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VZDELÁVACÍ PROGRAM - SLOVENSKÝ JAZYK A SLOVENSKÁ LITERATÚRA 5. ročník PRE ŽIAKOV  ZŠ S ĽAHKÝM STUPŇOM  
MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA 
 

 

Počet vyučovacích hodín v školskom roku: 3 +1 hodiny týždenne - 132 hodín ročne 
 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 
  
Slovenský jazyk zaberá v hierarchii vyučovacích predmetov popredné miesto: slúži na vyjadrenie vlastných myšlienok na veku primeranej úrovni žiakov, má napomáhať celkovému osobnostnému 
rozvoju žiaka, získavaniu návykov slušného správania špeciálne v rečovej oblasti, kladne pôsobiť na vývin jeho rečovo-analogických schopností, rozvoj jazykového cítenia, tvorivosti a kladných postojov 
k slovenskému jazyku. Na hodinách slovenského jazyka a literatúry žiaci vnímajú slovenskú reč na základe osvojených poznatkov v materinskom jazyku. Vyučovanie slovenského jazyka preto úzko 
súvisí aj ostatnými učebnými predmetmi. Žiaci tejto vekovej kategórie sa orientujú hlavne na hrové situácie a formy vyučovania. Cieľom pedagóga je, aby žiaci získali najzákladnejšie jazykové a rečové 
zručnosti. Konečným cieľom vyučovania slovenského jazyka je dosiahnuť, aby žiaci v závere špeciálnej základnej školy vyjadrovali svoje myšlienky ústne aj písomne po slovensky primerane veku a 
mentálnym danostiam, t. j. dosiahnuť mierne pokročilú úroveň A1 – A2 ovládania slovenského jazyka podľa vzoru európskeho jazykového portfólia. 
A1 Rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším frázam, ktorých účelom je uspokojenie konkrétnych potrieb, a tieto výrazy a frázy dokáže používať. Dokáže predstaviť seba aj iných, 
dokáže klásť a odpovedať na otázky o osobných údajoch, o ľuďoch, ktorých pozná, o veciach, ktoré vlastní. Dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner v komunikácii 
rozpráva pomaly a jasne a je pripravený mu pomôcť.  
A2 Rozumie vetám a často používaným výrazom vzťahujúcim sa na oblasti, ktoré sa ho bezprostredne týkajú. Dokáže komunikovať v jednoduchých a rutinných úlohách vyžadujúcich si jednoduchú a 
priamu výmenu informácií o známych a bežných záležitostiach. Dokáže jednoduchými termínmi opísať svoje rodinné zázemie, bezprostredné okolie a záležitosti v oblastiach nevyhnutných potrieb.  
 
Východiskovou stratégiou vyučovania je komunikatívne vyučovanie, komunikatívny prístup k tvorbe koncepcie a stratégie vyučovania. Ťažiskovými princípmi sú:  
 princíp cieľavedomosti,  
 princíp podriadenosti jazykových prostriedkov nácviku komunikatívnych zručností s prihliadaním na funkčnosť pri výbere jazykových prostriedkov s  osobitným zreteľom na kontextualizáciu, 

