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Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 
Tematický výchovno-vzdelávací plán pre predmet: Slovenský jazyk 
Vyučovací jazyk: slovenský 
Stupeň vzdelania: primárne vzdelávanie – ISCED 1 
Ročník: prvý 
Počet hodín týždenne: 9 
Počet hodín ročne: 297 

Slovenský jazyk 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 
 
Slovenský jazyk má v 1. ročníku prioritné postavenie. Schopnosť čítať a písať je jedna zo základných životných kompetencií, ktorých základ žiaci 
získavajú práve v 1. ročníku ZŠ. V 1.ročníku sa člení na dve základné zložky čítanie a písanie. Ostatné zložky slovenského jazyka – literatúra, jazyková 
výchova a sloh sú organickou súčasťou týchto dvoch základných zložiek a preto nie sú na ne vyčlenené osobitné hodiny. 
Ciele predmetu 
 

- položenie základov komunikačných zručností žiakov 
- osvojenie si  a zmechanizovanie návykov správneho a estetického písania 
- zvládnutie základov pravopisnej a výslovnostnej normy 
- pestovanie lásky a úcty k materinskému jazyku 
- výcvik čítania, rozvíjanie vyjadrovania a rečovej kultúry pri práci s textami 
- literárna výchova 
- vnímanie literárneho umeleckého textu, jednoduché hodnotenie literárneho textu 
- nácvik recitácie básní, nácvik dramatizácie a improvizácie podľa literárnej predlohy 
- práca s ilustráciou 
- reprodukcie jednoduchých textov 
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 Obsahový a výkonový štandard zo slovenského jazyka pre 1. ročník ZŠ: 

Tem. 
celok 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Čítanie – prípravné 
obdobie 

Žiak na konci prípravného obdobia 
v 1.ročníki základnej školy vie/dokáže: 

• rozprávať podľa obrázka, 
• jednoducho a súvisle hovoriť 

k téme zadanej učiteľom, 

 
 
komunikácia 

• sluchovo rozlišovať hlásky v slove, 
• zrakovo rozlišovať písmená, 

Hláska 
Písmeno 

• spájať hlásky do slabík, Slabika 

• hovoriť slovo po slabikách, 
• určovať počet slabík v slove, 

Slovo 

• tvoriť vetu podľa grafickej schémy, 
• určovať počet slov vo vete, 

Veta 

• čítať veľké tlačené písmená podľa 
predlohy. 

Veľké tlačené písmená 

Písanie – prípravné 
obdobie 

• písať tvary veľkých tlačených 
písmen, 

Tvary veľkých tlačených písmen 

• písať podľa predlohy tvary 
prípravných cvikov. 

Prípravné cviky 
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 Rozprávanie – 

prípravné obdobie 
• správne artikulovať a vyslovovať 

všetky hlásky, 
Výslovnosť slovenských hlások 

• predstaviť sa rodným menom a 
priezviskom 

Predstavenie sa 

Počúvanie – 
prípravné obdobie 

• počúvať a porozumieť informácii 
od učiteľa, spolužiaka..., 

• pracovať podľa inštrukcie 

Prijímanie informácií 

Čítanie – 
šlabikárové 
obdobie 

Žiak na konci šlabikárového obdobia 
v 1.ročníku základnej školy vie/dokáže: 

• čítať všetky písmená, 
• rozlišovať hlásky, 
• vyslovovať krátku a dlhú hlásku, 
• rozlišovať písmená: tlačené, písané, 

malé a veľké, 

 
 
Písmená 
Hlásky 
Dĺžka hlásky 
Tlačené, písané, veľké a malé písmená abecedy 

• určovať hlásky v slabike, 
• spájať hlásky do slabiky 
• čítať slabiky (otvorenú, so 

spoluhláskovou skupinou 
a s viacnásobnou spoluhláskovou 
skupinou), 

Slabika (analýza a syntéza) 

