
Čo sa naučíme v 5. ročníku podľa nového ŠVP      (slohové témy sú označené  zelenou farbou) 

 

I.  Opakovanie učiva zo 4. ročníka 

II.  Zhovárame sa a diskutujeme 
A)  Interview 

             - je cielený rozhovor s významnou alebo zaujímavou osobnosťou v tlači, rozhlase alebo v TV 

               -  rozhovor sa vedie s istým zámerom (zabaviť, poučiť) 

               -  otázky majú byť vhodné a pripravené 

               - otázky môžu byť:  

                            1.  zatvorené – na takéto otázky sa odpovedá zvyčajne slovami áno, nie alebo stručným   

                                                     údajom (napr. Máš rád zmrzlinu?) 

                            2.  otvorené -  odpovede na takéto otázky prinášajú viac informácií 

                                                     (napr. Prečo máš rád zmrzlinu?) 

                - osnova rozhovoru: nadviazanie kontaktu – oslovenie – formulácia a spôsob kladenia otázok –   

                                                 udržanie rozhovoru – poďakovanie 

 

B)  Vety podľa obsahu (zámeru hovoriacieho) 
1. Oznamovacie – Moja kamarátka má nového psíka. 

2. Opytovacie – Máš už napísané úlohy? 

3.  Rozkazovacie – Okamžite zatvor dvere! 

4.  Želacie - sú výzvy, aby sa niečo stalo alebo nestalo. Patria tam aj pozdravy, kliatby. 

                  - obsahujú želacie častice: bárs/bár, kiežby, aby, žeby, keby, nech, bodaj... 

                  -  píšeme za nimi výkričník 

                     (Kiež by si ma dokázal pochopiť!  Bodaj ťa parom uchytil! Dobrý deň!) 
    Zvolacie – všetky druhy viet (oznam., opyt., rozkaz., žel.) môžu mať formu zvolania. 

                    - v ústnom prejave majú zvýraznenú intonáciu , v písomnej podobe píšeme za nimi výkričník. 

                      (Čo si jej to povedal?! Dajte pozor!)  

 

C)  Melódia viet. Slovosled 
      Melódia – vety majú svoju melódiu 

1. klesavá – v oznamovacích, rozkazovacích zvolacích vetách 

                                          - opytovacích vetách (pri dopĺňacích otázkach), ktoré majú na začiatku    

                                             opytovacie zámeno (Kto to bol? Prečo si neprišiel?) 

 

2. stúpavá – v opytovacej vete (pri zisťovacích otázkach), ktorá si vyžaduje odpoveď na póle 

áno - nie 
 

      Slovosled – poradie slov vo vete. Keď zmeníme poradie slov vo vete, zmení sa aj význam vety. 

 

D)  Spoznávajme spoluhlásky 
      Spodobovanie spoluhlások – niektoré spoluhlásky sa vo výslovnosti prispôsobujú nasledujúcej hláske. 

                                                     - môže nastať : na konci slova, vnútri slova, na hranici slov 

       Delenie spoluhlások podľa znelosti:  

Párové znelé b d ď g dz dž z ž h v 

Párové neznelé p t ť k c č s š ch f 

 

Nepárové znelé (zvučné):   m   n   ň   l   ĺ   ľ   r   ŕ   j         (tieto sa nikdy nespodobujú) 

 

Spodobovanie spoluhlásky v: 

Vyslovujeme ju ako: 

f na začiatku slova, ak za ňou nasleduje neznelá spoluhláska    včela, vtedy  –čítame  fčela, vtedy  

u vnútri a na konci slov slivka, páv – čítame sliuka, páu 

v keď za ňou nasledujú znelé hlásky (spoluhl. a samohl.) voda, vzadu, vrana 

 

E)  Diskusia – ak chceme iným vysvetliť názor a presvedčiť ich o jeho správnosti, argumentujeme,  

                             vyslovujeme argumenty.  

