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Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou                                                                                                        

 

Tematický  výchovno-vzdelávací plán 

Stupeň vzdelania: ISCED 2 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Predmet: SLOVENSKÝ JAZYK  A LITERATÚRA 

Školský rok: 2017/2018 

Trieda: 7. A, 7.B 

Spracovala: Mgr. Katarína Udvardyová 

Učebný materiál: J.Krajčovičová – J. Kesselová : Slovenský jazyk pre 7.ročník 2010 

   J.Krajčovičová – J. Kesselová : Slovenský jazyk pre 7.ročník 2005 

            J. Krajčovičová: Pomocník zo slovenského jazyka 7. 

Časová dotácia:         3 hod   týždenne           (   99      ročne) 
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M/T Tematický 
celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 
práce: 

Prierezové 
témy: 

Poznámky: 

IX/I  

 

 

I. Opakovanie 

vedomostí 
a zručností 
 zo 6.ročníka 

Úvodná hodina 
 

 

Interview 
Prázdninový autobus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Súkromný list 
Septembrový list 

 

 

 

 

Žiak má vedieť: 

- pripraviť a zrealizovať interview na tému   

prázdniny 

- správne intonovať všetky druhy viet 

a uplatňovať správne slovný a vetný prízvuk 

- ovládať delenie spoluhlások na tvrdé, mäkké,  

obojaké 

Princíp spodobovania 

 

 

 

- poznať štruktúru súkromného listu 

- vytvoriť na zadanú tému súkromný list 

- dodržiavať formálnu úpravu súkromného listu 

- sformulovať tému a hlavnú myšlienku textu 

určiť gramatické kategórie slovies (osoba, číslo, 

čas, spôsob) 

 

- motivačný 
rozhovor, 
demonštrácia, 
dialóg, 
braistorming, 
tvorivé písanie, 
práca s textom, 
skupinová práca, 
výklad,  
samostatná 
práca, metóda 
opakovania 
a precvičovania, 
Inscenačné 
metódy 
 

OSR,ENV,OŽZ 

primerane 

komunikovať v 

rôznorodých situáciách 

svojho života a brať do 

úvahy i špecifiká a 

význam neverbálnej 

komunikácie - 

komunikovať v skupine 

– aktívne počúvať, 

prijímať a odovzdávať 

spätnú väzbu a 

adekvátne sa 

vyjadrovať 

 

 

 

OSR – štylizovať 

praktické 

písomnosti  
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IX/II   
Priama reč 
Záhadný šuchot 
 

Slovesá, príslovky 
 

- 

 

- rozoznať a pomenovať časti vnútornej 

kompozície umeleckého textu (úvod, 

zápletka,vyvrcholenie,obrat, rozuzlenie)  

- rozlíšiť ja- a on-rozprávanie 

- ovládať zásady zapisovania priamej reči 

- upevniť si poznatky o slovných druhoch 

- rozlíšiť plno- a neplnovýznamové slovesá 

- napísať ja- rozprávanie prázdninového zážitku 

  
 

 
 
 
 

IX/III  Statický opis  
 
Podstatné mená, 
prídavné mená 
Obrázky z prírody 
 
 
 
 
 

 
Tvorenie slov 
Tekvicoví panáci 

 
 

 

- vysvetliť pojem statický opis 

- ovládať delenie prídavných mien na akostné,   

vzťahové a privlastňovacie, identifikovať ich v   

texte 

- správne tvoriť privlastňovacie prídavné mená   

(individuálne aj druhové) z podstatných mien, 

- ovládať stupňovanie, skloňovanie a pravopis   

prídavných mien 

 

 
- vytvoriť odvodené slová zo slovies 

a podstatných mien 

- určiť v slove slovotvorný základ, predponu a   

príponu a vysvetliť ich využitie na zmenu 

lexikálneho významu 

- vytvoriť zložené slová 

- rozlíšiť tvorenie slov skladaním a odvodzovaním 

- pracovať s Malým frazeologickým slovníkom 

 