• čítať slová po slabikách, 
• určovať počet slabík a hlások 

v slove, 
• určovať pozíciu hlásky v slove (na 

začiatku, uprostred, na konci) 
• čítať slová zložené z otvorených 

slabík, 
• čítať slová zložené z otvorených 

a zatvorených slabík, 
• čítať slová zo zatvorených slabík, 
• čítať slová so slabikotvorným r-ŕ,l-ĺ 

slovo 
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 • čítať slová a vysvetľovať ich 

význam 

• čítať vety, 
• určovať prvé slovo vety podľa 

veľkého začiatočného písmena, 
• rozlišovať druhy viet podľa 

interpunkčného znamienka, 

Veta 
Druhy viet 
 
Interpunkčné znamienka 

• správne vyslovovať hlásky 
s dĺžňom, mäkčeňom, vokáňom, 
dvoma bodkami, 

Rozlišovacie znamienka: dĺžeň, mäkčeň, vokáň, dve 
bodky 

• čítať text zľava doprava. Orientácia v texte 

Písanie – 
šlabikárové 
obdobie 

• písať všetky tvary písaných písmen 
samostatne, v slabikách, slovách, 
vetách, pri prepise, odpise aj 
samostatnom písaní, 

• písať písmená v správnom sklone 
a so správnou veľkosťou, 

Tvary veľkých a malých písaných písmen 

• odpísať písaným písmom písmená, 
slabiky, slová, vety, text podľa 
písanej predlohy, 

Odpis písmen, slabík, slov, viet a textu 

• prepísať písaným písmom slabiky, 
slová, vety, text podľa tlačenej 
predlohy, 

Prepis písmen, slabík, slov, viet a textu 

• na základe počutého písať písmená, 
slabiky, slová, vety, text písaným 
písmom 

Písanie písmen, slabík, slov, viet a textu podľa 
diktovania 

Rozprávanie – 
šlabikárové 
obdobie 

• vyžiadať si od učiteľa, spolužiaka 
informáciu potrebnú k riešeniu 
úlohy, 

Vyžiadanie informácie 
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  • súvislo rozprávať o nejakej 

udalosti, 
• dopĺňať rozprávanie na základe 

otázok učiteľa, spolužiaka, 
• formulovať otázky na doplnenie 

informácie k rozprávaniu. 

Rozprávanie o udalosti 

Počúvanie – 
šlabikárové 
obdobie 

• uvedomelo počúvať rozprávanie 
učiteľa alebo spolužiaka, 

• porozumieť, čo učiteľ alebo 
spolužiak hovorí. 

Počúvanie a porozumenie rozprávaniu učiteľa, 
spolužiaka 

Čítanie – čítankové 
obdobie 

Žiak na konci čítankového obdobia 
v 1.ročníku základnej školy vie/dokáže: 

• čítať báseň, hádanku zapísanú 
tlačeným alebo písaným písmom, 

• odlíšiť poéziu od prozaického textu 
(nepoužívajú pojem poézia, próza) 

• odpovedať na otázky viažuce sa 
k informáciám uvedeným v básni 
alebo hádanke, 

 
 
Báseň 
hádanka 

• prečítať s porozumením prozaický 
text, 

• odpovedať na otázky viažuce sa 
k informáciám uvedeným v texte, 

• porozprávať dej prečítaného 
príbehu (rozprávky) 

• určiť nadpis a autora textu, 

Text 
 
Rozprávka, príbeh 
 
 
 
Nadpis, autor 

• správne čítať oznamovacie, 
opytovacie, rozkazovacie, zvolacie 
a želacie vety, 

Druhy viet 

• prerozprávať jednoduchý dej 
umeleckého textu, 

• správne odpovedať na otázky 
viažuce sa k informáciám 

Rozprávanie 
 
Dej v umeleckom texte 
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 obsiahnutým priamo v texte, 

• predniesť báseň alebo kratší 
prozaický text, 

 
Umelecký prednes 

• odlíšiť reč postáv 
v dramatizovanom texte, 

• prečítať text danej postavy 
v dramatickom diele, 

• používať pri dramatizácii textu 
neverbálne prvky komunikácie, 

• určiť postavy v dramatickom texte, 
• primeraným spôsobom opísať ich 

vlastnosti, 
• identifikovať ilustráciu v texte, 
• poznať funkciu ilustrácie, 
• prostredníctvom ilustrácie doplniť 

text, 
• priradiť vhodnú ilustráciu k textu, 
• priradiť k ilustrácii vhodnú časť 

textu, 

Dramatizácia umeleckého textu 
 
 
 
Dej dramatizovaného textu 
 
Postavy zdramatizovaného textu a ich vlastnosti 
 
 
 
