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Charakteristika predmetu   

      Učebný predmet slovenský jazyk a literatúra ako súčasť vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia je zameraný na rozvoj komunikačných 

schopností žiakov v materinskom jazyku, osvojenie si správneho pravopisu a gramatiky  v ústnej i písomnej podobe a získanie čitateľských 

zručností. 

 Dobré zvládnutie jazykového a slohového učiva a najmä komunikatívnych kompetencií vytvára predpoklad na rozvinutie schopnosti úspešne sa 

uplatniť v ďalšom živote. 

     Vyučovanie literárnej výchovy smeruje k nadobudnutiu vzťahu k slovesným umeleckým dielam, k vlastným čitateľským zážitkom, 

k rozvíjaniu pozitívneho vzťahu žiakov k literatúre a k ďalším druhom umenia. 
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Ciele učebného predmetu 

      V jazykovej časti oblasti Jazyk a komunikácia sú určujúcimi ciele rozvíjania komunikačných spôsobilostí žiakov, aby získali kvalitnú 

jazykovú kompetenciu.  

     Súčasťou predmetu je aj zložka sloh, ktorá je zameraná najmä na vlastnú tvorbu jazykových prejavov. Spoločným cieľom obidvoch zložiek 

je  viesť žiakov k zvyšovaniu jazykovej kultúry, ich verbálnych ústnych i písomných  jazykových prejavov. 

 Najväčší akcent sa kladie na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť, schopnosť argumentovať a pod.  

     V literárnej výchove smerujeme k rozvíjaniu čitateľských kompetencií, resp. súboru vedomostí, zručností, hodnôt a postojov zameraných na 

príjem (recepciu) umeleckého textu (čítanie, deklamácia, počúvanie), jeho analýzu, interpretáciu a hodnotenie. Najdôležitejším prvkom v tejto 

koncepcii literárnej výchovy je sústredenie dôrazu na čítanie ako všestranné osvojovanie umeleckého textu. Cieľom sa stáva rozvoj čitateľských 

schopností, prostredníctvom ktorých žiak dokáže lepšie porozumieť obsah čítaného textu. 

V súlade so ŠkVP zameraným na IKT zručnosti vedieť získať informácie z internetu, pracovať  a orientovať sa v bežných komunikačných 

situáciách cez elektronické médiá ( SMS, e-mail), vedieť pracovať s nevhodným obsahom. 

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 

- 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) 
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- 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 hrdo 
  

Obsahový štandard   

 

Zložka:     Slovenský jazyk a sloh 

 

Časová dotácia: 99 hodín ročne ( 3 hod. týždenne ) 

 

1. Opakovanie učiva zo 7. ročníka 

2. Morfológia ( tvaroslovie) 

3. Lexikológia ( slovná zásoba) 

4. Syntax ( skladba) 

5. Zhrnutie učiva 8. ročníka 

 

 

1. Opakovanie učiva zo 7. ročníka  

 

Obsahový štandard 

Slovná zásoba, tvorenie slov 

Slovné druhy 

Hlavné vetné členy, jednočlenná, dvojčlenná veta, jednoduchá veta 

Opisný slohový postup 

Komunikácia 
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Výkonový štandard 

Vie uplatniť vedomosti o slovnej zásobe, tvorení slov v neznámom texte. 

Vie charakterizovať druhy opisu a jeho znaky na konkrétnom texte. 

 

Vie aplikovať získané vedomosti z tvaroslovia v konrétnych vetách. 

Vie určiťť základné vetné členy. 

Vie uplatniť získané poznatky v pravopisnom texte a vo vedomostnom  teste. 

 

2. Významová (lexikálna) rovina  

 

Obsahový štandard 

 Vecný a gramatický význam, plnovýznamovosť, ohybnosť. 

 Priame a nepriame pomenovania – frazeologizmy – metafora, metonymia, personifikácia, prirovnanie, jednoslovné a viacslovné 

pomenovania – združené pomenovanie, porekadlá, príslovia, pranostiky, slovníky – MFS, SSS, KSSJ, 

 Spôsoby obohacovania slovnej zásoby – systematizácia, uplatnenie v umeleckom a v odbornom texte. 

 

Výkonový štandard 

Žiak: 

 -vie vysvetliť rozdiel medzi pojmami vecný a gramatický význam slova, 

 vie rozlíšiť priame a nepriame pomenovanie, vie vysvetliť frazeologizmy, vie pracovať s frazeologickým slovníkom  a využiť 

frazeologizmy v konkrétnom umeleckom a hovorovom texte, 

 vie rozlíšiť jednoslovné a viacslovné pomenovanie, rozumie pojmu združené pomenovanie a vie ho vytvoriť, vie nájsť združené 

pomenovanie v odborných textoch a rozlíšiť FJ od ZP, 

 vie zhrnúť informácie o slovnej zásobe, jej spôsoby obohacovania, tvorenie slov, prenášanie významu slov do viacslovných pomenovaní, 

skracovanie, preberanie slov cudzieho pôvodu, 

 vie pracovať so slovníkmi a vyhľadať v nich informácie. 

 

3. Tvarová (morfologická) rovina  

 

Obsahový štandard 

 Druhy, gramatické kategórie, vzory, pravopis 
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 Zvieracie pod. mená muž. rodu, vzory, alternatívne tvary – vlky/vlci, vtáky/vtáci, psy/psi 

 Princípy skloňovania, alternatívne tvary, vzory, pravopis, lexikálny význam, 

 Nesklonnosť, lexikálny význam, rod, využitie v texte 

 Tvary slova pani, spojenie s prídavným menom a vlastným pod. menom 

 Uplatnenie v texte, korektorské značky, analýza 

 Druhy, tvary, skloňovanie – vzory, uplatnenie v texte, 

 krátke a dlhé tvary os. zámen, nesklonnosť zámen jeho, jej, ich, 

 opytovacie a ukazovacie zámená, skloňovanie, pravopis, zámená kde, kam, tu, sem, aký, ktorý, 

 tvorenie neurčitých zámen, skloňovanie, 

 pravopis, práca s textom 

 Overenie poznatkov, korektorské značky, analýza 

 Skloňovanie, druhy, gramatické kategórie, pravopis, praktické písomnosti, práca s textom, výslovnosť. 

 Prezentačné schopnosti, komunikácia. 

 Sloveso byť, vid slovies, gramatické kategórie, rozkazovací spôsob, práca s textom, systematizácia poznatkov. 

 Druhy prísloviek, stupňovanie, pravopis. 

 Druhy predložiek, vokalizácia, spodobovanie, pravopis. 

 Spojky, interpunkcia – a tak, a teda, a preto. 

 Funkcia častíc a citosloviec, pravopis, využitie v texte 

 Uplatnenie javov v texte, korektorské značky, analýza javov. 

