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Inovované učebné osnovy –Slovenský jazyk pre 3.ročník Základnej školy 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom IŠVP 

Výchovno vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania 

Sú v súlade s cieľmi a obsahovým štandardom, vzdelávacím štandardom pre vyučovací 

predmet slovenský jazyk, schváleného ako súčasť inovovaného ŠVP pre 1.stupeň Základnej 

školy pod číslom 2015-5129/5980 2-10AO 

 

V 3. ročníku v triede so žiakmi s narušenou komunikačnou schopnosťou  je posilnený predmet 

slovenský jazyk a literatúra 1 disponibilnou hodinou bez doplnenia obsahu v predmete. Obsah 

a rozsah učiva v predmete je nezmenený, získaná časová dotácia je využitá na rozvoj čitateľskej 

gramotnosti, tvorivé čítanie a čítanie s porozumením. Jazyková a slohová zložka majú časovú dotáciu 

4 hodiny týždenne a literárna výchova taktiež 4  hodiny týždenne. 

Vzdelávacie štandardy pre žiakov s NKS sú rovnaké ako pre ostatných žiakov primárneho 

vzdelávania alebo nižšieho stredného vzdelávania. Čiastočné plnenie jednotlivých výkonov 

vzdelávacieho štandardu je potrebné zaznamenať v individuálnom vzdelávacom programe žiaka. 

Dosiahnuté výkony sú limitované samotným narušením komunikačnej schopnosti. 

Je potrebné zabezpečiť úpravu podmienok, foriem, metód a prístupu vo výchove a vzdelávaní 

žiaka a rešpektovať úpravy vyplývajúce z narušenia komunikačnej schopnosti nielen vo vzdelávaní, 

ale i v hodnotení a klasifikácii. 

 

Tematické celky: 

Abeceda Slovník Druhy slovníkov Encyklopédia Telefónny zoznam 

Slabikotvorné hlásky l, ĺ, r, ŕ Písanie a výslovnosť spoluhlások l, ĺ, a  r, ŕ 

Obojaké spoluhlásky b, m, p, r, s, v, z, f 

Vybrané slová 

Vybrané slová po obojakých spoluhláskach b, p, m, v, r, z, s, Príbuzné slová 

Podstatné mená Všeobecné a vlastné podstatné mená 

Rozsah vyučovacieho predmetu 

Hodinová 

dotácia 

Týždeň: 8 hodín 

Spolu: 264 hodín 



Slovesá Synonymá  Prídavné mená Antonymá 

Zámená 

Číslovky 

List Oslovenie Podpis 

Osnova Úvod Jadro Záver Časová postupnosť 

Oznam SMS e-mail Korešpondenčný lístok 

Inzerát 

Reklamy Druhy reklamy 

Pozvánka 

Odpis Odsek  

Vizitka 

 

 

 

 


