
UČEBNÉ OSNOVY 

 

SLOVENSKÝ JAZYK v 2. ročníku základnej školy 

 
 

Výchovno – vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

 

sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre 

vyučovací predmet matematika, schváleného ako  súčasť ŠVP pre prvý stupeň základnej 

školy pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0. 

 

Rozsah vyučovania predmetu: 

8 VH týždenne  - 264 VH za školský rok: 4VH- 132 VH za školský rok  : jazyková a slohová  

                                                                                                                      zložka 

                                                                    4VH-132 VH za školský rok:  čítanie a literárna   

                                                                                                                    výchova 

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet. 

 

Vzdelávacia oblasť : Jazyk a komunikácia- jazyková a slohová zložka.   

Hláska a písmeno______________________14 VH 

Hláska a písmeno, rozlíšenie pojmov hláska- písmeno, odlišnosť písmen ch,dz a dž 

v hovorenej reči a v písanom prejave, výslovnosť hlások a písmen v slovách.  

 

Tvary písmen....................................................... 10 VH 

Abeceda. 

Rozlišovacie znamienka: dĺžeň, mäkčeň, vokáň a dve bodky. Rozlišovacie znamienka 

v grafickom prejave a ich funkcia( zmena významu slova) 

 

Rozdelenie hlások______________________50 VH  

Samohlásky :krátke a dlhé. Spoluhlásky: mäkké, tvrdé a obojaké. Dvojhlásky. Rozlíšenie 

hlások na samohlásky, spoluhlásky a dvojhlásky. 

Samohlásky krátke a dlhé, Samohláska ä a jej pravopis, Dvojhlásky ia,ie,iu,ô. Mäkké 

spoluhlásky. Pravopis i/í po mäkkých spoluhláskach a y/ý v koreni domácich slov. 

Výslovnosť mäkkých spoluhlások č,dž,ž,š,c,dz,j,ď,ť,ň,ľ,. Výslovnosť a pravopis spoluhlások 

ď,ť,ň,ľ, pred samohláskami i,e a pred dvojhláskami ia,ie,iu. 



Tvrdé spoluhlásky.Výskyt i/í po tvrdých spoluhláskach v cudzích a zvukomalebných slovách. 

Výslovnosť a pravopis spoluhlások d,t,n,,l v porovnaní s výslovnosťou a pravopisom 

spoluhlások ď,ť,ň,ľ. 

 

Veta, slovo, slabika, hláska______________12 VH 

Slabika, kvantita slabík, spájanie hlások do slabík, slabičnosť slov, rozdeľovanie slov na 

konci riadka. 

 

Vety___________________________20 VH 

Jednoduchá veta, druhy viet, interpunkčné znamienka(bodka, otáznik, výkričník) na konci 

vety. Neúplná veta. 

 

Komunikačné konvencie_______________14_VH 

Ústne a písomné blahoželanie, adresa bydliska, súkromný list, tykanie- vykanie , pohľadnica, 

blahoželanie(ústne, písomné) 

 

Rozprávame, ako vyzerá svet okolo nás.................12VH 

Rozprávanie(ústne),  opis predmetu, ilustrácie 

 

Jazyk a komunikácia- čítanie a literárna výchova 

Škola  volá........................9VH 

Text, báseň, strofa, rým, verš, nadpis, autor, spisovateľ,  spisovateľka, čitateľ,  

 

Prichádza jeseň...............14VH 

Text, báseň ,hádanka ,ilustrácia, ilustrátor, ľudové hádanky 

 

Ľudia a ich zvieratá.............13VH 

Rozprávka, text , ľudová rozprávka(obsah, dej, postavy) 

 

Ide zima.............................8VH 

Krátke literárne útvary ľudovej slovesnosti, ľudová pieseň, ľudová hádanka, text, báseň, 

 

Keď je noc........................5VH 

Krátke literárne útvary ľudovej slovesnosti, riekanka, báseň, strofa, rým, verš, text 



 

Koľko dní je do Vianoc........5VH 

Zdrobneniny, báseň, text 

 

Fúka do komína..................9VH. 

Text, báseň, strofa, rým, verš,  

 

Fašiangové časy..................10VH. 

Ľudová pieseň, báseň, text 

 

Stopy v snehu....................10VH 

Text, báseň, strofa, rým, verš,  

 

Z rozprávky do rozprávky..........12VH. 

Text, ľudová rozprávka(obsah, dej, postavy), báseň, strofa, rým, verš,  

 

Keď slnce zasvieti...................8VH  

Krátke literárne útvary ľudovej slovesnosti, ľudová riekanka, kniha, knižnica, 

spisovateľ/spisovateľka, bábkové divadlo, bábka, bábkoherec, bábkar, vyčítanka 

 

Kopem, kopem v záhradke...........3VH 

Text, báseň, strofa, rým, verš,  

 

Moja mama, mamička.................2VH. 

Text, báseň, strofa, rým, verš,  

 

Svet je hore nohami.....................9VH 

Text, báseň, strofa, rým, verš,  

 

Kde je moje miesto...................6VH 

Text, báseň, strofa, rým, verš, noviny,  detské časopisy 

 

Svet je pestrý ako dúha.............9VH 

Text, báseň, strofa, rým, verš,  



 

Prierezové témy: 

Osobnostný a sociálny rozvoj, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, Environmentálna 

výchova, Mediálna výchova, Multikultúrna výchova, Regionálna výchova a  ľudová kultúra, 

Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke, Ochrana života a zdravia. 

 

 

 

 

 

 
 