 

Výkonový štandard 

Žiak: 

 -ovláda typológiu podstatných mien, identifikáciu v texte, ovláda ich pravopis, ohýbanie,  

 -ovláda skloňovanie zvieracích podstatných mien v mužskom rode, -pozná dvojtvary pes, vlk ,vták, ovláda ich pravopis, 

 ovláda princípy skloňovania neživotných pod. mien muž. rodu zakončených na –r, a na –l, - ovládať pravopis, 

 ovláda nesklonné pod. mená cudzieho pôvodu, vie vysvetliť lexikálny význam 

 pozná ohybnosť a neohybnosť slova pani, vie vytvoriť tvary slova pani, vie ich použiť v praxi, 

 -vie zopakovať a prejaviť vedomosti o príd.menách,  

 vie určiť v texte osobné zámená a ich tvary, 

 ovláda krátke a dlhé tvary zámen, neohybnosť zámen jeho, jej, ich, 
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 ovláda podstatu a funkciu opytovacích zámen, ich ohybnosť, pravopis, 

 -vie podstatu a funkciu ukazovacích zámen, pravopis, 

 vie rozlíšiť  v texte vymedzovacie a neurčité zámená, tvorenie neurčitých zámen, overiť pravopis všetkých druhov zámen. 

 vie vysvetliť a identifikovať určité a neurčité číslovky,  

 -vie určiť ich gramatické kategórie, ostatné druhy čísloviek, 

 -vie vysvetliť a identifikovať gramatické kategórie,  

 pozná rozdiel medzi určitými a neurčitými tvarmi,  

 vie vysvetliť a identifikovať dokonavý a nedokonavý vid slovies a vie vysvetliť jeho funkciu v texte,  

 dokáže rozlíšiť určité a neurčité tvary slovies, 

 -vie identifikovať v texte neohybné slovné druhy a vysvetliť ich funkciu. 

 vie zopakovať delenie prísloviek, pozná ich pravopis, 

 ovláda podstatu predložiek,  

 ovláda pojem vokalizácia, 

 spodobovanie, 

 vie v texte nájsť a určiť spojku, ovláda interpunkciu spojok, spájacích výrazov a preto, a tak 

 pozná funkciu častíc, tvorenie častíc a vyhľadávanie častíc v texte, 

 vie nájsť v texte citoslovcia, určiť ich funkciu a pravopis 

 vie analyzovať chyby. 

 

4. Syntaktická (skladobná) rovina  

 

Obsahový štandard 

 Podmet, prísudok, vetný základ, vety podľa členitosti. 

 Predmet, vyjadrenie slovným druhom, holý rozvitý, viacnásobný. 

 Zhodný a nezhodný prívlastok, vyjadrenie slovným druhom, holý, rozvitý, postupne rozvitý, viacnásobný, zmena zhod. na nezhodný 

a naopak. 

 Príslovkové určenie miesta, času, spôsobu, príčiny, druhy, prístavok, odlíšenie od súvetia. 

 Jednoduchá veta, jednoduché súvetie, tvorba textu, interpunkcia. 

 Uplatnenie poznatkov v texte, korektorské značky, analýza 
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Výkonový štandard 

 

 Žiak: 

 vie nájsť a určiť druh podmetu a prísudku, 

 vie určiť druh jednoduchého súvetia podľa členitosti, 

 vie určiť vetný základ jednočlennej vety a prisudzovací sklad v dvojčlennej vete, 

 vie pretransformovať jednočlennú vetu na dvojčlennú a naopak, 

 vie určiť predmet  a dokáže tvoriť holý, rozvitý a viacnásobný predmet, 

 vie určiť zhodný a nezhodný prívlastok, holý, rozvitý a viacnásobný prívlastok, 

 vie vyhľadať prístavok a tvoriť prístavok vo vete, 

 vie určiť príslovkové určenie a druh, vie doplniť do vety príslovkové určenie holé, rozvité a s viacnásobným vetným členom, 

 vie odlíšiť jednoduchú vetu od jednoduchého súvetia, vie zmeniť jednoduchú vetu na súvetie,  

 ovláda  interpunkciu v jednoduchej vete a v jednoduchom  súvetí, 

 dokáže uplatniť získané poznatky v pravopisnom cvičení a v kontrolnom teste podľa schopností, analyzovať chyby. 

Opakovanie učiva 8. ročníka 

 

Obsahový štandard 

 Opakovanie tvaroslovia 

 Opakovanie lexikológie 

 Opakovanie skladby 

 Kontrolný diktát, oprava (výstupný) 

 

Výkonový štandard 

Žiak 

 -vie uplatniť získané poznatky z jednotlivých rovín jazyka v neznámom texte, 

 rozumie zadaniu úloh v cvičeniach, 

 vie tvoriť text na základe požiadaviek, 

 vie zhodnotiť úroveň získaných poznatkov. 
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Počet kontrolných diktátov: 4  

Zameranie:  

 zvieracie podstatné mená mužského rodu 

 cudzie podstatné mená 

 zámená 

 výstupný diktát so zameraním na interpunkciu 

 

 

KOMUNIKÁCIA A SLOH 

 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

Obsahový štandard 

 

 Komunikačné situácie, asertívna a efektívna komunikácia, druhy opisu prívet, slovná zásoba, prezentačné schopnosti – prezentácia 

a výsledky projektu. 

 Komunikácia, debata, diskusia, rétorika, artikulácia, sila hlasu, gestikulácia, mimika, postoj, efektívna, asertívna komunikácia, vysielateľ, 

prijímateľ, prejav, prívet, kompozícia, opis ilustrácie – ústny/písomný, nadpis, koncept. 

 Úvaha, kompozícia, znaky, jazykové prostriedky, výkladový slohový postup, prezentácia, blog. 

 Pojem informácia, prihláška, formulár, údaje, diakritika, on-line, výťah, koncept, konspekt. 

Rozprávací slohový postup, vonkajšia a vnútorná kompozícia (úvod, zápletka, vyvrcholenie, obrat, rozuzlenie), pointa, ja -rozprávanie, 

on -rozprávanie, jazykové prostriedky, komiks.             

 

Výkonový štandard 

 

Žiak 

 -vie uplatniť získané poznatky z jednotlivých rovín jazyka v neznámom texte, 

 rozumie zadaniu úloh v cvičeniach, 

 vie tvoriť text na základe požiadaviek, 

 vie zhodnotiť úroveň získaných poznatkov. 

 -vie porovnať a odlíšiť statický a dynamický opis, dynamický opis a rozprávanie, pozná znaky opisu  charakteristiky a vie ich vytvoriť, 

 -ovláda znaky rôznych komunikačných situácii a vie ich využiť v bežnej praxi. 
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 vie diskutovať na zvolenú tému, ovláda znaky diskusie, 

 ovláda pojmy diskusia a debata, 

 vie napísať diskusný príspevok a prezentovať ho v rôznych komunikačných situáciách, 

 ovláda pojem prívet a prejav, znaky prejavu, kompozíciu, 

 vie vytvoriť prejav s uplatnením štylistických, jazykových prvkov,  

 ovláda prácu  s konceptom, 

 vie predniesť prejav s uplatnením prozodických znakov a v rôznych komunikačných situáciách. 

 rozumie pojmu, vie vysvetliť znaky úvahy a uplatnenie jazykových prostriedkov, 

 vie vytvoriť koncept s uplatnením kompozície a pracovať s konceptom, 

 vie analyzovať chyby a nedostatky v práci a odstrániť ich. 

 vie vysvetliť pojmy,  

 vie vyplniť prihlášku a vytvoriť prihlášku, 

 vie urobiť výťah z náhodného textu v učebnici alebo z internetu. 

 vie vytvoriť rozprávanie s uplatnením vonkajšej i vnútornej kompozície, 

 vie transformovať ja -rozprávanie na on -rozprávanie s vtipným zakončením – pointou, 

 vie vytvoriť vlastný príbeh s pointou formou komiksu, 

vie uplatniť vhodné jazykové prostriedky a doplniť text o dialógy. 

