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Vzdelávacia oblasť:     Jazyk a komunikácia 
Názov predmetu:      Slovenský jazyk a literatúra 
Vyučovací jazyk:          slovenský 
Stupeň vzdelávania:     primárne vzdelanie – ISCED 1 
Ročník:                        druhý 
Počet hodín týždenne:    8 
Počet hodín ročne:        264 
Školský rok:                 2016 /2017 
 
Slovenský jazyk a literatúra 

 
Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 
Slovenský jazyk a literatúra je predmet, ktorý má komplexný charakter, pretože spája jazykovú zložku, slohovú zložku, písanie, čítanie a literárnu 

zložku. Slovenský jazyk v 1. a 2. ročníku základnej školy má prioritné a  špecifické postavenie. Vyučovanie slovenského jazyka a literatúry vychádza 
z najnovších poznatkov v oblasti lingvistiky, primárnej pedagogiky, vývinovej psychológie a didaktiky materinského jazyka. Rešpektuje aktuálne smery 
lingvistického výskumu. Vychádza zo všeobecných didaktických princípov. Najväčšia pozornosť sa venuje princípu komplexnosti, ktorý sa prejavuje 
v úrovni: 

• kompetenčnej – rozvoj komunikačnej kompetencie žiaka v materinskom jazyku  
• medzipredmetovej – rozširovanie komunikačných poznatkov a formovanie hodnôt  
• medzizložkovej – integrácia jazykového vyučovania, slohu, čítania a literárnej výchovy 
• vnútrozložkovej – prepájanie tém v rámci jazykovej, slohovej a literárnej zložky predmetu. 

Nemenej významná je aj komunikačná kompetencia, čiže schopnosť funkčne používať jazyk v rôznych komunikačných situáciách na základe 
elementárnych poznatkov jazykového systému. Jej súčasťou je jazyková kompetencia, ktorú tvorí súhrn schopností umožňujúcich 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. 
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Ciele predmetu 
 

Prvoradým cieľom jazykového vyučovania materinského jazyka je vytvoriť u žiakov komunikačné zručnosti, ktoré budú východiskom ich 
ďalšieho vzdelávania v slovenskom jazyku i v ostatných vyučovacích predmetoch s ohľadom na ich špecifické potreby. Základné komunikačné zručnosti 
sú počúvanie, hovorenie, čítanie a písanie. Zároveň ich rozdeľujeme do dvoch veľkých oblastí: 

• receptívna oblasť (počúvanie a čítanie – čiže vnímanie) 
• produktívna oblasť (hovorenie a písanie – čiže vyjadrovanie). 

Spomínané komunikačné zručnosti navzájom súvisia, a preto by sa mali vyučovať ako celok bez ohľadu na obsah vyučovacej hodiny. Na vyučovacích 
hodinách slovenského jazyka je potrebné preferovať  komunikatívno–zážitkový model,  podnecovať aktivitu žiakov,  vytvárať u žiakov hodnoty a postoje 
zamerané na príjem umeleckého textu – čítanie, deklamácia, počúvanie, analýza, interpretácia a hodnotenie, budovať sebadôveru žiakov, viesť ich k 
vyjadrovaniu vlastných postojov a názorov, k zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej komunikácie, pozitívnemu vzťahu k jazyku v rámci 
interkultúrnej komunikácie. 
 
 
Rozvrhnutie vyučovacích hodín slovenského jazyka a literatúry  v stupni vzdelania ISCED 1: 
 
 

Slovenský jazyk a literatúra 2. ročník 

Štátny vzdelávací program 8 
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Obsahový a výkonový štandard zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. ročník ZŠ. 
 

Tem 
celok 

 
Učivo 

 
Obsahový štandard 

 
Výkonový štandard 

Hlásky, slabiky, 
slová 

Hláska, písmeno Odlišovať hlásky od písmen 
 

Vedieť odlíšiť hlásky od písmen. 

