
 

 

Štátny pedagogický ústav vydáva k vyučovaniu slovenského jazyka a literatúry na primárnom 

stupni vzdelávania 

METODICKÉ USMERNENIE č. 1/2020 

v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre primárne vzdelávanie – 1. stupeň základnej 

školy schváleným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 

6. 2. 2015 pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0 s platnosťou od 1. 9. 2015 k nasledujúcim 

okruhom jazykovej a slohovej zložky vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra – 

primárne vzdelávanie: 

1. okruh – Abeceda  

K abecede obsahového štandardu na strane 15 výkonový štandard
1
 formuluje požiadavku 

zoradiť slová v abecednom poradí na základe prvého písmena. Od žiakov 2. ročníka základnej 

školy sa nevyžaduje radiť podľa abecedy slová, ktoré začínajú písmenami odlišujúcimi sa len 

dĺžňom a mäkčeňom, okrem c/č, s/š, z/ž a dz/dž. Skupiny slov, ktoré žiaci v 2. ročníku 

zoraďujú podľa abecedy, musia preto spĺňať tieto kritériá: 

a) v skupine slov sa nesmú nachádzať slová začínajúce rovnakým písmenom (nevhodná 

dvojica: napr. motýľ, mravec);  

b) v skupine slov sa nesmú nachádzať slová začínajúce  písmenami d a ď, n a ň, t a ť, l 

a ľ (nevhodná  dvojica: napr. ďateľ, dom);  

c) v skupine slov sa nesmú nachádzať slová začínajúce sa na samohlásku odlišujúcu sa 

dĺžkou a iným rozlišovacím znamienkom (nevhodná dvojica: napr. auto, áčkar).  

 

Od žiaka po absolvovaní 3. ročníka základnej školy sa v súlade so vzdelávacím štandardom 

(s. 21) vyžaduje, aby dokázal zoradiť slová v abecednom poradí podľa druhého a tretieho, 

...n-tého písmena vrátane slov, ktoré začínajú alebo obsahujú písmená odlišujúce sa 

ktorýmkoľvek rozlišovacím znamienkom. 
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2. okruh – Hláska a písmeno ch, dz, dž  

V 2. ročníku základnej školy obsahový štandard (s. 15) uvádza rozlíšenie pojmov hláska 

a písmeno, špeciálne ch, dz, dž, v ústnom a písomnom prejave. Hlásky ch, dz, dž sa pokladajú 

za samostatné písmená. Napr.: slovo chata sa skladá zo štyroch hlások a štyroch písmen. 

Každá hláska je zapísaná písmenom. 

 

Metodické usmernenie č. 1/2020 nadobúda platnosť a účinnosť dňa 11. mája 2020. 

 

V Bratislave, dňa 11. mája 2020 
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