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Cvičenia zo slovenského jazyka (7.- 9. ročník) 

Charakteristika  predmetu 

V jazykovej časti oblasti Jazyk a komunikácia sú určujúcimi ciele rozvíjania komunikačných schopností žiakov. 

Zdôrazňujeme preto chápanie jazyka ako nástroja myslenia a komunikácie medzi ľuďmi, čo by sa vo vyučovaní jazyka malo premietnuť do 

zámerného preferovania rozvoja komunikačných kompetencií, ktoré budú istým teoretickým i praktickým východiskom ich ďalšieho rozvíjania v 

ostatných vyučovacích predmetoch s ohľadom na ich špecifické potreby. 

 

Výrazne sa posilnil komunikatívno-zážitkový model vyučovania jazyka a naopak oslabila sa tendencia obsiahnuť podobu lingvistiky ako vedy. Obsah 

sa zredukoval v prospech aktivít žiakov, ktorí majú v čo najväčšom rozsahu interpretačno - hodnotiacim spôsobom pracovať s jazykovými komunikátmi. V 

súčasnej pedagogickej praxi zaujíma tvorivosť veľký význam. Tvorivosť pomáha komplexne rozvíjať osobnosť žiaka v rámci celého vyučovacieho procesu. 

Tvorivé vyučovanie pôsobí na rozvoj tvorivého myslenia, tvorivého písania, vnímania a čítania, je motiváciou k tvorivému učeniu sa, podporuje záujem o 

tvorivé aktivity, rozvíja fantáziu, umožňuje prežívať pocity z tvorivého procesu podporujúce sebavedomie žiaka, sebarealizáciu a s tým spojené i sociálne 

učenie a sociálne oceňovanie. Základnou funkciou vyučovania predmetu CSJ na 2. stupni základnej školy, konkrétne v 7. – 9. ročníku,  je rozvíjať v žiakoch 

sociálne a kultúrne zručnosti. To znamená, aby boli schopní nielen slová, vety, texty prečítať, ale ich aj pochopiť a ďalej pracovať s ich obsahom 

a nadobudnutými informáciami a v neposlednom rade ide o rozvíjanie komunikačnej zručnosti písať tvorivo, zaujímavo, invenčne. 

 

Najväčší akcent sa pritom kladie na: 

 tvorivé písanie 

 vlastnú tvorbu jazykových prejavov 

 prácu s informáciami 

 čitateľskú gramotnosť 

 schopnosť argumentovať a pod. 
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Obsah vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia sa realizuje vo viacerých vzdelávacích predmetoch, medzi ktoré patria aj Cvičenia zo slovenského jazyka. 

 

Členenie vzdelávacej oblasti podľa kľúčových jazykových kompetencií, t. j. podľa procesov, ktoré sa nimi rozvíjajú: 

 

 Počúvanie 

 Komunikácia (hovorenie) s porozumením 

 Čítanie s porozumením 

 Tvorivé písanie 

 

Vzdelávanie v danej vzdelávacej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií tým, že vedie k: 

 podpore sebadôvery každého žiaka 

 osvojeniu si vedomostí a nadobudnutých kompetencií, ktoré im umožnia vzdelávať sa po celý ich život a zaujať aktívne miesto v socio-kultúrnom 

prostredí 

 príprave všetkých žiakov tak, aby sa stali zodpovednými občanmi, schopnými podieľať sa na rozvoji demokratickej spoločnosti, pluralizme a kultúrnej 

otvorenosti 

 zaručeniu rovnakých šancí sociálnej emancipácie pre všetkých žiakov 

 pochopeniu vzdelávania v príslušnom jazyku, v ktorom sa odráža historický a kultúrny vývoj národa a zároveň ako významný zjednocujúci činiteľ 

národného spoločenstva a ako dôležitý prostriedok celoživotného vzdelávania 

 vnímaniu a postupnému osvojovaniu si jazyka ako bohatého mnohotvárneho prostriedku, k získavaniu a odovzdávaniu informácií, k vyjadrovaniu 

vlastných postojov a názorov 

 zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej komunikácie daného kultúrneho prostredia a nadobudnutiu pozitívneho vzťahu k jazyku v rámci 

interkultúrnej komunikácie 

 nadobudnutiu vzťahov k slovesným umeleckým dielam, k vlastným čitateľským zážitkom, k rozvíjaniu svojho pozitívneho vzťahu k literatúre a k 

ďalším druhom umenia vychádzajúcich z umeleckých textov a rozvíjaniu svojich emocionálnych a estetických cítení a vnímaní 
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 pestovaniu vedomia jazykovej príslušnosti k istému etniku, pocitu jazykovej príbuznosti a spolupatričnosti s inými etnikami prostredníctvom 

ovládania normy spisovného jazyka 

 zvyšovaniu jazykovej kultúry žiakov, ich verbálnych ústnych i písomných jazykových prejavov 

 čítaniu s porozumením 

 k plynulým ústnym prejavom. 

 

 

Predmet Cvičenia zo slovenského jazyka  sa člení na tematické celky: 

1. Jazyk -  hláskoslovie, jazyková kultúra, jazykový prejav (5 hod.) 

2. Lexikológia (5 hod.) 

3. Gramatika – morfológia (7 hod.) 

4. Skladba (syntax) (5hod.) 

5. Štylistika - tvorivé písanie, text (6hod.) 

6. Čítanie s porozumením ( uplatňuje sa v rámci každého tematického celku) (5) 

 

Ciele predmetu 

 

Keďže predmet Cvičenia zo slovenského jazyka sa stal integrálnou súčasťou predmetu slovenský jazyk a literatúra, má v mnohých rovinách a podobách 

obdobné charakteristiky a ciele. 

 

a) spoločenské 

 

Hlavným cieľom  predmetu slovenský jazyk a literatúra je: 

 nadobudnúť primerané veku rozvinuté kľúčové spôsobilosti (kompetencie) 

 zmysluplné základné vedomosti a znalosti a vypestovaný základ záujmu o celoživotné učenie sa 
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 vnímať a postupne si osvojovať jazyk ako bohatý mnohotvárny prostriedok k získavaniu a odovzdávaniu informácií, vyjadrovaniu vlastných postojov 

a názorov 

 posilňovať úctu ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, ktorého je občanom, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a k svojej 

vlastnej kultúre. 