Delenie hlások: 
-samohlásky 
-spoluhlásky 
-dvojhlásky 

Samohlásky 
-krátke 
-dlhé 
Spoluhlásky 
-mäkké 
-tvrdé 
Dvojhlásky 

Delenie hlások na samohlásky (krátke, 
dlhé) 
Správne rozlišovať dvojhlásky od 
iných hlások. 
Písanie i/í,  y/ý po mäkkých a tvrdých 
spoluhláskach. 

Vedieť deliť hlásky, rozlišuje, správne vyslovuje 
a píše krátke a dlhé samohlásky,  
Rozlišuje, správne vylovuje a píše dvojhlásky, 
tvrdé a mäkké spoluhlásky. 
Správne vyslovuje a píše i/í po mäkkých 
spoluhláskach. 
Správne vyslovuje a píše y/ý po tvrdých 
spoluhláskach. 

Diakritické 
znamienka 
 

Dĺžeň, mäkčeň, vokáň, dve 
bodky 

Rozlišovanie hlásky a písmena,  
používať rozlišovacie znamienka v 
písaní aj v čítaní. 

Správne vystihnúť význam slov podľa 
rozlišovacích znamienok. 
Vedieť správne používať rozlišovacie 
znamienka. 

Interpunkčné 
znamienka 
 

Bodka, otáznik, výkričník, 
čiarka, zátvorka, dvojbodka 

Spájanie slov do viet, písanie veľkých 
písmen na začiatku vety, interpunkčné 
znamienka na konci vety (bodka, 
otáznik, výkričník), druhy viet 
(oznamovacia, opytovacia, 
rozkazovacia)  
 

Vie písať veľké písmená na začiatku vety.  
Pozná interpunkčné znamienka, ktoré sa 
používajú na konci vety. 
 

Melódia vety, 
jednoduchá veta, 
vety podľa obsahu. 

Oznamovacia , opytovacia, 
rozkazovacia, želacia 
a zvolacia veta 

 Získať základné poznatky 
o syntaktickej / skladobnej rovine  
 

Vedieť správne napísať a intonovať 
oznamovacie, opytovacie, rozkazovacie, želacie 
a zvolacie vety.  
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Konvencie v ústnej 
komunikácii. 
 

Pozdrav, oslovenie, tykanie, 
vykanie, predstavenie sa, 
privítanie a rozlúčenie. 
 

Osvojenie základov spoločenského 
kontaktu (zdvorilosť v každodennej 
komunikácii) 
 

Vedieť vhodne pozdraviť a rozlúčiť sa, vedieť 
správne zvoliť tykanie a vykanie účastníkom 
komunikácie.   

Slušnosť v 
komunikácii 

Nápis a nadpis. 
Tvorba viet, formulácia 
informácií. 
 
 

Vedieť vytvoriť nadpis k danému 
textu. 

Žiak vie vhodne sformulovať svoje požiadavky 
a potreby. 

Konvencie v ústnej 
komunikácii. 
 

Prosba, poďakovanie, 
ospravedlnenie, 
blahoželanie, 
dorozumievame sa, píšeme 
listy, adresa, rozprávame 
rozprávku, príbeh 

Osvojiť si základné princípy 
zdvorilosti a kooperácie v každodennej 
komunikácii 

Žiak vie podľa osnovy vyrozprávať dej . 
Vie podľa obsahu utvoriť nadpis.  
Vie ústne opísať predmet, ilustráciu, obrázok. 

Písanie Písmená našej abecedy. 
Základné tvarové podobnosti 
a odlišnosti, správne spájanie 
písmen. 

Osvojiť si základy písanej reči. Žiak správne píše tvary malých a veľkých 
písmen písanej abecedy podľa požiadaviek na 
písmo pre 2. ročník. 
Diktovaný text a pamäťové písanie. 

Čítanie Báseň. 
 Rozprávka.  
 Vyčítanka. 
 Hádanka. 
 Báseň. 
Ľudová pieseň. 