- motivačný 
rozhovor, 
demonštrácia, 
dialóg, 
braistorming, 
tvorivé písanie, 
práca s textom, 
skupinová práca, 
výklad,  
samostatná 
práca, metóda 
opakovania 
a precvičovania, 
Inscenačné 
metódy 
 

ENV – ochrana 

zvierat a 

prírody 

 
 
 
 
 

OSR – rozvíjať 

slovnú zásobu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

IX/IV  Podmet 
a prísudok 
V tábore utečencov 
 
 

vyhľadať vo vete prisudzovací sklad 

- rozlíšiť vecný a umelecký text 

- identifikovať v texte podstatné mená a určiť ich   

vzor 

- charakterizovať jednoduchú vetu, vyhľadať v  nej 

 MUV – 

rešpektovať 

ľudí iných 

kultúr 
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Opakovanie  
a upevňovanie 
poznatkov  
zo 6.ročníka 

 
 
 
 
1.Kontrolný diktát 
/opakovanie zo 
6.ročníka/ 

podmet a prísudok, určiť prisudzovací sklad 

- rozlíšiť holú a rozvitú vetu 

- identifikovať v texte predložky 

- vysvetliť pojem vokalizácia predložiek 

- správne používať vokalizované predložky 

- vytvárať synonymické dvojice a rady 

- správne rozdeliť slová na konci riadka 

- aplikovať nadobudnuté vedomosti z ortografie 

 

OSR – rozvíjať 

slovnú zásobu 

 

X/I  Oprava 
kontrolného 
diktátu-analýza 

 
 

Vstupný test 
 
 
Analýza vstupného 
testu 
 

- poznať korektorské značky 

- opraviť vlastný text  

- posúdiť text z hľadiska jazykovej správnosti 

 

 

 

- aplikovať nadobudnuté vedomosti a spôsobilosti   

osvojené v 6. ročníku 

- na základe analýzy identifikovať chyby a   opraviť 

ich 

   

X/II II. Komunikačné 
situácie 

Nemôžeme 
nekomunikovať 
 
Asertívna 

Žiak : 

 dokáže sformulovať vlastný názor a použiť 
presvedčivé argumenty a vhodné výrazové 
prostriedky.  

  si dokáže samostatne zvoliť a sformulovať 
tému komunikácie.  

 OSR – 

zdvorilosť 

a úcta v komu-

nikácii 
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a efektívna 
komunikácia(2h) 

 dokáže samostatne a pohotovo sformulovať 
základné myšlienky na zvolenú tému a 

zrozumiteľne ich vysloviť.  
dokáže samostatne sformulovať text na určenú 

tému 

 dokáže vo vlastnom prejave vhodne využiť 
informácie získané z rôznych informačných 
zdrojov. 

  dokáže v danej komunikačnej situácii vhodne 
využívať slovnú zásobu s ohľadom na cieľ, 
obsah a adresáta komunikácie.  

  dokáže vyhľadať v texte explicitne a implicitne 
vyjadrené informácie vzťahujúce sa na danú 
tému a správne spojiť jednotlivé údaje do 
komplexnej informácie.  

 dokáže na základe explicitných a implicitných 
informácií v umeleckom texte analyzovať dej a 
vyvodiť pointu. 

  dokáže vysvetliť význam daných pojmov a 
určiť ich v texte.  

 dokáže vyhľadať určené lexikálne prostriedky 
v texte a posúdiť ich štylistický význam.  

 dokáže prispôsobiť lexiku textu vzhľadom na 

cieľ komunikačnej situácie. 

MEDV – 

komunikácia 

pomocou 

technických 

prostriedkov 

 

X/III  Nespisovné slová 
v súkromnej 
komunikácii 
 
Skratky 
v písomnej 
komunikácii (2) 
Značky 

Iniciálové skratky 

pri tvorbe textov funkčne využíva bohatstvo 

spisovnej a nespisovnej lexiky národného jazyka 

s ohľadom na žáner/slohový postup/štýl a cieľ 

komunikácie 

 

ŹIAK:-dokáže vysvetliť pojem skratka, vytvoriť ju 

a použiť v texte. 