       Argument má 3 časti: 1. vyhlásenie, názor,  2. dôvody (odpovede na otázku prečo?)  3. dôkazy 



F)  Prestávka, sila hlasu, dôraz 
             Prestávka (pauza) – je prerušenie prúdu reči na istý čas 

                                          a) prirodzená (fyziologická) – vzniká z potreby nadýchnuť sa 

                                          b) významová – býva na týchto miestach: 

 Na hranici viet, kde sa píše bodka, otáznik, výkričník :                                                                                                                                                                                  

                                                   Nemohla som zaplatiť. // 

 Na miestach, kde sú slová alebo vety oddelené čiarkou: 

Hľadala som vo vrecku, / v kabelke, / všade. // 

 Vo vete s priamou rečou: 

„Pristupovali, prosím?“ / spýtal sa sprievodca. // 

 Po osloveniach a citoslovciach: 

Mária, / pomôž mi vstať! //  Och, / kde som to len mohla dať? // 

 Za dlhšími úsekmi vety: 

Potom som s veľkou nádejou čiahla / do malého vnútorného vrecka. // 

 

            Dôraz (vetný prízvuk) – je výraznejšie vyslovenie významovo najdôležitejšieho slova vo vete 

                                             - v pokojnej reči je dôraz na poslednom slove vo vete 

 

            Sila hlasu – vyjadruje vzťah hovoriaceho k obsahu reči, k situácii a k adresátovi 

                        - dôležité slová hovoríme silnejšie (s dôrazom),  

                              - hlas zosilňujeme, keď chceme niekoho o niečom presvedčiť, vyjadrujeme emócie, a pod. 

 

        G)  Pracujte s hlasom 
                Prízvuk – je výraznejšie vyslovenie slabiky 

                         - v slovenčine je  zvyčajne na 1. slabike slova (hlavný prízvuk) 

                         - pri 4- a viacslabičných slovách je ešte jeden vedľajší prízvuk 

                           (električka, pospomínali povyskakovali) 

 

   H)  Ako sa učiť. Čítate radi? 
         Pravidlá dobrého čítania:  

- viackrát po sebe prečítame neznáme, viacslabičné alebo zložité slovo 

- snažíme sa čítať primeranou rýchlosťou 

- pri hlasnom čítaní pracujeme s hlasom, aby sme zaujali poslucháčov 

- pri čítaní vnímame zmysel slov, viet, premýšľame 

- čítaním získame nové info a vedomosti 

- čítanie umožňuje rozvíjať fantáziu 

- učíme sa čítať nielen texty, ale aj značky, grafy, tabuľky 

- čítaniu sa venujeme doma každý deň v pravidelnom čase  

 

         Pravidlá na zlepšovanie pamäti: 

- ak si chcete slová zapamätať lepšie, pozorujte ich 20 sek.  

- pamätáme si lepšie, keď si slovo, príbeh alebo jav predstavujeme v mysli 

- lepšie si zapamätáme aj vtedy, keď na slove, veci alebo jave nájdeme niečo zaujímavé 

- pamätáme si lepšie, keď novú info pripojíme k tomu, čo už poznáme 

- pamäť sa trénuje aj učením veršov a krátkych textov naspamäť 

 

III)  Píšeme si so známymi 
A)  Pozdrav, pohľadnica, adresa 
      - v listoch a na pohľadniciach píšeme zámená s veľkým začiatočným písmenom:  

          Ty, Teba, Tebe, Ti, Ťa, Tvoj/Tvoja...Váš/Vaša, Vám, Vás 

- adresát – je príjemca pohľadnice alebo listu 

- odosielateľ – je ten, ktorý list alebo pohľadnicu píše a posiela 

 

B)  Osobné a privlastňovacie zámená, základné a radové číslovky 
      Osobné zámená – slová, ktoré zastupujú pomenovania osôb  

                                      ja, ty, on, ona, ono, my, vy, ono, ony (vo všetkých pádoch) 

       Privlastňovacie zámená – slová, ktorými vyjadrujeme vlastnícke alebo príbuzenské vzťahy 

                                                    môj, tvoj, jeho, jej, náš, váš, ich  (vo všetkých pádoch) 



       Základné číslovky – slová, ktorými pomenúvame počet ľudí, zvierat, vecí (tri, desať, milión,) 