Plynulé čítanie. 
Dramatizácia textu. 
Orientácia v texte. Vymenovať hlavné 
postavy a charakterizovať ich. 
Hlasné čítanie. 
Prednes básne. 
Intonácia viet, priamej reči. 

Žiak vie v prečítanom texte vyhľadať 
informáciu, ktorá je v ňom uvedená 
synonymickným spôsobom., vie vyhľadať 
informácie explicitne vyjadrené v texte. Žiak 
využíva hlasné čítanie na lepšie pochopenie 
textu. Vie pri čítaní rozlíšiť melódiu 
oznamovacej, opytovacej, rozkazovacej 
a zvolacej vety.  
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Cieľom vyučovania slovenského jazyka v 2. ročníku ZŠ je predovšetkým: 
 
v jazykovej výchove: 

• 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 
 
v písaní:  

• osvojiť si základy písanej reči (veľké a malé písmená, písané a tlačené písmená, samohlásky, spoluhlásky, dvojhlásky, arabské číslice) 
 
v 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 
 
v 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   
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Výchovné a vzdelávacie stratégie 
 
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 text 
• dbať na správny prednes, artikuláciu, gestikuláciu, pohyb 
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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) 

 

Metódy a formy práce – stratégia vyučovania 

Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame  na obsah vyučovania, na individualitu žiakov a klímu triedy tak, aby boli splnené stanovené 
ciele a rozvíjali sa kľúčové kompetencie žiakov pre daný predmet. Pri výučbe slovenského jazyka využívame najmä: 

• motivačné rozprávanie a rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov) 
• didaktické hry (sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov  a spontánnosti) 
• problémová metóda (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému) 
• rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie) 
• demonštračná metóda (demonštrácia predmetov, javov a činností) 
• kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania – napr. vo dvojiciach) 
• heuristická metóda (učenie sa riešením problémov)  
• dramatizácia (rozvoj vnímania, predstavivosti, pevnej vôle a prežívania) 
• výklad učiteľa 
• prezentačná metóda (prezentácia s využitím dataprojektoru) 
• samostatná práca žiakov (s pracovným listom, s počítačom, s internetom) 
• projektové, zážitkové vyučovanie 
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Spôsoby hodnotenia 
 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne. Neporovnávame výsledky detí medzi sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho 
možností a schopností. Snaha každého učiteľa 2. ročníka je pozitívne hodnotenie.  
MŠ schválilo  a navrhlo  klasifikovanie slovenského jazyka a literatúry v druhom ročníku v školskom roku 2009/2010. Slovenský jazyk a literatúra je 
predmet, ktorý sa na 1.stupni klasifikuje . Klasifikácia sa bude uplatňovať pri samostatnej práci (individuálnej práci žiaka). Súčasťou bude 
i sebahodnotenie žiaka (svoj  postoj , svoj estetický i hodnotiaci názor). 
Učiteľ bude používať inovatívne vyučovacie metódy zohľadňujúce úroveň vedomostí a zručností žiaka, ním nadobudnuté kompetencie a vekové 
zvláštnosti. 
Klasifikácia sa bude vyjadrovať určenými piatimi stupňami podľa Metodického pokynu  č.22/2011-R z 1. mája 2011 na hodnotenie žiakov základnej 
školy, vydaných Ministerstvom školstva Slovenskej republiky v Bratislave 2011. 
 
