rozvitá veta, 
viacnásobný vetný člen                                 

 Vetný základ a jednočlenná 
veta                                                               

Opakovanie vedomostí o vete 

  

- Podmet, prísudok 
-Prisudzovací sklad 
 
 
 
 
 

vetný základ, slovesná a neslovesná 
jednočlenná veta 

 

Žiak: 
- si zopakuje poznatky 
o jednoduchej vete 
z predchádzajúceho ročníka;                   
-si osvojí nové pojmy a ich obsahy;                                                         
- rozlišuje holý, rozvitý 
a viacnásobný vetný člen;                                                
- vie rozlíšiť jednočlennú vetu od 
dvojčlennej;                                                
- vie určiť, či je jednočlenná veta 
slovesná al. neslovesná; 
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Previerka, test                                               Žiak:                                                                            

- si zopakuje a precvičí poznatky 
o vete, vetnej skladbe; 

- preukáže vedomosti nadobudnuté 
v tomto TC. 

SLOH 

(15 hodín) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozprávanie 

Súkromný list 

Charakteristika 

Opis 

Statický opis 

Dynamický opis 

Správa 

Tvoríme príhovor                                  

 

 

Prednášame príhovor       

 

Umelecký opis      

                

 

– interview, plagát, leták,  

– súkr. list, charakteristika,  

– rozprávanie, priama reč,  

– opis- statický, dynamický 

   

 

 

- uvítací a záverečný príhovor 

 
 
 
 

- artikulácia, gestikulácia, mimika, 
intonácia, rečnícke vystúpenie 

- umelecký opis, básnické 
prostriedky 

 

Žiak:     

-  si zopakuje, aktualizuje 
vedomosti, zručnosti 
nadobudnuté v 6. roč.  
                        
                                                
 

Žiak: 

- si osvojí nové pojmy;                            

- dokáže pripraviť uvítací 

príhovor na zadanú tému, 

dodržiava stavbu príhovoru 

- sa oboznámi s mimojazykovými 

prostriedkami, ktoré ovplyvňujú 

úroveň prednesu prívetu – 

vzhľad, oblečenie, gestá, mimika, 

artikulácia, intonácia,...;                                                 

- zvládne prednes uvítacieho 

prednesu, ktorý si pripravil; 

- vie vysvetliť pojem umelecký 
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PROJEKT 

(2 hod.) 

 

 

1.školská písomná práca 
Umelecký opis 
 
Oprava a analýza pís. práce 

 

Dynamický opis 

2. Školská písomná práca 

( dynamický opis) 

Oprava a analýza školskej 
písomnej práce 

 

 

 

 

 

 

Pripravujeme projekt 

Prezentujeme projekt 

Správa o priebehu a riešení 
projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- správa o priebehu a riešení 

projektu 

- tabuľka – hlavička, stĺpec, 

riadok, práca s PC 

 

opis;                                                              
- chápe úlohu básnických 
prostriedkov v umeleckom opise;                                                          
- dokáže vytvoriť citovo 
zafarbený opis vybraného 
obrázka/fotografie a vymyslieť 
zaujímavý nadpis;           
 
- preukáže svoju tvorivosť, 
štylistické aj pravopisné 
zručnosti; 

- dokáže vymenovať rozdiely 
medzi rozprávaním 
a dynamickým opisom;                             
- vie správne zoradiť jednotlivé 
činnosti v jednoduchom 
dynamickom opise;                               
- dokáže napísať jednoduchý 
návod – napr. ako odoslať 
melódiu cez bluetooth   
                 
Žiak: 
- dokáže na zadanom projekte, 
úlohe pracovať v skupine, 
- dokáže splniť svoju čiastkovú 
úlohu, 
- vie vytvoriť plán, postup pri 
plnení úloh, zhromaždiť 
potrebný materiál, 
- dokáže v skupine vytvoriť 
projekt na zadanú tému, 



                                  Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM: Slovenský jazyk a literatúra - 7. ročník Strana 18 
 

 

 

 

 

 

 

 

OPAKOVANIE UČIVA ZO 7. 
ROČNÍKA 

(3 hod.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opakovanie 

Diktát č. 4 (Opakovanie učiva 7. 
roč.) 

Výstupný test 

Tvorivé a zábavné cvičenia 

 

 

 

 

 

 

 

- podstatné mená 

- prídavné mená 

- pomnožné podst. m. 

