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Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 
Predmet:   Slovenský jazyk a literatúra 
Vyučovací jazyk:  slovenský 
Stupeň vzdelania: primárne vzdelávanie – ISCED 1 
Ročník:   štvrtý 
Vyučujúci:   Mgr. Vlasta Jakubisová 
Počet hodín týždenne:   jazyková zložka (JZ), vrátane slohu (SV) – 4 hodiny 
    čítanie a literárna výchova – 4 hodiny 
Počet hodín ročne:        264 

 

Slovenský jazyk a literatúra 
 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 
 
Jazyk slovenský ako vyučovací jazyk má primárne a nezastupiteľné miesto vo vyučovacích predmetoch, pretože vytvára predpoklady na 
zvládnutie ďalších vyučovacích predmetov. Slovenčina je štátnym jazykom na území SR. Ovládanie štátneho jazyka na dobrej úrovni 
zabezpečuje žiakom možnosť nielen dobre zvládnuť školské vzdelávanie, ale i úspešné uplatnenie sa na trhu práce. Je nesporné, že úroveň 
výsledkov vyučovania slovenčiny v praktickom živote nie je uspokojivá, ba ovládanie jazyka nie je na patričnej úrovni. Máme na mysli 
používanie spisovnej formy jazyka v úradoch, v televízii, v rozhlase, iných médiách a kultúrnych ustanovizniach. Príčin je hneď niekoľko. 
Jazyk musí žiak dobre poznať, aby ho mohol dobre využívať, aby ním mohol myslieť, cítiť. Bez jazyka niet komunikácie, je stavebným 
materiálom nášho konania, je pilierom vedomostí. Každá zložka jazyka vplýva na jazykový prejav žiaka a odráža sa v jeho myslení. 

 Predmet slovenský jazyk a literatúra má komplexný charakter, pretože spája jazykovú, slohovú zložku, písanie, literárnu zložku 
a čítanie.       
    Pri jednotlivých tematických celkoch sa neuvádza časová dotácia. Učiteľ je kompetentný určovať a upravovať si dotáciu hodín podľa 
podmienok v danej triede.  
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Časová dotácia 
►  4. ročník  
►  8 hodín týždenne/  264 hodín ročne 
 
Miesto realizácie 
► trieda 
► knižnica 
► počítačová učebňa 

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 4. 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. 
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• 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. 

 

 
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 
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Metódy a formy práce – stratégie vyučovania 

 
Voľba vyučovacích metód, foriem, techník je v kompetencii učiteľa, hlavným kritériom ich výberu by mala byť miera efektivity plnenia 

vyučovacieho cieľa, pričom je žiaduce vhodne využívať alternatívne, aktivizujúce a progresívne formy a metódy vyučovania. Vybrané metódy, 
formy majú byť veku primerané a majú a podporovať motiváciu, záujem a tvorivé činnosti žiakov. Odporúčame používať: 

- metódy získavania štylistických vedomostí (poznávanie sprostredkované učiteľom, pozorovanie ukážkových jazykových prejavov a 
ich analýza, posudzovanie textov z bežnej komunikačnej praxe) 

- metódy nácvičné – slohové cvičenia nižšieho typu (odpisovanie, napodobňovanie, imitovanie, mechanická reprodukcia, práca 
s otázkami, práca s básnickým textom, spojenie výtvarného prejavu s rozprávaním, práca s ilustráciami a obrázkami) a slohové 
cvičenia vyššieho typu (štylizačné, textové). 

