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Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 
Predmet:   Slovenský jazyk a literatúra 
Vyučovací jazyk:  slovenský 
Stupeň vzdelania: primárne vzdelávanie – ISCED 1 
Ročník:   tretí 
Počet hodín týždenne:   jazyková zložka– 3 hodiny   
             slohová zložka – 1 hodina 
    čítanie a literárna výchova – 4 hodiny 
Počet hodín ročne:        264 

 

Slovenský jazyk a literatúra 
 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 
 
Predmet slovenský jazyk a literatúra má komplexný charakter, pretože v sebe zahŕňa jazykovú, slohovú a literárnu zložku, čítanie a písanie. 
Slovenský jazyk má prioritné a  špecifické postavenie aj v 3. ročníku ZŠ.  
Žiaci získavajú základné poznatky z pravopisu, morfológie, lexikológie, zo zvukovej stránky jazyka, z písania, čítania i literárnej výchovy.  
Jazyková a slohová zložka nie sú vzájomne oddeľované, ale tvoria integrálnu súčasť vyučovania materinského jazyka. Organicky spojené s 
oboma zložkami je i písanie, je zakomponované do vyučovania v súlade s preberaným jazykovým učivom. Slohové témy prispievajú k 
rozvíjaniu komunikačných zručností žiakov, k obohacovaniu a rozvoju slovnej zásoby, k rozvíjaniu schopností myslieť a učiť sa z textu.  

Vyučovanie čítania a literatúry sa orientuje na pozitívnu motiváciu žiaka s cieľom vypestovať uňho schopnosť rozumieť estetickému obrazu 
sveta. V rámci zložky čítanie a literárna výchova by sa mal dôraz klásť na čítanie s porozumením, zlepšovanie čitateľských zručností, 
verbálnu a neverbálnu komunikáciu. Nezanedbateľnou je i emocionálna stránka jazykovej výchovy – vytváranie kladného vzťahu k čítaniu 
a knihám a prostredníctvom nich k materinskému jazyku. 
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Ciele predmetu 

Cieľom jazykového vyučovania je rozvíjanie a preferovanie komunikačných schopností žiakov, ktoré budú východiskom ich ďalšieho 
vzdelávania v slovenskom jazyku i v ostatných vyučovacích predmetoch s ohľadom na ich špecifické potreby. 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. 

Cieľom vyučovania slovenského jazyka a literatúry v 3. ročníku ZŠ je predovšetkým: 
• Osvojiť si základy písanej reči. 
• Osvojiť si návyky správnej výslovnosti. 
• Zdokonaľovať komunikačné zručnosti, prehlbovať si zručnosti správneho vyjadrovania. Komunikovať korektne. 
• Získavanie kvalitných ortografických návykov a zručností. 
• Zvládnutie základov pravopisnej a výslovnostnej normy. 
• Pestovanie úcty k materinskému jazyku. 
• Osvojiť si základné pravidlá pravopisu. 
• Osvojiť si elementárne vedomosti v rovine lexikálnej, morfologickej, syntaktickej a štylistickej. 
• Získavať poznatky o zvukovej stránke jazyka. 
• Učiť sa vyhľadávať informácie o jazyku v slovníkoch, encyklopédiách a v elektronických zdrojoch. 
• Poznávať jazykové prostriedky a vedieť ich využívať v jazykovom systéme. 
• Viesť žiakov k presnému mysleniu a jeho využitiu v oblasti ústnej aj písomnej komunikácie. 
• Rozvíjať schopnosť žiaka porozumieť textu, čítať text „aj medzi riadkami“, uvažovať o ňom. 
• Zdokonaľovanie techniky čítania. 
• Hlasové a dychové cvičenia. 
• Nácvik správnej artikulácie, správneho dýchania a spisovnej výslovnosti. 
• Reprodukcie literárnych textov. 
• Analýza deja, práce s ilustráciami. 
• Tvorivá dramatika. 
• Nadobúdanie lepších čitateľských zručností prostredníctvom čítania doplnkovej (časopiseckej a knižnej) literatúry. 
• Orientácia v triednej, školskej a mestskej knižnici. 
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Rozvrhnutie vyučovacích hodín slovenského jazyka a literatúry v primárnom stupni vzdelávania ISCED 1: 
 