-pri tvorbe textov funkčne využíva bohatstvo 

spisovnej a nespisovnej lexiky národného jazyka 

s ohľadom na žáner/slohový postup/štýl a cieľ 

 RGV – 

rozmanitosť 

slovenských 

nárečí 

 

OSR – 

rozmanitosť 

v ústnom i 

písomnom 

vyjadrovaní 
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Skratkové slová 
 

komunikácie 

X/IV III. Komunikácia 

v spoločnosti     
 Tvoríme príhovor  

      (prívet) 

Prednášame 

príhovor     (prívet)     

Základné pravidlá 

pri     prednášaní 

príhovoru  

Slávnostný 

príhovor (prívet) -  

prezentácie žiakov 

(prednes príhovoru) 

 

ŹIAK vie: 

- z navrhovaného súboru tém vybrať tému písa- 

  nia, ktorá je v súlade s komunikačnou situáciou 

- porovnať uvítací a záverečný príhovor 

- samostatne  sformulovať základné myšlienky 

- využiť vhodnú slovnú zásobu 

- ústne prezentovať vlastný príhovor 

- upraviť text na základe spätnej väzby od učite- 

  ľa a spolužiakov 

pochopiť funkciu a využitie rečníckeho prího- 

  voru 

- rozumieť pojmu artikulácia 

- začať a ukončiť príhovor, používať pritom  

  vhodné jazykové a mimojazykové prostriedky 

  (mimika, gestikulácia, postoj) 

- nahlas a plynulo prečítať svoj text, pričom  

  správne artikuluje, intonuje, prispôsobuje tem- 

  po svojho prejavu poslucháčom   

použiť vhodný spoločenský tón v súlade s cie- 

  ľom a prostredím komunikácie 

- aplikovať poznatky o prozodických vlastnos- 

  tiach vo svojom príhovore 

- plynulo a zrozumiteľne artikulovať a uplatňo- 

  vať primeranú silu hlasu 

- verejne spamäti odprezentovať vlastný príhovor 

- opraviť chybnú artikuláciu vo svojom prehovore 

- po upozornení učiteľom upraviť gestikuláciu a  

  mimiku 

 

- motivačný 
rozhovor, 
demonštrácia, 
dialóg, 
braistorming, 
tvorivé písanie, 
práca s textom, 
výklad,  
samostatná 
práca, metóda 
opakovania 
a precvičovania, 
Inscenačné 
metódy 
 

OSR – tvorivé 

písanie, 

vyjadriť 

svoje 

myšlienky 

písomnou 

formou 

 

 

XI/I  Slová cudzieho      ovládať členenie slovnej zásoby na slová do-  MUV –  
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II       pôvodu(3h)   máce a cudzie, charakterizovať ich 

- vyhľadať v texte cudzie slová, rozlíšiť domáce 

  a cudzie slová, poznať nesklonné cudzie slová 

- vysvetliť význam frekventovaných cudzích slov 

- nahradiť domáce slová slovami cudzieho pôvo- 

  du a opačne 

- poznať SCS a overiť v ňom pôvod slova 

európske 

jazyky 

 

XI/III   Výslovnosť  

      a pravopis slov 

      cudzieho pôvodu 

 Pravopisné              

cvičenia 

ZIAK vie: 

správne artikulovať a spisovne vyslovovať sla- 

  biky de, te, ne, le, di, ti, ni, li v domácich a cu- 

  dzích slovách, dodržiavať správnu dĺžku slabík 

- ovládať pravopis cudzích slov po mäkkých, 

  tvrdých a obojakých spoluhláskach (i – y) 

 OSR – 

dôležitosť 

vzdelania pre 

ďalší rast 

 

XI/IV   Kontrolný diktát č. 