 

b) inštitucionálne 

 zvládnuť základné pravidlá medziľudskej komunikácie daného kultúrneho prostredia a nadobudnutia pozitívneho vzťahu k jazyku v rámci 

interkultúrnej komunikácie 

 nadobudnúť vzťah k slovesným umeleckým dielam, k vlastným čitateľským zážitkom, rozvíjaniu svojho pozitívneho vzťahu k literatúre 

 získať kompetencie, a to najmä v oblasti komunikačných schopností, ústnych spôsobilostí a písomných spôsobilostí 

 získať kultúrne kompetencie 

 zvyšovať jazykovú kultúru i verbálnych i písomných jazykových prejavov. 

 

c) špecifické (vzdelávacie a výchovné) 

 využívať informačno-komunikačné technológie 

 osvojiť si základ všeobecného vzdelania poskytovaného školou 

 mať záujem a potrebu učiť sa aj mimo školy 

 osvojiť si a využívať efektívne stratégie učenia sa 

 nadobudnúť primeranú úroveň komunikačných spôsobilostí a spolupráce 

 mať záujem a potrebu zmysluplnej aktivity a tvorivosti. 
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Výchovné a vzdelávacie stratégie 

 

V oblasti identifikácie a riešenia  problémov: 

 uplatňovať pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom a tvorivom myslení 

 byť otvorený (pri riešení problémov) získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovatívnych postupov, formulovaniu argumentov a dôkazov na obhájenie 

svojich výsledkov 

 spoznávať pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomovať si aj potrebu zvažovať 

 navrhovať rôzne riešenia úloh, postupov a prístupov 

 korigovať nesprávne riešenia problému 

 riešiť úlohy zamerané na rozvoj porozumenia a aplikácie. 

 

 V oblasti  sociálnych a komunikačných kompetencií: 

 uvedomovať si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja 

 dokázať kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky využívať 

 kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si svoje ďalšie rozvojové možnosti 

 využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní informácií rôzneho typu, mať adekvátny ústny a písomný prejav 

zodpovedajúci situácii a účelu komunikácie 

 efektívne využívať dostupné informačno-komunikačné technológie 

 prezentovať sám seba a výsledky svojej práce na verejnosti, používať odborný jazyk 

 primerane komunikovať 

 dokázať sa orientovať  v umeleckých druhoch a štýloch a používať ich hlavné vyjadrovacie prostriedky 

 uvedomovať si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote a v živote celej spoločnosti 

 ceniť si a rešpektovať umenie a kultúrne historické tradície 

 poznať pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu) 

 správať sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám 
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 byť tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr 

 vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti 

 pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, vzájomne si radiť a pomáhať 

 prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti, hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení. 

 

 

 

Metódy Postupy Formy práce 

motivačné motivačné rozprávanie, motivačný 

rozhovor, motivačný problém 

práca s literatúrou, práca s prac. listom, práca  s knihou 

a textom, riešenie a tvorba jednoduchého projektu, 

individuálna práca, skupinová práca, práca vo dvojici, 

rozprávanie, objasňovanie, opis, rozhovor, diskusia,  

ukážky riešenia úloh, práca s IKT, frontálne vyučovanie,  

tiché a hlasné čítanie 

expozičné rozprávanie,  vysvetľovanie,  

metóda aktívneho počúvania, 

korigovanie nesprávneho riešenia  

rozhovor, problémové metódy,  

praktické aktivity, práca s textom, 

testovanie 

fixačné metódy opakovania a precvičovania 

 

Profil absolventa 

 

Hlavným cieľom  predmetu Cvičenia zo slovenského jazyka je, aby žiak ZŠ: 

 vedel pracovať s textom 

 vyberal si z textov podstatné informácie 

 dokázal spracovať z textu aj také informácie, ktoré nie sú na prvý pohľad čitateľné 

 porozumel rôznym druhom textov 

 používal získané informácie v každodennom živote 

 naučil sa myslieť v súvislostiach 
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 dokázal kriticky hodnotiť, formulovať hypotézy založené na konkrétnych vedomostiach 

 naučil sa komunikovať (ústne a písomne) na primeranej úrovni 

 naučil sa rozumieť jazykovým prejavom z obsahovej stránky 

 poznal jazykové prostriedky  a vedel ich využívať v jazykovom systéme 

 jazykové prostriedky vedel vzájomne prepájať v jazykovom systéme 

 snažil sa o presné myslenie a využíval ho v oblasti komunikácie (ústnej aj písomnej). 

 

Hodnotenie predmetu 

 

   Hodnotenie a klasifikácia žiakov je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu a bude realizovaná v súlade s Metodickým pokynom č.22/2011 na 

hodnotenie žiakov základnej školy. Zručnosť  žiaka  budeme  hodnotiť  známkou  s dôrazom  na  samostatnosť  a správnosť plnených úloh, na aktívne 

zapájanie sa do praktických činností, prezentáciu svojej práce  a ústnym skúšaním. 

    

Oblasti hodnotenia: 

 aktivita, zapojenie sa do činnosti 

 snaha, usilovnosť  

 samostatná práca – schopnosť samostatne hľadať riešenie  

 práca v tíme 

 kontrola vedomostí 

 

  Na kontrolu a hodnotenie žiakov sa odporúčajú postupy: 

1.  verbálna forma kontroly – prezentovať poznatky žiaka na základe jeho odpovede. Hodnotiť podľa vzdelávacieho štandardu. 

