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Cieľ učebného predmetu 

Cieľom učebného predmetu je získať základné komunikačné a grafomotorické zručnosti, poznávacie a rečové kompetencie, ktoré umožnia počas dvoch rokov zvládnuť obsah učiva predpísaného 

učebnými osnovami pre prvý ročník základnej školy. 

NULTÝ ROČNÍK  
Obsahový štandard:  
Jazyk a komunikácia - maďarský jazyk a literatúra 
Týždenný počet hodín: 10 
Počet hodín ročne: 330 

Témy  Pojmy a činnosti  Výkonový štandard 

Rodné meno a priezvisko, bydlisko Rodné meno, priezvisko, bydlisko, ulica, číslo, mesto, obec, 
adresa 

Povedať svoje rodné meno, priezvisko a adresu bydliska. 

Členovia najbližšej rodiny, príbuzenské a priateľské vzťahy Otec, mama, brat, sestra, starý otec, stará mama, priateľ, 
kamarát, spolužiak 

Vymenovať členov najbližšej rodiny. 

Okolie školy Adresa školy, budovy v blízkosti školy, obchod, pošta, úrady Vymenovať budovy v okolí školy. 

Základné pravidlá spoločenského styku Pozdrav, predstavenie sa, požiadanie, prosba, poďakovanie Pozdraviť sa, predstaviť sa, požiadať o niečo, poprosiť, 
poďakovať. 

Mená osôb, zvierat a vecí 
Főnevek 

Pomenovanie osôb, zvierat a vecí zo známeho prostredia Pomenovať správne osoby, zvieratá a veci zo známeho 
prostredia. 

Číslo podstatných mien 
A főnév egyes és többes száma 

Poznávanie a rozlišovanie čísla podstatných mien ako názvov 
predmetov a javov zo známeho prostredia 

Povedať podstatné meno v správnom čísle. 

Prebiehajúce činnosti 
Igék 
 

Pomenovanie prebiehajúcich činností (v triede, škole, prírode 
a spoločnosti) 

Pomenovať správne činnosť. 

Čas a zápor slovies 
Igeidők: tegnap, ma, holnap 
Állító és tagadó mondatok 

Rozlišovanie času a záporu slovies (dnes, včera, zajtra, neviem, 
nekúpilo, nebude pršať...) 

Rozlíšiť prítomnosť, minulosť a budúcnosť. Vyjadriť 
sloveso v zápornom tvare. 

Prídavné mená 
Melléknevek 

Poznávanie a rozlišovanie čísla prídavných mien ako vlastností 
osôb, zvierat, predmetov a javov.  

Tvoriť slovné spojenie - prídavné meno + podstatné 
meno. Povedať prídavné meno v správnom čísle 
v zhode s podstatným menom. 

Zámená 
Névmások (személyes, mutató) 

Použitie zámen namiesto podstatných mien: ja, ty, on,... ten, tá, 
to, ... 

Použiť správne zámeno namiesto podstatného mena. 

Jednoduchá veta 
Egyszerű mondatok - tőmondatok alkotása 

Tvorenie jednoduchých viet podľa situácie, obrázkov... Utvoriť jednoduchú vetu. 

Otázka a odpoveď Formulácia otázok a odpovedí na jednoduché otázky Utvoriť jednoduchú otázku a odpoveď. 
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Kérdések és feleletek alkotása 

Neúplná veta - Hiányos mondatok 
 

Doplňovanie neúplných viet napr. Peter číta ... Doplniť správne jednoduchú vetu. 

Prípravné dychové, hlasové a rytmické cvičenia (riekanky) - 
Légzéstechnikai, hangadási és artikulációs gyakorlatok 

Fúkanie do ľahkých loptičiek, rytmizovanie riekaniek, hra 
s bublinkami vo vode, nádych a výdych s pohybom rúk 

Nadýchnuť sa, vydýchnuť, fúkať. 

Riekanky, vyčítanky, básničky, rozprávky Memorovanie riekaniek, vyčítaniek, básničiek, dramatizácia 
rozprávok s jednoduchým dejom (vytlieskavanie-nácvik-
reprodukcia-dramatizácia) 

Vytlieskať správne riekanku, vyčítanku. Povedať spamäti 
básničku. Reprodukovať jednoduchý text. Zahrať 
jednoduchú rolu. 

Koordinácia pohybov rúk a celého tela 
Mozgáskoordináció fejlesztése 

Precvičovanie koordinácie pohybov rúk a celého tela 
(jednoduché pohybové hry na rozvoj hrubej motoriky 

Napodobniť pohyby rúk a celého tela podľa 
predvedenej ukážky. 

Zmyslové vnímanie - Érzékszervek fejlesztése Rozvíjanie vnímania zmyslami  Rozlíšiť farby, tvary, zvuky, vône, chute, povrch 
predmetov. 

Rozvíjanie jemnej motoriky rúk, grafomotorických zručností Rozvíjanie jemnej motoriky rúk (nácvik písania prípravných 
cvikov, ktoré sú základnými prvkami písmen) 

Držať správne ceruzku. Nakresliť, obkresliť a napísať 
vzorové tvary uvoľňovacích cvičení. Uchopiť, položiť, 
otočiť, navliekať predmety. Trhať, krčiť, strihať papier. 
Písať písané písmená. 

Prvé hlásky a písmená zo šlabikára pre 1. ročník základnej školy s 
vjm 

Rozvíjanie sluchového i zrakového vnímania: rozlišovanie 
písmen - oboznamovanie sa a poznávanie samohlások a 
spoluhlások, ich umiestnenie v slove, zraková i sluchová analýza 
a syntéza slabík - spájanie slabík s nápovednými obrázkami 

Poznať tlačené a písané tvary písmena - diferencovane 
určiť pozíciu hlásky v slove v zvukovej i písanej forme.  

 