- skladba – jednoduchá veta 

- dokáže výsledky tímovej práce 
prezentovať, 
- dokáže informovať o postupe 
práce pri plnení úlohy, 
- dokáže výsledné údaje 
spracovať do tabuľky, 
- dokáže získať z tabuľky 
potrebné údaje a informácie. 
 
Žiak: 
- si upevní, preverí a preukáže 
poznatky, vedomosti, zručnosti. 
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Tematický plán 

Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, zložka literatúra 

Ročník: 7. ročník 

Časová dotácia: 66 hodín/ročne 

Tematický celok Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 
ÚVOD DO LITERATÚRY 

(2  hod.) 

 

 

 

Opakovanie učiva zo 6. roč. 

   

                                

                                        

 

Diskusia o knihe – obľúbená 
kniha, ktorú ste čítali počas 
prázdnin 

Desatoro čitateľa                     

Žiak: 

- má prehľad učiva 6. roč. 

- kultivovane vie vyjadriť svoj 
názor, podložiť ho argumentmi, 
predstaviť svoju obľúbenú 
knihu; 

POÉZIA 

(20  hod.) 

 

 

 

Anekdota       

 

Básne              

               

   

 

 

- obkročný rým, voľný verš, 
sylabický verš, trópy, poézia, 
vonkajšia kompozícia básne 

- základné znaky poézie 

Žiak: 

- vie vysvetliť prečítané 
anekdoty; 

- vie vysvetliť pojmy poézia, 
voľný verš;                                                         

- vie označiť  v básni verš;      
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Populárne piesne              

    

 

Opakovanie, previerka, test  

  

- vie vysvetliť pojem obkročný 
rým, vyhľadať rým v texte, 
graficky ho naznačiť a určiť;    

- vie text básne, piesne 
vysvetliť, vyhľadať a určiť 
umelecké jazykové prostriedky 
prirovnanie, zdrobnenina, 
metafora, epiteton, 
personifikácia;         

 - dokáže verbalizovať 
čitateľský zážitok, svoj zážitok 
z básne, piesne dokáže 
znázorniť kresbou;                                  
- vie vysvetliť pojem trópy;           

- vie zarecitovať báseň plynulo 
a jazykovo správne; 

 

  

                                                       

PRÓZA 

(35 hod.) 

Detský hrdina v literatúre  

 

- literatúra pre deti mládež, 
poviedka, hlavná postava,  

Žiak:                                                           

- vie vysvetliť nové pojmy;           

- vie odlíšiť prózu od poézie;         



                                  Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM: Slovenský jazyk a literatúra - 7. ročník Strana 21 
 

  

 

 

 

 

Dobrodružstvo v literatúre  

 

Detektívka                                   

 

 

Western                                           

   

 

 

Robinsonáda                         

 

 

Fantasy literatúra                                                       

- vedľajšie postavy 

- detský hrdina v literatúre 

 

 

 

- dobrodružná literatúra, pásmo 
rozprávača, pásmo postáv 

- detektívna literatúra, 
detektívka,  

- detektív 

 

 

- western, napätie v deji, kladný 
a záporný hrdina 

 

- robinsoniáda 

- základné znaky 

- hlavná postava, charakteristika 

 

- vie správne prečítať prozaický 

text;       

- dokáže subjektívne zhodnotiť 

prečítaný text a dodržiavať pri 

tom pravidlá spoločenskej 

komunikácie;  

- dokáže zaujať subjektívny 

postoj ku konaniu jednotlivých 

postáv;                                                

- dokáže zostaviť dejovú osnovu 

prečítaného, vyhľadať kľúčové 

slová a text prerozprávať;                     

- dokáže zdramatizovať 

prozaický text;                                    

- vie napísať vlastný text 

s dobrodružnými prvkami;     - 

dokáže vytvoriť referát al. 

prezentáciu o ľubovoľnom 

autorovi;  
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Opakovanie, doplnkové 
čítanie, previerka, test                

   

 

 

 

 

 

 

 

 

- si zopakuje, usporiada,  

preverí a preukáže 

nadobudnuté poznatky 

a zručnosti. 

DRÁMA 

(6 hod.) 

Rozhlasová hra                         

 

Filmové umenie, filmový 
scenár                                                     

 

Opakovanie                                           

- rozhlasová hra, zvuk, hovorené 
slovo 

 

 

- film, scenár, kamera, herec 

 

 

OPAKOVANIE UČIVA 7. ROČ. 

(3 hod.) 

Opakovanie a upevňovanie 
poznatkov získaných v 7. roč., 
test, previerka.                       

 

 Žiak: 

- si upevní, preverí a preukáže 

poznatky. 


