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Disponibilná hodina sa využije na zmenu kvality výkonu pri rozvoji komunikačných 
schopností.  
 
 

Charakteristika predmetu 

Cieľom vyučovania slovenského jazyka a literatúry v prípravnom ročníku je rozvíjanie 
všetkých rovín jazykového prejavu žiaka (foneticko-fonologická, lexikálno-sémantická, 
morfologicko-syntaktická a pragmatická), všetkých foriem komunikácie a systematická 
príprava na rozvoj čitateľskej gramotnosti ako základu pre ďalšie druhy gramotnosti. 

 

Kompetencie 

Komunikatívne kompetencie sú zvládnuté vtedy, ak dieťa vedie monológ, nadväzuje a vedie 
dialóg a rozhovor s deťmi i dospelými, počúva aktívne a s porozumením myšlienky a 
informácie z rôznych médií, vyjadruje a komunikuje svoje myšlienky, názory, reprodukuje 
oznamy, texty, volí primeraný, kreatívny spôsob komunikácie vzhľadom na situáciu, 
komunikuje osvojené poznatky, prejavuje predčitateľskú gramotnosť, chápe a rozlišuje, že 
niektorí ľudia sa dorozumievajú aj inými jazykmi.  

Dieťa vie: 

- poznať svoje rodné meno a priezvisko, bydlisko, členov najbližšej rodiny a príbuzenské  
  vzťahy, 
- poznať okolie školy, iného spoločenského prostredia, 
- poznať základné pravidlá spoločenského styku ( pozdrav, predstavenie sa, požiadanie, 
  prosba, poďakovanie, a pod.), 
- poznávať a diferencovať nehudobné a hudobné zvuky (smer, výšku, dĺžku ,trvanie) ako 
  prípravu na poznávanie a diferenciáciu zvukov ľudskej reči, hlások, 
- poznávať a rozlišovať rod a číslo podstatných mien ako názvov predmetov a javov zo  
  známeho prostredia (skutočných i zobrazených), 



- pomenovať prebiehajúce činností, 
- použiť zámena namiesto podstatných a prídavných mien, 
- tvoriť jednoduché vety podľa situácie, podľa obrázkov, 
- odpovedať na jednoduché otázky, 
- formulovať jednoduché otázky, 
- doplňovať neúplné vety, 
- poznávať pojmy označujúce smer a polohu (hore, dolu, vedľa, pri, nad, pod, vpredu a vzadu, 
  jedna strana a druhá strana, vpravo a vľavo), 
· vedieť reprodukovať jednoduché riekanky, pesničky, 
 
 

 

Metódy a formy práce 

Využívame tieto vyučovacie metódy: 

- Metódy  humanistickej pedagogiky - individuálny prístup, partnerský vzťah, tvorivosť, 
samostatnosť a aktivita, dôvera a spolurozhodovanie 

-  Otvorené vyučovanie - výchova celistvej osobnosti, schopnej slobodného 
sebarozvoja, kvalitná komunikácia na základe partnerstva 

- Globálna výchova - celistvosť v procese výchovy a vzdelávania 
-  Tvorivo-humanistická výchova - tvorivý a ľudský prístup k výchove žiaka a potom aj 

k jeho vzdelávaniu 

Organizačné formy výučby využívame: 

- Základné: - vyučovacia hodina 
- Ostatné: - vychádzka - exkurzia - výlet - besedy - kurzy - praktické aktivity - terénne 

pozorovania  

Podľa počtu žiakov:  

      -   skupinové 
      -   individuálne 
 

Štandardy pre prípravný ročník 

 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Prežiť prvé dni v škole, pokúsiť sa o prvé povedané 
vety, radosť zo školskej práce, vedieť pomenovať 
predmety v triede. Poznať školské priestory 
a zamestnancov v nej, správne používať pojmy – 
učiteľka, učiteľ, riaditeľ, zástupkyňa riaditeľa, 
upratovačka. 
  

Trieda, škola- orientácia v bezprostrednom 
okolí školy a triedy. 



Poznať režim dňa základné hygienické a pracovné 
návyky – nové pojmy.  
Vedieť všetko komentovať slovami jednoducho 
a zreteľne. 