 
 

 

 

Prierezová téma Realizovaná v tematickom celku 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ Sloh- reklama, úvaha, príhovor 
Tvaroslovie – pod. m., príd. m., príslovky, predložky 
Priame a nepriame pomenovania, projekty 

 
ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA 

 
Tvaroslovie – podstat. mená, zámená, 
Lexikológia, skladba 

MEDIÁLNA VÝCHOVA 

 
Reklama, frazeologizmy, prívlastok, projekty 
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Zložka:    L I T E R A T Ú R A 

Časová dotácia: 2 hod. týždenne – 66 hodín ročne 

Obsahový štandard   
 

1. Zhrnutie učiva 7. ročníka 

2. Poézia 

3. Próza 

4. Zhrnutie učiva 8. ročníka 

 

Úvodná hodina – 1 hodina 

     organizačné pokyny, oboznámenie sa s obsahom učiva v 8. ročníku 

 

1. Zhrnutie učiva 7. ročníka 

 

Obsahový štandard 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA 

 
Podstatné mená cudzieho pôvodu 

DOPRAVNÁ VÝCHOVA - VÝCHOVA K 
BEZPEČNOSTI V CESTNEJ PREMÁVKE 

 

 

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA 

 
Častice 

TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ 
ZRUČNOSTI 

Projekty – Poklady Slovenska, Príbeh na CD 

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ Komunikácia – diskusia, debata, diskusný príspevok 
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anekdota, epická báseň, populárna pieseň, dobrodružná lit., western, robinsonáda, biografický román, detektívna lit., dievč. román, poviedka, 

novela, film, rozhlasová hra 

Výkonový štandard 

 má prehľad z učiva 7. ročníka, 

 ovláda vzdelávacie štandardy 7. ročníka z literatúry, 

 vie vyjadriť svoj názor na literatúru,  

 vie reprodukovať, tvoriť, komunikovať, 

 vie vytvoriť prezentáciu, 

 dokáže verbalizovať vlastný čitateľský zážitok, 

 

2. Poézia 

 

Obsahový štandard 

lyrika, lyrická báseň, lyrický hrdina, ľúbostná poézia, ľudová, poloľudová a umelá poézia,  verš, strofa, rým (združený, striedavý, obkročný, 

prerývaný), rytmus,  vonkajšia a vnútorná kompozícia básne, viazaná umelecká reč, epiteton, metafora, prirovnanie, personifikácia, zdrobnenina, 

symbol, básnická otázka, ponáška na ľudovú pieseň, sylabický veršový systém, romantizmus, ľúbostná lyrika, prírodná lyrika, veršový presah, 

voľný verš, modlitba, epická báseň, lyrickoepická báseň, kolektívny hrdina 

 

Výkonový štandard 

vie vysvetliť pojem poézia, vie vysvetliť pojmy verš, strofa, rým, rytmus v súvislosti s umeleckou rečou viazanou 

v básni dokáže vyhľadať verš, strofu a rým, dokáže jednoducho analyzovať umelecký text, vie charakterizovať ľudovú lyriku, vie  vysvetliť 

pojem lyrický hrdina, dokáže porovnať ľudovú, zľudovenú a poloľudovú ľúbostnú poéziu  a povedať,  ktoré znaky majú spoločné, ktoré odlišné, 

dokáže recitovať báseň, pričom rešpektuje rytmickú usporiadanosť básnického textu, vie v básni vyhľadať a rozlíšiť metaforu, epiteton, 

personifikáciu, prirovnanie, zdrobneninu, básnickú otázku a symbol,  vie vyjadriť vlastný názor na literárny text, vie vytvoriť a vysvetliť 

definíciu jednotlivých druhov lyriky, vie zaradiť lyrický text k prírodnej alebo ľúbostnej lyrike, dokáže sformulovať hlavnú myšlienku lyrickej 

básne, dokáže porovnať lyrickú báseň s textom ľudovej alebo populárnej piesne a určiť ich spoločné znaky, vie zreprodukovať pojem 

romantizmus, vie vymenovať a vysvetliť hlavné znaky romantizmu, pozná predstaviteľov romantizmu (svetových i slovenských) 

dokáže vysvetliť vzťah štúrovskej poézie k ľudovej tvorbe s využitím medzipredmetových vzťahov – dejepis, vie vyhľadať štylisticky 

príznakové slová a slovné spojenia v texte a vie určiť ich funkciu, vie vyjadriť vlastný názor a samostatne argumentovať, dokáže verbalizovať 

vlastný čitateľský zážitok z lyrického textu a podporiť ho príkladmi z textu, 

vie vytvoriť a vysvetliť definíciu pojmu modlitba ako výrazovú formu náboženskej viery,  vie vysvetliť vonkajšiu kompozíciu modlitby, 
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vie vysvetliť pôvod modlitby,  vie porovnať kresťanskej modlitby s iným lyrickým textom, dokáže napísať vlastnú modlitbu formou básne alebo 

prozaického textu, ktorá má charakter zamyslenia sa nad otázkami života, nad ľuďmi a ich činmi (primerane veku), vie vysvetliť definíciu 

sylabického verša, dokáže porovnať sylabický verš v autorskej poézii s veršom ľudovej piesne, vie predniesť báseň napísanú sylabickým veršom,  

vie pracovať s básňou podľa pokynov, vie vyvodiť pojem epické poézia, dokáže odlíšiť epickú poéziu od lyrickej, vie vyhľadávať, 

zhromažďovať a spracovávať základné biografické údaje o spisovateľoch. (zdroje: encyklopédie, internet), dokáže prezentovať získané 

informácie, vie vytvoriť prezentáciu v PowerPointe.  
 

 

3. Próza 

 

Obsahový štandard 

 próza, epika (veľká, stredná, drobná), epický žáner, poviedka, román, rozprávka pre dospelých, lyrizovaná próza, dievčenský román, hlavné 

a vedľajšie postavy, rozprávač, monológ, dialóg, pásmo rozprávača, pásmo postáv, dobrodružný román, historícký román, historicko-

dobrodružný román, dej, prostredie, vnútorná a vonkajšia kompozícia prozaického textu, vedecko-fantastická literatúra, sci-fi, vedecko-

fantastický román, vedecko-fantastická poviedka, fantázia, vtip, humor, absurdita, denník, ja-rozprávanie, biografické dielo, monografický 

charakter, vedecko-populárna literatúra, fakty, vecné informácie, poznávacia funkcia, estetický zážitok, literatúra faktu. 