 
   Na základe interakcie medzi účastníkmi edukačného procesu odporúčame  metódy:  

a. dvojpólovej interakcie žiak – obsah (tiché čítanie s porozumením, samostatné riešené jazykové cvičenia, samostatné 
zhotovovanie projektov, produkčné textové cvičenia) 

b. trojpólovej interakcie žiak – spolužiaci – obsah (partnerské vyučovanie, práca v skupinách, kooperatívne vyučovanie) 
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c. štvorpólovej interakcie učiteľ – žiak – spolužiaci – obsah (rozhovor, vysvetľovanie, rozprávanie, názorno-demonštračné 
a manipulačné metódy, beseda, debata, diskusia, dramatizácia, tvorivá dramatika, metódy rozvíjania kritického myslenia, 
zhotovovanie projektov, didaktické hry, metódy využívania IKT 

 
Na základe cieľovej zameranosti odporúčame metódy: 

a. utvárania jazykovej kompetencie žiaka (riadený induktívny rozhovor, pozorovanie, kognitívne jazykové cvičenia, aplikatívne 
jazykové cvičenia, riadený deduktívny rozhovor, štylizačné cvičenia, cinquain, pojmová mapa 

b. rozvíjania komunikačných zručností žiaka (cvičenia na rozvíjanie fonematického sluchu, štruktúrované počúvanie, zvukové 
hádanky, štruktúrované čítanie, cloze test, výzvovo-otázkové podnety, imitácia hovorená alebo písaná, pantomíma, reprodukcia 
textu, dramatizácia textu, rôzne dychové, hlasové a artikulačné cvičenia, cvičenia na funkčné používanie poprijazykových 
prostriedkov, výrazné čítanie, dialogizované čítanie, invenčné a selekčné cvičenia (štylizačné, brainstorming, zhlukovanie, 
tvorivá vizualizácia), nácvik konverzačných rituálov, rolový dialóg, rečnícke cvičenia, rôzne námetové hry, situačné 
a inscenačné metódy, kompozičné cvičenia, kompozično-štylizačné cvičenia, tvorivé písanie, metódy úpravy a opravy textov, 
metódy publikácie žiackych produktov (autorská stolička, príspevky do školského časopisu Kométa, nástenky, autorské knihy) 

c. formovania komunikačných a osobnostných postojov a hodnôt (komparačné cvičenia, skupinová diskusia, kooperatívne aktivity, 
voľné písania, tvorivé písanie 

d. diagnostikovania komunikačnej kompetencie žiaka ( kontrolné jazykové cvičenia, hodnotiaci komplex výzvovo-otázkových 
podnetov, diagnostické využitie pojmovej mapy, kontrolné testy, participačné pozorovanie, hodnotenie súvislých hovorených 
a písaných produktov žiaka, portfólio zavedené už od 1. ročníka 

Na základe obsahu odporúčame: 
- jazykové cvičenia (výslovnostné, pravopisné, lexikálne, morfologické, syntaktické, kombinované) 
- a slohové cvičenia. 

 
 
Formy práce:  
 

• individuálna, samostatná práca 
• práca vo dvojiciach 
• skupinová práca (v trojiciach, štvoriciach či väčších skupinkách) 
• frontálna, hromadná práca 
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Požiadavky na výstup  
 

Žiak si utvrdil pravopisné návyky v ďalších vybraných slovách a odvodených, ktoré vie aplikovať v praxi. 
Žiak vie:  

-  rozdeliť slová na predponu a slovotvorný základ, 
- tvoriť nové slová prostredníctvom rôznych predpôn, 
- identifikovať slabičné a neslabičné predpony, 
- vymenovať znelé a neznelé spoluhlásky, 
- ovláda ich správnu výslovnosť na konci, v strede slov a na hranici dvoch slov, 
- vie, že pravidlo o spodobovaní platí len pre výslovnosť,  
 

Žiak vie: 
- identifikovať priamu reč, vie odlíšiť uvádzaciu vetu od priamej reči, 
- prakticky používať v písomnom prejave priamu reč, správne používa interpunkčné znamienka, 
- v hovorenom slove rozoznať priamu reč. 

