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VZDELÁVACÍ PROGRAM - SLOVENSKÝ JAZYK A SLOVENSKÁ LITERATÚRA  3. ročník PRE ŽIAKOV  ZŠ S ĽAHKÝM STUPŇOM  
MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA 
 

 

Počet vyučovacích hodín v školskom roku: 3 +2 hodiny týždenne - 165 hodín ročne 
 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 
  
Pre vyučovanie slovenského jazyka platia všeobecne platné psychologické zásady a zásady technológie vyučovania cudzích jazykov. Vzhľadom na ciele komunikatívneho vyučovania treba dbať o to, 
aby sa náročnosťou učebného obsahu a nevhodnými edukačnými technikami nevytvárala psychická bariéra pri používaní slovenského jazyka. Pre konkrétny výber slov, pri obohacovaní slovnej 
zásoby a v tvorení slovných asociácií je potrebné prihliadať na vývinové špecifiká, na stupeň mentálneho postihnutia a jazykové schopnosti žiakov. Cieľom  vyučovania slovenského jazyka 
a slovenskej literatúry je naučiť žiakov jednoducho a zrozumiteľne sa vyjadrovať  ústnou a písomnou formou, utvoriť u žiakov  návyk správneho hlasného čítania, naučiť ich rozumieť  prečítanému 
textu.  
 
 

 

 

 

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,      
 čítať s porozumením, 
 obohacovať a spresňovať slovnú zásobu žiakov a vzbudiť záujem o detskú literatúru. 
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Ročník: tretí 
Počet vyučovacích hodín v školskom roku: 5 hodín týždenne - 165 hodín ročne 
Počet 
hodín 

Tematický celok 
Vzdelávacia oblasť 

Téma Proces Obsah 

  50 Jazyk a komunikácia Počúvanie s 
porozumením 

 Slovenský jazyk  vyučujeme lingvomotorickou metódou 
spojenou s čiastočne redukovanou direktnou metódou.  

 Vo vyučovaní  využívame metódu, ktorá modeluje 
prirodzenú komunikáciu, podnecuje záujem žiakov o ďalšie 
oblasti spoločenského života.   

 Spájame rečovú činnosť s pohybom. 
 Vo výchovno-vzdelávacom procese  efektívne využívame 

aktivizujúce a progresívne formy a metódy vyučovania, 
striedame kontrolované, čiastočne kontrolované a 
nekontrolované techniky výučby.  

 Z organizačných foriem aplikujeme frontálnu a individuálnu 
prácu so žiakmi, v menšej miere prácu v skupinách a vo 
dvojici.  

 V rámci vyučovania slovenského jazyka dbáme aj na nácvik 
hovorových foriem, používaných pri spoločenskom styku – 
predstavovanie, ospravedlnenie, prosba a pod. 

 V rámci počúvania s porozumením dôležitosť venujeme 
textom podporovaného ilustráciami. 

 

 Porozumenie bežných povelov a pokynov (Pozor!, Vstaň/te!, 
Sadni/te si!, Poď/te sem!, Choď/te na miesto!, Prines/te!, 
Odnes/te!, Pozri/te!, Pozri/te si!, Ukáž/te!, Hovor/te!, 
Opakuj/te!, Povedz/te!, (Za)Spievaj/te!, Odlož/te!, 
Odpovedaj/te!, (Na)Kresli/te!, (Na)Maľuj/te!, Pracuj/te!, 
Otvor/te!, Zatvor/te!, Dávaj/te pozor!), pozdravov (Vitaj/te!, 
Dobrý deň! Dobrý večer! Dobrú noc! Ahoj! Dovidenia! 
Bozkávam!), zdvorilostných prejavov (Prosím ťa/prosím vás, 
Ďakujem!, Prepáč/prepáčte!, Pomôž/Pomôžte).  

 Vnímanie a globálne porozumenie prejavu učiteľa.   
 Globálne porozumenie veľmi krátkej rozprávky, ktorá má 

obdobu aj v maďarčine.  
 Porozumenie otázok učiteľa.   

 
 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického 
celku 
Osobný a sociálny rozvoj 
 

 porozumieť sebe a iným 
 uvedomiť si postavenie členov rodiny v rámci socializácie 
 uprednostňovať priateľské vzťahy v triede i mimo nej 
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Počet 

hodín 

Tematický celok 

Vzdelávacia oblasť 

Téma Proces Obsah 

70 Jazyk a komunikácia Ústny prejav  Naďalej  rozvíjame  výkonnosť, správne dýchanie 
a artikulácia žiakov. 

 Vhodným prístupom  sa učíme správnu výslovnosť 
a artikuláciu hlások v jednoduchých slovách. 

 Vhodnou metódou zapájame žiakov do aktivity. 
 Vedieme žiakov sústredene počúvať . 
 
 Rozvíjame slovnú zásobu žiakov. 
 Vyjadrujeme sa spisovnou slovenčinou. 
 
 Vhodnou metódou reprodukujeme jednoduché vety.  
 Upriamime pozornosť  na pomenovávanie  predmetov, 

javov a činností. 
 

 Hravou formou primerane ku schopnostiam učíme piesne, 
básničky, rečňovanky. 

