Назив предмета
Циљ

СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ
КУКУЛТУРЕ
Циљ учења словачког језика и књижевности је унапређивање
језичке и функционалне писмености; стицање и неговање
језичке и књижевне културе, употреба језика у билингвалној
средини; оспособљавање за тумачење и вредновање књижевних
дела; афирмисање и прихватање вредности хуманистичког
образовања и васпитања ученика; развијање личног,
националног и културног идентитета, љубави према матерњем
језику, традицији и култури словачког народа и других народа и
етничких заједница.

Разред
Недељни фонд часова

четврти
2 часа

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити
у стању да:
−

разуме језик као систем и
разликује његове функције;

−

препозна особине књижевних
језика пре озакоњења књижевног
језика Људовита Штура и његових
сарадника;
препозна у тексту особине
уметничког, разговорног и
научног стила;

-

−

ОБЛАСТ/ТЕМА

ЈЕЗИК

правилно попуни различите
формуларе и обрасце;

−

познаје синтактичке јединице и
све делове реченице;

−

познаје врсте реченица;

−

познаје правила ритмичког закона;

САДРЖАЈИ
Општи појмови о језику.
Место језика у људском
животу. Својства језика и
његове функције. Језик и
комуникација. Основне
науке које се баве језиком.
Историја књижевних
језика код Словака.
Синтакса
Стилистика

познаје изузетке из ритмичког закона
−

−

објасни појам и значај
књижевности као уметности речи
и утврди њене сличности/разлике
у односу на друге уметности и
области културе;
тумачи књижевно дело са
разумевањем његових жанровских
карактеристика и
књижевноисторијског контекста,
користећи у анализи структурне и
стилистичке елементе дела и

КЊИЖЕВНОСТ

Књижевност као уметност
речи
Појам и врсте уметности.
Књижевност и друге
уметности. Смисао и значај
књижевности као уметности
речи.
Читање и проучавање
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употребљавајући секундарне
изворе;
−

књижевности
Књижевни родови и врсте
Савремена словачка
књижевност
Дијалог књижевних епоха

дискутује о елементима родне
осетљивости у савременим
словачким књижевним делима;

- састави текст примењујући
различите облике
књижевноуметничког стила;
- правилно распореди грађу при
писању састава;
- користи наизменично за
једнаке споразумне циљеве
словачки и српски језик

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

- чита с разумевањем књижевне
и остале типове текстова.

Усмено и писано
изражавање.
Систематично усмено
излагање на задате теме.
Обликовање пасуса у смисаоне
целине у писаном саставу.
Аргументативни текст –
усмено и писано обликовање.
Избор из секундарне
литературе, публицистичких
текстова, различитих
енциклопедија и речника.
Правопис.
Основни принципи правописа
словачког књижевног језика.
Правопис и правописни
приручници и служење њима.

SLOVENSKÝ JAZYK S PRVKAMI NÁRODNEJ KULTÚRY

Všeobecná kompetencia predmetu

Žiak má vedomosti z oblasti slovenského jazyka a slovenskej a svetovej literatúry. Ovláda ústnu
a písomnú komunikáciu: hovorí a píše v súlade s pravidlami slovenského jazyka, tvorí logický a
štylisticky zosúladený hovorený prejav a písaný text, rozumie a kriticky premýšľa o tom, čo
prečíta, má vyvinutú slovnú zásobu. Číta, prežíva a analyzuje literárne dielo; využíva čítanie, aby
lepšie pochopil seba, iných a svet vôkol seba; prečítal najdôležitejšie literárne diela zo svojho
národného a svetového kultúrneho dedičstva. Má zvyk a potrebu rozvíjať hovorenú a čitateľskú
kultúru kvôli vlastnému zdokonaľovaniu, ale aj kvôli zachovaniu a obohacovaniu národnej
kultúry.
Základná úroveň
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Hovorí jasne a plynule, uplatňuje pritom pravidlá spisovného jazyka; má vypestovanú kultúru
pozorne počúvať cudzí výklad. Tvorí jednoduchší hovorený prejav alebo písaný text, ktorý je
logický, dobre štruktúrovaný a štylisticky zosúladený; ovláda základné písané žánre dôležité pre
školenie a zapojenie sa do spoločenského života. Na rôzne účely číta jednoduchšie literárne a
neumelecké texty, rozumie jednoduchšie literárne a neumelecké texty a kriticky uvažuje nad
jednoduchým literárnym a neumeleckým textom.
Má základné vedomosti o jazyku vôbec; rozlišuje spisovný slovenský jazyk od nárečia a má
potrebu učiť sa, chrániť a pestovať spisovný jazyk. Má základné vedomosti o hláskach, slovách a
vetách slovenského jazyka a vie používať určité gramatické pravidlá v reči a v písme. Má
rozvinutú slovnú zásobu v súlade so strednou úrovňou vzdelávania a slová používa v súlade so
situáciou.
Pozná autorov diel z povinného školského programu a lokalizuje ich do kontextu tvorby a do
literárnohistorického kontextu. Uvádza základné literárnohistorické charakteristiky jednotlivých
literárnych období, smerov a skupín v rozvoji slovenskej a svetovej literatúry a dáva ich do
súvisu s dielami a spisovateľmi z povinného čítania zo školského programu. Všíma si a
príkladmi argumentuje základné poetické, jazykové, estetické a štruktúrne charakteristiky
literárnych diel z povinnej školskej lektúry. Formuje si čitateľské zvyky a vedomosti a
uvedomuje si význam čítania pre vlastný duchovný vývoj.
Má pozitívny vzťah ku podujatiam, ktoré prezentujú jazykové a kultúrne hodnoty svojho národa.