       Radové číslovky – slová, ktorými pomenúvame poradie ľudí, zvierat, vecí (prvý, piaty, stý) 

 

C)  Súkromný list, adresa 
      Súkromný list – píšeme blízkym ľuďom – rodičom, súrodencom, príbuzným, priateľom 

- pisateľ v ňom vyjadruje svoje zážitky, pocity, názory, potreby 

- začína sa oslovením, končí pozdravom 

- oslovenie v liste najbližším osobám vyjadruje city, úctu 

- za oslovením píšeme čiarku, potom pokračujeme v texte malým písmenom, alebo výkričník, 

potom pokračujeme v texte veľkým písmenom 

- na pravej strane v rovnakom riadku ako je oslovenie napíšeme miesto a dátum odoslania listu 

- v úvode nadviažeme na list, ktorý sme dostali, poďakujeme, pozdravíme 

- nepoužívame ošúchané vety (frázy) typu: Úvodom môjho listu Ťa srdečne pozdravujem... 

- v závere  sa rozlúčime, pozdravíme, podpíšeme 

 

obálka 

Janka Zelená 

Rázusova ulica 8 

010 01  Žilina 

 

                                              Vážená pani 

                                               Elena Mladá 

                                               Ulica študentov 76 

                                               927 01  Šaľa 

 

 

D)  Ako sa učiť. Vieme čítať piktogramy, mapy, grafy 
       Piktogram – obrázok s informáciami 

        Mapa – zmenšený obraz nejakého územia, cesty niekam 

 

IV.  Chceme byť informovaní 
A)  SMS – je textová správa, ktorá sa posiela cez mobilný telefón alebo internet  

                   - obsahuje obmedzený počet znakov 

                   - v bežnom styku hovoríme esemeska 

 

        Rady pre majiteľov mobilných telefónov: 

- telefónne čísla svojich známych neposkytuj bez ich vedomia 

- nefotografuj a nenahrávaj ľudí bez ich povolenia 

- nepoužívaj audiotexové/audiotextové  čísla, veľmi veľa sa za ne platí! 

- poznaj účel tiesňových liniek, liniek pomoci, nikdy ich nezneuži! 

 

       Nonstop telefonická pomoc je na čísle 0800 500 500 

 

 B)  E-mail – je elektronická podoba klasickej pošty 

                        -  je doručovaná internetom z počítača na počítač 

                        - môžeme posielať aj prílohy (textové súbory, obrázky, videosúbory, ale aj vírusy, spamy) 

                        - v slovenčine sa toto slovo anglického pôvodu udomácnilo v týchto podobách: 

                          e-mail, email, mail i mejl (všetky podoby sú spisovné, skloňujú sa podľa vzoru dub) 

 

       E-mailová adresa – adresa elektronickej pošty obsahuje vždy znak zavináč @. 

                                    - pred ním je meno alebo prezývka užívateľa,  

                                    - za ním meno servera, kde má osoba založenú schránku 

                                    - užívateľ má tiež svoje vlastné meno a heslo, pomocou ktorých sa do svojej schránky  

                                      dostane 

 

(pozri si v informatike, čo je spam a vírus) 
 



C)  Podstatné mená 
       Podstatné mená -  sú plnovýznamové ohybné slová, ktoré pomenúvajú: 

                                 osoby: poradkyňa, susedka, sudca, dieťa, Juraj 

                                 zvieratá: medveď, líška, húsa, Micka 

                                 veci: les, kružidlo, Zem 

                                 rastliny: kvet, tráva, byľ 

                                 vlastnosti: krása, múdrosť, odvaha 

                                 deje: beh, krik, skok 

                                 vnútorné stavy: radosť, zlosť, láska 

 

- pýtame sa na ne pádovými otázkami (zopakuj si pádové otázky zo 4. roč.) 
 