 Metódou dramatizácie sa učíme vymenovávať členov 
rodiny. 

 Metódou dramatizácie sa učíme vymenovávať členov 
rodiny. 

 Hudobno-pohybovými hrami utvrdzujeme prebraté učivo.  
 Primerane ku schopnostiam  pracujeme s pracovnými 

listami . 
 

 

 

 Správna výslovnosť a artikulácia hlások, najfrekventovanejších 
slov.  

 Používanie zámen (osobné: ja, ty, on, ona, my, vy, oni, ony, 
ukazovacie: ten, tá, to, tí, tie, opytovacie: kto, čo, aký, -á, -é je, akí, - 
é sú, kde, kam, privlastňovacie: môj, moja, moje, tvoj, tvoja, tvoje, 
náš, naša, naše, váš, vaša, vaše).  

 Používanie zdvorilostných fráz primerane situácii (pozdravy: 
Dobrý deň! Dobrý večer! Dobrú noc! Ahoj! Dovidenia! Bozkávam!, 
oslovenia (pán učiteľ/pani učiteľka, teta, ujo), privítanie 
(Vitaj!/Vitajte!), Gratulujem!), predstavovanie sa (Volám sa...), 
slušné vyjadrenie prosby, požiadanie o pomoc 
(Pomôž/Pomôžte...), vyjadrenie vďaky, poďakovanie (Ďakujem!),  

 Reprodukovanie jednoduchých viet, ktoré žiaci majú poznať 
spamäti.  

 Ovládanie jednoduchých piesní, básní, rečňovaniek, vyčítaniek a 
hádaniek určených na memorovanie.  

 Opakovanie jednoduchých krátkych viet po učiteľovi.  
 Vymenovanie členov rodiny.   
 Tvorenie jednoduchých viet o škole a rodine s pomocou a na 

základe otázok.  

 Tvorenie jednoduchých krátkych viet o známom obrázku s 
pomocou a na základe otázok.  

 Osobné údaje a rodina (členovia rodiny: rodičia – otec, mama, 
súrodenci – brat, sestra, slovenská podoba svojho mena, chlapec, 
dievčatko, ujo, teta),   

 

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 

Tematický celok 

Vzdelávacia oblasť 

Téma Proces Obsah 

25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 

 

Jazyk a komunikácia Usmerňovaný 
rozhovor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jazykové 
prostriedky 

 Uplatňujeme ústretovú komunikáciu pre vytváranie 
dobrých vzťahov so spolužiakmi , učiteľmi a ďalšími ľuďmi, 
s ktorými žiak prichádza do kontaktu. 

 Pozornosť venujeme vytvoreniu príjemnej atmosféry 
v triede. 

 Žiakov vedieme k sebahodnoteniu. 
 Upriamime pozornosť  na pomenovávanie  predmetov, 

javov a činností. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nacvičujeme vetné modely, ktoré vyplývajú z rôznych 
emocionálnych stavov, zážitkov a zo spoločenského styku.  

 Pozornosť venujeme čítaniu s porozumením. 
 Dbáme na správne hlasné čítanie. 

 
 

 Dom a domov (dom, byt, miestnosti – izba, kuchyňa, spálňa, 
kúpeľňa).  

 Cestovanie, doprava (dopravné prostriedky, cesta do školy, 
správanie sa pri cestovaní),  

 Starostlivosť o zdravie a telo (časti tela: hlava, telo, ruka, noha).   
 Škola a trieda (budova - škola, trieda, predmety – tabuľa, lavica, 

stolička, žiak, žiačka, pán učiteľ, pani učiteľka, farby: červená, 
biela, modrá, zelená, žltá, čierna, čísla do 10), .  

 Obchod/nakupovanie (kultúra nakupovania: prosím si..., 
ďakujem., peniaze, základné potraviny, počet: 0-10),.  

 Počasie, kalendár (ročné obdobia: jar, leto, jeseň, zima, aktuálne 
počasie: slnko, dážď, sneh, sviatky: Mikuláš, Vianoce, Nový rok, 
Veľká noc, prázdniny),   

 Príroda, ročné obdobia (domáce zvieratá – pes, mačka, sliepka, 
kohút, kôň, zajac, rastliny: ovocie , zelenina, strom, kvet).  

 Osvojenie základných vetných modelov:    
Pomenovanie osôb, zvierat a vecí.  Kto je to? Čo je to? To je 
chlapec. To je mačka. To je auto. - Činnosti osôb, zvierat. Čo robí 
Katka? Čo robí kohút? Katka kreslí. Kohút kikiríka. - Činnosti 
vzťahujúce sa na 1. a 2. gramatickú osobu. Čo robím? Čo robíš? Ja 
sedím. Ty maľuješ. - Vlastnosti osôb, zvierat a vecí. Aký/Aká/Aké 
je....? Peter (ten) je malý. Zošit (ten) je modrý. Katka (tá) je milá. 
Kniha (tá) je nová. Dievčatko (to) je pekné. Mačiatko (to) je malé. 
Auto (to) je nové.   

Prierezová téma naplnená v rámci tematického 
celku  
Ochrana života a zdravia 

 osvojiť si základné činnosti súvisiace s pohybom a pobytom v prírode 
 rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie 

 