Slovenský jazyk a literatúra 1. ročník 2. ročník          3. ročník             4. ročník 

Štátny vzdelávací program 8 6                6                         6 

Školský vzdelávací program 1 2                2                         2 

 

Obsahový a výkonový štandard zo slovenského jazyka a literatúry pre 3. ročník ZŠ 

 
I. JAZYKOVÁ ZLOŽKA (po čet hodín ročne – 99) 

 
Tem. 
celok 

Učivo Obsahový štandard Výkonový štandard 
žiak vie/ovláda 

Kompetencie 

 
 
 

Abeceda 

Tlačené a písané písmená abecedy 
Radenie slov podľa abecedy 
Názvy písmen 
Vyhľadávanie slov v slovníku podľa 
abecedy 

 

- poradie písmen abecedy,  
- vymenovanie abecedy a praktické 
použitie 
- hláskovanie abecedy aj slov, 
pochopenie významu hláskovania 
slov 

 

- vedieť tlačenú a písanú podobu 
abecedy 
- vedieť zoradiť slová v abecednom 
poradí 
- vedieť správne pomenovať všetky 
písmená 
- vedieť vyhľadať v slovníku, 
encyklopédii slovo podľa abecedy 

- vie vymenovať abecedu 
a prakticky ju používať 
- vie poradie písmen abecedy 
- vie hláskovať abecedu aj 
slová, chápe význam 
hláskovania slov 

 
 

Delenie 
slov na 
slabiky 

 

Slovo, slabika 
Rozdeľovanie slov na slabiky 
Vytváranie slov prostredníctvom 
slabikotvorných slabík 
 

- rozlíšenie hlások ĺ, ŕ 
- oboznámenie sa s písaním 
a rozoznávaním slabičných hlások l/ĺ, 
r/ŕ 
- písanie, výslovnosť a výskyt dlhých 
spoluhlások ĺ, ŕ, slabičné ĺ, ŕ   
- rozvíjanie slovnej zásoby na 
princípe obmieňania slov  

- vedieť rozdeliť slová na slabiky, zo 
slabík utvoriť slová 
- vedieť, že slabiky l, ĺ a r, ŕ môžu 
nahradiť samohlásku a vytvoriť 
slabiku 

- rozoznáva slová s hláskami l, 
ĺ a r, ŕ 
- tvorí nové slová 
- vie správne vyslovovať 
a rozdeľovať slová s hláskami 
l, ĺ a r, ŕ na slabiky 
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Obojaké 

spoluhlásky 

Delenie spoluhlások  
Názvy obojakých spoluhlások 
Pravopis po obojakých spoluhláskach 

- vymenovanie obojakých 
spoluhlások 
- rozlíšenie obojakých spoluhlások 
od tvrdých a mäkkých spoluhlások 
 

- vedieť rozoznať obojaké 
spoluhlásky, vymenovať ich, 
- vedieť, že po obojakých 
spoluhláskach píšu i, í alebo y, ý 

- vie vymenovať obojaké 
spoluhlásky, 
- vie odlíšiť obojaké 
spoluhlásky od tvrdých a 
mäkkých 

 
Vybrané 

slová 

Vybrané slová 
Pravopis vybraných slov vo 
všeobecnom ponímaní 
Príbuzné slová 

- zadefinovanie vybraných slov 
- rozdiel medzi vybranými 
a príbuznými slovami 

- vedieť zadefinovať vybrané slová 
- vedieť rozoznať vybrané a príbuzné 
slová 
- vedieť, že vo vybraných slovách 
píšeme i alebo y 

- vie rozlíšiť, čo sú vybrané 
a príbuzné slová 

 
 
 
 

Vybrané 
slová po 

„b, m, p, r, 
s, v, z“ 

 
 

 

Vybrané slová po jednotlivých 
obojakých spoluhláskach 
Odvodzovanie a tvorenie príbuzných 
slov 
Pravopis vybraných a príbuzných 
slov 

- správne vyslovovanie a písanie 
domácich slov, v ktorých je po 
obojakých spoluhláskach ,,b, m, p, r , 
s, v, z“ y/ý, a domácich slov, 
v ktorých je po obojakých 
spoluhláskach ,,b, m, p, r, s, v, z“ i/í. 

