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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  zložka literárna výchova 

Školský rok: 2017/2018 

Trieda: 7. A, 7.B 

Spracovala: Mgr. Katarína Udvardyová 

Učebný materiál:  Daniela Petriková : Literárna výchova 

   Jarmila Krajčovičová: Pomocník z literatúry 

    

Časová dotácia:         2 hod   týždenne           (   66      ročne) 
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M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 
práce: 

Prierezové 
témy: 

Pozná
mky: 

IX/I I. Úvod do literatúry 7. 

ročníka 

 

Úvodná hodina  

Ferko Urbánek: 
Desatoro čitateľa 

 
- Informovať žiakov o učive 7. ročníka.  

Oboznámiť ich s obsahom a cieľmi vyučovania 

literatúry 

 

 

 

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

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX/II   
Opakovanie učiva 
6. ročníka 

Pojmy-  báj, bájka, príslovie, porekadlo, 

pranostika, hádanka, anekdota, balada, povesť 

 

 

  
MDV, ENV, MUV, 

OSR 

 
 
 
 

IX/III,IV  

2. Umelecká 
literatúra v 
poézii 

Anekdoty- rozbor 

textu 

 

 

 

Žiak:  

- dokáže plynulo čítať súvislý umelecký text, 

pri hlasnom čítaní správne dýcha, artikuluje 

a dodržiava správnu výslovnosť.  

- dokáže vysvetliť a rozlíšiť pojem anekdota 

a uviesť príklad. 

 - dokáže vysvetliť podstatu humoru v 

anekdote z hľadiska deja, charakteristiky 

postavy a štýlu.  

 
 

 
OSR 

MDV 
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Poézia 

Ján Botto:Kukučka 

 

 

 

Janko Kráľ: Slovo 

 

 

 

Ján Francisci: 

Bratislavským 

bratom 

 

 

-dokáže vytvoriť krátky vtipný príbeh. Pri 

jeho tvorbe aplikuje svoje znalosti o 

anekdote.  

 

Žiak : 

-ovláda znaky poézie, odlíšiť poéziu a prózu 

- dbá na rytmické usporiadanie básnického  

  textu 

- vie: 

identifikovať v básni verš a strofu 

- analyzovať báseň z hľadiska témy, obsahu  

  a vonkajšej kompozície 

- vyhľadať zdrobneniny a vysvetliť ich funkciu 

 

Žiak vie: 

-sformulovať hlavnú myšlienku básne 

- vysvetliť pojem refrén a vyhľadať ho v texte 

- poznať podstatu sylabického verša 

- definovať pojem rým 

- vyhľadať v texte združený rým, zaznačiť ho 

 

 

 

 

 

-vysvetliť pojem sylabický veršový systém 

- vysvetliť pojmy verš, strofa, rým v súvislosti  

  s viazanou umeleckou rečou 

- vyhľadať slová, ktoré sa rýmujú 

 

 
MDV,ENV,MUV 

OSR,VMR 

FG - Opísať 

úspešnosť v 

ekonomickej 

oblasti. Vedieť 

diskutovať o 

vzťahu morálky a 

peňazí. Uviesť 

príklad finančne 

úspešného 

človeka vo svojom 

okolí. 

 
 
 
 

X/I  Janko Matúška: 
Lúčenie 
 
 

-recitovať báseň  s rešpektovaním  rytmického   

usporiadania básnického textu, správne 

artikulovať a dodržiavať spisovnú výslovnosť 

- pochopiť vonkajšiu kompozíciu literárneho  

  diela – verš, strofa,  nadpis 

 OSR,VMR 
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Ján Smrek: 
Najčistejšia láska 

- v texte básne vyhľadať a určiť básnické 

umelecké prostriedky, vysvetliť ich funkciu 

 

 

- vyjadriť tému a sformulovať hlavnú myšlienku 

- vyhľadať v texte striedavý rým, graficky ho  

  zaznačiť 

- interpretovať umelecký text vlastnými slovami 

 
 
 
 

VMR – láska 

k deťom 

 

X/II  Július Lenko: Dcérke 

 

 

Vojtech Mihálik  

      Boháčka 

      Za rúčky 

. porovnať báseň s básňou Jána Smreka 

Najčistejšia láska  

- vyhľadať v texte obkročný rým, graficky ho   

zaznačiť 

 

 

 

- pozná vonkajšiu kompozíciu literárneho  

  diela – verš, strofa 

- vie porovnať texty básní s básňami 

predchádzajúcich autorov z hľadiska formy 

a vyhľadať spoločné a odlišné znaky v hlavnej 

myšlienke, téme, obsahu 

- vie rozpoznať voľný verš v básni, všimnúť si 

jeho   nepravidelnosť 

- vie rozlíšiť voľný a viazaný verš 

 OSR – budúc-

nosť detí, má 

každý vo svojich 

rukách 

 