Výkonový štandard 

 

dokáže aplikovať pojem epika, vie zaradiť prečítaný text k epickým žánrom, vie vytvoriť a vysvetliť definíciu pojmu román,  

vie odlíšiť román od iných žánrov veršovanej a neveršovanej epiky, dokáže kriticky zhodnotiť hlavného hrdinu (literárnych postáv), jeho konanie 

a myslenie z vlastného pohľadu, pričom vie podložiť svoje stanovisko argumentmi na základe deja, témy, prostredia a zamerania na čitateľa 

dokáže určiť druh románu, pozná a vie vysvetliť vonkajšiu kompozíciu románu, pri práci s textom správne používa literárno-teoretické pojmy, 

vie subjektívne zhodnotiť prečítaný text, vie zreprodukovať definíciu pojmu dobrodružná literatúra, vie vysvetliť funkciu rozprávača v epickom 

texte, vie s pomocou učiteľa identifikovať zápletku v známom texte, vie s pomocou učiteľa v texte vyhľadať identifikovať jednotlivé formy 

rozprávača, vie transformovať formy rozprávača – z ja-formy do on-formy a naopak, vie nájsť jazykové prostriedky, ktorými autor dosahuje 

dramatické napätie v texte a svoje tvrdenie vie zdôvodniť, vie vysvetliť pojmy denník, cestopis a memoáre, dokáže aplikovať svoje znalosti 

o literárnej postave (hlavná, vedľajšia) v prečítanom texte a charakterizovať ju z čitateľského hľadiska, vie vysvetliť pojmy humor, kritika 

a satira, dokáže vytvoriť a vysvetliť definíciu vecnej literatúry, vie vysvetliť rozdiel medzi vecnou a umeleckou literatúrou, dokáže rozlíšiť texty 

vecnej a umeleckej literatúry porovnávaním kompozičných postupov a štylistických jazykových prostriedkov, dokáže identifikovať v texte 
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charakteristické znaky populárno-vedeckej literatúry, vie vytvoriť a vysvetliť definíciu pojmu populárno-vedecká literatúra, vie vyhľadávať, 

zhromažďovať a spracovávať základné biografické údaje o spisovateľoch. (zdroje: encyklopédie, internet), 

dokáže prezentovať získané informácie, vie vytvoriť prezentáciu v PowerPointe,  vie pracovať s textom podľa pokynov, vie vytvoriť a vysvetliť 

definíciu pojmu dokáže rozlíšiť texty vecnej a umeleckej literatúry porovnávaním kompozičných postupov a štylistických jazykových 

prostriedkov, dokáže identifikovať v texte charakteristické znaky populárno-vedeckej literatúry, vie vytvoriť a vysvetliť definíciu pojmu 

populárno-vedecká literatúra, vie vyhľadávať, zhromažďovať a spracovávať základné biografické údaje o spisovateľoch. (zdroje: 

encyklopédie, internet), dokáže prezentovať získané informácie, vie vytvoriť prezentáciu v PowerPointe,  vie pracovať s textom podľa pokynov, 

vie vytvoriť a vysvetliť definíciu pojmu literatúra faktu, vie identifikovať v texte charakteristické znaky literatúry faktu, dokáže v literárnej 

ukážke rozlíšiť fakty a umelecké prostriedky, dokáže vyhľadať príslušné informácie v encyklopédii a na internete, 

vytvoriť a vysvetliť definíciu pojmu literatúra faktu, vie vysvetliť rozdiel medzi fikciou v literárnom diele a literatúrou faktu. 

 

4. Zhrnutie učiva 8. ročníka 

 má prehľad z učiva 8. ročníka, 

 vie vyjadriť svoj  názor na literatúru, 

vie reprodukovať, tvoriť rôzne texty, komunikovať, tvoriť prezentácie, ovláda základné zásady čítania s porozumením. 

Žiak ovláda obsahový a výkonový štandard  8. ročníka, dosahuje minimálnu – maximálnu úroveň výkonu. Podľa dosiahnutej úrovne je 

hodnotený známkou na konci školského roka. 

Prierezová téma Realizovaná v tematickom celku 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ Literatúra faktu, Vedecko-populárna literatúra, 
Ľúbostná poézia, Modlitba, Epická poézia 

 
ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA 

 
Vedecko-fantastická lit., Zo života mladých 
ľudí, Prírodná poézia 

MEDIÁLNA VÝCHOVA 

 
Prírodná poézia, Denník 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA 

 
Dobrodružná literatúra, Vedecko-populárna 
lit., Ľúbostná poézia 
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-  

 

 
Pedagogické stratégie  

      Vo vyučovaní Slovenského jazyka a literatúry budú preferované metódy kladúce dôraz na samostatnú prácu študenta,  

rozvoj tvorivého myslenia. K aktivizujúcim metódam môžeme zaradiť nasledujúce metódy problémovo-výkladová, heuristická, výskumná, 

brainstorming (burza nápadov), brainwriting (písomná podoba brainwritingu), didaktické hry a súťaže, inscenačné metódy, dialogické metódy, 

diskusia, motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor. Aktivizačné metódy budú doplnené metódami priameho prenosu poznatkov (výklad, opis, 

vysvetľovanie, rozprávanie), diagnostickými metódami. 

Do výučby slovenského jazyka a literatúry začleníme projektové vyučovanie zamerané na rozvoj medzipredmetových vzťahov Vo vyučovacom 

procese bude využívaná frontálna práca ( pedagóg pracuje s celou triedou), individuálna práca ( pedagóg je v interakcii s jedným študentom), 

skupinová práca ( študenti spoločne pracujú na určitej úlohe). 

 

Učebné zdroje 

 SMIEŠKOVÁ, Elena. 1987. Malý frazeologický slovník. 4. vydanie. Bratislava. Slovenské pedagogické nakladateľstvo. ISBN 067 – 490 

- 88 MFS. 

 Krajčovičová, Jarmila.2011. Slovenský jazyk pre 8. ročník  základnej školy.1. vydanie. Bratislava. Slovenské pedagogické 

nakladateľstvo. ISBN 978-80-10-02039-3. 

 Petríková, Daniela.2011. Literárna výchova pre 8. ročník základných škôl. 1. Vydanie. Bratislava.VKU, a.s. . ISBN 978-80-8042-625-5. 

 RIPKA, Ivor, IMRICHOVÁ, Mária, SKLADANÁ, Jana. 2005. Príručka slovenského pravopisu pre školy a prax. Ottovo nakladateľstvo 

Bratislava. ISBN 80 – 969159 – 1 – 6. 

 Pisarčíková, Mária. 1988. Malý synonymický slovník, SPN. 

 Kol. autorov. 1995.  Slovník cudzích slov. Académia Praha. ISBN 80-200-0497-1. 

 Detské časopisy – Notes, Fifik, knižný fond školskej knižnice 

 aktuálne zdroje  z internetu 

 http://www.zsphorova.sk/modernaskola/  

DOPRAVNÁ VÝCHOVA - VÝCHOVA K 
BEZPEČNOSTI V CESTNEJ PREMÁVKE 

 

 

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA 

 
Literatúra faktu, Vedecko-populárna lit., Zo 
života mladých ľudí 

TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ 
ZRUČNOSTI 

Ľúbostná poézia, Vedecko-populárna 
literatúra 
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 prezentácie a  pracovné listy vytvorené pedagógom  

 dataprojektor, notebook 

Hodnotenie 

Predmet  Slovenský jazyk a literatúra bude klasifikovaný známkou. Pri tejto klasifikácii budeme vychádzať z Metodického pokynu č. 22/2011 

z 28. apríla 2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. 