Stredná úroveň
Hovorí pred auditóriom o témach z oblasti jazyka, literatúry a kultúry; zostavuje zložitejší
hovorený prejav alebo písaný text, presne vyjadruje svoje idey; na rozličné účely číta zložitejšie
literárne a neumelecké texty a má formovaný čitateľský vkus prislúchajúci vzdelanému
človekovi; rozumie a kriticky uvažuje nad zložitejším literárnym a neumeleckým textom.
Má široké spektrum vedomostí o jazyku vôbec a základné vedomosti o jazykoch sveta. Pozná
základné charakteristiky nárečí slovenského jazyka a zaraďuje vývoj spisovného jazyka
Slovákov do spoločenského, historického a kultúrneho kontextu. Má široké spektrum vedomostí
o hláskach, slovách a vetách slovenského jazyka a vie tie vedomosti uplatniť pri vyjadrovaní a
písaní. Má bohatú slovnú zásobu a jazyk chápe ako veľký počet možností, ktoré mu slúžia na to,
aby sa správne a presne vyjadroval.
Analyzuje kľúčové prvky štruktúry literárneho textu ako i jeho tematické, ideové, poetické,
štylistické, jazykové, kompozičné a žánrové vlastnosti. Pozná literárne termíny a adekvátne ich
uplatňuje pri analýze literárnych diel, ktoré sú určené programom. Samostatne si všíma a
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analyzuje problémy v literárnom diele a vie argumentovať faktami svoju mienku na základe
primárneho textu. Používa odporúčanú sekundárnu literatúru pri analýze literárnych diel
určených programom.
Má pozitívny vzťah ku podujatiam, ktoré prezentujú jazykové a kultúrne hodnoty svojho národa
a iných národov.
Pokročilá úroveň
Diskutuje o zložitých témach z jazyka, literatúry a kultúry, ktoré sú určené učivom; má vyvinuté
hovorové schopnosti; píše odborný text na témy z jazyka a literatúry; kriticky sa hlbšie zamýšľa
nad zložitejším literárnym a neumeleckým textom, zapája aj autorove štylistické postupy; buduje
vedomie o sebe ako čitateľovi.
Má podrobnejšie vedomosti o jazyku vôbec, ako i o gramatike slovenského jazyka. Má základné
vedomosti o slovníkoch a vie používať rôzne druhy slovníkov.
Kriticky číta, analyzuje a hodnotí zložitejšie literárne diela z povinného a voliteľného školského
programu. Používa viacero metód, aspektov a komparatívnych prístupov v analýze literárneho
textu. Svoj posudok o literárnom diele odôvodňuje argumentmi, pričom má stále na zreteli
primárny text, ako i iné texty, analyzuje a porovnáva ich poetické, estetické, štruktúrne a
lingvistické vlastnosti, vrátane i zložitejšie štylistické postupy. Rozširuje si čitateľské vedomosti
a uplatňuje stratégie čítania, ktoré sú v súlade s typom literárneho diela a s čitateľskými cieľmi
(zážitok, výskum, tvorba).
Má pozitívny vzťah ku podujatiam, ktoré prezentujú jazykové a kultúrne hodnoty svojho národa
a iných národov a aktívne berie účasť v nich.
Špecifická predmetová kompetencia: JAZYK
Základná úroveň
Má základné vedomosti o tom, čo je jazyk všeobecne a ktoré má funkcie; uctieva si svoj jazyk a
uctieva si aj jazyky iných národov. Pozná základné charakteristiky nárečí slovenského jazyka a
má vedomosti o nárečovom podklade spisovného jazyka; má základné vedomosti o rozvoji
spisovného jazyka, písma a pravopisu Slovákov. Má základné vedomosti o hláskach slovenského
jazyka; pozná slovné druhy, uplatňuje normu spisovného jazyka pri jednotlivých tvaroch slov a
pri tvorení slov; správne tvorí vetu a vie analyzovať vety utvorené podľa základných typov. Má
základné vedomosti o význame slov; pozná najdôležitejšie slovníky slovenského jazyka a vie ich
používať. Vie prezentovať vlastné názory, vyjadruje sa jasne a plynule, uplatňuje pravidlá
spisovného jazyka a pravidlá zdvorilosti; má vypestovanú kultúru pozorne počúvať cudzí výklad.
Ovláda písanie jednoduchých foriem a základných žánrov (list, biografia, prosba, sťažnosť,
žiadosť, prezentácia a pod.), uplatňuje základné pravidlá spisovného jazyka. Na konci
stredoškolského vzdelávania vie napísať maturitnú prácu a uplatniť pravidlá pri písaní odbornej
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práce. Vie preložiť kratší odborný text zo slovenčiny do srbčiny alebo opačne a pritom uplatňuje
normu slovenského spisovného jazyka.
Stredná úroveň
Má široké spektrum vedomostí o jazyku vôbec a základné vedomosti o jazykoch sveta, ich
vzájomnom vzťahu a typoch. Pozná základné charakteristiky nárečí slovenského jazyka a
základné pravidlá výslovnosti. Má široké spektrum vedomostí o hláskach slovenského jazyka;
pozná pravidlá spisovnej výslovnosti, pravidlo o rytmickom krátení; má široké spektrum
vedomostí o slovných druhoch, ich tvaroch a spôsoboch tvorenia; pozná typy viet a analyzuje
vety utvorené podľa rozličných typov. Má bohatú slovnú zásobu a vie používať zodpovedajúce
vhodné slová v súlade s príležitosťou; je zameraný na obohacovanie vlastnej slovnej zásoby.
Zreteľne číta a stará sa o svoj vlastný prejav. Zostavuje zložitejšie písané texty na rôzne témy a
uplatňuje normu spisovného jazyka. Používa odbornú literatúru a vie napísať správu a referát.
Vie preložiť odborný text zo slovenčiny do srbčiny alebo opačne a pritom uplatňuje normu
slovenského spisovného jazyka.
Pokročilá úroveň
Má rozsiahlejšie vedomosti o jazyku všeobecne a rozsiahlejšie vedomosti z gramatiky
slovenského jazyka (zložení slov, význame pádov a slovesných tvarov, štruktúry vety); vie
používať rôzne druhy slovníkov. Hovorí na zvolené témy ako skúsený rečník; pozorne počúva a
hodnotí verbálne a neverbálne reakcie svojho spolubesedníka a jemu prispôsobuje svoj prejav.
Vie napísať esej, odborný text a novinový článok a dôsledne uplatňuje normu spisovného jazyka.
Vie preložiť jednoduchý literárny a neumelecký text zo slovenčiny do srbčiny alebo opačne a
pritom uplatňuje normu slovenského spisovného jazyka.