 

OSR – úcta 

k rodnému 

kraju 

 

 

X/III   
Opakovanie t. c. 
poézia 
TEST 

    

X/IV  PIESNE  

Kamil Peteraj  

  Bosá láska 

 Mince na dne fontán 

  

 -vysvetliť pojem populárna pieseň 

- interpretovať text populárnej piesne vlastnými  

  slovami 

- analyzovať text populárnej piesne z hľadiska  

  témy, štylizácie 

 MEDV – 

počúvanie 

hudobných 

ukážok 
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Ľuboš Zeman  

      Umenie žiť 

 

 

 

-sformulovať hlavnú myšlienku v texte populár- 

  nej piesne 

- vysvetliť pojem refrén, vyhľadať ho v texte 

  a vysvetliť jeho funkciu 

- vyhľadať básnické umelecké prostriedky v  

  texte a pomenovať ich 

 

 

MEDV – 

počúvanie 

hudobných 

ukážok 

 

XI/I 
II 

 Jozef Urban  

      Voda čo ma drží 

nad  vodou 

 

Miroslav Válek  

      Jesenná láska 

- analyzovať text populárnej piesne z hľadiska  

  témy, štylizácie a metriky 

- sformulovať hlavnú myšlienku piesne 

- vyhľadať básnické umelecké prostriedky v  

  texte 

- interpretovať text populárnej piesne vlastnými  

  slovami, vyjadriť svoje pocity 

- postrehnúť nepravidelnosť vo výstavbe strof 

 MEDV – 

počúvanie 

hudobných 

ukážok 

 

 

XI/III  Zuzana Smatanová  

      Miesto kde sa  

      neumiera 

 

No Name – Čím to je 

-analyzovať  text  populárnej piesne z hľadiska  

  témy, štylizácie   

- postrehnúť netradičné formy vyjadrovania  

  autora ( nepoužíva interpunkciu) 

-sformulovať hlavnú myšlienku piesne 

 OSR – poznať 

súčasnú 
populárnu 
hudbu 

 

XI/IV   Opakovanie a  

  zhrnutie učiva 

  tematického celku 

 

Previerka vedomostí  

      žiakov TEST 

- upevňovať a sumarizovať získané poznatky 

- zapamätať si potrebné fakty a definície a ve- 

  dieť demonštrovať ich znalosť 

- argumentovať a aplikovať svoje znalosti z te- 

  matického celku 

 

   

XI/V   Analýza  

nedostatkov  

  a oprava chýb 

-na základe analýzy identifikovať chyby a  

  opraviť ich 
   

XII/I 3. Umelecká  - vysvetliť pojem poviedka  VMR – vzťah  
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literatúra v próze       J. G. Tajovský  

       Do konca 

 

- vysvetliť pojem hlavná postava a identifiko- 

  vať ju v texte 

- charakterizovať hlavnú postavu poviedky  

- vysvetliť archaizmy a ich súvislosť s obdobím 

  vzniku literárnej ukážky 

- vysvetliť súvislosť medzi názvom poviedky a 

  vlastnosťami starého otca 

k starým rodičom 

 

XII/II    

J. C. Hronský  

      Do školy 

 

Martin Kukučín  

      Z teplého 

hniezda 

 

- charakterizovať jednotlivé postavy a svoje  

  tvrdenie podložiť argumentmi 

- charakterizovať prostredie literárneho diela 

- prerozprávať dej literárneho diela – ako hlavný 

  znak prozaického diela, reprodukovať text 

- subjektívne zhodnotiť prečítaný text a obhájiť 

  vlastný názor 

- postrehnúť humor v literárnom diele 

  

VMR – vzťahy 

rodičov a detí, 
medziľudské 
vzťahy 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

XII/III  Ľubica Suballyová 

      O medailách a  

       pomaranči 

 

 - určiť hlavné a vedľajšie postavy a charakteri- 

  zovať ich z čitateľského hľadiska 

- reprodukovať prečítaný text, pochopiť čítanie  

  ako prostriedok sebarozvoja 

- sformulovať vlastné hodnotenie prečítaného  

  textu a podložiť svoje stanovisko argumentmi 

- vyjadriť tému a sformulovať hlavnú myšlienku 

 

 OSR – efektívne 

využívanie VČ 

 

 