V 8. ročníku žiaci absolvujú tieto testy, diktáty a písomné práce: 

2 testy:     vstupný - po tematickom celku  Opakovanie z učiva 7. ročníka 

                  záverečný - výstupný test po tematickom celku Opakovanie učiva z 8. ročníka 

4 diktáty: - Zvieracie podstatné mená 

    - Cudzie podstatné mená zakončené na r, l 

    - Zámená 

    - Výstupný so zameraním na interpunkciu 

1. školská písomná práca:  Slávnostný príhovor 

2. školská písomná práca: Výťah 

V prípade písomných prác a testov, pri ktorých je možné využiť percentuálnu stupnicu, budeme uplatňovať nasledovnú:   

 

Stupeň 1: 100% - 90% 

Stupeň 2: 89% - 75% 

Stupeň 3: 74% - 50% 

Stupeň 4: 49% - 30% 

Stupeň 5: 29% - 0%  
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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%  

Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so ŠVVP sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho 

školský výkon. 
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Tematický plán  

Vzdelávacia oblasť:........Jazyk a komunikácia...........  Predmet:...Literárna výchova............ Ročník:....8..... Počet hodín 

týždenne:......2...... Ročne:....66...            

Vzdelávacia oblasť: ISCED 2 

                        

Tematický celok Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

I. Úvod do literatúry  

8. ročníka 

2 hodiny  

 

Opakovanie učiva zo 7. roč. 

 

 

 

 

 
anekdota, epická báseň, populárna pieseň, 

dobrodružná lit., western, robinsonáda, 

biografický román, detektívna lit., dievč. 

román, poviedka, novela, film, rozhl. hra 

 
 

Žiak: 
 má prehľad z učiva 7. ročníka, 
 ovláda vzdelávacie štandardy 7. ročníka z 

literatúry, 
 vie vyjadriť svoj názor na literatúru,  
 vie reprodukovať, tvoriť, komunikovať, 
 vie vytvoriť prezentáciu, 
 dokáže verbalizovať vlastný čitateľský 

zážitok, 
vie pri hlasnom čítaní správne artikulovať 
a dodržiavať spisovnú výslovnosť. 
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              II. Poézia 
 

             28 hodín 

 

 

 

 

Lyrická poézia 
Ľudová ľúbostná poézia 
 
Poloľudová  ľúbostná 
poézia 
 
Umelá ľúbostná poézia 
 

 
 
Romantizmus 
 
Súčasná ľúbostná poézia 
 

 
Prírodná poézia 
 
 
Modlitba 
 
Moja modlitba – projekt 
 

 

 

 

 

 

Epická poézia 
 
 
 
Opakovanie a upevňovanie 
vedomostí 
Hodnotenie a klasifikácia 
práce žiakov v I. polroku 

 
ľudová pieseň, lyrická báseň 
 
 
Poloľudová  pieseň, kódex, lyrický hrdina 
 
Autorská ľúbostná poézia, básnická skladba, 
myšlienky humanity a slovanskej vzájomnosti 
 
symbol, zrieknutie sa lásky kvôli národu, 
elégia 
významná osobnosť našich dejín, pôsobenie 
v oblasti literárnej, jazykovednej, kult., 
národnej a politickej 
básnická otázka, zápor vo verši, jednota 

lásky k vlasti a k žene, ponáška na ľudovú 

slovesnosť, sylabický veršový systém, 

romantizmus. 

moderná poézia, voľný verš, podoba lásky, 

vonkajšia a vnútorná kompozícia, verš 

prírodná lyrika, vyznanie lásky k prírode, 

oravská príroda ako objekt básnikovho 

záujmu 

cieľ kresťanskej modlitby, liturgická 

modlitba 
vlastná modlitba francúzskeho spisovateľa, 
autorská modlitba 
epická báseň, epické rozprávanie, 

lyrickoepická básnická skladba, kolektívny 

hrdina, jeho vonkajšia a vnútorná 

charakteristika,  kladný a záporný hrdina, 

lyrické opisy prírody, posolstvo básnika, 

epická báseň, epické rozprávanie, 

Žiak: 

 vie vysvetliť pojem poézia, 

 vie vysvetliť pojmy verš, strofa, rým, rytmus v 

súvislosti s umeleckou rečou viazanou 

 v básni dokáže vyhľadať verš, strofu a rým, 

 dokáže jednoducho analyzovať umelecký text, 

 vie charakterizovať ľudovú lyriku, 

 vie  vysvetliť pojem lyrický hrdina, 

 dokáže porovnať ľudovú, zľudovenú 

a poloľudovú ľúbostnú poéziu  a povedať,  

ktoré znaky majú spoločné, ktoré odlišné, 

 dokáže recitovať báseň, pričom rešpektuje 

rytmickú usporiadanosť básnického textu, 

 vie v básni vyhľadať a rozlíšiť metaforu, 

epiteton, personifikáciu, prirovnanie, 

zdrobneninu, básnickú otázku a symbol,   

 vie vyjadriť vlastný názor na literárny text,  

 vie vytvoriť a vysvetliť definíciu jednotlivých 

druhov lyriky,  

 vie zaradiť lyrický text k prírodnej alebo 

ľúbostnej lyrike,  

 dokáže sformulovať hlavnú myšlienku lyrickej 

básne,  

 dokáže porovnať lyrickú báseň s textom 

ľudovej alebo populárnej piesne a určiť ich 

spoločné znaky,  

 vie zreprodukovať pojem romantizmus, 

 vie vymenovať a vysvetliť hlavné znaky 

romantizmu, 

 pozná predstaviteľov romantizmu (svetových 

i slovenských) 

 dokáže vysvetliť vzťah štúrovskej poézie k 

ľudovej tvorbe s využitím medzipredmetových 

vzťahov – dejepis, 
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 lyrickoepická básnická skladba, kolektívny 

hrdina, jeho vonkajšia a vnútorná 

charakteristika, kladný a záporný hrdina, 

lyrické opisy prírody, posolstvo básnika 

 

 

 vie vyhľadať štylisticky príznakové slová 

a slovné spojenia v texte a vie určiť ich 

funkciu, 

 vie vyjadriť vlastný názor a samostatne 

argumentovať, 

 dokáže verbalizovať vlastný čitateľský zážitok 

z lyrického textu a podporiť ho príkladmi 

z textu, 

 vie vytvoriť a vysvetliť definíciu pojmu 

modlitba ako výrazovú formu náboženskej 

viery,  

 vie vysvetliť vonkajšiu kompozíciu modlitby, 

 vie vysvetliť pôvod modlitby,  

 vie porovnať kresťanskej modlitby s iným 

lyrickým textom, 

 dokáže napísať vlastnú modlitbu formou básne 

alebo prozaického textu, ktorá má charakter 

zamyslenia sa nad otázkami života, nad ľuďmi 

a ich činmi (primerane veku), 

 vie vysvetliť definíciu sylabického verša, 

 dokáže porovnať sylabický verš v autorskej 

poézii s veršom ľudovej piesne,  

 vie predniesť báseň napísanú sylabickým 

veršom,  

 vie pracovať s básňou podľa pokynov, 

 vie vyvodiť pojem epické poézia, 

 dokáže odlíšiť epickú poéziu od lyrickej, 

 vie vyhľadávať, zhromažďovať a spracovávať 

základné biografické údaje o spisovateľoch. 

