
Slohová práca 

 
Čo sa hodnotí a rozhoduje pri slohovej práci? 
 
 
O / Obsah práce – max. 5 bodov 

- dostatočný počet slov/ viet / riadkov, avšak nerátajú sa slová z iných jazykov (názvy, mená) a opakujúce sa 
vety a výrazy 
- V prípade, že žiak napísal málo, celá jeho práca sa hodnotí ako nedostatočná – nepreukázal vedomosti v 
písomnej komunikácii, v ovládani lexiky, vetných struktur, ani gramatiky. 
 
- celkový dojem výpovede a slohová štylizácia, treba využiť všetky pravidlá štylizácie, ktoré sa učia v 
materinskom jazyku (schopnosť zaujať, upútat, je to literárne tvorenie s možnosťou fabulácie…dôležitý je 
dobrý dojem, nie úplná hodnovernosť, pravda) 
- vyhnúť sa ale vytváraniu si viet a myšlienok v slovenčine a potom sa to pokúšať preložiť do c.j.! vznikajú 
nezrozumiteľné vety, lebo každý jazyk má troche inú štruktúru 
- treba sa vyjadriť dostatočne ku všetkým bodom v zadaní, ak je práca dlhá, ale nevyjadril sa k niektorému z 
bodov v zadaní, stráca bod. Dostatočne, neznamená len napísať napr. 7 riadkov, ale vyjadriť presne to, čo od 
teba chcú= vyjadriť sa k veci, nepísať obšírne a odveci 
Vyjadrenie k téme: koho si spoznal počas dovolenky:  

Als wir am letzten Abend vor unserer Abreise im Restaurant gegessen haben, hat an unserem Nachbartisch 
der Popsänger Peter Jarosch gesessen. Sein Gesicht kam mir bekannt vor, aber ich habe zuerst gedacht, dass 
er ihm nur schrecklich ähnlich aussieht. Erst als der Kellner ihn mit dem Namen angesprochen hat, war ich 
mir sicher. Der Typ war ganz normal, und er hat mich sogar angelächelt. Ich mag ihn zwar nicht, aber die 
Unterschrift von ihm kann nicht schaden. 
Ubytovanie: Wir haben uns noch / schon vor drei Monaten ein großes Appartement gebucht. Das Hotel ist 
zwar sehr teuer, aber bietet Luxus und Dienst rund um die Uhr. Die bequemen Betten mit weichen 
Kopfkissen, große Terrasse mit herrlichem Blick auf das Meer oder supermoderner Fernseher lohnen den 
hohen Preis. Und das Restaurant im Erdgeschoss hatte auch ein reiches Angebot an verschiedene Speisen, 
Kuchen und Früchten aller Art. Mir hat am besten die Schokoladentorte mit Schlagsahne oben geschmeckt. 
Und die Schwester hat jeden Tag einen anderen Saft ausprobiert. Es war ein alles inklusive – Urlaub, so 
mussten wir dafür nicht mehr bezahlen. 
Aktivity na dovolenke:  
Wir haben uns die Sehenswürdigkeiten der Stadt besichtigt. ……… 
Ich habe in der Disco getanzt. …….. 
Jeden Tag schwimmen und tauchen wir im Meer. …… 
Wir machen Wanderungen …….. 
Wir liegen am Strand und nehmen das Sonnenbad. ……… 
 
T / Rozsah a štruktúra práce – max. 5 bodov 

- použitie rôznorodých vetných štruktúr, vety rozvité a súvetia s rôznymi spojkami a so správnymi 
slovosledmi ( poznáme už spojky: deshalb, bevor, obwohl, weil, denn, ….vzťažné vety) 
- grafická úprava textu: rozčlenenie do odstavcov podľa tém, prehľadný text, úhľadný a čitateľný, bez 
škrtancov a rôznych značiek, myšlienkova a logická náväznosť a zrozumiteľnosť viet a vetných celkov 
- v slohu sa nepoužíva priama reč ! 
 