Skloňovanie podstatných mien mužského rodu 

                   ž i v o t n é                                                  n e ž i v o t n é 

 

CHLAP                   HRDINA                                 DUB                 STROJ 

 
- ak sa v Nsg.             – ak sa v Nsg.                              – ak sa v Nsg.           –ak sa v Nsg. 

   končí                          končí na  -a                                  končí                        končí 

   na spoluhl.              – priezviská na -o                          na tvrdú                  na mäkkú 

   alebo   -o                                                                          alebo                        spoluhl.   

                                                                                            obojakú spol. 

   

- v Npl. je                    - v Npl. je                                    - v Npl. je                 - v Npl. je   

  koncovka                   koncovka                                      koncovka                 koncovka 

  -i, -ia, -ovia                -i, -ovia                                          -y                                -e 

 

  P O Z O R !  Iba vo vzore  DUB  môže byť  -y,-ý.  (okrem I pl.) 

 
Skloňovanie podstatných mien ženského rodu 

 

-ak sa v Nsg. končí na  –a                                      - ak sa v Nsg. končí na spoluhl. 
 

  ŽENA                             ULICA                             DLAŇ                    KOSŤ 
         

- v Nsg. je pred –a             - v Nsg. je pred –a        

  tvrdá alebo                         mäkká spoluhl. 

  obojaká spoluhl. 

 

- v Npl. je                           - v Npl. je                                    - v Npl. je                    - v Npl. je  

   koncovka  -y                     koncovka  - e                              koncovka -e              koncovka –i 

 

 

P O Z O R !  Iba vo vzore  ŽENA  môže byť  -y,-ý.  (okrem I pl.) 

 
Skloňovanie podstatných mien stredného rodu 

MESTO                   SRDCE              VYSVEDČENIE           DIEVČA 

 
- v Nsg. je                       - v Nsg. je               - v Nsg. je                             - v Nsg. je 

  koncovka -o                 koncovka                 koncovka -ie                        koncovka a, ä 

 

- Npl. je               - Npl. je                     - Npl. je                                - Npl. je 

  koncovka -á                koncovka  -ia            koncovka  -ia                     koncovka –atá, -ence 

       

P O Z O R !  Vo všetkých vzoroch je iba  -i, -í. 

 



D)  Správa a oznámenie 
      Ľudia si pri komunikácii vymieňajú informácie 

       Správa – je informácia o udalostiach a podujatiach, ktoré sa odohrali. 

                    -  novinová správa je stručná a vecná info o aktuálnych politických, spoločenských, hospodár- 

                       skych, kultúrnych a športových udalostiach doma a vo svete 

                    -  odpovedá na otázky čo, kde, kedy, ako a prečo sa stalo 

    

       Oznámenie – vyjadruje info o tom, aká udalosť, kde, kedy a ako sa uskutoční 

                           -  má rozličnú formu: oznam, pozvánka, inzerát, reklama, jedálny lístok... 

 

 

E)  Ako sa učiť. Vieme rozlíšiť vecný a umelecký text? 
      Vecný text – text náučnej  literatúry, text v učebniciach, ktorý prináša vecné informácie 

                          - cieľom je poučiť, vysvetľovať rozličné vedecké javy 

                          -  má logickú stavbu, prehľadné členenie 

                          -  prehľadnosť sa dosahuje uplatnením nadpisov, podnadpisov, číslovaním kapitol, odsekov... 

 

        Umelecký text – prináša umelecký zážitok, vyvoláva nálady a pocity, prebúdza fantáziu, uplatňuje hru 

                                    so slovami, významami, so stavbou slova, vety, básne 

                                 -  patria sem básne, rozprávky, povesti, romány... 

 

V.  Informujeme včas a správne 

 
A)  Pozvánka – krátke adresné oznámenie o pripravovanej akcii alebo podujatí 

                             - obsahuje výzvu, žiadosť alebo prosbu o účasť 

                             - dôležité je uviesť presné údaje: miesto, dátum, hodinu konania chystanej akcie 

 

B)  Vizitka – (navštívenka) je lístok s menom, adresou, telefónnym číslom a ďalšími dôležitými údajmi. 

                       - ľudia si ich vymieňajú pri zoznamovaní, propagácii firmy a pod. 