kontrastívnosť a dlhodobosť,  
 situačný princíp,  
 princíp autentickosti komunikačných procesov,  
 princíp hodnotenia komunikačnej činnosti žiakov vo vzťahu k daným cieľom a úlohám.  
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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 náročnosťou učebného obsahu a nevhodnými edukačnými technikami sa 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 a na špecifiká postihnutia. Komunikatívny prístup k tvorbe obsahu a procesu vyučovania, učenia sa a osvojovania slovenského 
jazyka sa riadi princípom tematického modelovania jazyka a princípom prednášania jazyka cez rečový kanál komunikácie. V edukačnom procese sa musí rešpektovať a využívať jazykový kód už 
osvojený žiakom vo svojej materinskej reči a súčasne rešpektovať aj osvojený jazykový kód v slovenskom jazyku, získaný prirodzeným osvojovaním slovenského jazyka v dvojjazyčnom prostredí. V 
začiatočnej etape budovania pevných základov jazykových zručností obsah predmetu tvorí počúvanie s porozumením, ústna interakcia a úvod do písania a čítania s umožnením maximálnej 
diferenciácie s ohľadom na rôzne jazykové kompetencie žiakov. V úvodnom ústnom kurze sa kladie dôraz na počúvanie s porozumením so zabudovaním tzv. tichého obdobia. Postupne sa integruje 
počúvanie s porozumením a hovorenie do usmerňovaného rozhovoru. Vyššia úroveň osvojenia slovenského jazyka sa dosiahne aj využitím medzipredmetových vzťahov, konkrétnych každodenných 
situácií, názorným vyučovaním a tvorivou aplikáciou získaných poznatkov. Od začiatku osvojovania rečových zručností prebieha nácvik správnej artikulácie a spisovnej výslovnosti. V ďalšej etape sa 
počúvanie s porozumením integruje do usmerňovaného rozhovoru v rámci partnerských komunikatívnych činností. Obsah zložky hovorenie tvoria usmerňované rozhovory s dôrazom na 
dramatizáciu, v ktorom sa žiaci naučia vnímať repliku partnera v rozličných rečových situáciách, a tvorba krátkych jednoduchých súvislých prejavov na základe obrázkov, otázok, vypočutých textov a 
pod. V procese osvojovania tvorby ústnych prejavov formou praktických cvičení, na úrovni lexikálneho osvojovania sa žiaci oboznamujú aj so základnými gramatickými javmi nevyhnutnými pre správne 
ústne a písomné vyjadrovanie. Úlohou zložky čítanie je osvojenie techniky čítania a zručnosti čítania s porozumením, úlohou zložky písanie je osvojiť si slovenské písmená a základné pravopisné 
zručnosti. Treba zdôrazniť potrebu zabezpečenia priechodnosti zavedenia čítania a písania vo 4. ročníku podľa jazykových schopností žiakov a stupňa mentálneho postihnutia. 
 

CIELE PREDMETU 
 
 rozumieť učiteľovým pokynom a krátkemu súvislému prejavu,   
 vedieť čítať a písať písmená slovenskej abecedy v slovách , 

 vedieť čítať krátke, jednoduché vety s porozumením,  
 vyjadrovať sa v krátkych rečových prejavoch v jednoduchých vetách, s opisom deja pomocou otázok.  
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Ročník: piaty 

Počet vyučovacích hodín v školskom roku: 4 hodiny týždenne - 132 hodín ročne 
 

Počet 
hodín 

Tematický celok 
Vzd, oblasť 

Téma Proces Obsah 

33 Jazyk a 
komunikácia 

Počúvanie s 
porozumením 

 Slovenský jazyk sa vyučuje lingvomotorickou metódou spojenou s čiastočne 
redukovanou direktnou metódou.  

 Vo vyučovaní sa odporúča využívať takú metódu, ktorá modeluje prirodzenú 
komunikáciu, podnecuje záujem žiakov o ďalšie oblasti spoločenského života. 
Treba spájať rečovú činnosť s pohybom a s hrou.  

  Vo výchovno-vzdelávacom procese sa odporúča efektívne využívať 
aktivizujúce a progresívne formy a metódy vyučovania, striedať 
kontrolované, čiastočne kontrolované a nekontrolované techniky výučby.  

 Porozumieť učiteľovým pokynom, rozumieť krátkemu 
súvislému prejavu a dialógu (5 - 6 viet) predneseného 
priamo alebo zo zvukovej nahrávky pozostávajúceho zo 
známych slov, pri súbežnom sledovaní ilustrácie. 

 

 

Počet 
hodín 

Tematický celok 
Vzdelávacia 
oblasť 

Téma Proces Obsah 

33 Jazyk a 
komunikácia 

Ústny 
a písomný 
prejav 

 Počas celého vyučovacieho procesu učiteľ dbá na správnu artikuláciu, rytmus 
reči a na celkový prirodzený hlasový prejav. Príležitostné rozhovory pri 
spoločenskom styku sú formou tvorenia a rozvíjania reči v prirodzenej alebo 
učiteľom navodenej situácii. Nacvičujú sa vetné modely, ktoré vyplývajú z 
rôznych emocionálnych stavov, zážitkov a zo spoločenského styku.  