L /Lexika – max. 5 bodov 

- treba využiť čo najviac z lexiky, ktorú sme sa v poslednom polroku učili 
- ak sa používa základná lexika (úroveň A1, t.j., čo ste sa učili prvé roky na škole), nemusia v nej byť ani 
chyby, a bodové ohodnotenie nie je vysoké 
- nesmie sa opakovať lexika, treba ju nahrádzať podobnymi ekvivalentmi,  
- využiť aj ostatné slovné druhy, nie len slovesá – aj modálne, podstatné mena- aj zložené a prípadne sem-
tam prídavné meno, sú aj iné okrem gut / schlecht / interessant 
- využívanie častíc (čo je častica, aká je jej úloha??) je hodnotené pozitívne 
- máte možnosť používať pri práci slovníky, treba v slohu použiť aj nejaké slová, ktoré sme sa neučili!  



- používaniu slovenských názvov, al. anglických sa treba vyhnúť, ak sa nedá, uviesť ich (das Dorf Terchova, 
die Brúcke Golden Gate, das Einkaufszentrum Mlyny im Stadtzentrum) 
 
G / Gramatika – max. 5 bodov 

K závažným chybám patrí: písanie podstatných mien malým písmenom 
            pravopis: sp, st, sch (schpielen, Schtunde) 

         nesprávne časovane slovies v prítomnom čase,  
         nesprávny slovosled jednoduchej vety, 
         nesprávny člen pri základnej lexike, ktorá má byť dôsledne  osvojená, 

 lebo sa veľmi často používa, alebo je člen jasný podľa rodu, či koncovky,  
        skloňovanie zámen osobných a tvary privlastňovacích zámen (sein /ihr, ihr /euer) 

menej závažné chyby:  
- nesprávny tvar slovesa v minulom čase,! ale závažná chyba je, ak ten minulý čas nevieš tvorit 
- nesprávna koncovka prídavneho mena, ! ale ak to prídavné meno pred podstatným menom a nemá žiadnu 
koncovku, je to väčšia chyba 
- každá veta začína len podmetom 
 
Max. počet bodov – 20 

Stupnica: 20 – 18 = 100% - 90% = výborný 
       17 – 15 =  85% - 75%  = chválitebný 
       14 – 11 =  70% - 55%  = dobrý 
       10 -   7  =  50% - 35%  = dostatočný 
       menej bodov = nedostatočný 
 
 

Desatoro o obsahu slohovej práce 

1. Dodržte tému a stanovený útvar práce. 

Niekedy dochádza k odkloneniu od témy a k nedodržaniu základných znakov stanoveného útvaru (napr. 
v úvahe dominujú znaky rozprávania…) 

2. Dodržujte nadväznosť a logickosť textu, plynulosť myšlienok. 

Text ako súvislá jazyková jednotka musí dávať význam. 

4. Tvorivo využívajte slovnú zásobu. 

Neopakujte slová, používajte synonymá. Text oživia citácie, ak sa hodia. 

6. Nebrzdite text. 

Nepoužívajte vety typu:. rozhodol som sa písať úvahu…toto bude opis…a to je záver…a to bola moja 
úvaha…a pod., pretože zo zadanej témy a útvaru je to zjavné. 

7. Nepoužívajte neverbálne prosriedky. 

Smajlíky do písomnej práce nepatria. 

8. Dodržiavajte pravopis. 

Pomôžte si príručkami, ktoré budete mať k dispozícii. Nerozlišujú sa malé a veľké prfavopisné chyby, 
pravopis sa hodnotí podľa počtu chýb. 



1. Píšte čitateľne. 
Rozlišujte veľké a malé písmená, dodržiavajte diakritické znamienka a interpunkciu. Písomná práca sa môže 
písať písaným i tlačeným písmom. 

2. Graficky čleňte odseky. 
 

3. Dodržiavajte okraje. 
Aj nedodržiavanie okrajov je chybou vo vonkajšej forme. Nevyhýbajte sa rozdeľovaniu slov na konci 
riadka, keďže pravý okraj musí byť takisto zarovnaný ako ľavý. 

 