- poznať pravopis vybraných slov 
- vedieť správne uplatniť pravopis 
v príbuzných slovách 
- vedieť vybrané slová použiť nielen 
izolovane, ale aj v slovných 
spojeniach a v textoch 
- vedieť vysvetliť význam vybraných 
slov 
- vedieť triediť vybrané slová 

- má rozšírenú aktívnu slovnú 
zásobu o vybrané a príbuzné 
slová 
- vie frazémy s vybranými 
slovami používať 
v komunikačných situáciách 
- vie vybrané a príbuzné slová 
používať nielen v diktátoch či 
pravopisných cvičeniach, ale aj 
pri tvorbe vlastných textov 
- vie vyslovovať a správne 
napísať domáce slová, 
v ktorých po obojakých 
spoluhláskach je y/ý alebo i/í 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ohybné 
slovné 
druhy 

 

Slovné druhy 
Podstatné mená 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- poznanie slovných druhov, ich 
správne pomenovanie 
- formálne rozdeľovanie slov do 
slovných druhov  
- poznanie základnej charakteristiky 
podstatných mien ako slov 
označujúcich osoby, zvieratá a veci 
- rozdelenie podstatných mien na 
všeobecné a vlastné 
- ukazovacie slová 
- vlastné podstatné mená – ich 
pravopis 

- zadefinovať podstatné mená 
- pýtať sa na podstatné správnou 
otázkou 
- nájsť a vyhľadať PM v textoch 
a v cvičeniach 
- rozlišovať všeobecné a vlastné PM 
- rozoznávať PM pomocou 
ukazovacích zámen ten, tá, to, tí, tie 
- uplatniť správny pravopis vo 
vlastných PM – osôb, zvierat, vecí, 
miest, obcí, vrchov, riek, potokov, 
štátov, ... 

- vie vyhľadať konkrétne PM 
v texte 
- vie tvoriť vety na PM 
- vie uplatniť pravopis 
všeobecných a vlastných PM 

Prídavné mená - zadefinovanie pojmu prídavné 
mená.  
- vyhľadanie prídavných mien v texte 

- zadefinovať prídavné mená 
- pýtať na prídavné mená správnou 
otázkou 

- vie vyhľadať akostné 
prídavné mená v texte 
- vie tvoriť vety na prídavné 
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 podľa opytovacích zámen 
- vyhľadanie akostných prídavných 
mien v textoch a cvičeniach 
- tvorenie synoným, antoným 

- vyhľadať akostné prídavné mená 
v textoch a cvičeniach 
- tvoriť synonymá a antonymá 

mená 
- vie tvoriť slová s opačným 
a rovnakým významom 

Slovesá - zadefinovanie pojmu slovesá 
- vyhľadanie slovies v texte 

- zadefinovať slovesá 
- chápať funkciu slovies v texte 
- pýtať sa na slovesá správnou 
otázkou 
- nájsť a vyhľadať slovesá v textoch a 
cvičeniach 

- vie vyhľadať slovesá v texte 
- vie tvoriť vety na slovesá 
 

Zámená - zadefinovanie pojmu zámená 
- vyhľadávanie zámen v cvičení 
alebo v texte (ja, ty, on, ona, ono, 
my, vy, oni, ony, ten, tá, to, tí, tie, 
moje, tvoje, naše, vaše) 

-krátko zadefinovať zámená 
- vymenovať bežne používané 
zámená 
- vyhľadať zámená v texte 
- používať zámená pri komunikácii 
s inými osobami 