(zdroje: encyklopédie, internet), 

 dokáže prezentovať získané informácie, 

 vie vytvoriť prezentáciu v PowerPointe.  
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III. Próza 

            32 hodín 

 
Zo života mladých ľudí 
 
 
 

 

 

Dievčenský román 

  
 

Dobrodružná literatúra 
 

Vedecko-fantastická 
literatúra 
 
Sci-fi vo filme 
Vedecko-fantastická 
poviedka – projekt 
 
Opakovanie a upevňovanie 
vedomostí 
 
Triedne kolo Hviezdoslavov 

Kubín 

Denník 
 
 

 
 
 
 
 

Pojmy: 

 próza, epika (veľká, stredná, drobná), epický 

žáner, poviedka, román, rozprávka pre 

dospelých, lyrizovaná próza, dievčenský 

román, hlavné a vedľajšie postavy, 

rozprávač, monológ, dialóg, pásmo 

rozprávača, pásmo postáv, dobrodružný 

román, historícký román, historicko-

dobrodružný román, dej, prostredie, vnútorná 

a vonkajšia kompozícia prozaického textu, 

vedecko-fantastická literatúra, sci-fi, 

vedecko-fantastický román, vedecko-

fantastická poviedka, fantázia, vtip, humor, 

absurdita 

 

 

 

 

 

Pojmy: denník, ja-rozprávanie, biografické 

dielo, monografický charakter. 

 

 

 

Žiak: 

 dokáže aplikovať pojem epika,   

 vie zaradiť prečítaný text k epickým žánrom,  

 vie vytvoriť a vysvetliť definíciu pojmu román,  

 vie odlíšiť román od iných žánrov veršovanej a 

neveršovanej epiky, 

 dokáže kriticky zhodnotiť hlavného hrdinu 

(literárnych postáv), jeho konanie a myslenie z 

vlastného pohľadu, pričom vie podložiť svoje 

stanovisko argumentmi 

 na základe deja, témy, prostredia a zamerania 

na čitateľa dokáže určiť druh románu, 

 pozná a vie vysvetliť vonkajšiu kompozíciu 

románu, 

 pri práci s textom správne používa literárno-

teoretické pojmy,  

 vie subjektívne zhodnotiť prečítaný text, 

 vie zreprodukovať definíciu pojmu 

dobrodružná literatúra, 

 vie vysvetliť funkciu rozprávača v epickom 

texte, 

 vie s pomocou učiteľa identifikovať zápletku v 

známom texte 

 vie s pomocou učiteľa v texte vyhľadať 

jazykové prostriedky,  

 dokáže vysvetliť pojem próza, 

 vie odlíšiť prózu od poézie a svoje rozhodnutie 

zdôvodniť, 

 dokáže samostatne a bez prípravy správne, 

plynule a nahlas čítať prozaický 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, 

 vie určiť a charakterizovať hlavné a vedľajšie 

postavy v , 

 dokáže vysvetliť pojem dobrodružná literatúra, 

 vie vysvetliť pojem rozprávač a v texte vie 
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Vedecko-populárna 
literatúra 
 

 

 

Literatúra faktu 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Pojmy: vedecko-populárna literatúra, fakty, 

vecné informácie, poznávacia funkcia, 

estetický zážitok, literatúra faktu 

 

identifikovať jednotlivé formy rozprávača, 

 vie transformovať formy rozprávača – z ja-

formy do on-formy a naopak, 

 vie nájsť jazykové prostriedky, ktorými autor 

dosahuje dramatické napätie v texte a svoje 

tvrdenie vie zdôvodniť. 

 

Žiak: 

 vie vysvetliť pojmy denník, cestopis 

a memoáre, 

 dokáže aplikovať svoje znalosti o literárnej 

postave (hlavná, vedľajšia) v prečítanom texte 

a charakterizovať ju z čitateľského hľadiska, 

 vie vysvetliť pojmy humor, kritika a satira. 

 
Žiak: 

 dokáže vytvoriť a vysvetliť definíciu vecnej 

literatúry, 

 vie vysvetliť rozdiel medzi vecnou a 

umeleckou literatúrou, 

 dokáže rozlíšiť texty vecnej a umeleckej 

literatúry porovnávaním kompozičných 

postupov a štylistických jazykových 

prostriedkov, dokáže identifikovať v texte 

charakteristické znaky populárno-vedeckej 

literatúry, 

 vie vytvoriť a vysvetliť definíciu pojmu 

populárno-vedecká literatúra, 

 vie vyhľadávať, zhromažďovať a spracovávať 

základné biografické údaje o spisovateľoch. 

(zdroje: encyklopédie, internet), 

 dokáže prezentovať získané informácie, 

 vie vytvoriť prezentáciu v PowerPointe,  

 vie pracovať s textom podľa pokynov, 

 vie vytvoriť a vysvetliť definíciu pojmu 

literatúra faktu, 

 vie identifikovať v texte charakteristické znaky 

literatúry faktu, 
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 dokáže v literárnej ukážke rozlíšiť fakty a 

umelecké prostriedky, 

 dokáže vyhľadať príslušné informácie v 

encyklopédii a na internete, 

 vytvoriť a vysvetliť definíciu pojmu literatúra 

faktu, 

 vie vysvetliť rozdiel medzi fikciou v 

literárnom diele a literatúrou faktu. 

 

 

IV. Opakovanie učiva 

8. ročníka 

4 hodiny 

 

Zhrnutie a opakovanie učiva 8. 

ročníka 

Hodnotenie a klasifikácia 

práce žiakov v 8. ročníku 

 Žiak: 

 má prehľad z učiva 8. ročníka, 

 vie vyjadriť svoj  názor na literatúru, 

vie reprodukovať, tvoriť rôzne texty, 

komunikovať, tvoriť prezentácie, ovláda 

základné zásady čítania s porozumením. 

Žiak ovláda obsahový a výkonový štandard  8. 

ročníka, dosahuje minimálnu – maximálnu 

úroveň výkonu. Podľa dosiahnutej úrovne je 

hodnotený známkou na konci školského roka. 

 

 

Tematický plán  

     Vzdelávacia oblasť:........Jazyk a komunikácia...........  Predmet: Slovenský jazyk a sloh............ Ročník:....8..... Počet hodín 

týždenne:......3...... Ročne:....99...            

Vzdelávacia oblasť: ISCED 2 
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Tematický 
celok 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

I. Opakovanie učiva 

zo 7. ročníka 

(jazyková a slohová 

zložka) 

Počet hodín:  6  

 

 

 

 

 

 

II. Morfológia  

Počet hodín: 45 h 

 

 

 
1-2 Slovná zásoba, 

komunikácia 

3-4 Slovné druhy 

5-6 Skladba 

7-8 Vstupný test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Debatujeme na  úrovni) 

Komunikácia medzi ľuďmi 

Opakovanie podstatných 

mien 

Zvieracie podstatné mená 

mužského rodu 

Kontrolný diktát č. 1 

 Neživotné podstatné mená 

mužského rodu zakončené 

, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysielateľ, prijímateľ, diskusia, debata 
 
Druhy, gramatické kategórie, vzory, 
pravopis 
 
Zvieracie pod. mená muž. rodu, vzory, 
alternatívne tvary – vlky/vlci, vtáky/vtáci, 
psy/psi 

 

Žiak:        

 aktivuje vedomosti a zručnosti nadobudnuté v 6. a 7. ročníku 

(pravopis, slovná zásoba, slovné druhy, vetná skladba, poznatky 

a zručnosti zo slohu), 

 štylisticky správne využíva spisovné a nespisovné slová, neutrálne 

slová a citovo zafarbené (expresívne) slová, domáce slová a 

cudzie slová, zastarané slová a nové slová, slangové slová, 

 používa správne tvary podstatných mien,  prídavných mien a 

slovies vo vetách, 

 správne tvorí vzťahové a privlastňovacie prídavné mená, 

 vie správne napísať cudzie slovo, ak sa s ním predtým stretol na 

hodine, 

 vie aplikovať pravopis čísloviek, 

 správne tvorí jednotlivé spôsoby slovies, 

 dodržiava pravopis prísloviek, 

 vie samostatne tvoriť jednoduché holé a rozvité vety s rôznou 

modalitou, pričom dodržiava správny slovosled a správne používa 

interpunkčné znamienka, 

 v jednoduchých holých a rozvitých vetách vie správne používať 

základné vetné členy, určiť ich a zdôvodniť ich gramatickú 

funkciu, 

 preukáže zručnosti a poznatky nadobudnuté v 6. a 7. roč, 

dokáže v texte aplikovať nadobudnuté vedomosti z ortografie, 

lexikológie, morfológie, syntaxe. 