2(Cudzie slová) 

 

Oprava kontrolného  

diktátu č. 2 

správne rozdeliť slová na konci riadka 

- aplikovať nadobudnuté vedomosti z ortografie 

- preukázať vedomosti a pravopisné zručnosti 

Pozná korektorské značky 

- opraví  vlastný text  

 

   

XI/V   Slová podľa       

  dobového výskytu 

Historizmy 

Archaizmy 

Zastarané slová 

Slovná zásoba 

 

 dokáže vyhľadať určené lexikálne prostriedky 
v texte a posúdiť ich štylistický význam.  

 dokáže v prečítanom texte vysvetliť význam 
slov, ktoré pozná.  

 dokáže na základe kontextu alebo pri 
jazykovej a štylistickej analýze textu odhadnúť 
význam slov, ktoré nepozná a overiť si ich v 
jazykových slovníkoch.  

  dokáže prispôsobiť lexiku textu vzhľadom na 
cieľ komunikačnej situácie.  

dokáže vybrať a používať vhodnú jazykovú 

príručku. 

 OSR – rozvíjať 

slovnú zásobu 

 

 

XII/I  Opakovanie            - upevňovať a sumarizovať získané vedomosti 

- zapamätať si potrebné fakty a definície 
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a zhrnutie učiva              

tematického celku 

 

 

TEST 

( 2. a 3. tematický 

celok) 

Vyhodnotenie testu 

 

a vedieť 

  demonštrovať ich znalosť  

- identifikovať pojmy, prakticky ich odlíšiť 

 

- aplikovať nadobudnuté vedomosti a spôsobilosti 

  osvojené v 2. a 3. tematickom celku 

XII/II IV. Slovné 

druhy    

 Opakovanie učiva      

o podstatných 

menách     

Aktivizácia 

poznatkov      

z nižších ročníkov 

 

Pomnožné 

podstatné mená 

Ustálené slovné 

spojenie / 

frazeologizmus(2) 

Žiak vie: 

definovať podstatné mená ako slovný druh 

- vyhľadať podstatné mená v umeleckom texte 

- rozlíšiť všeobecné a vlastné, konkrétne a ab- 

  straktné podstatné mená, identifikovať v texte 

- určiť gramatické kategórie a vzory podstatných 

  mien 

- ovládať pravopis podstatných mien 

 

-definovať pomnožné podstatné mená a uviesť 

  príklady 

- identifikovať pomnožné podstatné mená v tex- 

  te 

- rozlíšiť množné číslo podstatných mien od po- 

  množných podstatných mien 

- vysvetliť význam frazeologizmov, ktorých sú- 

  časťou sú pomnožné podstatné mená 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDV – 

elektronické 

slovníky 

 

 

XII/III  Pomnožné podstatné 

  mená 

  Rod pomnožných 

podstatných mien 

 

 - na základe pravidiel určiť rod a vzor pomnož- 

  ných podstatných mien 

- ovládať skloňovanie a pravopis názvov obcí re- 

  giónu 

- overiť pravopis pomnožných podstatných mien 

  v PSP 

 RGV – názvy 

obcí regiónu 
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I/I 
 

 Opakovanie  učiva     

 o prídavných men.  

 

 

 

 Aktivizácia 

poznatkov       

z nižších ročníkov 

 

Umelecký opis 

 

ovláda delenie prídavných mien na akostné a  

  vzťahové, privlastňovacie, identifikovať ich v  

  texte a vysvetliť ich funkciu 

- správne tvoriť privlastňovacie prídavné mená  

  (individuálne aj druhové) z podstatných mien 

- určiť gramatické kategórie prídavných mien 
- zaradiť prídavné mená ku vzorom  

- ovládať skloňovanie a pravopis prídavných 

mien 

   

I/II  Umelecký opis 

(Koncept) 

 

 

 

 

 

Príprava 1. školskej 

úlohy  

 

 

 

 

 

. 