Špecifická predmetová kompetencia: LITERATÚRA
Základná úroveň
Pravidelne číta literárne diela z povinného školského programu, pozná významných
predstaviteľov a diela svetovej a slovenskej literatúry. Stručne podáva vlastnú mienku a hovorí o
svojich pocitoch z prečítaného literárneho diela alebo z iného umeleckého diela. Všíma si a
uvádza základné poetické, estetické a štrukturálne vlastnosti literárneho a neumeleckého textu
vhodného na preberanie učiva z jazyka a literatúry; dokáže ich vymenovať a ilustrovať.
Porozumie umeleckému a neumeleckému textu: pozná ich ciele, vyčleňuje hlavné idey v texte;
sleduje rozvoj určitej idey v texte; uvádza príklady z textu a cituje časť/časti, aby rozanalyzoval
text, alebo podporil vlastnú argumentáciu; rezimuje a parafrázuje časti textu a text vcelku.
Vyčlenené problémy analyzuje v základných významových konotáciách. Základné literárne
termíny funkčne spája s príkladmi z literárneho textu. Rozumie, prečo je čítanie dôležité pre
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formovanie a zveľaďovanie vlastnej osobnosti, obohacovanie slovnej zásoby. Rozvíja vlastné
čitateľské kompetencie. Chápe význam literatúry pre formovanie jazykovej, literárnej, kultúrnej
a národnej identity. Chápe význam zachovávania svojho literárneho dedičstva a literárnej
kultúry.
Stredná úroveň
Analyzuje literárne diela z povinného školského programu a má základné poznatky o
literárnohistorickom a poetickom kontexte, ktorý dané diela určuje. Samostatne si všíma a
analyzuje významové a štýlové aspekty literárneho diela a vie argumentovať vlastné stanoviská
na základe primárneho textu. Chápe a opisuje funkciu jazyka v procese tvorby. Pri analýze
literárneho diela používa adekvátne metódy a stanoviská zosúladené s metodológiou literárnej
vedy. Pozná literárnovedné, estetické a jazykovedné skutočnosti a prihliada na ne pri spracovaní
jednotlivých diel, literárnych období a smerov v rozvoji slovenskej a svetovej literatúry.
Bádateľským a kreatívnym spôsobom nadobúda vedomosti a čitateľské zručnosti, ktoré sú vo
funkcii výskumu rozličných literárnych diel a žánrov a rozvoja literárnej, jazykovej, kultúrnej a
národnej identity. Má vybudované čitateľské návyky a čitateľský vkus primeraný kultúrnemu a
vzdelanému človekovi. Uplatňuje zložité čitateľské stratégie. Mení tie analytické prístupy, ktoré
hodnotí ako neúčelové. Skúma, akým spôsobom určité štrukturálne, jazykové, štýlové a
významové vlastnosti textu vplývajú na jeho porozumenie.

