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Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium Moldava nad Bodvou 

      

UČEBNÉ OSNOVY - MAĎARSKÝ JAZYK 
A LITERATÚRA PRE ŽIAKOV S ĽAHKÝM STUPŇOM 
MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA 
 
ZVÝŠENIE HODINOVEJ DOTÁCIE VYUČOVACIEHO PREDMETU RUP PRE DANÝ PREDMET. 

ZMENA KVALITY VÝKONU - POSILŇOVANIE ČASOVEJ DOTÁCIE O 1 VYUČOVACIU HODINU 
TÝŽDENNE. 

ŠPECIFICKÉ VÝKONY - OBLASŤ KOMPETENCIÍ - SPÁJAŤ HLÁSKY DO SLABÍK A SLABIKY DO SLOV.    
  

Vypracovala: PaedDr. Magdaléna Polcová 

Pre 2. ročník - schválené MZ, dňa: 24.8.2016 
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UČEBNÉ OSNOVY - MAĎARSKÝ JAZYK A  LITERATÚRA -  2. ročník ZŠ  pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia 

 
CHARAKTERISTIKA PREDMETU  
Vyučovanie maďarského jazyka a literatúry pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia je základom celej výchovy a vzdelávania. Zvládnutie výchovno-vzdelávacích úloh maďarského jazyka 
a literatúry je predpokladom na splnenie úloh ostatných vyučovacích predmetov. Učebný predmet maďarský jazyk a literatúra má komplexný charakter, pretože zahŕňa jazykovú oblasť (jazykovú a 
slohovú zložku, písanie) a literárnu oblasť (čítanie a literárnu výchovu).  Cieľom vyučovania maďarského jazyka a literatúry je naučiť žiakov jednoducho a zrozumiteľne sa vyjadrovať ústnou a písomnou 
formou spisovného jazyka, utvoriť u všetkých žiakov návyk správneho hlasného čítania, naučiť ich rozumieť prečítanému textu a zo  žiakov vychovať čitateľov a poslucháčov s kladným vzťahom k 
literatúre.   
 

CIELE PREDMETU  
 rozvíjať vyjadrovanie a kultúru reči žiakov a spresňovať zmyslové vnímanie,   
 poznávať ďalšie hlásky a príslušné písmená, čítať jednoduché vety pozostávajúce z jednoslabičných a dvojslabičných slov,  
 rozvíjať grafomotorické zručnosti,      
 vzbudiť záujem o literárne texty a detskú literatúru. 
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Ročník: druhý 
Počet vyučovacích hodín v školskom roku: 9 hodín týždenne - 297 hodín ročne 

Zvýšenie hodinovej dotácie vyučovacieho predmetu RUP pre daný predmet 
Zmena kvality výkonu - posilňovanie časovej dotácie o 1 vyučovaciu hodinu týždenne 
Špecifické výkony - oblasť kompetencií - spájať hlásky do slabík a  slabiky do slov  

Počet 
hodín 
 

Vzdelávacia 
oblasť 

Téma Proces Obsah 

     99  Jazyková 
komunikácia  
 
 

Písanie malých a 

veľkých písmen 

 

Písanie 
 Žiaci sa učia písať tie písmená malej a veľkej abecedy, ktoré sa učia čítať (s ťažšími 

tvarmi veľkých písmen sa žiaci iba oboznamujú, nemusia ich písanie dokonale 
zvládnuť).  

 Nácvik jednotlivých písmen prebieha podľa postupu v čítaní.  
 Z interpunkčných znamienok vedia napísať bodku a čiarku.  
 Otáznik a výkričník odpisujú podľa predlohy.  
 Z diakritických znamienok sa učia napísať dve bodky, dĺžeň, dva dĺžne.  
 Naďalej je potrebné rozvíjať zručnosť písať s príslušnými pracovnými, 

hygienickými a estetickými návykmi. 
 

 Nácvik písania jednotlivých prvkov písaných 
písmen.  

 Nácvik písania písmen, ktoré sa žiaci učia čítať.  
 Písanie slabík a krátkych slov zložených z 

osvojených písmen.  
 Nácvik písania interpunkčných znamienok: 

bodka, čiarka, otáznik, výkričník.  
 Písanie krátkych viet.  
 Nácvik odpisovania krátkeho, jednoduchého 

písaného textu.  
 Nácvik prepisovania slabík a slov z tlačeného 

do písaného písma.  
 Diktát slabík a jednoduchých slov.  

Prierezová téma naplnená v rámci 
tematického celku 
Osobný a sociálny rozvoj 

 porozumieť sebe a iným 
 uvedomiť si postavenie členov rodiny v rámci socializácie 

Prierezová téma naplnená v rámci 
tematického celku 
Ochrana života a zdravia 

 zvážiť dôležitosť vyjadrovania sa k ostatným osobám (správanie sa a komunikácia k učiteľom, rovesníkom, úcta k starým ľuďom) 
 osvojiť si základné činnosti súvisiace s pohybom a pobytom v prírode 

 

Prierezová téma naplnená v rámci 
tematického celku 
Regionálna výchova a ľudová kultúra 

 pochopiť správny význam ľudovej kultúry, zvykov a tradícii 
 vytvoriť pozitívny vzťah k svojmu regiónu a krajine 
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Počet 
hodín 
 

Vzdelávacia 
oblasť 

Téma Proces Obsah 

       99 Komunikácia 
a sloh  

Komunikácia a 
sloh 
 

 Naďalej sa rozvíja výslovnosť, správne dýchanie a artikulácia žiakov.  
 Systematicky viesť žiakov k vyjadrovaniu osobných, spoločenských zážitkov a 

skúseností v krátkych hovorených prejavoch.   
 