Hygiena- zaviesť hygienické a pracovné 
návyky. Zásady ochrany vlastného zdravia. 

Poznať svoje rodné meno a priezvisko, bydlisko, 
členov najbližšej rodiny, kamarátov v triede, 
učiteľky, oslovenie, pozdrav. Predstaviť seba a 
svojho kamaráta. 

Meno a priezvisko dieťaťa. Rodina a jej 
členovia. Postoje k členom rodiny 

Vedieť rozoznať zmeny v prírode a utvárať pojmy 
ako základ k porozumeniu reči, vedieť pomenovať 
dané ovocie a zeleninu – jablko, hruška, slivka, 
strom cibuľa, zemiaky, kukurica 
 
Vedieť rozprávať pomocou nápovedných obrázkov, 
jednoducho a zreteľne dej rozprávky. Otázky typu:,, 
Ako sa volali deti“. ,,Prečo ostali sami v lese“. Čo 
chcela urobiť ježibaba s Janíčkom“... 

Jeseň- vnímať krásy prírody. Učiť sa 
pomenovať druhy ovocia a zeleniny. 
Rozprávka o medovníkovom domčeku-  
detská rozprávka, počúvanie s porozumením 

Pomenovať a ochutnať konkrétne druhy ovocia 
a zeleniny. 
 
 
Pozorovať ovocné stromy, listy, zmeny v prírode 
a počasie. 
 
Vedieť rozprávať príbeh pomocou nápovedných 
obrázkov jednoducho a zreteľne. 
Reprodukovať text. 

Ovocie a zelenina- pomenúvanie a triedenie  
Vychádzka - pohyb ako prostriedok 
upevňovania zdravia. 
 
Príbeh jedného jabĺčka -počúvanie s 
porozumením 

Utvárať nové pojmy, osvojiť si poznatky 
o predmetoch a javoch okolitého sveta. Utvoriť 
režim dňa v triede  
Rozdeliť deň- spojiť s činnosťami – ráno, obed, 
večer. 
 
Spoznávať nové pojmy, ich správne používanie – 
prší, sneží, fúka vietor, svieti slnko, búrka... 
 
Osvojiť si poznatky o zmenách počasia a s tým 
súvisiace oblečenie. Naučiť sa správne pomenovať 
jednotlivé druhy oblečenia – nohavice, košeľa, 
sveter, čiapka...  

Režim dňa – utváranie nových pojmov, 
režimu dňa v škole 
 
Počasie - pojmy 
 
 
Počasie a oblečenie – pomenovať druhy 
oblečenia 

Utvárať nové pojmy, osvojovať si poznatky 
z predmetoch a javoch (papier, tabuľa, farbičky, 

Škola, pomôcky – utváranie nových pojmov 
Opakovanie - režim dňa v škole. 



kocky, lopta, prestávka, desiata, sám, spolu, hra) 
Rozhovor o jednotlivých vyuč. predmetoch a 
témach 
Rozlišovať vyuč. predmetov, spoznávať  nové 
pojmy. 
 
Vedieť použiť slová – prosím, ďakujem, vedieť 
kedy ich použiť, základy slušného správania. 
Pozdraviť, poďakovať a požiadať o pomoc. 

 
Požiadanie, prosba, poďakovanie - základné 
pravidlá kultúrneho správania. 

Kategorizovať pojmy. 
Správne pomenovať častí tela starostlivosť o telo, 
hygiena, 
Nakresliť samého seba, vedieť pomenovať častí tela 
na obrázku. 
Odstraňovať kresby hlavonožcov, dodržiavať 
proporcií postavy, správne používať pojmy. 
Vedieť poskladať ľudskú postavu. 

Vlastné telo – pomenovať časti tela, kreslenie 
postavy. 
 
  
Časti tela- skladanie ľudskej postavy 

Kategorizovať pojmy – jedlo (chlieb, čaj, maslo, 
syr, cibuľa ...), ochutnávať potraviny, rozoznávať 
základné chute 
Čítanie rozprávky – Divotvorný hrnček – jej rozbor 
Vedieť či je správna výživa, rozvíjať slovnú 
zásobu, dbať na dôležitosť jedla, správne 
pomenúvať jedla. 
Opakovať naučené pojmy, triediť podľa veľkosti 
a druhu. 