 

Žiak: 

-ovláda typológiu podstatných mien, identifikáciu v texte, ovláda ich 

pravopis, ohýbanie,  

-ovláda skloňovanie zvieracích podstatných mien v mužskom rode, -

pozná dvojtvary pes, vlk ,vták, ovláda ich pravopis, 

- ovláda princípy skloňovania neživotných pod. mien muž. rodu 
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na –r 

Neživotné podstatné mená 

mužského rodu zakončené 

na –l 

Cudzie nesklonné podstatné 

mená 

 Skloňovanie slova pani 

 Opakovanie podstatných 

mien 

 

 Kontrolný diktát č.2 

podstatné mená na –r,-l), 

Oprava diktátu 

 
  
(Buďte asertívni) 

Opakovanie prídavných 

mien 

 Osobné zámená (základné a 

privlastňovacie) 

 Opytovacie zámená 

 Ukazovacie zámená 

 Neurčité a vymedzovacie 

zámená 

  

   Kontrolný diktát č.3 – 

zámená  Oprava 

kontrolného diktátu                    
Číslovky (opakovanie) 

Od slovných druhov 
k tvorivosti- projekt a jeho 

prezentácia 

Opakovanie TC-test 

 
  
  
 

Princípy skloňovania, alternatívne tvary, 
vzory, pravopis, lexikálny význam, 
 
Nesklonnosť, lexikálny význam, rod, 
využitie v texte 
 
Tvary slova pani, spojenie s prídavným 
menom a vlastným pod. menom 
 
Uplatnenie v texte, korektorské značky, 
analýza 

 
 
 
 
 
 
 
 
Druhy, tvary, skloňovanie – vzory, 
uplatnenie v texte, 
krátke a dlhé tvary os. zámen, 
nesklonnosť zámen jeho, jej, ich, 
opytovacie a ukazovacie zámená, 
skloňovanie, pravopis, zámená kde, kam, 
tu, sem, aký, ktorý, 
tvorenie neurčitých zámen, skloňovanie, 
pravopis, práca s textom 
 

Overenie poznatkov, korektorské značky, 
analýza 
 
Skloňovanie, druhy, gramatické 
kategórie, pravopis, praktické písomnosti, 
práca s textom, výslovnosť. 
Prezentačné schopnosti, komunikácia. 

 
 
 
 

zakončených na –r, a na –l, - ovládať pravopis, 

- ovláda nesklonné pod. mená cudzieho pôvodu, vie vysvetliť 

lexikálny význam 

- pozná ohybnosť a neohybnosť slova pani, vie vytvoriť tvary slova 

pani, vie ich použiť v praxi, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žiak: 
-vie zopakovať a prejaviť vedomosti o príd.menách,  
- vie určiť v texte osobné zámená a ich tvary, 
- ovláda krátke a dlhé tvary zámen, neohybnosť zámen jeho, jej, ich, 
- ovláda podstatu a funkciu opytovacích zámen, ich ohybnosť, 
pravopis, 
-vie podstatu a funkciu ukazovacích zámen, pravopis, 
- vie rozlíšiť  v texte vymedzovacie a neurčité zámená, tvorenie 
neurčitých zámen, overiť pravopis všetkých druhov zámen. 
- vie vysvetliť a identifikovať určité a neurčité číslovky,  

-vie určiť ich gramatické kategórie, ostatné druhy čísloviek, 
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(Kto prednesie prejav) 
Slávnostný prejav 

Písomná práca – Prejav 
Oprava písomnej práce 
Slovesá 
Príslovky 
Predložky 
Spojky 
Častice 
Citoslovcia 
Od slovných druhov k 
tvorivosti 
Opakovanie TC - test 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Príhovor, oslovenie, slávnostný prejav 
Sloveso byť, vid slovies, gramatické 
kategórie, rozkazovací spôsob, práca 
s textom, systematizácia poznatkov. 
 
Druhy prísloviek, stupňovanie, pravopis. 
Druhy predložiek, vokalizácia, 
spodobovanie, pravopis. 
Spojky, interpunkcia – a tak, a teda, 
a preto. 
Funkcia častíc a citosloviec, pravopis, 
využitie v texte 
Uplatnenie javov v texte, korektorské 
značky, analýza javov. 
 

 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žiak: 

 vie vysvetliť pojmy príhovor a slávnostný prejav, rečník, 

 chápe funkciu a využitie príhovoru a slávnostného prejavu, 

 pozná kompozíciu prejavu, 

 vie sformulovať vhodné oslovenie, 

 dokáže samostatne sformulovať základné myšlienky na zvolenú 

tému a vysloviť ich výstižne, zrozumiteľne a plynulo, 

 dokáže prečítať slávnostný prejav s ohľadom na správnu 

artikuláciu, pomalšie tempo, slávnostný tón hlasu, dôraz,... 

vie zhodnotiť kvalitu ústneho prejavu.                  
 vie vytvoriť osnovu, koncept pre pripravovaný text, 

 dokáže vytvoriť slávnostný prejav a prezentovať ho, 

 vie vo svojom texte využiť vhodnú slovnú zásobu (knižné slová) 

a básnické prostriedky, 

-vie vysvetliť a identifikovať gramatické kategórie,  
- pozná rozdiel medzi určitými a neurčitými tvarmi,  
- vie vysvetliť a identifikovať dokonavý a nedokonavý vid slovies a 
vie vysvetliť jeho funkciu v texte,  
- dokáže rozlíšiť určité a neurčité tvary slovies, 
-vie identifikovať v texte neohybné slovné druhy a vysvetliť ich 
funkciu. 
 - vie zopakovať delenie prísloviek, pozná ich pravopis, 
- ovláda podstatu predložiek,  
- ovláda pojem vokalizácia, 
spodobovanie, 
- vie v texte nájsť a určiť spojku, ovláda interpunkciu spojok, 
spájacích výrazov a preto, a tak 
-pozná funkciu častíc, tvorenie častíc a vyhľadávanie častíc v texte, 
-  vie nájsť v texte citoslovcia, určiť ich funkciu a pravopis 
- vie analyzovať chyby. 
 dokáže pracovať podľa pokynov; vie opísať obrázky pomocou 

odpovedí na zadané otázky, 

 vie určiť, aké slovné druhy použil v odpovediach, 

 vie opísať pocity, ktoré v ňom obraz vyvoláva, 

dokáže pomenovať časové, miestne i príčinné okolnosti dejov. 
 
