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MAĎARSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
PRE 2. ROČNÍK
PRE ŢIAKOV S ĽAHKÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA

2. ROČNÍK
MAĎARSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
CIELE
– Rozvíjať ústne vyjadrovanie a kultúru reči ţiakov a spresňovať zmyslové vnímanie,
– poznávať ďalšie hlásky a príslušné písmená, čítať jednoduché vety pozostávajúce
z jednoslabičných a dvojslabičných slov,
– rozvíjať grafomotorické zručnosti,
– vzbudiť záujem o literárne texty a detskú literatúru.
OBSAH
JAZYKOVÁ KOMUNIKÁCIA

Písanie
Nácvik písania jednotlivých prvkov písaných písmen.
Nácvik písania písmen, ktoré sa ţiaci učia čítať.
Písanie slabík a krátkych slov zloţených z osvojených písmen.
Nácvik písania interpunkčných znamienok: bodka, čiarka, otáznik, výkričník.
Písanie krátkych viet.
Nácvik odpisovania krátkeho, jednoduchého písaného textu.
Nácvik prepisovania slabík a slov z tlačeného do písaného písma.
Diktát slabík a jednoduchých slov.
KOMUNIKÁCIA A SLOH

Nácvik a spresňovanie správnej a zreteľnej výslovnosti.
Tvorba odpovedí na (učiteľove) otázky.
Formulovanie ţelania, prosby, poďakovania, blahoţelania (s pomocou učiteľa).
Ústne opísať niektoré činnosti osôb, zvierat, známe predmety z domáceho, školského
a mimoškolského prostredia (s pomocou učiteľa).
ČÍTANIE A LITERATÚRA

Technika čítania
Opakovanie známych písmen z 1. ročníka.
Poznávanie a nácvik čítania ďalších spoluhlások: p, r, j, h, d, g, f, cs, sz, zs, gy, ly, ny, ty.
Rozlišovanie krátkych a dlhých spoluhlások.
Nácvik čítania písanej a tlačenej abecedy.
Rozvíjanie fonematického sluchu.
Automatizácia čítania jednoslabičných slov typu: tél, ház.
Čítanie dvojslabičných a viacslabičných slov zloţených z otvorených slabík typu: néni,
nevető.

Čítanie dvojslabičných slov zloţených zo zatvorených slabík na začiatku alebo na konci
slova, napr. labda, madár.
Nácvik čítania slov s výskytom písmen cs, sz, zs, gy, ty, ny, ly.
Nácvik čítania slov s dlhými spoluhláskami typu: enni, addig.
Čítanie jednoduchých viet, ktoré sú obsahom a slovnou zásobou primerané schopnostiam
ţiakov.
Nácvik tvorby slovných odpovedí na otázky z obsahu prečítaného textu pomocou
jednoduchých viet.
Literárna výchova
Počúvanie, rozprávanie a dramatizácia literárnych textov.
Prednes, memorovanie krátkych rečňovaniek, vyčítaniek, básničiek.
Vymenovať postavy vystupujúce v rozprávkach a poviedkach.
Orientácia v deji literárnych textov z aspektu miesta a času.
PROCES
Jazyková komunikácia
Písanie
Ţiaci sa učia písať tie písmená malej a veľkej abecedy, ktoré sa učia čítať (s ťaţšími tvarmi
veľkých písmen sa ţiaci iba oboznamujú, nemusia ich písanie dokonale zvládnuť). Nácvik
jednotlivých písmen prebieha podľa postupu v čítaní.
Z interpunkčných znamienok vedia napísať bodku a čiarku. Otáznik a výkričník odpisujú
podľa predlohy. Z diakritických znamienok sa učia napísať dve bodky, dĺţeň, dva dĺţne.
Naďalej je potrebné rozvíjať zručnosť písať s príslušnými pracovnými, hygienickými
a estetickými návykmi.
Komunikácia a sloh
Naďalej sa rozvíja výslovnosť, správne dýchanie a artikulácia ţiakov. Systematicky viesť
ţiakov k vyjadrovaniu osobných, spoločenských záţitkov a skúseností v krátkych
hovorených prejavoch.
Čítanie a literárna výchova
Je dôleţité dôkladne nacvičovať slová s dlhými spoluhláskami a slová výskytom
spoluhlások cs, sz, zs, gy, ty, ny, ly.
V rámci literárnej výchovy oboznamujeme ţiakov s detskou literatúrou. Odporúča sa
vyberať zo slovenskej, maďarskej a ďalšej inonárodnej ľudovej tvorby – ľudové
rozprávky, bájky, rečňovanky.
Vytvárať kladný vzťah k literatúre vhodnou motiváciou napr. počúvaním rozprávok,
príbehov zo ţivota detí a zvierat zo zvukových nahrávok; sledovaním bábkových hier,
filmov, videoprogramov s rozprávkovými námetmi.
Prostredníctvom záţitkov, ktoré poskytuje literatúra, upevňovať citový vzťah k rodine,
k domovu, k rodnému kraju.
Prebúdzať u ţiakov záujem o poznávanie kníh.
Navštíviť počas roka aspoň 2 detské filmové alebo divadelné predstavenia.

MAĎARSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
PRE 6. ROČNÍK
PRE ŢIAKOV S ĽAHKÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA

6. ROČNÍK
MAĎARSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
CIELE
– Dať ţiakom základné poznatky o zvukovej, významovej a tvarovej rovine jazyka,
– oboznámiť ţiakov s niektorými jednoducho formulovanými základnými pravidlami
pravopisu,
– naučiť sa maďarskú abecedu a uvedomovať si význam jej praktickej vyuţiteľnosti,
– poznávať slovesá v prítomnom, minulom a budúcom čase (v oznamovacom spôsobe),
– poznávať podstatné mená, prídavné mená,
– cvičiť sa v štylizácii (napr. dopĺňať vety, vyberať vhodné slová a pod.),
– cvičiť sa v tvorení jednoduchých ústnych prejavov,
– čítať plynule, správne s dôrazom na porozumenie primerane náročných umeleckých
a náučných textov s prirodzenou intonáciou, správnym slovným a vetným prízvukom,
– oboznámiť ţiakov s ďalšími literárnymi druhmi,
– rozširovať slovnú zásobu ţiakov,
– vytvárať u ţiakov kladný vzťah k literatúre.
OBSAH
JAZYKOVÁ KOMUNIKÁCIA

Zvuková, významová a tvarová rovina jazyka a pravopis
Osvojenie si maďarskej abecedy, vedieť vymenovať samohlásky a spoluhlásky.
Zoradenie slov podľa abecedného poriadku – nácvik.
Vyhľadávanie slov v abecedných zoznamoch (napr. v slovníkoch, v detských lexikónoch).
Rozdeľovanie viacslabičných slov na základe slabičného princípu.
Osvojenie zručnosti správneho písania hlásky „j“ (j-ly).
Nácvik poznávania slovotvorného základu a prípon v známych slovách.
Poznávanie slovies v prítomnom, minulom a budúcom čase (v oznamovacom spôsobe).
Poznávanie osobných zámen v súvislosti s časovaním slovies.
Nácvik pravopisu slovies s rôznymi príponami a pravopis slovies v minulom čase.
Nácvik poznávania podstatných mien.
Rozdelenie podstatných mien na všeobecné a vlastné podstatné mená.
Nácvik pravopisu vlastných mien osôb a známych zemepisných názvov.
Poznávanie gramatických členov, ich správne pouţívanie.
Nácvik poznávania prídavných mien.
KOMUNIKÁCIA A SLOH

Pomenovávanie pozorovaných predmetov, javov aj vlastnej činnosti a vyjadrovanie sa
o nich.
Písomné obmieňanie slov vo vete, doplňovanie a rozvíjanie viet vhodnými výrazmi.

