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

      

VZDELÁVACÍ PROGRAM - MAĎARSKÝ JAZYK A 
LITERATÚRA PRE ŽIAKOV S ĽAHKÝM STUPŇOM 
MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA 
 
 
 
 
Vypracovala: Tímea Šimková 
Pre 3. ročník - schválené MZ, dňa: 24.8.2017 
 

Vzdelávací program vypracoval Štátny pedagogický ústav. 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 5. 5. 2016, pod číslom 2016-14674/20270:9-10F0 s 

platnosťou od 1. 9. 2016. 

 
https://www.minedu.sk/metodicky-pokyn-c-192015-na-hodnotenie-a-klasifikaciu-prospechu-a-spravania-ziakov-s-mentalnym-postihnutim-%E2%80%93-primarne-vzdelavanie/ 

 

http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-

zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/aplikacia_vppre_zz_vin_2016.pdf 

 

 

 
 

https://www.minedu.sk/metodicky-pokyn-c-192015-na-hodnotenie-a-klasifikaciu-prospechu-a-spravania-ziakov-s-mentalnym-postihnutim-%E2%80%93-primarne-vzdelavanie/
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/aplikacia_vppre_zz_vin_2016.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/aplikacia_vppre_zz_vin_2016.pdf
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VZDELÁVACÍ PROGRAM - MAĎARSKÝ JAZYK A  LITERATÚRA -  3. ročník ZŠ  pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia 

 

Počet vyučovacích hodín v školskom roku: 5 + 1 hodiny týždenne - 198 hodín ročne 
 

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 ústne  vyjadrovanie a kultúru reči žiakov a spresňovať zmyslové vnímanie,   
 poznávať ďalšie hlásky a príslušné písmená, čítať jednoduché vety pozostávajúce z jednoslabičných a dvojslabičných slov,  
 poznávať vetu, slovo, slabiky, hlásky, písmená, 
 vytvárať zručnosť členiť krátke jazykové prejavy na vety, vety rozkladať na slová, 
 rozvíjať grafomotorické zručnosti,      
 obohacovať a spresňovať slovnú zásobu žiakov a vzbudiť záujem o detskú literatúru. 
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Ročník: tretí 
Počet vyučovacích hodín v školskom roku: 6 hodín týždenne - 198 hodín ročne 
Počet 
hodín 
 

Vzdelávacia 
oblasť 

Téma Proces Obsah 

     99 Jazyková 
komunikácia  
 
 

Písanie 
 

 Úlohou písania je ďalej zdokonalovať rukopis žiakov a nacvičiť písanie nových 
písmen. 

 Žiaci sa učia písať v správnom poradí písmená krátkych známych slov, ktoré sa 
píšu tak, ako sa vyslovujú. 

 Potrebné je zautomatizovať písanie všetkých tvarov písmen maďarskej abecedy 
a spojov písmen. 

 Naďalej je potrebné rozvíjať zručnosť písať s príslušnými pracovnými, 
hygienickými a estetickými návykmi. 
 

 Opakovanie, zdokonaľovanie prebratých písmen 
z druhého ročníka.  

 Písanie nových písmen dz, dzs, q, y, w.  
 Písanie slabík a krátkych slov zložených 

z osvojených písmen. 
 Písanie písmen malej a veľkej abecedy. 
 Spájanie písmen do slabík, slov. 
 Rozlišovanie dľžky samohlások a spoluhlások 

v písomnom prejave napr. kerek-kerék, torok-
török, hal-hall, megy-meggy. 

 Písanie interpunkčných znamieniok: bodka, čiarka, 
otáznik, výkričník. 

 Písanie krátkych viet.  
 Písanie viet s veľkým začiatočným písmenom. 
 Písanie s veľkým začiatočným písmenom vlastné 

mená osôb.  
 Odpisovanie krátkeho, jednoduchého písaného 

textu 
 Prepisovanie jednoduchých viet z tlačeného do 

písaného písma. 
 Diktát jednoduchých slov a krátkych viet. 

