Návrh na rozdelenie učiva 3. etapy vyučovania slovenského jazyka a literatúry (ISCED 2)  v 8. a 9. ročníku


Jazyková zložka

Zvuková rovina jazyka:
8. roč.: skratka
9. roč.: vsuvka, prístavok, oslovenie

Významová/lexikálna rovina jazyka:
8. roč.: spôsoby obohacovania slovnej zásoby  - tvorba slov, preberanie slov, nepriame              
            pomenovania, jednoslovné a viacslovné pomenovania (združené pomenovania),  
            ustálené slovné spojenie/frazeologizmus
9. roč.: slovná zásoba – systematizácia

Tvarová/morfologická rovina  jazyka:
8. roč.: podstatné mená – ohybný slovný druh, podstatné mená mužského rodu – zvieracie,  
            zakončené na -r, -l
            prídavné mená – ohybný slovný druh
            zámená – ohybný slovný druh, skloňovanie, základný tvar, rod, číslo, pád
                            delenie zámen – základné, privlastňovacie, opytovacie, ukazovacie
            číslovky – ohybný slovný druh
            slovesá – ohybný slovný druh, osoba, číslo, čas, spôsob, vid (opakovanie)
            príslovky – neohybný slovný druh
            predložky -  neohybný slovný druh
            spojky - neohybný slovný druh
            citoslovcia - neohybný slovný druh
9. roč.: častice
            opakovanie učiva z predchádzajúcich ročníkov, systematizácia poznatkov

Syntaktická/skladobná rovina jazyka:
8. roč.: vedľajšie vetné členy – predmet, príslovkové určenie miesta času spôsobu, príčiny,       
                                                  prívlastok zhodný, nezhodný
9. roč.: vetné členy – opakovanie
                                  prístavok
            jednoduché súvetie
            zápor v slovenčine
            slovosled
            súdržnosť textu

Jazykoveda a národný jazyk:
9. roč.: národný jazyk – spisovný jazyk a nárečia
            jazykoveda – náuka o zvukovej rovine jazyka
                                  náuka o významovej rovine jazyka
                                  morfológia/tvaroslovie
                                  syntax/skladobná rovina jazyka
 


Sloh

8. roč.: odborný opis
            rétorika – artikulácia, sila hlasu, gestikulácia, mimika, postoj
            prihláška
            slávnostný príhovor
            prejav
            jazykové štýly – náučný, administratívny, publicistický, hovorový, umelecký
            slohové postupy – informačný, rozprávací, opisný, výkladový
            debata  
9. roč.: dôkaz
            úradný list
            úradný/štruktúrovaný životopis
            jazykové štýly - opakovanie
            slohové postupy – opakovanie
            úvaha
            výklad



Literárna výchova


Všeobecné pojmy:
8. roč.: literatúra faktu
            vedecko-fantastická literatúra
            populárno-vedecká  literatúra        

Literárne druhy:
8. roč.: epika, dráma, lyrika – prírodná, ľúbostná, spoločenská
9. roč.: reflexívna lyrika

Literárne žánre:
8. roč.: modlitba
            román -   dobrodružný, biografický, historický, dievčenský
            aforizmus
9. roč.: román vo forme denníka
            tragédie, komédia, činohra

Štruktúra literárneho diela:
8. roč.: kompozícia literárneho diela, vonkajšia kompozícia literárneho diela
9. roč.: vonkajšia kompozícia literárneho diela – dejstvo
            vnútorná kompozícia literárneho diela

Štylizácia textu:
8. roč.: metonymia
            básnická otázka

Metrika:
8. roč.: sylabický veršový systém