 Naďalej sa rozvíja vhodnou kombináciou cvičení rečovo – komunikačná 
schopnosť žiakov. Základné gramatické a pravopisné učivo sa implicitne 
precvičuje v rámci komunikačných činností. Žiaci poznávajú vetu z obsahovej 
a grafickej stránky. Cvičia sa v tvorbe jednoduchých ústnych prejavov, 

 Vyjadrovanie sa v krátkych jednoduchých vetách.  
 Opis deja podľa obrázkov pomocou otázok.  
 Rozvíjanie slovnej zásoby.  
 Reprodukovanie jednoduchých krátkych textov pomocou 

osvojených slov, slovných spojení.  
 Ukončiť vypočutú a prečítanú vetu, utvoriť jednoduché 

vety.  
 Písanie slovenskej abecedy (nácvik).  

Počet 

hodín 

Tematický celok 

Vzd. oblasť 

Téma Proces Obsah 

33 Jazyk a 
komunikácia 

Čítanie  Základné gramatické a pravopisné učivo sa implicitne precvičuje v rámci 
komunikačných činností. Žiaci poznávajú vetu z obsahovej a grafickej stránky. 
Cvičia sa v tvorbe jednoduchých ústnych prejavov, rozlišujú slová vo vete 
podľa významu. Rozvíja sa schopnosť orientovať sa v prečítanom texte. 

 Rozlišovanie písmen slovenskej abecedy, ich spájanie v 
slovách spolu so správnou intonáciou.  

 Postupné zdokonaľovanie techniky čítania čítaním slov, 
slovných spojení a vetných štruktúr.  

 Nácvik čítania textov s porozumením. 
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rozlišujú slová vo vete podľa významu. Rozvíja sa schopnosť orientovať sa v 
prečítanom texte. Na rozvoj počúvania s porozumením treba využívať rečové 
hry podnecujúce komunikáciu a znižujúce psychické napätie. 

 Odpisovanie rôznych primerane náročných textov v 
slovenskom jazyku.  

           Základné gramatické učivo:  
 Spoznávanie samohlások (krátke, dlhé), dvojhlásky, 

spoluhlásky.  
 Rozlišovanie viet – oznamovacia, rozkazovacia, opytovacia.  
 Nácvik mäkkých slabík di, ti, ni, li, de, te, ne, le.  
 Tvrdé spoluhlásky, slabiky dy, ty, ny, ly, gy, hy, chy, ky.  
 Podstatné mená.  
 Vlastné podstatné mená – mená osôb.  
 Osobné a ukazovacie zámená.  
 Základné číslovky 

 

 

 

 

Počet 
hodín 

Tematický celok 
Vzdelávacia 
oblasť 

Téma Proces Obsah 

33 Jazyk a 
komunikácia 

Tematické 
zameranie 
rozvoja 
komunikačných 
schopností 

 Všetky lexikálne okruhy a témy sa systematicky využívajú na konverzáciu. V 
rámci vyučovania slovenského jazyka dbáme aj na nácvik hovorových foriem, 
používaných pri spoločenskom styku – predstavovanie, ospravedlnenie, 
prosba a pod. 

 Rodina (členovia rodiny, zamestnania členov rodiny).  
 Škola (začiatok školského roka, trieda, okolie školy, budova 

školy, koniec školského roka, školský výlet, vysvedčenie, 
prázdniny).  

 Príroda, ročné obdobia (jar – jarná príroda, jarné práce v 
záhrade, jarné sviatky; jeseň – zelenina, zber zeleniny; zima 
– zvieratá v zime, zimné hry, športy, zimné sviatky).  

 Kalendár (mesiace v roku).  
 Cestovanie, doprava (auto, autobus, vlak, lietadlo, loď; 

cestovanie dopravnými prostriedkami).  
 Obchod, nakupovanie (potraviny, papiernictvo, drogéria, 

obuv, odevy, zelenina, ovocie).  
 Zdravie (ochrana zdravia, u zubára, u lekára).  
 Naša vlasť ( Slovensko, hlavné mesto Bratislava, obec, 

mesto, dedina). 