2. preverovať úroveň samostatnej práce žiakov – písomné testy 

3. úroveň znalostí je vhodné hodnotiť prostredníctvom prezentácie práce či praktických zručností 
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Kritéria hodnotenia: 

 dbať na informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu hodnotenia 

 dbať na pravidelnosť v hodnotení 

 kombinovať klasifikáciu s ústnym hodnotením 

 rešpektovať vekové a individuálne osobitosti žiaka 

 pri priebežnom hodnotení prihliadať na jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť 

 pri súhrnom hodnotení objektívne hodnotiť kvalitu jeho vedomostí, zručností a návykov 

 

 

OBSAHOVÉ A VÝKONOVÉ ŠTANDARDY - 7. ročník 

 

Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 

 

I. Jazyk -  hláskoslovie, 

jazyková kultúra, 

jazykový prejav  

(5 hod.) 

Hlásky,  spodobovanie,  splývavá 

a viazaná výslovnosť;  

Prozodické vlastnosti reči (dôraz, 

prestávka, sila hlasu; hlavný slovný 

prízvuk);  

Vety podľa zámeru hovoriaceho 

a melódia vety.    

Žiak dokáže: 

Pri hlasnom čítaní rešpektovať prostriedky   nadväznosti: 

prestávka, dôraz, interpunkčné znamienka a typ písma (napr. 

kurzíva, tučné). 

OSR 

II. Lexikológia (5 hod.) Slovná zásoba; spisovné a nespisovné 

slová, nárečie, jedno- 

a viacvýznamové slová;  synonymá, 

antonymá, homonymá; 

Frazeologické jednotky (príslovie, 

porekadlo, pranostika, prirovnanie). 

Neutrálne slová/citovo zafarbené 

(expresívne)slová, domáce slová – 

Žiak dokáže:     

Čítanie s porozumením: vysvetliť význam daných pojmov a určiť  

ich v texte; odhadnúť význam  slov, ktoré nepozná a overiť si  ich 

v jazykových   slovníkoch; v domácich   a cudzích slovách 

artikulovať a spisovne vyslovovať slabiky de, te, ne, le, di, ti,ni li; 

dodržiavať správnu dĺžku slabík a pravidlá spodobovania; určiť 

v slove slovotvorný základ, predponu a príponu a vysvetliť ich 

využitie na zmenu lexikálneho  významu; v texte priradiť 

OSR 

 

MDV 
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slová cudzieho pôvodu, nové slová, 

zastarané slová, archaizmy, 

historizmy 

slovník: výkladový, cudzích slov 

tvorenie  slov odvodzovaním 

(slovotvorný základ, základové a 

odvodené slovo), skladaním (zložené 

slová) 

argument, protiargument,  

skratky 

pointa, dokazovanie, dôkaz 

 

 

 

základové slovo k odvodenému a naopak; určiť slová, z ktorých 

vzniklo zložené slovo; obhajovať svoje stanovisko a použiť 

argument 

a protiargument.     

Písanie:  vysvetliť  význam  daných  pojmov;  funkčne  využiť 

bohatstvo  spisovnej a nespisovnej lexiky;  vybrať a použiť 

vhodnú jazykovú príručku;      

Hovorenie: dokáže posúdiť vyjadrenie partnerov v danej 

komunikácii.        

  

III. Gramatika-

morfológia     
          (7 hod.) 

Podstatné mená: konkrétne a 

abstraktné; vokatív, pomnožné 

podstatné mená  

Prídavné mená: akostné, 

vzťahové, privlastňovacie,  

vzory: pekný, cudzí, páví, matkin, 

otcov 

Zámená: delenie, skloňovanie 

Číslovky – ohybný slovný druh 

delenie čísloviek: určité, neurčité; 

násobné 

skloňovanie čísloviek; rod, číslo, pád 

Slovesá: činnostné, stavové, zvratné, 

nezvratné; plnovýznamové, 

neplnovýznamové, slovesné 

gramatické kategórie, slovesný vid  

Žiak dokáže:      

Čítanie s porozumením:  vysvetliť a určiť ich v texte; určiť 

podstatné mená, prídavné mená podľa vzoru a svoje tvrdenie 

odôvodniť; 

vysvetliť funkciu stupňovania prísloviek v texte; 

Hovorenie: vo svojomprejave ohybných a neohybných slovných 

druhov; samostatne vytvoriť logicky usporiadaný súvislý text. 

 

OSR 

 

MDV 
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Príslovky – neohybný slovný druh  

druhy  prísloviek:  miesta,  času,  

spôsobu, 

príčiny; stupňovanie prísloviek 

  

Predložky: vokalizácia  

Spojky– neohybný slovný druh  

Citoslovcia – neohybný slovný druh  

IV. Skladba - (syntax)     
(5 hod.) 

Hlavné vetné členy    

podmet: vyjadrený, nevyjadrený 

  

prísudok:  slovesný,  neslovesný,  

slovesno-menný holá    veta,    rozvitá    

veta,    rozvitá    s viacnásobným 

vetným členom  

vedľajšie vetné členy: predmet 

vetný základ 

jednočlenná veta: slovesná, 

neslovesná 

vetné sklady: prisudzovací sklad; 

zhoda 

dvojčlenná veta: úplná, neúplná. 

     

    

Žiak dokáže:       

Čítanie s porozumením:  vysvetliť význam daných pojmov 

a určiť ich v texte; v jednoduchých vetách určiť hlavné vetné 

členy a zdôvodniť ich funkciu;  

Písanie:  tvoriť  jednoduché  holé  a rozvité  vety, jednočlenné 

a dvojčlenné vety,  s rôznou modalitou, pričom dodržiava správny 

slovosled a správne používa interpunkciu; pri tvorbe dvojčlenných 

viet správne používa hlavné vetné členy; 

Hovorenie: samostatne vytvoriť logicky usporiadaný súvislý 

text.         