Diktát: 
 
Známka Počet chýb 

1 0 – 2 
2 3 – 4 
3 5 – 7 
4 8 – 10 
5 11 a viac 

 
Písomné práce, známka vyjadrená v percentách: 
 
Známka % 

1 100 - 90 
2 89 – 75 
3 74 – 50 
4 49 – 25 
5 24 - 0 
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Prospech žiaka v tomto vyučovacom predmete sa bude klasifikovať týmito stupňami: 
1-výborný 
2-chválitebný 
3-dobrý 
4-dostatočný 
5-nedostatočný 
 
Opis kritérií: 
Stupeň hodnotenia 1- výborný: 
Žiak ovláda na výbornej úrovni základné poznatky o zvukovej rovine jazyka a pravopise, o syntaktickej rovine jazyka podľa požiadaviek ročníkových 
kompetencií. Vie ich pohotovo využívať pri intelektuálnych, praktických a iných činnostiach. Osvojené má návyky správnej výslovnosti. Dokáže sa 
jednoducho a súvisle vyjadrovať, má osvojené základy písanej reči. Pozná všeobecné literárne pojmy a žánre zodpovedajúce požiadavkám ročníkových 
kompetencií. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Jeho 
ústny a písomný prejav je správny, výstižný. Grafický prejav je estetický. Výsledky jeho činnosti sú vynikajúce. 
 
Stupeň hodnotenia 2-chválitebný: 
Žiak v podstate spĺňa kritériá 1. stupňa hodnotenia, ale je menej samostatný, iniciatívny a tvorivý. Jeho ústny aj písomný prejav má menšie nedostatky 
v správnosti, presnosti a výstižnosti. 
 
Stupeň hodnotenia 3- dobrý: 
Žiak má závažné medzery v presnosti, celistvosti a úplnosti poznatkov podľa učebných osnov slovenského jazyka a literatúry. Pri riešení teoretických 
a praktických úloh sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný. Jeho ústny i písomný prejav má vážne nedostatky. Grafický prejav je málo estetický, 
vyskytujú sa v ňom chyby. S pomocou učiteľa dokáže vážne chyby opraviť.   
 
Stupeň hodnotenia 4- dostatočný: 
Žiak realizuje edukačné úlohy na nízkej úrovni, bez vlastného vkladu, s ťažkosťami aplikuje získané zručnosti  a poznatky v nových oblastiach. Vážne 
chyby a nedostatky dokáže s pomocou učiteľa opraviť. 
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Stupeň hodnotenia 5- nedostatočný: 
Žiak nespĺňa kritériá, nemá záujem o poznatky zo slovenského jazyka a literatúry, neguje vyučovací proces. 
Záverečná poznámka pri klasifikovaní: -proporcie medzi jednotlivými kritériami zvažuje učiteľ podľa individuálnych daností žiaka 
 

Učebné zdroje 
 
Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ (učebnica ) 
Čítanka pre 2. ročník ZŠ (učebnica + pracovný zošit) 
Písanie  a slohové cvičenia pre 2. ročník ZŠ (1. a 2. časť) 
Pracovný zošit k učebnici Slovenský jazyk 2 
Mimočítanková literatúra, detský časopis Adamko, knihy zo školskej knižnice 

• Spracované podľa obsahových a výkonových štandardov štátneho vzdelávacieho programu 1. stupňa ZŠ – ISCED 1. 

• Vychádza sa zo zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
• MŠVVaŠ SR schválilo dňa 6. februára 2015 inovovaný ŠVP pre prvý stupeň základnej školy s číslom 2015-5129/1758:1-10A0 Základné školy  
      vzdelávajú žiakov 1. a 2. ročníka 
Učivo je dopĺňané prierezovými témami podľa aktuálnosti témy: 
 
MUV – multikultúrna výchova  
MDV – mediálna výchova 
OSR –  osobnostný a sociálny rozvoj 
ENV –  environmentálna výchova 
DOV –  dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke 
OZO –  ochrana človeka a zdravia 
TBZ –   tvorba projektu a prezentačné zručnosti 
RGV –  regionálna výchova 
Prerokované na MZ dňa: 06. 09. 2016 
Vedúca MZ: Mgr. Silvia Ševčíková 
Schválené riaditeľom školy dňa: 
Riaditeľ školy: PaedDr. Miroslava Komorníková 