Tvorenie písomných odpovedí na jednoduché otázky.
Nácvik reprodukovania krátkych textov so synonymickými obmenami slov a viet.
Nácvik rozprávania podľa obrázkov alebo série obrázkov.
Rozprávanie vlastných záţitkov podľa osnovy (s pomocou učiteľa).
Nácvik ústneho prejavu – opis triedy, miestnosti, osoby, obrázka (s dejovými prvkami),
práce v domácnosti.
Vyţiadanie a podávanie stručných informácií v modelových situáciách (oslovenie známej
i neznámej osoby, pozdravy, predstavenie sa, ospravedlnenie sa, odovzdávanie krátkych
odkazov).
Napísanie jednoduchého blahoţelania na pohľadnicu.
Písanie oznámenia, prosby, poďakovania, ospravedlnenia formou e-mailu alebo sms.
ČÍTANIE A LITERATÚRA

Technika čítania
Rozvíjanie čítania viet s prirodzenou intonáciou, správnym slovným a vetným prízvukom.
Nácvik čítania viet s pochopením ich obsahu.
Upevňovanie zručnosti čítať plynule, správne a s porozumením primerane náročné
umelecké aj náučné texty a orientovať sa v nich.
Rozširovanie slovnej zásoby ţiakov a jej vyuţívanie pri reprodukcii prečítaných textov
podľa jednoduchej osnovy primeranej ich schopnostiam.
Literárna výchova
Osvojovanie literárnych textov hlasným čítaním, počúvaním.
Spájanie obsahu prečítaného textu s ilustráciou.
Nácvik orientácie v deji rozprávok, poviedok, povestí a členenie ich deja na časti.
Pri rozprávaní spájanie jednotlivých častí do celkového deja.
Poznávanie hlavnej myšlienky krátkeho jednoduchého textu.
Poznávanie, rozlišovanie ľudovej a umelej rozprávky, balady, povesti (bez ich
definovania).
PROCES
Jazyková komunikácia
Jazykové vyučovanie v 6. ročníku pozostáva z aktivizácie poznatkov zo 4. a 5. ročníka,
hláskovania, pravopisu, z tvaroslovia a zo súhrnného opakovania. Nácvik a osvojovanie si
gramatického učiva slúţi k prehĺbeniu pravopisných zručností ţiakov.
Komunikácia a sloh
V rámci tejto oblasti sa ţiaci cvičia v pozorovaní, pozorované predmety a javy pomenúvajú
a jednoducho sa o nich vyjadrujú ústne aj písomne. Výcvik v súvislých prejavoch
pozostáva z nasledujúcich zloţiek: odpovede na otázky, reprodukcia, rozprávanie, opis
a formy spoločenského styku. Nácvik rozprávania podľa osnovy prebieha tak, ţe najprv ju

zostaví celý kolektív s pomocou učiteľa. Pri rozprávaní sa sústreďujú na podstatné dejové
udalosti a dodrţiavajú časovú postupnosť rozprávkových dejov.
Čítanie a literárna výchova
Osvojovanie literárnych textov prebieha hlasným čítaním, počúvaním zvukových
nahrávok, sledovaním vhodného televízneho alebo videoprogramu pre deti. Pri práci
s textom sa učia vnímať, preţívať a chápať ilustrácie v čítanke, v literatúre a časopisoch
pre deti. Príleţitostne sa odporúča návšteva divadelného alebo a filmového predstavenia.
Ţiakov vedieme k tomu, aby o videnom programe vedeli rozprávať, resp. vyjadriť svoje
záţitky. Pri čítaní ľudových i autorských rozprávok si ţiaci rozvíjajú fantáziu a formujú si
vzťah k pravde a dobru. Čítaním vybraných povestí poznávajú dejiny svojho národa
a formuje sa ich národné povedomie. Prostredníctvom náučnej literatúry si ţiaci rozširujú
poznatky o prírode a spoločnosti.
ODPORÚČANÁ LITERATÚRA

Poézia – výber z tvorby maďarských básnikov: Petőfi Sándor, Szabó Lőrinc, Weöres
Sándor, Arany János, Csanádi Imre, Gyurkovics Tibor, Gazdag Erzsi a iní.
Prozaická tvorba – výber z tvorby maďarských, slovenských a inonárodných spisovateľov:
Benedek Elek, Móra Ferenc, Fehér Klára, Janikovszky Éva, Lázár Ervin, Fekete István,
Rudo Moric, Mária Ďuríčková, H. Ch. Andersen, J. a W. Grimmovci, La Fontaine a iní.
a) Rozprávky a rozprávkové dobrodruţstvá
b) Bájky a poviedky
c) Povesti, balady, historické poviedky
Náučná literatúra: Ablak –Zsiráf obrázkový detský lexikón, detské encyklopédie atď.

MAĎARSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
PRE 2. ROČNÍK
PRE ŢIAKOV SO STREDNÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA

2. ROČNÍK
MAĎARSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
CIELE
–
–
–

Poznávať ďalšie hlásky a príslušné písmená, čítať slová zloţené z otvorených slabík,
rozvíjať grafomotorické zručnosti a zvládnuť písanie ďalších písmen a z nich utvorených
slabík,
rozvíjať slovnú zásobu.

OBSAH
Čítanie
Hlásky a písmená – spoluhláska: m, M; samohlásky: e, E, é, É, i, I, í, Í.
Slabiky: ma, Ma, má, Má, mo, Mo, mó, Mó, me, Me, mé, Mé, mi, Mi, mí, Mí.
Čítanie dvojslabičných slov: mama, mami, íme, Imi, Emma.
Čítanie dvojslabičných slov zloţených zo známych slabík.
Nácvik čítania slov zloţených z otvorených slabík.
Tvorenie jednoduchých viet.
Delenie slov na slabiky s vyuţitím riekaniek a vyčítaniek.
Písanie
Opakovanie nacvičených prvkov písmen z 1. ročníka.
Nácvik šikmých čiar, horného a dolného zátrhu.
Nácvik písania písmen: e, é, m, i, í, a, á, o, ó.
Nácvik písania slabík: ma, má, mo, mó, me, mé, mi, mí.
Rozvíjanie slovnej zásoby
Pomenovanie obrázkov (predmetov, činností).
Tvorenie otázok a odpovedí.
Tvorenie viet.
Podporovanie samostatného vyjadrovania.
Rozprávanie podľa obrázku.
Rozprávanie krátkeho príbehu.
Rozhovor na danú tému.
PROCES
Ţiaci si osvoja v 2. ročníku ďalšie samohlásky e, é, i, í a spoluhlásku m. Pri vyvodzovaní
písmen sa pouţívajú obrázky, riekanky a znázorňovanie písmen pohybom. Prebieha nácvik
čítania dvojslabičných slov zloţených z otvorených slabík.

Súčasťou vyučovania písania je aj v 2. ročníku rozvíjanie grafomotorických zručností,
s dôrazom na motiváciu. Je dôleţité dbať na správne drţanie písacích potrieb a správne
sedenie pri písaní.

MAĎARSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
PRE 6. ROČNÍK
PRE ŢIAKOV SO STREDNÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA

6. ROČNÍK
MAĎARSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
CIELE
–
–
–
–

Osvojovať si ďalšie hlásky a písmená,
čítať dvojslabičné, trojslabičné slová a jednoduché, krátke texty s porozumením,
rozvíjať grafomotorické zručnosti,
zvládnuť písanie ďalších písmen a z nich utvorených slabík, slov a slovných spojení.