 
 

 Nácvik a spresňovanie správnej a zreteľnej 
výslovnosti.  

 Tvorba odpovedí na (učiteľove) otázky. 
  Formulovanie želania, prosby, poďakovania, 

blahoželania (s pomocou učiteľa).  
 Ústne opísať niektoré činnosti osôb, zvierat, 

známe predmety z domáceho, školského a 
mimoškolského prostredia (s pomocou 
učiteľa).   

Prierezová téma naplnená v rámci 
tematického celku 
Environmentálna výchova 

 rozpoznať hlavné charakteristiky rôznych druhov životného prostredia 
 poznať a triediť konkrétne možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu svojho životného prostredia 
 rozpoznať hlavné zmeny vo svojom okolí na základe pozorovania prírody 

Prierezová téma naplnená v rámci 
tematického celku 
Ochrana života a zdravia 

 osvojiť si základné činnosti súvisiace s pohybom a pobytom v prírode 
 osvojiť si praktické zručnosti v sebaochrane 
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Počet 
hodín 

Vzdelávacia 
oblasť 

Téma Proces Obsah 

    99 Čítanie a 
literatúra  
 

Komunikácia a 
sloh 
Technika 
čítania 
 

 Je dôležité dôkladne nacvičovať slová s dlhými spoluhláskami a slová výskytom 
spoluhlások cs, sz, zs, gy, ty, ny, ly.  

  V rámci literárnej výchovy oboznamujeme žiakov s detskou literatúrou. 
  Odporúča sa vyberať zo slovenskej, maďarskej a ďalšej inonárodnej ľudovej tvorby 

- ľudové rozprávky, bájky, rečňovanky.  
 Vytvárať kladný vzťah k literatúre vhodnou motiváciou napr. počúvaním 

rozprávok, príbehov zo života detí a zvierat zo zvukových nahrávok; sledovaním 
bábkových hier, filmov, videoprogramov s rozprávkovými námetmi. 

  Prostredníctvom zážitkov, ktoré poskytuje literatúra, upevňovať citový vzťah k 
rodine, k domovu, k rodnému kraju.  

 Prebúdzať u žiakov záujem o poznávanie kníh.  
 Navštíviť počas roka aspoň 2 detské filmové alebo divadelné predstavenia. 

 
 

Technika čítania  
 Opakovanie známych písmen z 1. ročníka. 
  Poznávanie a nácvik čítania ďalších 

spoluhlások: p, r, j, h, d, g, f, cs, sz, zs, gy, ly, 
ny, ty.  

 Rozlišovanie krátkych a dlhých spoluhlások.  
 Nácvik čítania písanej a tlačenej abecedy. 
 Rozvíjanie fonematického sluchu. 
 Automatizácia čítania jednoslabičných slov 

typu: tél, ház.  
 Čítanie dvojslabičných a viacslabičných slov 

zložených z otvorených slabík typu: néni, 
nevető.  

 Čítanie dvojslabičných slov zložených zo 
zatvorených slabík na začiatku alebo na 
konci slova, napr. labda, madár.  

 Nácvik čítania slov  s výskytom písmen cs, sz, 
zs, gy, ty, ny, ly. Nácvik čítania slov s dlhými 
spoluhláskami typu: enni, addig.  

 Čítanie jednoduchých viet, ktoré sú obsahom 
a slovnou zásobou primerané schopnostiam 
žiakov.  

 Nácvik tvorby slovných odpovedí na otázky z 
obsahu prečítaného textu pomocou 
jednoduchých viet.  

Literárna výchova  
 Počúvanie, rozprávanie a dramatizácia 

literárnych textov. 
 Prednes, memorovanie krátkych 

rečňovaniek, vyčítaniek, básničiek. 
  Vymenovať postavy vystupujúce v 

rozprávkach a poviedkach. Orientácia v deji 
literárnych textov z aspektu miesta a času. 
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Prierezová téma naplnená v rámci 
tematického celku 
Environmentálna výchova 

 získať poznatky pre starostlivosť o zvieratá 
 nadobudnúť vedomosti o ochrane prírody 
 správať sa šetrne k prírodným zdrojom 

Prierezová téma naplnená v rámci 
tematického celku 
Mediálna výchova 

 uvedomiť negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť sa ich zodpovedným prístupom eliminovať 
 utvrdzovať nadobudnuté vedomosti formou IKT 

Prierezová téma naplnená v rámci 
tematického celku 
Dopravná výchova - výchova k bezpečnosti 
v cestnej premávke 

 pochopiť pravidlá k bezpečnosti v cestnej premávke 
 osvojiť si zásady, nadobudnúť spôsobilosti a praktické zručnosti bezpečného pohybu v cestnej premávke k veku primeranej úrovni 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