       

OSR 

 

MDV 

RLK 

V. Štylistika - tvorivé 

písanie, text (6 hod.) 

priama reč, uvádzacia veta  

statický opis   

dynamický opis   

charakteristika   

rozprávanie s využitím priamej reči 

(1.osoba,3. osoba) ústne a písomne  

Žiak dokáže: 

Čítanie s porozumením:  správne vybrať text 

a odôvodniť výber textu v konkrétnej situácii; identifikovať, 

systematizovať a zovšeobecniť poznatky o slohových

 útvaroch/žánroch; 

plynule a nahlas čítať akékoľvek texty a  prispôsobiť rýchlosť 
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projekt   

argument, protiargument  

dokazovanie, dôkaz  

vnútorná kompozícia: úvod, 

zápletka, vyvrcholenie, obrat, 

rozuzlenie  

dialóg   

gestikulácia, mimika, postoj  

  

čítania tomu, aby mohol čo najefektívnejšie pochopiť 

informácie; vyjadriť názor na prečítaný text a použiť 

argumenty a protiargumenty; určiť všetky časti vnútornej 

kompozície rozprávania (úvod, zápletka, vyvrcholenie, obrat, 

rozuzlenie); 

Písanie: navrhnúť   tému písania,   ktorá  je v súlade s 

komunikačnou situáciou a cieľom písania; vysvetliť význam 

daných pojmov; vytvoriť osnovu, koncept; vytvoriť text, ktorý 

spĺňa  znaky  konkrétneho  žánru/útvaru;  pri  tvorbe  textu 

aplikovať svoje vedomosti o vnútornej kompozícii a vytvoriť 

rozprávanie,  ktoré  obsahuje  všetky  jeho  fázy;  prispôsobiť 

formálnu úpravu textu vybranému žánru; porovnať a odlíšiť 

jednotlivé  žánre;  aplikovať  svoje  vedomosti  o žánroch  pri 

transformácii z jedného žánru do druhého; skontrolovať svoj 

text  a opraviť  chyby; opraviť  iné texty; nahlas a plynulo 

prečítať svoj text, pričom správne artikuluje a intonuje, tempo 

prispôsobuje poslucháčom; prijať hodnotenie druhých, opraviť 

chyby a upraviť text; zdôvodniť, prečo niektoré pripomienky 

nezapracoval  vo  svojom  texte;  pri  obhajobe  rešpektuje 

spoločenské a komunikačné pravidlá; vytvoriť čistopis; 

Hovorenie:  sformulovať  vlastný  názor  a použiť  argumenty; 

použiť vhodné jazykové a mimojazykové prostriedky; 

primerane  gestikulovať,  používať  vhodnú  mimiku,  zaujať 

spoločensky vhodný postoj a dodržiavať vhodnú vzdialenosť 

s komunikujúcim.       

   

VI. Čítanie s porozumením            

(6 hod.) 

Práca s básnickým textom – lyrická 

báseň, populárna pieseň 

Práca s prozaickým textom – príbehy 

zo života detí, western, detektívka, 

Žiak dokáže: 

označiť  v básni verš – slová, ktoré sa rýmujú; vysvetliť pojem 

obkročný rým, vyhľadať rým v texte, graficky ho naznačiť a určiť; 

text básne, piesne vysvetliť, vyhľadať, určiť a vysvetliť jazykové 
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dobrodružné príbehy,... 

Práca so súvislým informačným 

textom                                    , napr. 

práca s textom z učebnice   

 

prostriedky prirovnanie, zdrobnenina, epiteton, personifikácia, 

metafora;                                                      sformulovať myšlienky 

z básne a nájsť medzi nimi súvislosť;                                       

verbalizovať čitateľský zážitok, svoj zážitok z básne, piesne, 

znázorniť kresbou;                                                   

 k básni, piesni priradiť zvuky, farby, obrázky;  nájsť v texte 

informácie podľa zadania; vypracovať otvorené typy úloh (jeho 

odpovede sú výstižné, vecné);  vymenovať hlavné a vedľajšie 

postavy, opísať vzťahy medzi postavami; charakterizovať postavu,  

vyvodiť príčiny udalostí; vyvodiť hlavnú myšlienku a tému;   svoje 

názory podložiť argumentmi;                                          

verbalizovať svoj čitateľský zážitok;    vyriešiť jednoduchú 

krížovku, tajničku, ... v súvislosti s textom, lit. teóriou; vytvoriť 

názov k textu; posúdiť hodnotu textu; nájsť a vysvetliť skrytý 

význam, prepojiť ilustráciu s textom; 

vyhľadať kľúčové slová;  vytvoriť obsahovú osnovu;                                   

odpovedať na otázky k textu; interpretovať kľúčové informácie z 

textu;                                    vyhľadať informácie; nájsť logické 

súvislosti medzi informáciami v texte; získané informácie využiť v 

reálnom živote; v texte nájsť podporné argumenty; referovať 

prečítanú správu, vybrať len podstatné informácie; nájsť 

informácie k problémovej úlohe; úlohu vyriešiť pomocou 

nájdených informácií; vyhľadať informácie k úlohe; preukázať 

zručnosti pri práci s literárnym textom;  pracovať s textom, z 

ktorého sa vzdeláva, vyhľadať potrebné informácie a uplatniť ich v 

praktickom živote; logicky spracovávať informácie; vyvodiť z 

nadobudnutých informácií záver; vyriešiť prostredníctvom údajov 

z textu problémovú úlohu. 
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OBSAHOVÉ A VÝKONOVÉ ŠTANDARDY - 8. ročník 

 

Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 

 

II. Jazyk -  

hláskoslovie, 

jazyková kultúra, 

jazykový prejav  

(5 hod.) 

Hlásky,  spodobovanie,  splývavá a viazaná 

výslovnosť;  

Prozodické vlastnosti reči (dôraz, prestávka, sila 

hlasu; hlavný slovný prízvuk);  

Vety podľa zámeru hovoriaceho a melódia vety.

    

Žiak dokáže: 

Pri hlasnom čítaní rešpektovať prostriedky   

nadväznosti: prestávka, dôraz, interpunkčné znamienka 

a typ písma (napr. kurzíva, tučné). 

OSR 

II. Lexikológia (5 hod.) Slovná zásoba; spisovné a nespisovné slová, 

nárečie Jedno- a viacvýznamové slová;  

synonymá, antonymá, homonymá; 

Frazeologické jednotky (príslovie, porekadlo, 

pranostika, prirovnanie). 