OBSAH
Čítanie
Čítanie písmen: cs, Cs, sz, Sz, zs, Zs.
Čítanie dvojslabičných slov s otvorenými a zatvorenými slabikami.
Čítanie jednoduchých trojslabičných slov.
Nácvik plynulého čítania jednoduchých, krátkych textov s porozumením, pozostávajúcich
zo známych slov a jednoduchých viet.
Jednoduché odpovede na otázky z obsahu čítaného textu.
Rozprávanie podľa obrázka.
Rozširovanie osobného frekvenčného slovníka o slová s písmenami nacvičovanými v tomto
ročníku.
Písanie
Písanie malých písmen, ktoré sa ţiaci učia čítať (cs, sz, zs).
Písanie veľkých písmen Z, T, F, P, R, B.
Písanie slabík s precvičovanými písmenami.
Odpisovanie a prepisovanie slov.
Písanie slovných spojení, napr. kis ház, szép tó, új kép.
PROCES
V rámci čítania si ţiaci osvojujú ďalšie veľké a malé tlačené písmená, ktoré čítajú
v dvojslabičných a trojslabičných slovách z otvorených a zatvorených slabík. Okrem
tlačených textov si ţiaci osvojujú čítanie písaných písmen, slabík a slov, hneď ako sa s nimi
oboznámia v písaní. Poradie osvojovaných písmen si určuje učiteľ podľa poradia v pouţívanej
učebnici. Súčasťou vyučovania čítania sú aj cvičenia zamerané na vnímanie obsahu čítaného
textu a rozvoj reči. Odporúča sa nacvičovanie a memorovanie jednoduchých básničiek.
Učiteľ sústavne uskutočňuje cvičenia jemnej motoriky ţiakov, uvoľňovacie cviky, dbá na
správne drţanie písacích potrieb i sedenia pri písaní. Počet a poradie písmen môţe učiteľ
meniť podľa individuálnych schopností ţiakov. V rámci vyučovania písania sa odporúča
písanie písmen, slabík a krátkych slov podľa diktátu.

SLOVENSKÝ JAZYK A SLOVENSKÁ LITERATÚRA
PRE 6. ROČNÍK
PRE ŢIAKOV S ĽAHKÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA

6. ROČNÍK
SLOVENSKÝ JAZYK A SLOVENSKÁ LITERATÚRA
CIELE
–
–
–
–
–

Rozumieť učiteľovým pokynom a krátkemu súvislému prejavu v slovenskom jazyku,
vedieť čítať a písať písmená slovenskej abecedy vo vetách, krátkych textoch,
vedieť čítať krátke, jednoduché vety s porozumením,
vyjadrovať sa v krátkych rečových prejavoch v jednoduchých vetách,
rozvíjať komunikačné zručnosti.

OBSAH
Počúvanie s porozumením
Rozumieť učiteľovým pokynom.
Rozumieť krátkemu súvislému prejavu a dialógu (6 - 7 viet) predneseného priamo alebo zo
zvukovej nahrávky pozostávajúceho zo známych slov, pri súbeţnom sledovaní ilustrácie.
Čítanie
Nácvik správneho čítania písmen, slabík, ktoré obsahujú písmená odlišné od maďarských
písmen.
Nácvik správneho čítania slov so spodobovaním.
Postupné zdokonaľovanie techniky čítania slov, slovných spojení a vetných štruktúr so
správnou intonáciou.
Porozumenie obsahu prečítaného textu (s pomocou učiteľa).
Nácvik reprodukovania jednoduchých textov.
Nácvik čítania krátkych textov s porozumením.
Ústny a písomný prejav
Samostatne tvoriť jednoduché vety.
Nácvik vyjadrovania sa v krátkych jednoduchých vetách.
Tvorenie otázok (s pomocou učiteľa).
Tvorenie jednoduchých odpovedí na otázky (s pomocou učiteľa).
Rozvíjanie slovnej zásoby.
Reprodukovanie jednoduchých, krátkych textov pomocou osvojených slov a slovných
spojení.
Opis deja a jednoduchých predmetov podľa obrázkov, pomocou otázok.
Odpisovanie rôznych primerane náročných textov v slovenskom jazyku.
Základné gramatické učivo
Slovenská abeceda; samohlásky (krátke, dlhé), dvojhlásky, spoluhlásky (tvrdé, mäkké,
obojaké), nácvik mäkkých a tvrdých slabík – opakovanie.
Rozlišovanie viet (oznamovacia, rozkazovacia, opytovacia) – opakovanie.
Základné číslovky – opakovanie.