1. písomná práca 

Žiak vie: 

- vyjadriť vlastný názor a svoje pocity 

- charakterizovať podstatu umeleckého opisu 

- vysvetliť a pochopiť funkciu básnických ume- 

  leckých prostriedkov v umeleckom opise 

- aplikovať vedomosti z literatúry o básnických  

  umeleckých prostriedkoch 

- samostatne sformulovať základné myšlienky 

- pochopiť rozdiel medzi opisom a rozprávaním 

- zostaviť osnovu, koncept 

- vybrať slová, vety a textové pasáže a použiť 

ich 

  vo vlastnom texte 

- zosúladiť slovnú zásobu s cieľom komunikácie  

  a využívať primerané štylistické prostriedky 

- ústne prezentovať svoj text 

- upraviť text na základe spätnej väzby od učite- 

  ľa a spolužiakov 

 

 ENV – krásy 

prírody 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSR – vyjadriť 

svoje 

myšlienky 

písomnou 

formou  

 

RGV – 
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Umelecký opis 

(Miesto, ktoré mám 

rád) 

(Opis obrázka) 

 

- napísať primerane zložitý, spisovný, myšlienko- 

  vo celistvý slohový útvar  

- využívať vo vetách správne tvary slov 

- aplikovať pravopisnú normu v písomnom preja- 

  ve 

- vykonať korektúry s využitím PSP a upraviť text 

  na čistopis s prihliadnutím na formálnu stránku 

 

prírodné krásy 

nášho regiónu 

I/III   Oprava  

1. písomnej práce 

Základné číslovky 

Radové číslovky 

- posúdiť text z hľadiska jazykovej správnosti 

- poznať korektorské značky 

- na základe analýzy textu identifikovať chyby a 

  opraviť ich 

 

Žiak:- 

ovláda delenie čísloviek na základné a radové, 

  uviesť príklad 

- charakterizovať základné a radové číslovky 

- rozoznať v texte základné a radové číslovky  

- ovládať skloňovanie základných a radových  

  čísloviek, určovať gramatické kategórie 

- rešpektovať pravopisné pravidlá a dodržiavať 

  pravopis základných a radových čísloviek 

- zaradiť číslovky ku vzorom päť, pekný, cudzí 

- v komunikačnej situácii používať základné a    

  radové číslovky 

  
 
 
 
 
 
MUV, FG- Vedieť 

diskutovať o vzťahu 
morálky a peňazí. 
Uviesť príklad 
finančne úspešného 
človeka vo svojom 
okolí. 
 
 
 

 

 

II/I  Násobné číslovky 

Skloňovanie 

násobných čísloviek 

Pravopis čísloviek 

charakterizovať a identifikovať v texte násobné 

  číslovky 

- rešpektovať pravopisné pravidlá a dodržiavať 

  pravopis násobných čísloviek (prípony –krát, 

  - násobný, raz, razy, ráz) 

 OSR, FG- 
Vysvetliť, ako sa 
líšia debetné karty 
od kreditných 
kariet, 
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 - poznať výnimky z rytmického krátenia 

- zaradiť číslovky ku vzorom pekný a cudzí 

II/II  Určité a neurčité  

 číslovky 

 

Opakovanie učiva 

o číslovkách 

 

Kontrolný diktát č. 

3 (Číslovky) 

 

Žiak: 

-vie vysvetliť rozdiel medzi určitými 
a neurčitými číslovkami, 

dokáže v texte identifikovať neurčité a určité 

číslovky. 

Žiak: 

-vie aplikovať nadobudnuté vedomosti 
z ortografie, vie na základe korektorských 
značiek skontrolovať text, identifikovať chyby 
a opraviť ich. 

 OŽZ – zásady 

správnej 

životosprávy 

 

OSR – 
neopakovať 

svoje chyby 

 

II/III   Analýza    a oprava 

chýb v diktáte 

 

Opakovanie 

učiva o slovesách 

Slovesá – ohybný 

slovný druh 

Plnovýznamové 

a neplnovýznamové 

slovesá 

Sloveso byť 

 

Jednoduchý 

a zložený tvar 

 

Opakovanie učiva 

- pozná korektorské značky 

- opraviť vlastný text  

 

Žiak vie: 