Neutrálne slová/citovo zafarbené 

(expresívne)slová, domáce slová – slová cudzieho 

pôvodu, nové slová, zastarané slová, archaizmy, 

historizmy 

slovník: výkladový, cudzích slov 

Spôsoby obohacovania slovnej  zásoby  

argument, protiargument,  

skratky 

pointa, dokazovanie, dôkaz 

 

 

 

Žiak dokáže:     

Čítanie s porozumením: vysvetliť význam daných 

pojmov a určiť  ich v texte; odhadnúť význam  

slov, ktoré nepozná a overiť si ich v jazykových   

slovníkoch; v domácich   a cudzích slovách artikulovať 

a spisovne vyslovovať slabiky de, te, ne, le, di, ti,ni li; 

dodržiavať správnu dĺžku slabík a pravidlá 

spodobovania; určiť v slove slovotvorný základ, 

predponu a príponu a vysvetliť ich využitie na zmenu 

lexikálneho  významu; v texte priradiť základové slovo 

k odvodenému a naopak; určiť slová, z ktorých vzniklo 

zložené slovo; obhajovať svoje stanovisko a použiť 

argument 

a protiargument.     

Písanie:  vysvetliť  význam  daných  pojmov;  funkčne  

využiť bohatstvo  spisovnej a nespisovnej lexiky;  

vybrať a použiť vhodnú jazykovú príručku;   

Hovorenie: dokáže posúdiť vyjadrenie partnerov 

v danej komunikácii.     

OSR 

 

MDV 
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VI. Gramatika-

morfológia     
(7 hod.) 

Podstatné mená: konkrétne a abstraktné; vokatív, 

pomnožné podstatné mená,  skloňovanie a vzory 

zvieracích podstatných mien mužského rodu, 

neživotné podstatné mená mužského rodu 

zakončené na –r, -l, skloňovanie slova pani 

Prídavné mená: akostné, vzťahové, 

privlastňovacie,  

vzory: pekný, cudzí, páví, matkin, otcov 

Zámená: delenie, skloňovanie 

Číslovky – ohybný slovný druh 

delenie čísloviek: určité, neurčité; násobné 

skloňovanie čísloviek; rod, číslo, pád 

Slovesá: činnostné, stavové, zvratné, nezvratné; 

plnovýznamové, neplnovýznamové, slovesné 

gramatické kategórie, slovesný vid  

Príslovky – neohybný slovný druh  

druhy  prísloviek:  miesta,  času,  spôsobu, 

príčiny; stupňovanie prísloviek   

Predložky: vokalizácia  

Spojky– neohybný slovný druh, priraďovacie 

a podraďovacie, interpunkcia – a tak, a preto 

Častice, Citoslovcia – neohybné slovné druhy

  

Žiak dokáže:      

Čítanie s porozumením:  vysvetliť a určiť ich v texte; 

určiť podstatné mená, prídavné mená podľa vzoru a 

svoje tvrdenie odôvodniť; identifikovať v texte osobné 

zámená, pochopiť logiku jazyka v triedení slovných 

druhov, vysvetliť funkciu stupňovania prísloviek v 

texte; zdôvodniť dvojtvary: pes, vlk, vták v množnom 

čísle, skloňovať neživotné podstatné mená mužského 

rodu zakončené na –r, -l, vyhľadať v texte nesklonné 

podstatné mená cudzieho pôvodu, odlíšiť častice od 

iného slovného druhu 

Hovorenie: vo svojomprejave ohybných a neohybných 

slovných druhov; samostatne vytvoriť logicky 

usporiadaný súvislý text, používať slovo pani v 

správnom tvare.  

 

OSR 

 

MDV 

VII. Skladba - (syntax) 
(5hod.) 

Hlavné vetné členy    

podmet: vyjadrený, nevyjadrený   

prísudok:  slovesný,  neslovesný,  slovesno-menný 

holá    veta,    rozvitá    veta,    rozvitá    s 

viacnásobným vetným členom  

vedľajšie vetné členy: predmet, prívlastok, 

Žiak dokáže:       

Čítanie s porozumením:  vysvetliť význam daných 

pojmov 

a určiť ich v texte; vo vetách určiť hlavné  a vedľajšie 

vetné 

členy a zdôvodniť ich funkciu; členiť vety podľa 

OSR 

 

MDV 

RLK 
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príslovkové určenie, prístavok 

vetný základ 

jednočlenná veta: slovesná, neslovesná 

vetné sklady: prisudzovací sklad; zhoda 

dvojčlenná veta: úplná, neúplná 

vety podľa obsahu, jednoduché súvetie – delenie 

viet podľa zložitosti.    

      

obsahu, 

zloženia i členitosti 

Písanie:  tvoriť  jednoduché  holé  a rozvité  vety, 

jednočlenné a dvojčlenné vety,  s rôznou modalitou, 

pričom dodržiava správny slovosled a správne používa 

interpunkciu; pri tvorbe dvojčlenných viet správne 

používa hlavné vetné členy; písať čiarku vo 

viacnásobnom vetnom člene. 

Hovorenie: samostatne vytvoriť logicky 

usporiadaný súvislý 

text; aplikovať zvukové a grafické členenie prístavku vo 

vete.       

        

VIII. Štylistika - tvorivé 

písanie, text (6hod.) 

priama reč, uvádzacia veta  

jazykové štýly, slohové postupy, slohové útvary

  

projekt   

argument, protiargument  

dokazovanie, dôkaz  

vnútorná kompozícia: úvod, 

zápletka, vyvrcholenie, obrat, rozuzlenie  

dialóg   

gestikulácia, mimika, postoj  

  

Žiak dokáže: 

Čítanie s porozumením:  správne vybrať text 

a odôvodniť výber textu v konkrétnej situácii; 

identifikovať, systematizovať a zovšeobecniť

 poznatky o slohových útvaroch/žánroch; 

plynule a nahlas čítať akékoľvek texty a  prispôsobiť 

rýchlosť čítania tomu, aby mohol čo najefektívnejšie 

pochopiť 

informácie; vyjadriť názor na prečítaný text 

a použiť argumenty a protiargumenty; určiť všetky 

časti vnútornej kompozície rozprávania (úvod, zápletka, 

vyvrcholenie, obrat, rozuzlenie); charakterizovať štýl, 

vymenovať objektívne a subjektívne štýlotvorné 

činitele, vymenovať hlavné znaky jednotlivých 

postupov a vymenovať útvary. 