I/I 
 

 Gabriela Futová  

Poškoláci 
Vnútorná kompozícia 

literárneho diela 

-vytvoriť vlastnú verziu pokračovania príbehu 

- na základe analýzy literárneho diela identifi-  

  kovať jeho vnútornú kompozíciu a svoje  

  tvrdenie zdôvodniť   

- určiť hlavné a vedľajšie postavy diela a cha- 

  rakterizovať ich, rozlíšiť kladné a záporné li- 

 OSR – vzťahy 

medzi 

spolužiakmi 

VMR – pozitívny 
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Dialóg    

Monológ 

Slang 

 

  terárne postavy 

- vyjadriť vlastný názor na umelecký text 

a negatívny vplyv 

rovesníckych 

skupín 

 

 
I/II 

  

Kalo Uhrík  

      Machova svorka 

 

 

 

 

Marta Hlušíková  

      Srdce v ofsajde 

 

-- pochopiť vnútornú kompozíciu diela 

- rozlíšiť v texte pásmo rozprávania autora a  

  pásmo prehovoru postáv (pásmo rozprávača 

a   pásmo postáv) 

- vyhľadať básnické umelecké prostriedky a  

  vysvetliť ich význam v neviazanej umeleckej  

  reči 

- vysvetliť pojem ja - rozprávanie 

- charakterizovať hlavnú postavu, postrehnúť  

  zmeny v povahe a názoroch hlavného hrdinu 

  

ENV – vzťah 

človeka 

k zvieratám 

OŽZ – zvieratá 
v nebezpečenst
ve 
VMR 

 

I/III  Ján Babarík – 
Mobil 
 
Hana Košková  

      Prekvapenie s 
vranou 

Vie: 

 rozlíšiť  vnútornú kompozíciu poviedky 

- charakterizovať hlavnú postavu 

- na základe analýzy prerozprávať obsah lite- 

  rárneho diela 

  

OSR – rozvoj 

fantázie 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

II/I  Opakovanie a  

 zhrnutie učiva 

 tematického celku 

 

TEST 

- zapamätať si potrebné fakty a definície a ve- 

  dieť demonštrovať ich znalosť 

- argumentovať a aplikovať svoje znalosti z  

  celku: Detský hrdina v literatúre 
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II/II 

  

B) Dobrodružstvo v 

literatúre     

Rudyard Kipling  

Mauglí 

 

 

vysvetliť pojem dobrodružná literatúra 

- aplikovať svoje znalosti o literárnej postave a 

  charakterizovať ju z čitateľského hľadiska 

- zhodnotiť konanie a myslenie postáv a svoje  

  stanovisko podložiť argumentmi 

- odlíšiť realitu a fikciu v umeleckom diele 

  

OŽZ – 
rešpektovať 

zákonitosti 

prírody 

a postavenie 

človeka v nej 

 

 

II/III   Jack London  

      Sivé vĺča 

 

 

- identifikovať základné znaky dobrodružnej  

  literatúry 

- vysvetliť pojem rozprávač a v texte identifiko- 

  vať jednotlivé formy rozprávača 

- nájsť jazykové prostriedky, ktorými autor do- 

  sahuje dramatické napätie 

- vypísať kľúčové slová, na základe analýzy  

  vytvoriť dejovú osnovu  

- na základe analýzy prerozprávať obsah 

úryvku 

 OSR – význam 

umeleckej 

literatúry pre 

rozvoj človeka 

 

 

III/II  Gill Harveyová  

               Rivali 
- identifikovať vnútornú kompozíciu a svoje  

  tvrdenie zdôvodniť na základe ukážky 

- vytvoriť dejovú osnovu diela 

- na základe analýzy prerozprávať obsah lite- 

  rárneho diela 

  

ENV – vzťah 

človeka k 

zvieratám 
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III/III 

  A. C. Doyle  

  Na ten obraz nikdy       

      Nezabudnem 

 

 
C) Fantasy literatúra  
Igor Molitor, Muška 

      Molitorová  

 Dievčatko z Krajiny 

      Drakov 

                                                                        
 

- vypísať kľúčové slová, na základe analýzy  

  vytvoriť dejovú osnovu a prerozprávať obsah 

- vytvoriť vonkajšiu a vnútornú charakteristiku 

  ľudoopa 

- rozlíšiť fakty a fikciu, reč autora a reč postáv 

 

- identifikovať základné znaky fantasy literatúry 

- porovnať fantasy literatúru  s realistickou lite- 

  ratúrou 

- aplikovať svoje znalosti o literárnej postave a 

  charakterizovať ju z čitateľského hľadiska 

 

  

 
 
 
 

 

III/IV, V  Rick Riordan  

    Percy Jackson – 

Zlodej     blesku 

 

 

D) Detektívka                                                                               

Thomas Brezina  

Hľadači pokladov – 

sedem odkazov 

lúpežných rytierov 

- vysvetliť pojem rozprávač a  identifikovať v   

  texte formu rozprávača 

- rozlíšiť fikciu a realitu, fantastické a reálne  

  Postavy 

 

 