Jedlo 
 
 
 
 
Ovocie a zelenina 

Vedieť tvoriť nové pojmy, osvojovať si poznatky 
o predmetoch – stôl, stolička, obrus, tanier, príbor.  
 
Vedieť sa správať pri jedení, hygiena. Rozhovor 
s názornou ukážkou desiatovania. 
Zhodnotiť dej rozprávky, vedieť správne stolovať, 
zoznámiť sa s novými pojmami a vedieť ich využiť 
v bežnej komunikácii. 

Stolovanie - utvárať nové pojmy 
 
Hygiena a správanie sa pri jedení 
Rozprávka – Snehulienka a sedem trpaslíkov 
– video, DVD 

Utvárať a pomenovať nové pojmy (nohavice, šaty, 
tričko, čiapka..). Správne používať pojmy, 
rozlišovať farby, dbať na správnu výslovnosť. 
Obliekať – pojmy obliekať, vyzliekať, vyzuť, obuť, 
zapnúť... vedieť rozprávať o činnosti, komunikovať 
medzi deťmi navzájom a medzi deťmi a učiteľom, 
hravosť a prispôsobivosť detí, vedieť sa obliekať 
podľa rôznych situácií. 

Oblečenie 
Oblečenie –  tvorenie konkrétnych pojmov 
Hra s bábikami 



Vedieť vytlieskať, vyklopkávať naučené riekanky. 
Napodobňovať pohyby pier, jazyka, líc – 
napodobňovať mačku, pitie mlieka, riekanky... 
dodržať pravidlá hudobno-pohybových hier, 
uplatňovať spoluprácu v skupinovej 
hudobno-pohybovej alebo hudobnodramatickej 
hre, 
Utvárať senzomotorické predpoklady vývinu reči – 
prípravné dychové, hlasové a rytmické cvičenia – 
fúkať do ľahkých loptičiek, nádych a výdych 
s pohybom paži. Napodobňovať zvuky zvierat – 
sila, intenzita hlasu. Zlepšovanie a trénovanie 
pamäte. 

Rytmizácia 
Koordinácia pohybov Pravidlá a spolupráca 
v hudobno-pohybových 
hrách. Reakcie na zmenu tempa hudby. 
Súlad pohybu, hudby a textu hry. 
Dychové cvičenia 

Pozorovať zmeny v prírode – sneh, mráz, zima. 
Ako sa obliekať v zime a prečo? 
Utvrdzovať naučené učivo, fixácia. Správne 
používať naučené pojmy, trénovať pamäť. 

Počasie, zmeny v prírode, oblečenie 
Opakovanie 

Vedieť vysvetliť pojmy – sviatok, dar, vianočný 
stromček, ozdoba, koledy... Vyzdobiť a zútulniť 
prostredie v triede, popis činnosti- spoločná práca.  
Rozvíjať komunikáciu, popísať činnosti, správne 
používať pojmy 

Vianočné zvyky a tradície 

Poznať športové potreby – sane, lyže, palice, 
korčule a činnosti – sánkovanie, lyžovanie, 
korčuľovanie, stavanie snehuliaka Odstraňovať 
rečové chyby, trénovať pamäť a výrečnosť, rozvíjať 
komunikačné schopnosti. 

Zimné športy 

Vedieť ako sa chrániť pred chorobami, ako sa 
obliekať v danom ročnom období a ako 
predchádzať chorobám. Vedieť čo je zdravá výživa. 
 
Ťahal dedko repku – vzájomná pomoc, poznať 
členov rodiny. 

Zdravie a choroba - naučiť deti ako si chrániť 
zdravie, ako sa obliekať v zimnom období 
a ako predchádzať chorobám. 
 
Rozprávka 

Vedieť tvoriť pojmy – učíme sa, kreslíme, lepíme, 
hráme sa, varíme, upratujeme, perieme.  
Vedieť tvoriť jednoduché vety. 
Poznávať časové súvislosti, základná orientácia 
v čase – bolo, dnes, bude, včera, dnes, zajtra. 
Odpovede na otázky: Čo robiť? Čo robíme? Čo 
budeme robiť? 