Ilustrácia a jej funkcia 

Písanie – čítankové 
obdobie 

• odpísať krátky text podľa predlohy, 
• prepísať tlačený text písaným 

písmom, 
• písať vety a krátke texty podľa 

diktovania, 
• samostatne zapísať vlastnú 

myšlienku v rozsahu jednej vety, 
• používať pravopis písania veľkého 

písmena na začiatku vlastných 
podstatných mien osôb, 

• napísať správne svoje rodné meno 
aj priezvisko, 

Odpis písaného textu 
Prepis tlačeného textu 
 
Písanie podľa diktovania 
 
Samostatne písomné vyjadrovanie myšlienok 
 
Písanie vlastných podstatných mien osôb písaným 
písmom 
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  • písať prvé slovo vety s veľkým 

písmenom, 
• správne písať interpunkčné 

znamienka na konci oznamovacích, 
opytovacích, zvolacích, želacích 
a rozkazovacích viet (pri odpise 
a prepise textu), 

Veta – veľké písmená na začiatku viet 
 
Interpunkčné znamienka na konci viet 

Rozprávanie – 
čítankové obdobie 

• poznať základné pravidlá slušného 
správania a aplikovať ich 
v reálnom živote, 

• pozdraviť, osloviť dospelých aj 
spolužiakov, 

• zvítať, rozlúčiť sa, poprosiť, 
poďakovať, zaželať niekomu niečo, 

• ospravedlniť, vyjadriť súhlas, 
nesúhlas 

• zablahoželať, privítať niekoho, 
rozlúčiť sa , poprosiť, 

• požiadať niekoho o niečo 

Základy spoločenského správania 
 
 
komunikácia 

Počúvanie – 
čítankové obdobie 

• uvedomelo počúvať rozprávanie 
učiteľa alebo spolužiaka, 

• rozumieť tomu, čo učiteľ alebo 
spolužiak hovorí 

Počúvanie (porozumenie rozprávaniu učiteľa, 
spolužiaka) 

 

 
 

Výchovné a vzdelávacie stratégie, stratégia vyučovania 
 
Poznávacie a rečové kompetencie 
 
Motorické zručnosti 
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 - samostatne písať jednoduchý text s dodržaním základných parametrov písma 

- podľa predlohy prečítať arabské číslice v súvislosti s učivom v matematike 
- odpísať alebo podľa diktovania napísať jednoduchý text a arabské číslice 

 
Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti 

- zapamätať si základné fakty a vedieť ich použiť v praxi 
- v písomnom prejave aplikovať pravopisnú normu 

 
Analytické zručnosti 

- hlásková syntéza slov 
 
Tvorivé zručnosti 

- porozprávať krátky príbeh 
- porozprávať príbeh podľa predlohy 
- dokončiť rozprávanie alebo neukončenú rozprávku 
- dramatizácia textu 

 
Verejná prezentácia textu 

- dodržiavanie správneho dýchania, artikuláciu v ústnom prejave 
- osvojiť si výslovnostnú normu s uplatnením suprasegmentálnych javov 
- reprodukovať umelecký text 

 
Komunikačné zručnosti 

- adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu 
- vyjadrovať sa neverbálne a pochopiť neverbálnu komunikáciu 
- verejne prezentovať a obhájiť vlastný názor 

 
Učiteľ bude používať klasické a inovatívne vyučovacie metódy, zohľadňujúce  úroveň vedomostí a zručností žiaka, ním nadobudnuté kompetencie 
a vekové zvláštnosti. 
 
Názov 
tematického 
celku 

Stratégie vyučovania 
Metódy 

 
Organizačné  formy 

Písanie syntetická metóda ,odpisovanie písmena, textu, 
komentované písanie, tvorivé cvičenia, diktáty, 

Základná organizačná forma : 
vyučovacia hodina, blokové vyučovanie, 
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 porovnávanie , projektové vyučovanie 

Jazykové javy vysvetľovanie, odpisovanie s dopĺňaním,      
Čítania 
a literárna 
výchova 

motivačné rozprávanie, rozhovor, dramatizácia , 
riadený rozhovor, práca vo dvojiciach , práca 
v skupinách 

 

 
 
 
Spôsoby hodnotenia 
 
Slovenský jazyk je predmet, ktorý sa v 1. ročníku klasifikuje. Hodnotenie žiaka sa vykonáva podľa metodického pokynu č. 22/2011. Klasifikácia je 
jednou z foriem hodnotenia, ktorej výsledky sa vyjadrujú určenými piatimi stupňami: 
 