- charakterizovať slovesá ako slovný druh 

- identifikovať v texte plnovýznamové a neplno- 

  významové slovesá, vysvetliť ich funkciu 

- odlíšiť neplnovýznamové slovesá od plnovýz- 

  namových 

- poznať podstatu slovesa byť ako plnovýznamo 

vého a neplnovýznamového slovesa  

- rozlíšiť jednoduchý a zložený tvar slovies 

- identifikovať v texte zvratné a nezvratné slove- 

  sá a vysvetliť ich funkciu  

- poznať význam slov sa, si v zvratných slovesách 

- určiť gramatické kategórie slovies (osoba, čís- 

  lo, čas, slovesný spôsob) 

- z neurčitku vytvoriť požadované tvary slovies  

  (osoba, číslo, čas, slovesný spôsob) 
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o slovesách 

Slovesá 

Zvratné a nezvratné 

slovesá 

Gramatické 

kategórie slovies 

Neurčitok 

Časovanie slovies 

 

 

- aplikovať vedomosti o časovaní slovies 

III/II  Slovesný vid 
 

 

Dynamický opis 

vysvetliť pojem slovesný vid 

- rozlíšiť dokonavé a nedokonavé slovesá 

- zmeniť vidovú formu slovesa - vytvoriť od  

  nedokonavého slovesa dokonavé a opačne 

- pozná  základné znaky dynamického opisu 

- porovnať dynamický a statický opis, dynamic- 

  ký opis a rozprávanie, vedieť ich odlíšiť 

- uvedomiť si dôležitosť časovej postupnosti  

  úkonov a prítomnosť slovies pri tvorbe dyna- 

  mického opisu 

  
 
 
 

OŽZ – 

bezpečnosť pri 

práci 

 

 

 
III/III 

  

 Opakovanie učiva       

o slovných druhoch 

 

 

TEST 

(Ohybné slovné 

druhy) 

 

 
upevňovať a sumarizovať získané vedomosti 

- zapamätať si potrebné fakty a definície 

a vedieť   demonštrovať ich znalosť  

- argumentovať a aplikovať svoje znalosti o  

  ohybných slovných druhoch 

- aplikovať nadobudnuté vedomosti a spôsobilosti 

  z učiva o ohybných slovných druhoch 

 

 OSR – význam 

umeleckej 

literatúry pre 

rozvoj človeka 
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Vyhodnotenie testu 

- na základe analýzy identifikovať chyby a  

  opraviť ich 

III/IV  Príslovky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predložky 

 

 

 

 
Spojky 

Žiak vie: 

rozdeliť príslovky na miesta, času, spôsobu 

a príčiny, identifikovať ich v texte 

- odlíšiť príslovku od spojenia predložky s pod- 

  statným menom  (kde? – v triede) 

- tvoriť príslovky z prídavných mien  

  príponami –o, -e, -y,  uviesť príklady 

- stupňovať príslovky utvorené od akostných  

  prídavných mien, vysvetliť funkciu stupňovania 

- vytvoriť k príslovke antonymum, synonymum 

identifikovať v texte predložky 

- určiť väzbu predložky s daným pádom  

- používať správnu väzbu s pádom pri bežne po  

žívaných predložkových spojeniach (o 5 minút) 

- vysvetliť pojem vokalizácia predložiek 

- správne používať vokalizované predložky 

- charakterizovať spojky ako slová spájajúce vet 

né členy a vety, identifikovať ich v texte 

- poznať frekventované spojky a ovládať pravo- 

  pis čiarky pred spojkami 

- poznať delenie spojok na priraďovacie 

a podraďovacie 

- doplniť do vety vhodnú spojku 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

OSR – úcta 

k materinskému 

jazyku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

III/V V. Skladba    Veta-  

Jednoduchá veta  

- charakterizovať vetu, jednoduchú vetu 

- odlíšiť jednoduchú vetu od súvetia 

- ovláda delenie, tvoriť a určovať vety podľa  

  
 
 

 



14 

 

Vety podľa obsahu  

Melódia vety  

 

 