Písanie: navrhnúť   tému písania,   ktorá  je v súlade s 

komunikačnou situáciou a cieľom písania; vysvetliť 

OSR 

 

MDV 

RLK 
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význam daných pojmov; vytvoriť osnovu, koncept; 

vytvoriť text, ktorý 

spĺňa  znaky  konkrétneho  žánru/útvaru;  pri  tvorbe  

textu 

aplikovať svoje vedomosti o vnútornej kompozícii a 

vytvoriť 

žáner,  ktorý  obsahuje  všetky  jeho  fázy;  prispôsobiť 

formálnu úpravu textu vybranému žánru; porovnať a 

odlíšiť 

jednotlivé  žánre;  aplikovať  svoje  vedomosti  o 

žánroch  pri 

transformácii z jedného žánru do druhého; skontrolovať 

svoj 

text  a opraviť  chyby; opraviť  iné texty; nahlas a 

plynulo 

prečítať svoj text, pričom správne artikuluje a intonuje, 

tempo 

prispôsobuje poslucháčom; prijať hodnotenie druhých, 

opraviť 

chyby a upraviť text; zdôvodniť, prečo niektoré 

pripomienky 

nezapracoval  vo  svojom  texte;  pri  obhajobe  

rešpektuje 

spoločenské a komunikačné pravidlá; vytvoriť čistopis; 

Hovorenie:  sformulovať  vlastný  názor  a použiť  

argumenty; 

použiť vhodné jazykové a mimojazykové prostriedky; 

primerane  gestikulovať,  používať  vhodnú  mimiku,  

zaujať 

spoločensky vhodný postoj a dodržiavať vhodnú 
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vzdialenosť 

s komunikujúcim.     

     

VI. Čítanie s porozumením 

(6hod.) 

Práca s básnickým textom – lyrická báseň, epická 

báseň, ľudová pieseň, modlitba 

Práca s prozaickým textom – príbehy zo života 

detí, dievčenský román, denník, dobrodružné 

príbehy, literatúra faktu,... 

Práca  s výukovými textami, napr. týkajúcich sa 

školských predmetov – geografia, slovenský 

jazyk, fyzika, chémia, dejepis,...  žánre 

informačného slohového postupu - správa,  

prihláška, ... (pracovať s textami, ktoré rozšíria 

vedomosti nadobudnuté na jednotlivých 

predmetoch) 

Práca s mapou, inzerátmi, grafmi, cenníkmi, 

letákmi, ... 

 

 

Žiak dokáže: 

označiť  v básni verš – slová, ktoré sa rýmujú;                       

vyhľadať rým v texte, určiť jeho druh, graficky ho 

naznačiť a určiť; text básne, piesne vysvetliť, vyhľadať, 

určiť a vysvetliť jazykové prostriedky prirovnanie, 

zdrobnenina, epiteton, personifikácia, metafora; 

sformulovať myšlienky z básne a nájsť medzi nimi 

súvislosť;                                       

verbalizovať čitateľský zážitok, svoj zážitok z básne, 

piesne, znázorniť kresbou;                                                   

 k básni, piesni priradiť zvuky, farby, obrázky;  nájsť v 

texte informácie podľa zadania; vypracovať otvorené 

typy úloh (jeho odpovede sú výstižné, vecné);   

vymenovať hlavné a vedľajšie postavy, opísať vzťahy 

medzi postavami; charakterizovať postavu,  vyvodiť 

príčiny udalostí; vyvodiť hlavnú myšlienku a tému;  

svoje názory podložiť argumentmi; verbalizovať svoj 

čitateľský zážitok;                                    vyriešiť 

jednoduchú krížovku, tajničku, ... v súvislosti s textom, 

lit. teóriou; vytvoriť názov k textu; posúdiť hodnotu 

textu;                                                     nájsť a vysvetliť 

skrytý význam;                                                        

prepojiť ilustráciu s textom; 

vyhľadať kľúčové slová;                                                             

vytvoriť obsahovú osnovu;                                                         

odpovedať na otázky k textu;                                                           

interpretovať kľúčové informácie z textu;                                    

OSR 

 

MDV 

RLK 
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vyhľadať informácie; nájsť logické súvislosti medzi 

informáciami v texte; získané informácie využiť v 

reálnom živote; v texte nájsť podporné argumenty; 

referovať prečítanú správu, vybrať len podstatné 

informácie; nájsť informácie k problémovej úlohe; 

úlohu vyriešiť pomocou nájdených informácií; 

preukázať zručnosti pri práci s literárnym textom;                                          

vyhľadať potrebné informácie a uplatniť ich v 

praktickom živote; logicky spracovávať informácie; 

vyvodiť z nadobudnutých informácií záver;  vyriešiť 

prostredníctvom údajov z textu problémovú úlohu. 
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OBSAHOVÉ A VÝKONOVÉ ŠTANDARDY - 9. ročník 

Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 

 

III. Jazyk -  

hláskoslovie, 

jazyková kultúra, 

jazykový prejav  

(5 hod.) 

Hlásky,  spodobovanie,  splývavá a viazaná 

výslovnosť; interpunkcia /lomka, pomlčka, 

spojovník, čiarka/,korektorské značky  

Prozodické vlastnosti reči (dôraz, prestávka, sila 

hlasu; hlavný slovný prízvuk);  

Vety podľa zámeru hovoriaceho a melódia vety 

Rytmický zákon, skupiny jazykov  

  

Žiak dokáže: 

Pri hlasnom čítaní rešpektovať prostriedky   

nadväznosti: prestávka, dôraz, interpunkčné znamienka 

a typ písma (napr. kurzíva, tučné),  zaradiť slovenský 

jazyk do skupiny jazykov, vyčleniť výnimky z pravidla. 