 
  

Prierezová téma naplnená v rámci 
tematického celku 
Osobný a sociálny rozvoj 

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

Vzdelávacia 
oblasť 

Téma Proces Obsah 

       16 Komunikácia a 
sloh  

Komunikáci
a sloh 
 

 Naďalej  rozvíjame výslovnosť, správne dýchanie a artikulácia žiakov.  
 Systematicky vedieme žiakov k vyjadrovaniu osobných, spoločenských zážitkov a 

skúseností v krátkych hovorených prejavoch.   
 Aktivizujúcimi metódami rozvíjame slovnú zásobu žiakov. 
 Vedieme žiakov k samostatnému opisu známych predmetov, činnosti osôb 

a zvierat.  
 

 
 

 Nácvik a spresňovanie správnej a zreteľnej 
výslovnosti.  

 Poznávanie, rozlišovanie viet, slov, slabík, hlások. 
 Členenie krátkych jazykových prejavov na vety a vety 

na slová. 
 Tvorenie odpovedí na otázky.  
 Formulovanie želania, prosby, poďakovania, 

blahoželania, stručne oznamovať krátke správy (s 
pomocou učiteľa). 

 Ústne opísať niektoré známe predmety, činnosti 
osôb, zvierat, pomocou jednoduchých  
viet opísať svoje skúsenosti, zážitky.  

 
 

Prierezová téma naplnená v rámci 
tematického celku 
Environmentálna výchova 

 poznať a triediť konkrétne možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu svojho životného prostredia 
 rozpoznať hlavné zmeny vo svojom okolí na základe pozorovania prírody 
 skúmať širšie okolie, v ktorom dieťa žije 

Prierezová téma naplnená v rámci 
tematického celku 
Ochrana života a zdravia 

 osvojiť si základné činnosti súvisiace s pohybom a pobytom v prírode 

Implementácia finančnej gramotnosti do 
vzdelávania 
3. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie 

životných potrieb 
1. Poznať a harmonizovať osobné, rodinné, 

spoločenské potreby 

 vysvetliť vzájomné vzťahy medzi životnými potrebami jednotlivca a rodiny 
 

práca, peniaze 
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Počet 
hodín 

Vzdelávacia 
oblasť 

Téma Proces Obsah 

    83 Čítanie a 
literatúra  
 

Čítanie 
 

 Je dôležité dôkladne nacvičovať slová s výskytom spoluhlások dz, dzs, q, x,y,w, 
ktoré sa v maďarskom jazyku vyskytujú len zriedkavo. 

 Je naďalej dôležité rozvíjať fonematický sluch žiakov. 
 Je potrebné utvrdzovať čítanie s porozumením jednoduchých slov pomocou 

pojmovej mapy. 
 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 dramatizácie, 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 a spresňovanie písmen z 2. ročníka. 
  Poznávanie a čítanie ďalších spoluhlások: dz, dzs, q, 

x, y, w. 
 Čítanie písanej a tlačenej abecedy. 
 Čítanie slabík s krátkymi a dlhými samohláskami 

a spoluhláskami.  
 Čítanie slov rôzneho slabikového zloženia. 
 Čítanie slov s výskytom dlhých spoluhlások napr. 

hall, áll, kettő, reggel, meggy, hosszú, pöttyös, 
könnyű.   

 Čítanie jednoduchých viet s porozumením.  
 Tvorenie slovných odpovedí na otázky z obsahu 

prečítaného textu. 
Literárna výchova  
 Počúvanie, čítanie literárnych textov. 
 Rozprvanie, prednes a dramatizácia literálnych 

textov. 
 Prednes, memorovanie krátkych rečňovaniek, 

básničiek. 
  Vymenovanie postáv vystupujúcich v rozprávkach a 

poviedkach. 
  Orientácia v deji literárnych textov. 

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 
 

Prierezová téma naplnená v rámci 
tematického celku 
Čitateľská gramotnosť  

 opakovať a upevňovať čítanie jednoduchých slov a krátkych viet 
 rozvíjať čítanie s porozumením primerane ku schopnostiam žiakov 
 

 