Čo robím v škole a doma- tvorenie nových 
pojmov 
Orientácia v čase 

Pozorovať zmeny v okolitej prírode, stavať 
snehuliaka, vychádzka. 

Zimné športy a príroda v zime 
Urobím si snehuliaka 



Nacvičiť jednoduchú riekanku o snehuliakovi. 
Opakovať a utvrdzovať naučené pojmy. 

Zima, zdravie, oblečenie 

Vedieť odpovedať na otázky typu: Odkiaľ počuješ 
zvuk? (smer). Bežné zvuky (kľúče, klopkanie, 
vrecko, prskanie...). 
Pomenovať mená spolužiakov, rozvíjať priestorovú 
orientáciu – vpredu, vzadu, vedľa, pod, nad, pred. 

Zvukové hry a hádanky 
Rozvíjať sluchovú diferenciačnú schopnosť 
Ja a spolužiaci 

Vedieť utvoriť nové pojmy – mačka, pes, prasa, 
kôň, kohút. Vedieť básničky 
o zvieratách....Napodobňovať, priraďovať zvuky 
zvierat, mláďat. 
Vizuálne si zapamätať hlásku a, správne priradiť 
pojem k obrázku, pochopiť zadanú úlohu, 
komentovať činnosti, rozvíjať komunikačné 
schopnosti, báseň (Adam v škole...).Vedieť sluchom 
rozlišovať jednotlivé hlásky v slove, ich kvalitu a 
lokalizáciu, vyslovovať správne a zreteľne všetky 
hlásky. Trénovať pamäť, zapamätávanie si hlásky a, 
vyhľadávať v slovách a, rozvíjať slovnú zásobu. 

Domáce zvieratá - zdôvodnenie úžitku zvierat, 
tvorenie nových pojmov 
Zavedenie hlásky a 
Správna artikulácia hlások 

Vedieť tvoriť nové pojmy, osvojiť si poznatky 
o predmetoch a javoch okolitého sveta: kto kde 
býva, čím sa živí.  
 Zaujať pozitívne postoje k zvieracej ríši. 
 
Zvuková diferenciácia a, poznať hlásky na začiatku 
slova, na konci a vo vnútri slova. Rozoznávať veľké 
a malé tvary písmen. 
 

Voľne žijúce zvieratá 
 
 
 
Hláska a, A 
Rozvíjanie fonematického sluchu 

Osvojiť si poznatky o predmetoch a javoch 
okolitého sveta (kŕmenie, čistota, vzťah). Kŕmiť 
vtáčikov.  
Kategorizovať pojmy – práca s obrázkami 
a slovami. 
Vedieť tvoriť vety s použitím hlásky a, spoznať 
hlásku, vyhľadávať hlásku v slovách. Dôležitosť 
fixácie. 
Vizuálne si zapamätať hlásku e, vedieť správne 
priradiť pojem k obrázku. Báseň (Električka pekne 
ide... )atď.. 

Starostlivosť o zvieratká 
 
 
Utvrdzovanie a, A 
 
Zavedenie hlásky e 
Správna artikulácia hlások 

Poznať a pomenovať jarné kvety, nacvičiť 
jednoduchú riekanku, vychádzka. 
Trénovať pamäť, zapamätať si hlásku e, vedieť  

Jarné kvety - pohyb v prírode. 
Hláska e, E 
Rozvíjanie fonematického sluchu 



vyhľadávať e v slovách, rozoznávať veľké a malé 
tvary písmen, rozvíjať slovnú zásobu. 

Vedieť pomenovať – záhrada, pole, jarná zelenina – 
konkretizovať pojmy – kaleráb, reďkovka. 
Súvislosť – práca v záhrade a zelenina. Rozlišovať 
farby a chute zeleniny. 
Vedieť tvoriť vety s použitím hlásky e, spoznávať 
hlásku, vyhľadávať hlásku v slovách a vetách. 
Dôležitosť fixácie. 
 

Jarné práce - Utvárať nové pojmy. 
 