OSR 

II. Lexikológia (5 hod.) Slovná zásoba; spisovné a nespisovné slová, 

nárečie Jedno- a viacvýznamové slová; synonymá, 

antonymá, homonymá; 

Frazeologické jednotky (príslovie, porekadlo, 

pranostika, prirovnanie). 

Neutrálne slová/citovo zafarbené 

(expresívne)slová, domáce slová – slová cudzieho 

pôvodu, nové slová, zastarané slová, archaizmy, 

historizmy 

slovník: výkladový, cudzích slov 

tvorenie  slov rôznymi spôsobmi 

argument, protiargument,  

skratky 

pointa, dokazovanie, dôkaz 

 

 

 

Žiak dokáže:     

Čítanie s porozumením: vysvetliť význam daných 

pojmov a určiť  ich v texte; odhadnúť význam  

slov, ktoré nepozná a overiť si ich v jazykových   

slovníkoch; v domácich   a cudzích  slovách artikulovať 

a spisovne vyslovovať slabiky de, te, ne, le, di, ti,ni li; 

dodržiavať správnu dĺžku slabík a pravidlá 

spodobovania; určiť v slove slovotvorný základ, 

predponu a príponu a vysvetliť ich využitie na zmenu 

lexikálneho  významu; v texte priradiť základové slovo 

k odvodenému a naopak; určiť slová, z ktorých vzniklo 

zložené slovo; vymenovať spôsoby tvorby slov a tvoriť 

nové slová, obhajovať svoje stanovisko a použiť 

argument 

a protiargument.     

Písanie:  vysvetliť  význam  daných  pojmov;  funkčne  

využiť bohatstvo  spisovnej a nespisovnej lexiky;  

OSR 

 

MDV 
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vybrať a použiť vhodnú jazykovú príručku;   

Hovorenie: posúdiť vyjadrenie partnerov v danej 

komunikácii.      

    

IX. Gramatika-

morfológia     
(7 hod.) 

Podstatné mená: konkrétne a abstraktné; vokatív, 

pomnožné podstatné mená, zvieracie p. m.  

Prídavné mená: akostné, vzťahové, 

privlastňovacie, 

vzory: pekný, cudzí, páví, matkin, otcov 

Zámená: delenie, skloňovanie, nesklonné tvary 

Číslovky – ohybný slovný druh, vzory 

delenie čísloviek: určité, neurčité; násobné 

skloňovanie čísloviek; rod, číslo, pád 

Slovesá: činnostné, stavové, zvratné, nezvratné; 

plnovýznamové, neplnovýznamové, slovesné 

gramatické kategórie, slovesný vid  

Príslovky – neohybný slovný druh, pravopis,

  

druhy  prísloviek:  miesta,  času,  spôsobu, 

príčiny; stupňovanie prísloviek   

Predložky: vokalizácia  

Spojky– neohybný slovný druh  

Citoslovcia – neohybný slovný druh  

Žiak dokáže:      

Čítanie s porozumením:  vysvetliť a určiť ich v texte; 

určiť podstatné mená, prídavné mená podľa vzoru a 

svoje tvrdenie odôvodniť; správne určiť všetky slovné 

druhy, 

vysvetliť funkciu stupňovania prísloviek v texte; 

ovládať pravopis 

Hovorenie: vo svojomprejave ohybných a neohybných 

slovných druhov samostatne vytvoriť logicky 

usporiadaný súvislý text. 

 

OSR 

 

MDV 

X. Skladba - (syntax) 
(5hod.) 

Hlavné vetné členy    

podmet: vyjadrený, nevyjadrený   

prísudok:  slovesný,  neslovesný,  slovesno-menný 

holá    veta,    rozvitá    veta,    rozvitá    s 

viacnásobným vetným členom  

vedľajšie vetné členy: predmet, prívlastok, 

príslovkové určenie, prístavok 

Žiak dokáže:       

Čítanie s porozumením:  vysvetliť význam daných 

pojmov 

a určiť ich v texte; v jednoduchých vetách určiť hlavné 

a vedľajšie vetné členy a zdôvodniť ich funkciu; 

identifikovať prístavok. Správne požiť čiarku pri písaní 

viacnásobného vetného člena a prístavku. Vie určiť 

OSR 

 

MDV 

RLK 
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vetný základ 

jednočlenná veta: slovesná, neslovesná 

vetné sklady: prisudzovací sklad; zhoda 

dvojčlenná veta: úplná, neúplná, jednoduché 

súvetie – delenie viet podľa zložitosti. 

   .    

      

jednočlennú a dvojčlennú vetu, rozlíšiť jednoduchú vetu 

a súvetie, vysvetliť pojem text. Chápe ,že text nie je len 

sledom náhodných viet, identifikovať zápor vo vete a 

vysvetliť princíp tvorby záporu v slovenčine a 

prostriedky súdržnosti. 

Písanie:  tvoriť  jednoduché  holé  a rozvité  vety, 

jednočlenné a dvojčlenné vety,  s rôznou modalitou, 

pričom dodržiava správny slovosled a správne používa 

interpunkciu; pri tvorbe dvojčlenných viet správne 

používa hlavné vetné členy; Správne použiť čiarku pri 

písaní viacnásobného vetného člena a prístavku rozlíšiť 

jednoduchú vetu a súvetie, vysvetliť pojem text. Chápe, 

že text nie je len sledom náhodných viet, identifikovať 

zápor vo vete a vysvetliť princíp tvorby záporu v 

slovenčine a prostriedky súdržnosti. 

Hovorenie: samostatne vytvoriť logicky 

usporiadaný súvislý 

Text.       

