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PROGRAMA PENTRU 

DISCIPLINA LIMBA ȘI LITERATURA SLOVACĂ MATERNĂ 

 

SLOVENSKÝ JAZYK 

A. HLÁSKOSLOVIE 

Hlásky (samohlásky, spoluhlásky, dvojhlásky). Spodobovanie. Slabika: rozdeľovanie slov na 

slabiky. Rytmický zákon. Vybrané slová. 

B. NÁUKA O SLOVE 

Slovo. Vecný a gramatický význam slova. Obohacovanie slovnej zásoby (tvorenie slov, 

pôžičky, rozširovanie  významov). Diferenciácia slovnej zásoby podľa rôznych kritérií 

(základný slovný fond, masa slovníka, neologizmy, archaizmy, synonymá, antonymá, 

homonymá, viacvýznamové slová atď). 

C. MORFOLÓGIA 

Slovné druhy: ohybné (podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá), neohybné 

slová (príslovky, predložky, spojky, častice, citoslovcia). Gramatické kategórie slovných 

druhov (podľa učebných osnov). 

D. SYNTAX 

Jednoduchá a zložená veta. Vetné členy. Súvetie: priraďovacie a podraďovacie. Druhy viet v 

podraďovacom a priraďovacom súvetí. Spojovacie výrazy. Slovosled, vetosled a interpunkcia. 

Požiadavky: 

- spoznať jednotlivé uvedené kategórie javov; 

- aplikovať vedomosti v slovách, krátkych vetách; 

- uviesť príklady: slová, krátke vety, zostaviť krátke texty, v ktorých sa vyskytne 

požadovaný jav; 

- morfologický rozbor slovných druhov a príslušných kategórií na základe 

východiskového textu; 

- tvorenie viet s danými slovnými druhmi; 

- určiť prísudky, spojovacie výrazy, segmentácia súvetia na vety, určiť druhy viet, 

súvetie a označiť vzťahy medzi vetnými členmi/vetami; 

- určiť syntaktickú funkciu označených slov; 

- aplikovať vedomosti zo syntaxe vo vetách, tvoriť jednoduché vety a súvetia. 
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LITERÁRNE ČLÁNKY 

 

V. ročník: Medicína (Janko Jesenský), Pod starou slivkou (Pavol Bujtár), Čakanka (Ľudmila 

Podjavorinská). 

VI. ročník: Na chlieb (Jozef Gregor Tajovský), Katarína – ľudová balada, Krotiteľ  (Ľudo 

Ondrejov),  Sitniansky vatrár (Jozef Horák). 

VII. ročník:  Prvé hodinky (Jozef Gregor Tajovský), Išli hudci horou (ľudová balada), 

Doktor (Janko Jesenský), Zuzanka Hraškovie (Pavol Országh Hviezdoslav). 

VIII. ročník:  Ťapákovci (Božena Slančíková Timrava), Statky- zmätky (Jozef Gregor 

Tajovský), Aneta (Pavol Bujtár). 

 

POJMY Z LITERÁRNEJ TEÓRIE 

 

Literárne dielo. Epika. Lyrika. Poviedka, črta, novela, román. 

Ľudová slovesnosť, rozprávka, pieseň. 

Literárny sujet. Fázy sujetu. Literárna postava. 

Umelecké prostriedky a postupy: epiteton, personifikácia, metafora, hyperbola, opis, 

rozprávanie, dialóg, monológ. 

Prvky verša: verš, sloha, rým, rytmus. 

 

SLOHOVÉ CVIČENIA 

 

Reprodukcia obsahu. Zostavenie osnovy z hlavných myšlienok. 

Reprodukcia sujetu s určením jednotlivých fáz. Charakteristika postavy. 

Priama a nepriama reč. Praktické písomnosti. 

 

ŠTUDIJNÁ LITERATÚRA 

 

Gramatika slovenského jazyka. 

Pravidlá slovenského pravopisu. 

Synonymický slovník. Krátky slovník slovenského jazyka. 

Sedlák, Imrich a kolektív, Dejiny slovenskej literatúry, I. a II. zväzok, Martin – Bratislava, 

2009. 

Učebnice podľa ktorých sa vyučovalo v 5. – 8. ročníku. 