 

C)  Plagát – je verejné oznámenie o nejakom podujatí (div.predstavenie, cirkus, projekt, verejná zbierka...) 

                      - má väčší rozmer, je pútavo stvárnený 

                      - je zavesený alebo prilepený na viditeľnom mieste 

 

D)  Inzerát -  je spravidla platené tlačové oznámenie. Oznamuje ponuku alebo dopyt. 

 

E)  Reklama – je verejné odporúčanie niečoho, zvyčajne na kúpu 

                           - prostriedkami reklamy sú letáky, bilbordy, TV, internet 

 

F)  Ako sa učiť. Vieme, čo je v texte dôležité? 

 
      Konspekt – je krátky, obsažný záznam obsahu z nejakého textu, diela 

                        -  text je heslovitý, ľahko čitateľný, používajú sa v ňom rozličné skratky 

                        -  pri vypočítavaní jednotlivých bodov používame napríklad pomlčky 

 

       Poznámky – sú krátky zápis, záznam z prečítaného textu alebo vypočutého prejavu 

                          - sú písané ako súvislý text 

 

 

VI.  Opisujeme svet vôkol nás 

 
A)  Opisujeme živočíchy 
       - opis sa nemusí vždy začínať úvodom a končiť záverom 

       - pri opise postupujeme od dôležitých znakov a vlastností k menej dôležitým, od celku k častiam, spredu  

         dozadu, zhora nadol...   

 



B)  Akostné prídavné mená 

       

Prídavné mená – slová, ktoré pomenúvajú vlastnosti 

                                  -  pýtame sa na ne otázkou aký? aká? aký? 

                                     Akostné prídavné mená- nevieme pri nich vysvetliť, ako pomenovanie vlastnosti  

                                                                                vzniklo (biely, suchý, modrý, malý, rovný, vážny...) 

                                                                              - väčšina sa dá stupňovať 

                                                                              - 3 stupne vlastnosti: hladký – hladší – najhladší 

                                                                              - niektoré majú nepravidelné stup.: zlý – horší – najhorší 

                                    - skloňujú sa podľa vzoru: 

                                       1.  pekný – tie, ktoré majú slovotvorný základ zakončený na tvrdú alebo obojakú  

                                                          spoluhlásku 

                                                       -  v koncovke je  –y, -ý 

                                                          POZOR! v Npl. píšeme vždy -i,-í  (ak vieme pred príd. meno vložiť slovo 

                                                                                                                   dvaja/všetci) 

                               

                                       2.  cudzí -  tie, ktoré majú slovotvorný základ zakončený na mäkkú spoluhl. 

                                                      -  v koncovke je –i, -í  

 

                                    - pri skloňovaní príd. mien podľa vzorov pekný a cudzí sa dodržiava pravidlo  

                                      o rytmickom krátení  (múdry, svieži) 

 

 

C)  Opisujeme osobu 

D)  Opisujeme obrázok/ilustráciu 

 

E)  Synonymá – slová s podobným významom 
      Synonymá – slová, ktoré rozlične pomenúvajú jeden jav (chodiť- kráčať, behať, ísť, krokovať, šliapať...) 

                           - sú slová rovnakého alebo podobného významu 

 

F)  Antonymá – slová s opačným významom  
       (teplo – zima, dole – hore, tu – tam, malý – veľký...) 

 

 

G)  Ako sa učiť. Vieme rozlíšiť tému a hlavnú myšlienku? 
        Téma – udalosti, fakty, osudy, pocity a pod. zobrazené v literárnom diele 

                   - napr. domov, príroda, príhody, činy... 

 

        Hlavná myšlienka – zmysel diela, odkaz alebo posolstvo autora. 