- vysvetliť pojem detektívka 

- nájsť jazykové prostriedky, ktorými autor do- 

  sahuje dramatické napätie a svoje tvrdenie  

  zdôvodniť 

- charakterizovať hlavnú postavu detektívky –  

  detektíva 

- zaznamenávať a získavať indície pri riešení 

  detektívnej zápletky 

  
 
 
 
 
 
 

OSR – rozvoj 

logického 

myslenia 

 

IV/I  Opakovanie a  

 zhrnutie učiva 

  tematického celku 

- sumarizovať získané poznatky 

- zapamätať si potrebné fakty a definície a ve- 

  dieť demonštrovať ich znalosť 

- argumentovať a aplikovať svoje znalosti z te- 

  matických celkov 
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IV/II   Previerka 

vedomostí      žiakov 

TEST 

- správne aplikovať vedomosti z uvedených 

tematických celkov 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 
IV/III 

  

Karl May              

Šľachetnosť Old  

   Shatterhanda   

 

- vysvetliť pojem western 

- určiť hlavné a vedľajšie postavy diela a cha- 

  rakterizovať ich, rozlíšiť kladné a záporné li- 

  terárne postavy 

  

OŽZ – človek 

v nebezpečenstv

e 

 

 

IV/IV  Poklad 

v Striebornom jazere 

- filmové 
spracovanie DVD 
 

- porovnať literárnu ukážku a filmové 

spracovanie westernu 

 MED pocho- 

piť jednotu 

obrazu,slova,  

hudby vo filme 

 

V/I  .  L. Welskopfová-  

       Henrichová  

       Synovia Veľkej   

       medvedice 

  - určiť hlavné a vedľajšie postavy diela a cha- 

  rakterizovať ich, rozlíšiť kladné a záporné li- 

  terárne postavy 

   

V/II  F) Robinsonáda                                                   
Daniel Defoe  

Robinson Crusoe 

 

 

 

 

 

- vysvetliť pojem robinsonáda 

- vysvetliť pôvod názvu prozaického žánru  

  robinsonáda    

- aplikovať svoje znalosti o literárnej postave a 

  charakterizovať ju z čitateľského hľadiska 

- vypísať kľúčové slová, na základe analýzy  

  ukážky vytvoriť dejovú osnovu a prerozprá- 

  vať obsah 

  

OSR – 
pracovitosť, 
rozvážnosť, 
vynaliezavosť 
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V/III  Robinsonáda –  

      filmové 
spracovanie 

- porovnať literárnu ukážku a filmové spraco- 

  vanie westernu 
 MEDV - pocho- 

piť jednotu 

obrazu, slova,  

hudby vo filme 

 

V/IV  Scott O´Dell – 

Ostrov  belasých 

delfínov 

  

   

- aplikovať svoje znalosti o literárnej postave a 

  charakterizovať ju z čitateľského hľadiska 

- reprodukovať prečítaný text 

 

 

   

V/V  

 

 

 
 

 Opakovanie a  

  zhrnutie učiva 

  tematického celku 
TEST(west,robin.) 

 
 

- zapamätať si potrebné fakty a definície a ve- 

  dieť demonštrovať ich znalosť 

- argumentovať a aplikovať svoje znalosti z te- 

  matických celkov 
 

   

 

  
 
 
 

 

VI 4. Dramatické 
umenie   

A) Rozhlasová 
hra   

.Jana Bodnárová  

 Starec a počítačový       

 chlapec 
                      

- definovať pojem rozhlasová hra 

- pochopiť rozhlasovú hru ako literárno-drama- 

  tický žáner 

- vysvetliť funkciu zvukových efektov v rozhla- 

  sovej hre 

- sformulovať hlavnú myšlienku dramatického  

  textu 

 

   

  B) Filmové 
umenie   

J.C. Hronský   

 Sokoliar Tomáš      
 
J. C. Hronský            

charakterizovať literárne postavy 

- pochopiť vzájomné vzťahy medzi postavami 

 

 

 

 

 

 MEDV – 
pochopiť 
jednotu 
obrazu, slova, 
hudby vo filme 
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Sokoliar Tomáš 

     - filmové 
spracovanie                                         

- porovnať literárnu ukážku a filmové spraco- 

  vanie povesti 

  Filmový scenár - definovať pojem scenár 

- rozlíšiť literárny a technický scenár 

- charakterizovať základné rozdiely medzi lite- 

  rárnym a technickým scenárom 

- vysvetliť rozdielne mená hlavných postáv v li- 

  terárnej predlohe a v scenári 

   

   
Záverečné 
opakovanie 

    

 

Pojmy zavedené v 7. ročníku: umelecká literatúra, rozhlasová hra, monológ, obkročný rým, prerývaný rým, voľný verš 

 