Podstatné mená – vlastné, všeobecné; muţský, ţenský a stredný rod.
Slovesá – prítomný, minulý, budúci čas.
Prídavné mená – muţský, ţenský a stredný rod.
Zámená – osobné zámená; ukazovacie zámená – ten, tá, to.
Tematické zameranie rozvoja komunikačných schopností
Rodina a bývanie (byt – izby, kuchyňa, kúpeľňa).
Škola (začiatok a koniec školského roka, vysvedčenie, cestujeme na prázdniny, okolie školy,
budova školy, trieda, rozvrh hodín).
Príroda (jar – jar v prírode, jarné kvety; jeseň – jesenná prechádzka, zber úrody; zima –
vianočné blahoţelanie, vianočné sviatky, Nový rok, zimné prázdniny).
Kalendár (ročné obdobia, mesiace, dni, týţdne).
Čas (hodiny, minúty, určovanie času).
Svetové strany (východ, sever, západ, juh).
Cestovanie, doprava (na ţelezničnej stanici, na kriţovatke).
Obchod, nakupovanie (napr. v obchodnom dome, nakupovanie rôznych druhov tovarov).
Zdravie a choroba (návšteva u lekára, ľudské telo – časti ľudského tela).
Zamestnania (poznávania rôznych zamestnaní).
Stravovanie (doma, v školskej jedálni, v reštaurácii – pravidlá stolovania a správania sa).

PROCES
Rozvíjať komunikačné zručnosti ţiakov, aby ţiaci vedeli samostatne odpovedať na otázky,
samostatne tvoriť otázky, aplikovať osvojené rečové zručnosti v štandardných
komunikačných situáciách, správne a aktívne vyuţívať osvojenú slovnú zásobu. Rozširuje sa
slovná zásoba, ţiaci presnejšie rozlišujú význam slov. Učia sa zvoliť správny výraz a správne
tvoriť vety. Začínajú sa aktivizovať náročnejšie druhy rečovej činnosti pomocou cvičení,
ktoré majú tvorivý charakter a vyţadujú určitú samostatnosť. Ţiaci nacvičujú plynulé čítanie.
V jazykových častiach sa zoznamujú s osobitosťami podstatných mien, slovies, prídavných
mien a zámen (osobných, ukazovacích, privlastňovacích). Napredovanie v poznávaní
gramatických javov a závislostí sa podriaďuje rozvoju rečovej činnosti.

SLOVENSKÝ JAZYK A SLOVENSKÁ LITERATÚRA
PRE 6. ROČNÍK
PRE ŢIAKOV SO STREDNÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA

6. ROČNÍK
SLOVENSKÝ JAZYK A SLOVENSKÁ LITERATÚRA
CIELE
–
–
–
–

Upevniť slová z predchádzajúceho ročníka,
rozšíriť pasívnu a aktívnu slovnú zásobu,
rozumieť pokynom, otázkam,
reprodukovať slová.

OBSAH
Rozširovanie pasívnej slovnej zásoby – podstatné mená, slovesá.
Rozvíjanie aktívnej slovnej zásoby – odpovede na otázky.
Tvorenie jednoduchých otázok (s pomocou učiteľa).
Vyjadrenie súhlasu, nesúhlasu.
Tematické zameranie rozvoja komunikačných schopností
Rodina (predstaviť sa – meno, priezvisko; pomenovanie členov rodiny).
Škola (trieda - pomenovanie niektorých učebných pomôcok, zariadenia triedy, pomenovanie
spoluţiakov).
Príroda (pomenovanie ročných období, pomenovanie niektorých voľne ţijúcich zvierat, napr.
medveď, jeţ, líška, myš)
Orientácia v čase a počtoch (pojmy: deň – noc; ráno – večer; dni v týţdni; číslovky podľa
aktuálnych vedomostí)
Obchod, nakupovanie (pojmy: obchod, peniaze pomenovanie názvy niektorých potravín)
Zdravie (pojmy v súvislosti s osobnou hygienou – umývať si ruky, zuby; pomenovať hlavné
časti tváre, napr. oči, nos, uši, ústa, vlasy)
Naša vlasť (pomenovať obec, v ktorej ţije, povedať svoju adresu a názov krajiny).

PROCES
Rozširovanie pasívnej slovnej zásoby prebieha primerane schopnostiam ţiakov, rovnomerne
z kaţdého tematického okruhu. V rámci rozvíjania aktívnej slovnej zásoby ţiaci odpovedajú
na učiteľove jednoduché otázky jedným slovom, podľa moţnosti samostatne. Nácvik
podstatných mien striedame s nácvikom slovies.