 

        Téma + hlavná myšlienka = obsah diela  

 

 

VII.  Tvoríme jednoduché príbehy 

 
A)  Jednoduché rozprávanie - osnova 
      Rozprávanie – súvisle a pútavo zachytáva zaujímavý príbeh, zážitok alebo nejakú udalosť v časovej   

                                 postupnosti 

                              -  má 3 časti: úvod – pred udalosťou 

                                                    jadro – rozvíjanie udalosti 

                                                    záver – po udalosti 

                              - text je členený na odseky (ú, j, z + odseky v rámci j) – časti jazykového prejavu, ktoré   

                                                                                                                         spolu vytvárajú istý význam 

                              - najviac sa používajú slovesá (spravidla v minulom čase) 

 

 



B)  Slovesá 

      - pomenúvajú, čo osoby, zvieratá, veci robia alebo čo sa s nimi deje 

       - gramatické kategórie: 

         osoba, číslo : 1. sg. – ja        pl. – my 

                                2. sg. -  ty        pl. – vy, Vy 

                                3. sg. -  on       pl. . oni, ony 

                                             ona 

                                             ono  

         čas : prítomný, minulý, budúci (robí – robil – bude robiť) 

         pri časovaní slovies sa vo všetkých ohýbacích príponách píše –i, -í 

 

C)  Slabičné a neslabičné predpony, odvodené slová 
      - pomocou predpony sa odvodzujú nové slová  (letieť – preletieť, vyletieť, doletieť...) 

      - pomocou predpony ne- , bez - tvoríme slová s opačným významom (antonymá)   

                                                         (myslieť – nemyslieť, farebný – bezfarebný) 

 

D)  Jednovýznamové a viacvýznamové slová 
       Jednovýznamové – majú 1 význam (vodovod, inštalatér, váza...) 

         Viacvýznamové – majú viac významov (oko, koleno, hlava, koruna, pero, čelo....),  

                                     -  pomenúvame nimi viac  predmetov alebo javov 

 

 

VIII.  Príbeh a opis patria k sebe 
A) Rozprávanie s prvkami opisu    

 
B) C)  Rozširujeme si slovnú zásobu – prirovnania, porekadlá, príslovia, pranostiky 
Prirovnanie -vzniká prirovnávaním jedného predmetu k inému 

- môžeme ním niečo názornejšie pomenovať,  

  zveličiť nejakú vlastnosť 

- v básni má umelecký účinok 

mocný ako medveď, biely ako krieda 

Príslovie - ustálené slovné spojenie, ktoré obrazne 

pomenúva nejaký jav a prináša isté poučenie 

V núdzi poznáš priateľa, každá ruža má 

aj tŕne, bez práce nie sú koláče 

Porekadlo - ustálené slovné spojenie, ktoré obrazne 

pomenúva nejaký jav 

- nevyplýva z neho poučenie 

Vzal nohy na plecia, ukázal dlhý nos, 

má široké lakte, nič dobré mu z očí 

nepozerá 

Pranostika - ľudová múdrosť, ktorá vznikla na základe 

dlhodobého pozorovania počasia, roč. období 

Martin už na bielom koni poprecválal 

všetky hony, Na Marka uhorky do jarka 

 

IX.  Zhotovujeme podľa návodu 
A)  Opis pracovnej činnosti  - vysvetľujeme v ňom v časovej postupnosti pracovné úkony, ktoré treba 

        vykonať pri realizácii nejakého diela, napr.: sadenie stromčekov, návod na obsluhu vysávača, recept... 

      - dôležité sú v ňom slovesá, používajú sa zvyčajne v 1. os. pl. prítomného času alebo v rozkaz. spôsobe 

    

B)  Spisovný jazyk a nárečie 
       Slovná zásoba sa môže členiť z viacerých hľadísk.  

       Z hľadiska spisovnosti členíme SZ na spisovné a nespisovné slová. 

       Spisovné slová – používajú sa vo verejnom dorozumievaní (v tlači, rozhlase, TV, v školách, úradoch) 

       Nespisovné slová – patria sem napr. nárečové slová, ktoré sa používajú v niektorom nárečí v určitej  

                                        oblasti Slovenska 

                                     - používajú sa v súkromnom dorozumievaní 

                                     - slovenské nárečia sa delia podľa oblastí na:  

                                                západoslovenské, stredoslovenské, východoslovenské  

 

X.  Opakovanie učiva z 5. ročníka 
 

                                                               Vypracovala: Mgr. Tunde Halajová, CZŠ R. Zaymusa Žilina 