       

  

XI. Štylistika - tvorivé 

písanie, text (6hod.) 

priama reč, uvádzacia veta  

statický opis   

tlačivá a formuláre, úradný a štruktúrovaný 

životopis 

projekt   

argument, protiargument  

dokazovanie, dôkaz  

vnútorná kompozícia: úvod, 

zápletka, vyvrcholenie, obrat, rozuzlenie  

dialóg   

Čítanie s porozumením:  správne vybrať text 

a odôvodniť výber textu v konkrétnej situácii; 

identifikovať, systematizovať a zovšeobecniť

 poznatky o slohových útvaroch/žánroch; 

plynule a nahlas čítať akékoľvek texty a  prispôsobiť 

rýchlosť čítania tomu, aby mohol čo najefektívnejšie 

pochopiť 

informácie; vyjadriť názor na prečítaný text 

a použiť argumenty a protiargumenty; určiť všetky 

časti vnútornej kompozície rozprávania (úvod, zápletka, 
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gestikulácia, mimika, postoj  

  

vyvrcholenie, obrat, rozuzlenie); 

Písanie: navrhnúť   tému písania,   ktorá  je v súlade s 

komunikačnou situáciou a cieľom písania; vysvetliť 

význam daných pojmov; vytvoriť osnovu, koncept; 

vytvoriť text, ktorý 

spĺňa  znaky  konkrétneho  žánru/útvaru;  pri  tvorbe  

textu 

aplikovať svoje vedomosti o vnútornej kompozícii a 

vytvoriť 

akýkoľvek žáner,  ktorý  obsahuje  všetky  jeho  fázy;  

prispôsobiť 

formálnu úpravu textu vybranému žánru; porovnať a 

odlíšiť 

jednotlivé  žánre;  aplikovať  svoje  vedomosti  o 

žánroch  pri 

transformácii z jedného žánru do druhého; skontrolovať 

svoj 

text  a opraviť  chyby; opraviť  iné texty; nahlas a 

plynulo 

prečítať svoj text, pričom správne artikuluje a intonuje, 

tempo 

prispôsobuje poslucháčom; prijať hodnotenie druhých, 

opraviť 

chyby a upraviť text; zdôvodniť, prečo niektoré 

pripomienky 

nezapracoval  vo  svojom  texte;  pri  obhajobe  

rešpektuje 

spoločenské a komunikačné pravidlá; vytvoriť čistopis; 

Hovorenie:  sformulovať  vlastný  názor  a použiť  

argumenty; 
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použiť vhodné jazykové a mimojazykové prostriedky; 

primerane  gestikulovať,  používať  vhodnú  mimiku,  

zaujať 

spoločensky vhodný postoj a dodržiavať vhodnú 

vzdialenosť 

s komunikujúcim.     

     

VI. Čítanie s porozumením 

(5hod.) 

Práca s básnickým textom – lyrická báseň, epická 

báseň... 

Práca s prozaickým textom – historický román, 

dobrodružný román, vedecko-fantastický román a 

pod. 

Práca  s výukovými textami, napr. týkajúcich sa 

školských predmetov – geografia, slovenský 

jazyk, fyzika, chémia, dejepis,...  žánre 

informačného slohového postupu - správa,  

prihláška, ... (pracovať s textami, ktoré rozšíria 

vedomosti nadobudnuté na jednotlivých 

predmetoch) 

Práca s mapou, inzerátmi, grafmi, cenníkmi, 

letákmi, ... 

 

 

Žiak dokáže: 

označiť  v básni verš – slová, ktoré sa rýmujú;                       

vysvetliť pojem prerývaný rým, vyhľadať rým v texte, 

graficky ho naznačiť a určiť; text básne, piesne 

vysvetliť, vyhľadať, určiť a vysvetliť jazykové 

prostriedky prirovnanie, zdrobnenina, epiteton, 

personifikácia, metafora; sformulovať myšlienky z 

básne a nájsť medzi nimi súvislosť; verbalizovať 

čitateľský zážitok, svoj zážitok z básne, piesne, 

znázorniť kresbou;  k básni, piesni priradiť zvuky, 

farby, obrázky;  nájsť v texte informácie podľa zadania;                                            

vypracovať otvorené typy úloh (jeho odpovede sú 

výstižné, vecné);  vymenovať hlavné a vedľajšie 

postavy, opísať vzťahy medzi postavami; 

charakterizovať postavu,  vyvodiť príčiny udalostí; 

vyvodiť hlavnú myšlienku a tému;  svoje názory 

podložiť argumentmi; verbalizovať svoj čitateľský 

zážitok;                            vyriešiť jednoduchú krížovku, 

tajničku, ... v súvislosti s textom, lit. teóriou; vytvoriť 

názov k textu; posúdiť hodnotu textu;                                                    

nájsť a vysvetliť skrytý význam;                                                        

prepojiť ilustráciu s textom; 

vyhľadať kľúčové slová;                                                             
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vytvoriť obsahovú osnovu;                                                         

odpovedať na otázky k textu;                                                      

interpretovať kľúčové informácie z textu;                                    

vyhľadať informácie; nájsť logické súvislosti medzi 

informáciami v texte; získané informácie využiť v 

reálnom živote; v texte nájsť podporné argumenty; 

referovať prečítanú správu, vybrať len podstatné 

informácie; nájsť informácie k problémovej úlohe; 

úlohu vyriešiť pomocou nájdených informácií; 

preukázať zručnosti pri práci s literárnym textom;  

vyhľadať potrebné informácie a uplatniť ich v 

praktickom živote; logicky spracovávať informácie;                      

vyvodiť z nadobudnutých informácií záver;                                                                 

vyriešiť prostredníctvom údajov z textu problémovú 

úlohu. 

 

Učebné zdroje:   

Učebnica – J. Krajčovičová: Slovenský jazyk pre 7. ročník ZŠ 

Učebnica – J. Krajčovičová: Slovenský jazyk pre 8. ročník ZŠ 

Učebnica – J. Krajčovičová: Slovenský jazyk pre 9. ročník ZŠ  

R. Somorová: Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 7. až 9. ročníka základných škôl a gymnázií s osemročným štúdiom, Príroda,  Bratislava 

2018 

Všetky  dostupné  Zbierky úloh a testov zo slovenského jazyka a literatúry 

Všetky dostupné typy slovníkov a kodifikovaných príručiek 