Pokročilá úroveň
Analyzuje poetické, estetické a štrukturálne charakteristiky literárneho textu. Spoľahlivo
zaraďuje literárny text do literárnoteoretického a literárnohistorického kontextu. Uplatňuje
zodpovedajúce postupy a terminológiu pri analýze, ktoré prináležia literárnemu dielu. Používa
viacero metód a hľadísk a komparatívny prístup s cieľom prehĺbiť vlastné porozumenie a
kritický názor o literárnom diele. Samostatne si všíma a analyzuje problémy v literárnom diele a
svoje stanoviská vie argumentovať na základe primárneho textu a literárno-filologického
kontextu. Kriticky spája primárny text so samostatne zvolenou sekundárnou literatúrou.
Samostatne si volí diela na čítanie na základe určeného kritéria, dáva návrhy na čítanie a
vysvetľuje ich. Pozná a uplatňuje spôsoby/stratégie čítania, ktoré prináležia typom textu
(umeleckým a neumeleckým) a žánrom. Porozumie významu čítania vo vlastnom rozvoji, ako i v
rozvoji spoločnosti. Má vyvinuté kritické povedomie o vlastných čitateľských schopnostiach.

POKYNY NA DIDAKTICKO-METODICKÚ REALIZÁCIU PROGRAMU
PLÁNOVANIE A VYUČOVANIE UČENIA
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Vyučovanie a učenie slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry má rozvíjať
bádateľský a tvorivý duch, ktorým sa umožňuje žiakom rozvoj vedomostí, hodnôt a funkčných
zručností, ktoré potom budú môcť využiť v ďalšom vzdelávacom procese, v profesijnom
pôsobení a v každodennom živote; formovať hodnoty, ktorými sa chráni národné a svetové
kultúrne dedičstvo; uschopnenie žiakov pre život v multikulturálnej spoločnosti; ovládať
všeobecnými a medzipredmetovými kompetenciami, relevantnými pre aktívnu účasť
v spoločnosti a celoživotné vzdelávanie.
Riadne vyučovanie a učenie slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry sa koná
v špecializovaných učebniach a kabinetoch, čiastočne aj v iných školských miestnostiach
(knižnica a pod.).
Vo vyučovaní slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry sa používajú učebnice
a príručky a knižné, informatívne zdroje a zdroje informačných komunikácií, významných pre
systematické uschopnenie žiakov používať rôzne pramene poznatkov vo vyučovaní a mimo
neho.
SLEDOVANIE A HODNOTENIE VYUČOVANIA A UČENIA
Práca každého učiteľa obsahuje plánovanie, realizáciu a hodnotenie. Dôležité je, aby učiteľ
kontinuovane sledoval a hodnotil, okrem pokroku žiakov, aj proces vyučovania a učenia, seba
a svoju prácu.
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