 
Žiak: 
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III. Lexikológia  

 

Počet hodín: 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Skladba   

Počet hodín: 25 

 

 

                

               

Vecný a gramatický význam 

slova 

  

Priame a nepriame 

pomenovania 

  

Frazeologizmy 

  

Združené pomenovania 

  

Spôsoby obohacovania 

slovnej zásoby 

 Slovníky 

  

Systematizácia a analýza 

pojmov – test 

 

 
 
 
 
 
 
(Informácie okolo nás) 

Podmet, prísudok, vetný 

základ 

  

Predmet 

  

Zhodný a nezhodný 

prívlastok 

 Prístavok 

  

Príslovkové určenie miesta, 

času, spôsobu, príčiny 

 
Zhrnutie o rozvíjacích 

Vecný a gramatický význam, 
plnovýznamovosť, ohybnosť. 
 
Priame a nepriame pomenovania – 
frazeologizmy – metafora, metonymia, 
personifikácia, prirovnanie, jednoslovné 
a viacslovné pomenovania – združené 
pomenovanie, porekadlá, príslovia, 
pranostiky, slovníky – MFS, SSS, KSSJ, 
Spôsoby obohacovania slovnej zásoby – 
systematizácia, uplatnenie v umeleckom 
a v odbornom texte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podmet, prísudok, vetný základ, vety 
podľa členitosti. 
Predmet, vyjadrenie slovným druhom, 
holý rozvitý, viacnásobný. 
Zhodný a nezhodný prívlastok, vyjadrenie 
slovným druhom, holý, rozvitý, postupne 
rozvitý, viacnásobný, zmena zhod. na 
nezhodný a naopak. 
Príslovkové určenie miesta, času, 
spôsobu, príčiny, druhy, prístavok, 
odlíšenie od súvetia. 
Jednoduchá veta, jednoduché súvetie, 
tvorba textu, interpunkcia. 

Uplatnenie poznatkov v texte, 

- vie vysvetliť rozdiel medzi pojmami vecný a gramatický význam 
slova, 
- vie rozlíšiť priame a nepriame pomenovanie, vie vysvetliť 
frazeologizmy, vie pracovať s frazeologickým slovníkom  a využiť 
frazeologizmy v konkrétnom umeleckom a hovorovom texte, 
- vie rozlíšiť jednoslovné a viacslovné pomenovanie, rozumie pojmu 
združené pomenovanie a vie ho vytvoriť, vie nájsť združené 
pomenovanie v odborných textoch a rozlíšiť FJ od ZP, 
- vie zhrnúť informácie o slovnej zásobe, jej spôsoby obohacovania, 
tvorenie slov, prenášanie významu slov do viacslovných 
pomenovaní, skracovanie, preberanie slov cudzieho pôvodu, 
- vie pracovať so slovníkmi a vyhľadať v nich informácie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žiak: 
- vie nájsť a určiť druh podmetu a prísudku, 
- vie určiť druh jednoduchého súvetia podľa členitosti, 
- vie určiť vetný základ jednočlennej vety a prisudzovací sklad 
v dvojčlennej vete, 
- vie pretransformovať jednočlennú vetu na dvojčlennú a naopak, 
- vie určiť predmet  a dokáže tvoriť holý, rozvitý a viacnásobný 
predmet, 
- vie určiť zhodný a nezhodný prívlastok, holý, rozvitý a viacnásobný 
prívlastok, 
- vie vyhľadať prístavok a tvoriť prístavok vo vete, 
- vie určiť príslovkové určenie a druh, vie doplniť do vety príslovkové 
určenie holé, rozvité a s viacnásobným vetným členom, 
- vie odlíšiť jednoduchú vetu od jednoduchého súvetia, vie zmeniť 
jednoduchú vetu na súvetie,  
- ovláda  interpunkciu v jednoduchej vete a v jednoduchom  súvetí, 
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Počet hodín:  3 

 

 

 

V. Opakovanie učiva 

8. ročníka 

vetných členoch – test 

  

Jednoduchá veta 

a jednoduché súvetie 

  

Prihláška 

Kontrolný diktát 4, oprava 

 ( jednoduchá veta 

a jednoduché súvetie, 

interpunkcia) 

Životopis 

 

Výťah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Rozprávanie pre 

poslucháčov i čitateľov) 

 
 
Rozprávanie 

 
 
 
 
 
 
 

korektorské značky, analýza 
 
Prihláška, formulár, informačný slohový 
postup 
 
 
 
 
 
Životopis – úradný, štruktúrovaný 
Písomná práca – Úradný životopis + 
oprava práce 
 
Výťah, konspekt, koncept 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pointa, rozprávanie a jeho vnútorná 
kompozícia: úvod – zápletka – 
vyvrcholenie – obrat – rozuzlenie, ja-
rozprávanie, on-rozprávanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- dokáže uplatniť získané poznatky v pravopisnom cvičení 
a v kontrolnom teste podľa schopností, analyzovať chyby. 
 

 vie vysvetliť pojem prihláška,  

 pozná funkciu, využitie a štruktúru prihlášky, 

 dokáže sformulovať prihlášku na podujatie podľa zadania, 

 vie vyplniť predpísaný formulár prihlášky, 

podľa osnovy vie zostaviť formulár prihlášky na podujatie (jazykový 

kurz, konkurz na miesto speváka). 

 vie vysvetliť pojem výťah, 

 dokáže z prečítaného textu vybrať najdôležitejšie informácie, 

 dokáže urobiť výťah z vybratého náučného textu, 

vie odlíšiť výťah od konceptu a konspektu. 
-dokáže vysvetliť pojem štruktúrovaný životopis, 
-vie uviesť jednotlivé údaje potrebné v životopise, 
-dokáže správne vybrať slová s prihliadnutím na cieľ textu, 
- vie štylisticky správne sformulovať údaje v texte 
-vie pracovať s počítačom a dodržiava správnu štruktúru textu, 
- dodržiava štábnu kultúru, 
-dokáže chybné údaje opraviť sebe aj iným 
 
 
 

Žiak: 

 aktivizuje a sumarizuje poznatky o rozprávaní, 

 vie vysvetliť pojem pointa, 

 pozná a vie identifikovať všetky časti vnútornej kompozície 

rozprávania (úvod, zápletka, vyvrcholenie, obrat, rozuzlenie), 

 dokáže v skupine vytvoriť príbeh ako skladačku, 

 pozná štylistickú funkciu priamej reči a opisu v rozprávaní, 

 dokáže prezentovať príbeh pred triedou, 

 dokáže ohodnotiť príbehy ostatných, 

 vie sa zapojiť do dialogizovaného čítania príbehu, 

 dokáže doplniť do príbehov vhodné pointy, 

 formou krátkeho komiksu dokáže vytvoriť vlastný príbeh 

s pointou , 

dokáže vytvoriť vlastný príbeh: skutočný príbeh (ja-rozprávanie), 

vymyslený príbeh (on-rozprávanie).   
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Počet hodín: 5  
 
 
 
Opakovanie učiva 
Test a analýza testu 
 
 
 
 
 

 

 
Žiak: 
 -vie aplikovať nadobudnuté vedomosti a spôsobilosti. 

 -si upevňuje a sumarizuje vedomosti nadobudnuté v 8. 
ročníku 
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