Utvrdzovanie e, E 

Vedieť pomenovať odlišnosti zovňajšku pohlaví. 
Triediť podľa výšky a pohlavia, určovať poradie, 
tvoriť jednoduché vety. Kde stojíš? Pri kom? Za 
kým? Kto stojí pred tebou? 
Vizuálne si zapamätať hlásku i, vedieť správne 
priradiť pojem k obrázku. Báseň ( Íha, íha ,íha...). 

Chlapec a dievča – učiť sa pomenovať 
a triediť odlišnosti. 
Zavedenie hlásky i 
Správna artikulácia hlások 

Vedieť význam nových pojmov, veľkonočné 
tradície, zvyky, veľkonočná tabuľa. Vychádzka – 
zber bahniatok, pozorovanie jarných kvetov. 
Zapojiť sa aktívne do prípravy osláv sviatkov a 
spoločenských udalostí vrátane udržiavania 
ľudových tradícií, 
Opakovať a utvrdzovať naučené a osvojené pojmy, 
riekanky, tvoriť jednoduché vety.  
Trénovať pamäť, zapamätať si hlásku i, vedieť 
vyhľadávať i v slovách, rozoznávať veľké a malé 
tvary písmen, rozvíjať slovnú zásobu. 

Veľká noc, jar - utvárať nové pojmy, kultúrne 
dedičstvo, sviatky a ich 
oslavy. 
Opakovanie 
 
 
Hláska i, I 
Rozvíjanie fonematického sluchu 

Utvárať nové pojmy – čo robia ľudia v okolí? 
Pošta, obchod, zdravotné stredisko, podľa 
miestnych podmienok. Poznať prácu učiteľa, 
rodiča, šoféra, predavačky. Vedieť tvoriť 
jednoduché vety.  
Dodržiavať bezpečnostné pravidlá. 
Vedieť tvoriť vety s použitím hlások a, e ,i , 
spoznávať hlásky, vyhľadávať hlásky v slovách a 
vetách. Dôležitosť fixácie. 
 

Remeslá - utváranie nových pojmov, tvorenie 
viet. 
 
Vychádzka. 
Utvrdzovanie i, I, a, A, e, E 

Vedieť pomenovať  pojmy – auto, vlak, loď, 
bicykel... Triediť prostriedky podľa miesta pohybu. 
Poznať slušné správanie sa v dopravných 
prostriedkoch. Zvukové hádanky. 
Vizuálne si zapamätať hlásku o, vedieť správne 

Dopravné prostriedky – tvoriť nové pojmy. 
 
 
Zavedenie hlásky o  
Správna artikulácia hlások 



priradiť pojmy k obrázku. Báseň ( Oto volá pod 
oknom...). 

 

Utvrdzovať osvojené pojmy z celkov remeslá, 
dopravné prostriedky, zvukové hádanky, hľadať 
schované predmety podľa nápovede, hmatu. 
Kimová hra. Multisenzorické hádanky. Začať, 
rozvíjať a dokončiť hru. 

Opakovanie hrou. Rozvíjanie vnímania 
a myšlienkových operácií. 
 
 
Časová rezerva 

Utvrdzovať pojmy – časti tela, počet. Pravo-ľavá 
orientácia. Hygiena tela, obliekať sa podľa ročných 
období, pomenovať činnosti s tým spojené. 
 
Trénovať  pamäť, zapamätať si hlásku o, 
vyhľadávať o v slovách, rozoznávať veľké a malé 
tvary písmen, rozvíjať slovnú zásobu. 

Naše telo- utvrdzovanie pojmov 
 
 
Hláska o, O 
 Rozvíjanie fonematického sluchu 

Utvrdzovať nové pojmy: Čo robí mamka? Tvoriť 
vety podľa obrázkov. Naučiť sa báseň a pieseň 
o mamke. Postavenie mamky ako člena rodiny. 
Zopakovať mená členov rodiny. 
 
Tvoriť vety s použitím hlások a, e ,i ,o spoznávať 
hlásky, vyhľadávať hlásky v slovách a vetách. 
Dôležitosť fixácie. 
 