- vie používať zámená 
v slovnej aj písomnej 
komunikácii 
- vie vo vete a v texte vyhľadať 
ukazovacie a privlastňovacie 
zámená 
- vie nahrádzať podstatné 
a prídavné mená vhodnými 
zámenami a naopak 

Číslovky - zadefinovanie pojmu číslovky 
- vyhľadávanie základných 
a radových čísloviek v cvičení alebo 
v texte 

- povedať jednoduchú definíciu 
čísloviek 
- vyhľadať základné a radové 
číslovky 
- správne napísať číslovky do 1 000 
- usporiadať/napísať číslovky (slovo) 
od najmenšej po najväčšiu a naopak 

- vie využívať vedomosti 
o číslovkách na hodinách SLJ 
a MAT 
- vie v texte rozoznávať 
základné číslovky ako slová 
vyjadrujúce množstvo a radové 
číslovky ako slová vyjadrujúce 
poradie 
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II.  SLOHOVÁ  ZLOŽKA (po čet hodín ročne – 33) 

 
Tem. 
celok 

Učivo Obsahový štandard Výkonový štandard 
žiak vie/ovláda 

Kompetencie 

List List - písanie listu 
- písomné členenie listu (úvod, jadro, 
záver) 
- oslovenie, podpis 

- rozoznať časti listu 
- zoštylizovať jednoduchý list 
- pravopis oslovenia 
- podpísať sa svojím menom, 
priezviskom 

- vie využívať písanie listu 
a pohľadnice ako jednu 
z foriem písomnej 
komunikácie 
- vie, pri akých príležitostiach 
jednotlivé druhy 
korešpondencie používame 

Rozprávanie Písomné rozprávanie 
Ústne rozprávanie 

- rozprávanie vlastných prežitých 
zážitkov 
- osnova – úvod, jadro, záver 
- rozprávanie príbehu podľa osnovy 
- časová postupnosť 
 

- porozprávať udalosť alebo zážitok 
podľa osnovy 
- dodržiavať pri rozprávaní a písaní 
časovú postupnosť 

- vie porozprávať svoj zážitok 
s dodržaním časovej 
a príčinnej súvislosti 
- vie pri rozprávaní využívať 
verbálne aj neverbálne 
prostriedky 

Oznam 
SMS 

E-mail 

Písomné odovzdávanie informácií - písomné odovzdávanie informácie 
prostredníctvom mobilu (SMS), 
písomne (oznam, korešpondenčný 
lístok) a elektronicky (e-mail)  

- napísať jednoduchý oznam 
prostredníctvom SMS správy, e-
mailom alebo prostredníctvom 
korešpondenčného lístka 
- sformulovať informáciu tak, aby 
obsahovala základné informácie 

- vie stručne podať informáciu 
o niekom/niečom 
- vie pri písaní krátkych správ 
používať čo najmenej slov 
s presnými údajmi 

Inzerát Vyhľadávanie a písanie inzerátu - inzeráty nachádzajúce sa v tlači 
- vyhľadávanie inzerátov v tlači 
- písanie inzerátu 

- vyhľadať inzerát v časopise, 
novinách alebo v reklamných 
tlačovinách 
- písomne sformulovať krátky inzerát 

- vie vyhľadať inzerát v tlači, 
pričom si precvičuje 
motorické, aplikačné 
a analytické zručnosti 
- vie uplatniť vlastnú tvorivosť 
pri písaní inzerátu 

Reklama Reklama, druhy reklamy - tvorba reklamných textov 
- analýza reklamných textov 
- reklamný plagát 

- vlastnými slovami charakterizovať 
pojem reklama 
- rozlíšiť druhy reklamy 
- posúdiť hodnovernosť reklamy 
- sformulovať krátky reklamný text 