 
Žiak vie: 

- rozlíšiť všeobecné a vlastné podstatné mená, 
- ovláda jednotlivé pády, ich názvy v latinskom jazyku a samozrejme aj pádové otázky, 
- podľa nich vie vyskloňovať niektoré slová (predpríprava do ďalších ročníkov), 
- určovať gramatické kategórie podstatných mien – rod, číslo a pád, 
- rozoznať zámená v texte, určiť ich základné druhy a funkciu, 
- určovať gramatické kategórie pri slovesách – osoba, číslo, čas, 
- určiť neurčitok slovies, 
- triediť slovné druhy na ohybné a neohybné, 
-  vymenovať ich a identifikovať v texte (citoslovcia a častice), 
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- správne písať a vyslovovať predložky, 
- pozná spojky, ktoré sa najčastejšie používajú v textoch, 

 
Žiak vie: 

- správne pomenovať druh textu pojmom, 
- pozná kľúčové slová a vie ich použiť v umeleckom a vecnom texte, vie ich vyhľadať, 
- k textu vytvoriť osnovu, 
- čo je to pojem reprodukcia a vie ju aj zrealizovať, 
- postrehnuť chyby v texte a následne ich aj opraviť, 
- diskutovať na určitú tému a podávať argumenty, 
- charakterizovať opis slohového útvaru, 
- opísať osobu, vec alebo ilustráciu, 
- čo je to cielený rozhovor, čiže interview, 
- skoncipovať jednoduché otázky a odpovede, 
- zrealizovať krátke interview so spolužiakom, 
- čo je to reprodukcia, 
- zreprodukovať nejakú udalosť zo svojho života alebo života iných, 
- dodržať pri reprodukcii časovú postupnosť, 
- čo je to náčrt/ koncept a zrealizovať ho v nejakom slohovom útvare, 
- čo je to plagát, na čo sa využíva, dokáže ho zrealizovať pri najbližšej príležitosti. 

 
Žiak vie: 

- čo je to umelecká literatúra, 
- ju odlíšiť od vecnej, 
- že k umeleckej literatúre patrí poézia, próza a dráma, 
- recitovať 2 básne, 
- predniesť jedno kratšie prozaické dielo, 
- klásť dôraz na recitáciu a výrazové prostriedky v prednese, 
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- čo je to divadelná hra, 
- vymenovať niektoré divadelné hry, 
- pomenovať niektorých autorov divadelných hier, ktorí sú najznámejší, 
- interpretovať divadelnú hru pred žiakmi, 
- čo je to rozhlas, televízia, film, kino, vie pojmy rozlišovať, 
- vie kde sa kino, televízia a rozhlas nachádzajú, 
- sa správať v kine slušne, 
- čo je to dialóg, identifikuje ho v texte a vie ho aj prakticky zrealizovať, 
- využívať mimiku a gestikuláciu, 
- čo je to kapitola, strofa, rým, prakticky rozoznať 
- rozoznať 3 druhy rýmov: abab, aabb, abba  a v texte prakticky vyhľadať, 
- charakterizovať pojem bájka, 
- a odlíšiť ju od odstatných textov, 
- po prečítaní textu povedať ponaučenie z bájky, 
- pozná Ezopa a J. Záborského – najznámejších bajkárov, 
- čo je to komiks, vie ho správne prečítať, vie vytvoriť komiks – sled textu a obrázkov. 

 
 

 

Kompetencie žiaka - spôsobilosti  

V 4. 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.  



 Základná škola s materskou školou, Cadrová 23, 831 01Bratislava 
  

 

• 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. 

 

 

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 4. 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.  
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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 4. 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.  
 
 
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. 
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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 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. 
 
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. 
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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 
 

• 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) 
 

• UO sú v súlade s Inovovaným školským učebným plánom pre ZŠ, počnúc šk. r. 2015-16 
 
 
Učivo je dopĺňané prierezovými témami podľa aktuálnosti témy: 
Prierezová téma – skratky aktualizované zo stránky www.uips.sk /dňa 13. 9. 2010 
 
 
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  
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