Vizuálne si zapamätať hlásku u, správne priradiť 
pojmy k obrázku. Báseň (Auto volá tú, tú, tú ...) 

Mamička - pomoc, obdarovanie. 
 
 
Utvrdzovanie o, O  
a hlások a, A, e, E, i, I 
 
Zavedenie hlásky u  
Správna artikulácia hlások 
  

Vedieť opísať zariadenie domu a bytu, poriadok 
a čistotu. Kto so mnou býva? Triediť predmety 
z domácnosti podľa veľkosti 
 
Trénovať pamäť, zapamätať si hlásku u, 
vyhľadávať u v slovách, rozoznávať veľké a malé 
tvary písmen, rozvíjať slovnú zásobu. 

Domov 
 
 
Hláska u, U 
 Rozvíjanie fonematického sluchu 

Vedieť hrať – pexeso – dodržiavať pravidlá hry, 
práce v skupine, vo dvojici, vedieť prehrať. 
Hudobno-pohybové hry na školskom dvore. 
Vedieť tvoriť vety s použitím hlások a, e ,i, o, u, 
spoznávať hlásky, vyhľadávať hlásky v slovách a 
vetách. Dôležitosť fixácie. Dbať na správnosť 
vyslovených hlások. 
Vizuálne si zapamätať hlásku m, správne priradiť 
pojem k obrázku. Dbať na správnosť vyslovených 
hlások. 

Voľný čas - zoznámiť sa so spoločenskou 
hrou a pravidlami hry 
Utvrdzovanie u, U  
a hlások a, A, e, E, i, I, o, O  
Zavedenie hlásky m 
Správna artikulácia hlások 



Báseň (Mamka moja mamička...). 

Rozvíjať vnímanie a myšlienkové operácie.  
Vychádzka – pozorovanie prírody. Sledovať krásy 
prírody. 
Opakovať známe pojmy (prší, svieti slnko, kvitnú 
kvety...). 
 Nové pojmy – orgován, zlatý dážď.... 
Trénovať pamäť, zapamätať si hlásku m, 
vyhľadávať  m v slovách, rozoznávať veľké a malé 
tvary písmen, rozvíjať slovnú zásobu. 

Príroda – vychádzka do prírody, pozorovanie 
jarných zmien.  
 
Hláska m, M Rozvíjanie fonematického 
sluchu 

Vedieť sa tešiť zo sviatkov.  
 
 
Oboznámiť žiakov s ročným obdobím, zmeny 
a obliekanie. 
Vedieť správne tvoriť vety s použitím hlások m, a, e 
,i, o, u, spoznávať hlásky, vyhľadávať hlásky 
v slovách a vetách. Dôležitosť fixácie. Dbať na 
správnosť vyslovených hlások. 
 

MDD- pripraviť s pomocou detí pekný deň  
Leto 
Utvrdzovanie m, M 
a hlások a, A, e, E, i, I, o, O, u, U  
 
 

Voľno-časové činnosti s dôrazom na bezpečnosť, 
letné športy, námety na hry. 
Zhrnúť učivo, opakovať naučené hlásky, tvoriť vety, 
vyhľadávať hlásky v slovách, vetách. 

Prázdniny 
 
Zhrnutie 

 

Hodnotenie predmetu 

V prípravnom ročníku hodnotíme slovne stupňami: veľmi dobré výsledky, dobré výsledky, 
uspokojivé výsledky. Žiakov hodnotíme priebežne, verbálne, motivačne a ústne. 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy 

Environmentálna výchova: Škola, Hra, Jar, Domáce zvieratá, Voľne žijúce zvieratá 
Ochrana života a zdravia: Zdravie, Starostlivosť o svoje zdravie 
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: Rodina, Chlapec a dievča, Mama 
Dopravná výchova: Dopravné prostriedky 
Osobnostný a sociálny rozvoj: Ľudské telo, Spolužiaci, Jarné práce 
Estetická výchova: Oblečenie, Hygiena 
Rozvoj tvorivého myslenia: Denný režim , Remeslá, Hra 
Bezpečnosť a ochrana zdravia: Zdravie, Starostlivosť o zdravie 
Regionálna výchova: Vianoce, Veľká noc 
 

 