- vie vyhľadať reklamný text, 
pričom využíva motorické 
zručnosti, verejnú prezentáciu 
alebo reprodukciu 
- vie využiť typické prvky pri 
tvorbe vlastnej reklamy 
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Písomné 
odovzdávanie 

informácií 

Pozvánka - pozvánka a jej písomná formulácia 
- obsah pozvánky 

- písomne sformulovať text pozvánky 
na vybrané podujatie 
- ovládať prvky, ktoré nesmú 
v pozvánke chýbať (miesto, čas, 
program, kto pozýva) 
- pozvánku graficky ozvláštniť 

- vie vytvoriť pozvánku, 
pričom uplatňuje motorické, 
aplikačné a tvorivé zručnosti 
- vie vyberať vhodné slová do 
pozvánky podľa jej zamerania 

Opis Opis predmetu 
Opis ilustrácie 

- opis konkrétneho predmetu – 
základné prvky, funkcie, využitie, ... 
- členenie opisu na odseky – úvod, 
jadro, záver 

- opísať predmet (jeho využitie, 
funkciu) 
- opísať detskú, príp. umeleckú 
ilustráciu 

- vie sa správne a presne 
vyjadrovať pri opisovaní 
predmetu, ilustrácie 
- všíma si konkrétne prvky pri 
opisovaných predmetoch 

Vizitka Vizitka 
Druhy vizitiek 

- druhy vizitiek 
- tvorba vizitky 
-predstavovanie sa pomocou vizitky 

-predstaviť sa pomocou vizitky 
- vyrobiť si vlastnú vizitku 

- vie sa predstaviť 
prostredníctvom vyrobenej 
vizitky 
- vie uplatňovať písomnú 
a ústnu komunikáciu 

 

III.  ČÍTANIE A LITERÁRNA VÝCHOVA ( po čet hodín ročne - 132) 

 
Tem. 
celok 

Učivo Obsahový štandard Výkonový štandard 
žiak vie/ovláda 

Kompetencie 

 
 

Škola 
Jeseň 

Témy obsahujúce prírodné motívy 
spojené s jeseňou a tematikou školy 

- práca s textom – literárne texty 
zamerané na zvládnutie techniky 
čítania, na porozumenie prečítaného 
textu  

- vymenovať knihy pre deti a mládež, 
ktoré poznajú z domu alebo knižnice 
- vymenovať niektorých významných 
detských autorov 
- porozprávať krátky dej z prečítanej 
knihy alebo povedať jej obsah 

- prostredníctvom čítania 
doplnkovej literatúry zlepšovať 
svoje čitateľské zručnosti 
- vie sa orientovať v knižnici 

 
Rodina 

Témy s tematikou rodiny a rodinných 
vzťahov 

- rozdelenie literatúry na poéziu a 
prózu 
- vyvodenie pojmu verš, odsek 

- rozoznať poéziu od prózy 
- v literárnom texte identifikovať verš 
- v prozaickom texte rozoznať odseky 

- vie odlíšiť poéziu od prózy 
- v literárnych ukážkach vie 
vyhľadať verš, odsek 

 
 
 
 

Zima 

Texty s tematikou zimy, zimných 
sviatkov (Vianoce) a tradícií 
spojených so zimou 

- krátke ľudové útvary 
- pranostika 
- prirovnanie – vyhľadávanie 
prirovnaní v literárnych útvaroch 

- čo je ľudová slovesnosť  
- charakterizovať svojimi slovami 
pranostiku 
- vyhľadať pranostiky, niektoré si 
zapamätať 

- spoznať pranostiky, ľudové 
i autorské rozprávky 
- obohacovať si slovnú zásobu 
výrazmi z minulosti 
(archaizmy, zastarané slová) 
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- čo je ľudová rozprávka, odlíšiť ju od 
autorskej 
- čo je prirovnanie, vie ho v texte 
vyhľadať 
 

 
 
 

Autorská 
rozprávka 

Autorská rozprávka – výber 
z domácej i svetovej tvorby 
Hlavná a vedľajšia postava 

- čítanie rozprávok v učebnici, v 
časopisoch, doma i v knižnici 
- členenie rozprávok ako literárneho 
útvaru 
- mená svetových rozprávkarov a ich 
tvorba 