Stupne hodnotenia 
1 – výborný 
2 - chválitebný  
3 – dobrý 
4 – dostatočný 
5 – nedostatočný 
 
Stupeň 1 (výborný), 
ak žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných 
činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Jeho 
ústny aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický prejav je estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné, iba s menšími nedostatkami. 
Stupeň 2 (chválitebný), 
ak žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo 
aplikuje pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých 
úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má menšie nedostatky v 
právnosti, presnosti a výstižnosti. Grafický prejav je estetický, bez väčších nepresností. Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov. 
Stupeň 3 (dobrý), 
ak má žiak v presnosti, celistvosti a úplnosti osvojenie poznatkov, pojmov a zákonitostí podľa učebných osnov a pri ich využívaní nepodstatné medzery. 
Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími nedostatkami. Na podnet 
učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti a 
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 chyby vie s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má nedostatky v správnosti, presnosti, výstižnosti. Grafický prejav 

je menej estetický. V kvalite výsledkov jeho činností sú častejšie nedostatky. 
Stupeň 4 (dostatočný), 
ak má žiak v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenie poznatkov a zákonitostí podľa učebných osnov ako i v ich využívaní závažné medzery. Pri riešení 
teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov a 
hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má v správnosti, presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností 
a v grafickom prejave sa prejavujú chyby, grafický prejav je málo estetický. Vážne chyby a nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa opraviť. 
Stupeň 5 (nedostatočný), 
ak si žiak neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich závažné medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení 
teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov, hodnotení 
javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav má v správnosti, presnosti a výstižnosti podstatné nedostatky. 
Kvalita výsledkov jeho činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne chyby a nedostatky nedokáže opraviť ani s pomocou učiteľa. 
 
 
Známka % 

1 100 – 90 
2 89 – 75 
3 74 – 50 
4 49 – 25 
5 24 – 0 

 
 
 
Hodnotenie diktátov:    
Známka Počet chýb 

1 0, 1, 2 
2 3, 4 
3 5, 6, 7 
4 8, 9, 10 
5         >10 

Počet a zameranie kontrolných diktátov v 1. Ročníku ZŠ je počet: 1 
Rovnaké chyby v tom istom slove sa pokladajú za jednu chybu, napríklad ríchly chlapec mal ríchly krok – (1 chyba) 
Rozsah kontrolných diktátov v 1. ročníku je 10-15 plnovýznamových slov 
Podklady na hodnotenie výchovno – vzdelávacích výsledkov a správania žiaka získava učiteľ najmä týmito metódami, formami a prostriedkami: 
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� sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka, 
� sústavným sledovaním výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, 

� rôznymi druhmi skúšok (písomné, ústne, grafické, praktické) a didaktickými testami, uplatňuje aj metódy riadené (dotazníky, pozorovania) – 
súbor prác žiaka, ktoré vypovedajú o jeho výkone, 

� analýzou výsledkov rôznych činností žiaka, 
� konzultáciami s ostatnými pedagogickými zamestnancami a podľa potreby s odbornými zamestnancami zariadenia výchovného poradenstva a 

prevencie, všeobecného lekára pre deti a dorast, najmä u žiaka s trvalejšími psychickými a zdravotnými ťažkosťami a poruchami, 
� rozhovormi so žiakom a so zákonným zástupcom žiaka 

 
 

Učebné zdroje 
 
Učiteľ bude na vyučovaní využívať nasledovné zdroje 
Šlabikár (Kamila Štefeková – Romana Culková), čítanka, detská poézia a próza, riekanky, básne, hádanky, piesne – žánrovo a tematicky súvisiace 
s vyvodzovaním písmen, pracovné zošity s predlohou písaných písmen, nápovedné obrázky, sady vyvodzovaných písmen , tabule písaného písma, 
hudobné nahrávky, internet, CD a DVD nahrávky, rozhlasové a televízne vysielanie. 
 
 
 
MUV – multikultúrna výchova 
MDV – mediálnavýchova 
OSR –  osobnostný a sociálny rozvoj 
ENV –  enviromentálna 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 v MZ dňa: 12.09.2015 
Vedúca MZ :Mgr. Silvvia Ševčíková 
 Schválené riaditeľom školy dňa: 
Riaditeľ školy : PaedDr. Miroslava Komorníková 