Opakovanie učiva          

o jednoduchej vete 

 

  obsahu na oznamovacie, opytovacie, 

rozkazovacie, želacie a zvolacie 

- určiť melódiu viet 

vymenovať hlavné vetné členy, charakterizovať 

  ich 

- doplniť do vety podmet a určiť, či je vyjadrený 

  alebo nevyjadrený, holý alebo rozvitý 

- poznať vyjadrenie podmetu podstatným me- 

  nom, zámenom 

- doplniť do vety prísudok a určiť, či je sloves- 

  ný alebo slovesno-menný (neslovesný), holý  

  alebo rozvitý 

- poznať vyjadrenie prísudku slovesom 

 
 
 
 

OŽZ – 

starostlivosť 

o chrup 

 

IV/I  Opakovanie učiva      

o jednoduchej vete 

GRAF 

 Aktivizácia 

poznatkov      

z nižších ročníkov 

- určiť podmet a prísudok 

- vyhľadať vo vete prisudzovací sklad a graficky  

  ho znázorniť 

- vytvoriť obidva typy dvojčlennej vety s rôznou 

  modalitou, pričom dodržiava správny slovosled 

  a správne používa interpunkčné znamienka 

 OŽZ – správna 

životospráva 

 

 

IV/II  Vedľajšie vetné 

členy: predmet 

 

Príslovkové učenie 
(určovací sklad) 

- vymenovať vedľajšie vetné členy, 

 charakterizovať ich 

- určovať v jednoduchej vete vedľajšie vetné čle 

ny: predmet, príslovkové určenie 

- rozlíšiť holé a rozvité vedľajšie vetné členy 

- premeniť holý vedľajší vetný člen na rozvitý a  

  opačne 

- poznať predmet vyjadrený podstatným menom, 

  zámenom 

- poznať príslovkové určenie vyjadrené príslov- 

  kou, podstatným menom 

- ovládať podstatu nadradeného a podradeného  

  vetného člena 

 OSR – rozmani 

tosť v ústnom i 

písomnom 

vyjadrovaní 
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- identifikovať vo vete určovací sklad a graficky  

  ho znázorniť 

- čítať a porovnávať údaje z grafu 

 

IV/III  Holá a rozvitá veta 

 

Viacnásobný vetný       

člen 

 

Vetný základ     

a jednočlenná veta 

 

Žiak: 

 vie vysvetliť rozdiel medzi holou a rozvitou 
vetou, 

vie rozviť holú vetu. 

 

-ovláda funkciu vetného základu ako základné- 

  ho vetného člena 

- pochopiť princíp výstavby jednočlennej vety 

- rozlíšiť, či je gramatické jadro vety vyjadrené  

  vetným základom alebo je rozčlenené na pod- 

  met a prísudok 

- určiť vetný základ v jednočlennej vete 

- tvoriť jednočlenné vety s rôznou modalitou 

- odlíšiť jednočlennú vetu od dvojčlennej vety 

- preštylizovať jednočlenné vety na dvojčlenné 

 MEDV – 

tlačené médiá 

 

IV/IV  Jednočlenná veta 

slovesná 

 

Jednočlenná veta 

neslovesná 

 

 Opakovanie      

vedomostí o vete 

 
 

- rozlíšiť a tvoriť jednočlenné vety slovesné a ne- 

  slovesné 

- určiť slovný druh, ktorým je vyjadrený vetný 

  základ (sloveso – podstatné meno, prídavné 

meno, príslovka, častica, citoslovce) 

 

Žiak. 

-ovláda základné pojmy a definície  zo skladby: 

  hlavné a vedľajšie vetné členy, jednočlenné  

 

(slovesné a neslovesné) vety, dvojčlenné (úplné  

  a neúplné) vety, vetný základ, holý, rozvitý  a  

  viacnásobný vetný člen 

 MEDV – 

tlačené médiá 
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V/I  Previerka vedomostí      

žiakov TEST 

 

Analýza  

nedostatkov     

a oprava chýb 

Źiak vie 

- aplikovať nadobudnuté vedomosti a spôsobilosti   

z učiva o skladbe 

-na základe analýzy identifikovať chyby a  

  opraviť ich na základe analýzy identifikovať 

chyby a  

   

   

V/II  Charakteristika 

osoby 

 

 

 

 