- pojem autorská rozprávka 
- rozdiel medzi ľudovou a autorskou 
rozprávkou 
- členenie textu rozprávky, vyjadriť 
jej výchovný cieľ 
- hlavné a vedľajšie postavy 
rozprávky 
- zdramatizovať rozprávku 

- vie rozprávky správne čítať 
po technickej stránke 
- pokúsiť sa o dramatizáciu 
rozprávky, príp. krátke 
divadelné predstavenie 
- využívať verbálnu 
i neverbálnu komunikáciu 

 
Príslovia a 
porekadlá 

 - nové literárne útvary ľudovej 
slovesnosti – príslovie, porekadlo 
- výchovné využitie poučenia v 
porekadle 

- pojem príslovie a porekadlo 
- vyhľadať príslovia a porekadlá 
v čítanke, v časopiseckej literatúre 
- vyjadriť výchovný cieľ príslovia 

- spoznať frazémy v krátkych 
literárnych útvaroch, využívať 
ich v praxi 

Povesť Výber zo slovenských povestí - jednoduchá povesť a jej druhy 
- hlavná myšlienka povesti 

- pojem povesť 
- druhy povestí 
- určiť hlavnú myšlienku, výchovne 
ju využiť 
- sformulovať krátke otázky k textu 

- vedieť rozpoznať nový 
literárny útvar – povesť 
- vytvoriť krátke otázky k textu 
- pokúsiť sa napísať krátky 
príbeh (povesť) 

 

 

 

 

 

 

Metódy a formy práce – stratégie vyučovania 
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 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: 
 
Metódy práce: 
 
• 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) 
• výklad 
• beseda 
• opis 
• pozorovanie 
• práca s informáciami 
• demonštračná metóda (demonštrácia predmetov, javov a činností) 
• 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 metódy 
• skúsenostné, zážitkové metódy 

 
 
 
 
 
 
 
Formy práce:  
 

• individuálna, samostatná práca 
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 • práca vo dvojiciach 

• skupinová práca (v trojiciach, štvoriciach či väčších skupinkách) 
• frontálna, hromadná práca 
 
 

Kompetencie žiaka - spôsobilosti  

V 3. ročníku sa rozvíjajú najmä komunikačné a jazykové, kognitívne a sociálne kompetencie. 

• Komunikačná a jazyková kompetencia  

Prostredníctvom vyučovania jednotlivých zložiek slovenského jazyka a komunikačných činností sa žiak učí korektne komunikovať (počúvať 
iných, prispôsobiť sa komunikačným okolnostiam, ale aj vyjadrovať vlastný postoj, názor, pocit a želanie. Vyučovanie slovenského jazyka a 
literatúry prebieha tak, aby sa spontánne jazykové vedomie dieťaťa postupne modifikovalo na poučené a kultivované.  

• Kognitívna kompetencia 

Pri poznávaní jazyka rozvíjať logicko-myšlienkové operácie podporujúce prechod od štádia konkrétnych operácií k abstraktnému mysleniu. 
Formou hier s hláskami a písmenami, slovami a vetami rozvíjať fluenciu, flexibilitu a originalitu myslenia. Učiť sa vyhľadávať informácie o 
jazyku v slovníkoch, encyklopédiách a v elektronických zdrojoch. Prostredníctvom aktivít, ktoré slúžia na spracovanie informácií, sa žiak učí 
učiť sa. Prostredníctvom rozvíjania schopnosti pýtať sa a formuláciou otázok k obsahu textu podporovať zvedavosť žiakov a vytvárať 
predstavu o tom, že so získanými vedomosťami prichádzajú nové otázky a proces učenia sa stáva celoživotnou záležitosťou. 

