
Metodické usmernenie k zapracovaniu zmien v Inovovanom štátnom 

vzdelávacom programe v predmete slovenský jazyk a literatúra v 2. ročníku 

pri používaní učebnice Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ 

 

 V inovovanom Štátnom vzdelávacom programe bolo realizovaných niekoľko úprav, 

ktorých cieľom bolo umožnenie žiakom osvojiť si učivo v logickej nadväznosti, dostatočnom 

čase a v období, ktoré je pre žiakov primerané.  

1. K obsahovému štandardu jazykovej zložky bol pridaný pre učivo o hláskach výkonový 

štandard: „Zoraďovať slová v abecednom poradí na základe prvého písmena“. Už 

v prvom ročníku deti používali rôzne didaktické pomôcky (nápovedné tabule, plagáty 

s tvarmi písmen apod.), kde boli písmená radené v abecednom poradí. Odporúčame 

ponechať  v triede tieto materiály, aby deti zrakom vnímali abecedné usporiadanie 

a pravidelne s deťmi upevňovať tvary písmen a výslovnosť hlások čítaním abecedy, 

vyhľadávať jednotlivé písmená v abecede, priraďovať slová k písmenám v abecede 

podľa začiatočného písmená a pod.  Prirodzeným spôsobom si teda deti zafixujú 

možnosť radenia slov podľa abecedy. V tematicko-výchovno-vzdelávacom pláne 

odporúčame zamerať na tento výkon na záver učiva o hláskach. Pri preberaní tohto 

tematického celku sa naučia abecedu aj vymenovať, odstránia sa prípadné 

nedostatky v poznatkoch a naučia sa podľa abecedy aj zoraďovať slová. 

Upozorňujeme, že v druhom ročníku deti zoraďujú slová podľa abecedy len podľa 

prvého písmena. 

2. K obsahovému štandardu jazykovej zložky Slabika bol pridaný výkonový štandard: 

Rozdeľovať slová na konci riadku podľa slabík (vrátanie slov s dvojhláskou). Delenie 

slov na slabiky je činnosť, ktorú deti robia v rámci nácviku fonematického 

uvedomovania už od materskej školy, intenzívne sa mu venujú aj v prvom ročníku. 

Odporúčame aj v druhom ročníku neprestávať s precvičovaním a upevňovaním 

schopnosti detí uvedomovať si slabiky v slovách a deliť slová na slabiky, používať 

pritom metódy používané už v prvom ročníku (tlieskanie, sledovanie pier pri 

výslovnosti slov, skladanie slov zo slabík apod.) Pre dokonalé osvojenie si tohto 

výkonu je dôležité časté precvičovanie, opakovania a automatizácia. Odporúčame sa 

mu preto venovať priebežne, dlhodobo.  

3. Nemenej dôležitou zmenou je zaradenie kontrolných diktátov v počte 10. 

V Inovovanom školskom vzdelávacom programe je uvedené aj ich zameranie. 

Odporúčame rovnomerne rozdeliť ich realizáciu. 

 

 