Charakteristika 

osoby 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. písomná práca 

Charakteristika 

osoby 

Źiak vie 

- vysvetliť pojem charakteristika osoby a vyme- 

  novať druhy charakteristiky 

- rozlíšiť vonkajšiu a vnútornú charakteristiku,  

  poznať rozdiel medzi nimi 

- pochopiť podstatu priamej a nepriamej  

charakteristiky 

samostatne sformulovať základné myšlienky 

- zostaviť osnovu, koncept 

- vytvoriť na zadanú tému charakteristiku s člene 

  ním textu na úvod, jadro, záver 

- zosúladiť slovnú zásobu s cieľom komunikácie 

-  ústne prezentovať svoju prácu 

- upraviť text na základe spätnej väzby od učiteľa 

  a spolužiakov 

 

- napísať primerane zložitý, spisovný, myšlienko- 

  vo celistvý slohový útvar  

- využívať vo vetách správne tvary slov 

- aplikovať pravopisnú normu v písom. prejave 

- vykonať korektúry s využitím PSP a upraviť text 

  na čistopis s prihliadnutím na formálnu stránku 

 OSR – 

charakterové 

vlastnosti 

človeka, 

ktorého 

obdivujem 

 

 

 



17 

 

 

(Literárny hrdina) 

(Filmový hrdina) 

 

 

  práce 

V/III  Oprava 2. písomnej 

práce 

- posúdiť text z hľadiska jazykovej správnosti 

- poznať korektorské značky 

- na základe analýzy textu identifikovať chyby a 

  opraviť ich 

 

   

V/IV VI. Opakovanie 

učiva zo 6. a 7. 

ročníka    

Opakovanie učiva zo 

6. a 7. ročníka    

 

Opakovanie učiva zo 

6. a 7. ročníka  

 
Kontrolný diktát č. 

4 

( Záverečné 

opakovanie   učiva 

zo 7. ročníka )    

- upevňovať a sumarizovať vedomosti získané v  

  6. a 7. ročníku 

- identifikovať pojmy, dokáže ich prakticky  

  Odlíšiť 

 

 

 

správne rozdeliť slová na konci riadka 

- aplikovať nadobudnuté vedomosti z ortografie,  

  lexikológie, morfológie, syntaxe 

- preukázať vedomosti a pravopisné zručnosti 

 

 

 

   

V/V  

 

 

 

VII. Projekt 

(4h)      

 Oprava kontrolného  

diktátu č. 4 

 

 

Pripravujeme projekt 

Projekt: 

Miesto, ktoré mám 

-pozná korektorské značky 

- opraviť vlastný text  

- posúdiť text z hľadiska jazykovej správnosti 
 
 
 
Źiak vie 

-vysvetliť pojem projekt a jeho funkciu 

- vybrať tému projektu  

  
 
 

MEDV – 

naučiť sa 

pracovať s mé-

diami vo svoj 
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rád 

Slávni rečníci 

Súčasní slovenskí 

spisovatelia 

Kalendár 

Tabuľka – názov, 

hlavička,                 

riadok, stĺpec 

- získať potrebné informácie s cieľom priblížiť  

  spracovanú  problematiku poslucháčovi  

- vytvoriť v skupinách vlastný projekt podľa  

  bodov osnovy 

- vysvetliť pojmy: tabuľka, názov, hlavička, ria- 

  dok, stĺpec 

- určiť jednotlivé časti tabuľky, pomenovať ich a 

  objasniť vzťahy medzi nimi 

- vecne a jazykovo správne odprezentovať 

vlastný   projekt pred spolužiakmi 

- vyjadrovať sa spisovne  

- posúdiť výkon svoj aj ostatných spolužiakov 

- vytvoriť záverečnú správu o projekte 

prospech 

 

VI   
Záverečné 
opakovanie 
2 hod 

 

Žiak: vie aplikovať nadobudnuté vedomosti 

z ortografie, vie na základe korektorských 

značiek skontrolovať text, identifikovať chyby 

a opraviť ich. 

 

   

  Výstupný test 
Analýza výstupného 
testu 

    

 