• Sociálna kompetencia 

Prostredníctvom komunikačných aktivít rozvíjať schopnosť žiaka participovať na spoločnej komunikácii a tímovej práci. Rozvíjať schopnosť 
akceptovať názor iných, ale súčasne sa aj kultúrne (neagresívne) prezentovať. 
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Spôsoby hodnotenia 

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne. Neporovnávame výsledky detí medzi sebou, ale hodnotíme každého žiaka 
podľa jeho možností a schopností. Snahou každého učiteľa 3. ročníka je pozitívne hodnotenie, ktoré má veľký motivačný charakter. Žiakov 
postupne vedieme k tomu, aby sa vedeli ohodnotiť sami, ale dokázali ohodnotiť aj výkon svojho spolužiaka.  
 
V predmete slovenský jazyk sa neklasifikujú pravopisné cvičenia a nácvičné diktáty. Tie učiteľ hodnotí slovne - do príslušných zošitov 
zapisuje počet chýb, slovný komentár k zvládnutiu cvičení a úloh, prípadne svoje odporúčania k zlepšeniu výkonov žiaka. 
 
Kontrolné diktáty  sú klasifikované stupnicou na hodnotenie kontrolných diktátov podľa Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu 
žiakov.  
 

Známka Počet chýb 
1 0 - 1 
2 2 - 3 
3 4 - 6 
4 7 - 9 
5 10 a viac 

 
 
Písomné a kontrolné práce zo slovenského jazyka, čítania a literárnej výchovy sú hodnotené klasifikačným stupňom podľa platnej 
klasifikačnej stupnici pre SJL s percentuálnym hodnotením. 
  
Písanie a slohová výchova v 3. ročníku sú realizovaná v rámci jazykovej zložky, oba predmety sú hodnotené klasifikačným stupňom. Pri 
hodnotení a klasifikácii písania a slohu sa vyučujúce zameriavajú na splnenie cieľa príslušnej strany, ďalej na úhľadnosť, plynulosť 
a čitateľnosť písma a celkovú úpravu strany. Gramatické chyby by nemali výrazne ovplyvňovať známku za zvládnutie úloh žiakom. Podobne 
ako v slohovej výchove, aj tu učiteľky veľmi citlivo pristupujú ku klasifikácii a hodnoteniu, rešpektujú individualitu alebo špecificko – 
pedagogické potreby žiakov.  
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 Čítanie a literárna výchova sú hodnotené klasifikačným stupňom. Učiteľ v známke obsiahne nielen správnosť, plynulosť a 

uvedomenosť samotného čítania žiaka, ale aj ďalšiu prácu s textom, pochopenie prečítaného či orientáciu v ňom. Pri hodnotení čítania 
a liter. výchovy sa sústrediť na správne, plynulé a uvedomené čítanie (čítanie s porozumením) u žiakov, následne za prečítaním textu má žiak 
ďalej pracovať s textom (pocity a dojmy z prečítaného textu, jeho dokončenie, analýza, prerozprávanie, dramatizácia a iné...). Aj túto ďalšiu 
aktivitu žiaka učiteľ obsiahne v známke, ktorú udelí žiakovi (nejde teda o známku za samostatné prečítanie).  
 
Klasifikácia sa bude vyjadrovať určenými piatimi stupňami podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy, 
vydaných Ministerstvom školstva Slovenskej republiky v Bratislave.  
 
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 3. ročníka. 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. 
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 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. 
 
Stupeň hodnotenia 5- nedostatočný: 
Žiak nespĺňa kritériá, nemá záujem o poznatky zo slovenského jazyka a literatúry, neguje vyučovací proces. 
 
Písomné práce, známka vyjadrená v percentách: 
 
Známka % 

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

 
S pravidlami pre získanie podkladov k priebežnej i výslednej klasifikácii učiteľ oboznámi žiakov na začiatku klasifikačného obdobia 
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 • 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) 
 
 
Učivo je dopĺňané prierezovými témami podľa aktuálnosti témy: 
Prierezové témy – 
 
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 na MZ dňa: 
Vedúca MZ: Mgr. Silvia Ševčíková 
Schválené riaditeľom školy dňa: 
Riaditeľ školy: PaedDr. Miroslava Komorníková 

 


