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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 

 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  I. a II. Stupeň 

Názov – motto: ŠKOLA PRE KAŽDÉHO ŽIAKA 

VZDELÁVACÍ  PROGRAM 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – 1. Stupeň ZŠ  Dĺžka štúdia: 4 roky 

Stupeň vzdelania ISCED 2 – 2. Stupeň ZŠ  Dĺžka štúdia: 5 rokov 

Vyučovací jazyk: SLOVENSKÝ 

Študijná forma: DENNÁ 

Druh školy: ŠTÁTNA 

P r e d k l a d a t e ľ: 

Názov školy:    Základná škola Malcov 

Adresa školy:    Malcov č. 16, 086 06  Malcov 

IČO:    37873954 

Riaditeľ školy:   Mgr. Jozef Harňák 

Koordinátor pre tvorbu ŠVP: Mgr. Jozef Harňák 

Ďalšie kontakty:     telefón: 054/4882122-24 e-mail: zsmalcov@stonline.sk 

Zriaďovateľ:   Obec Malcov 

Adresa:    Malcov 130, 086 06  Malcov  

Kontakty:     tf: 054/4796235,4884617     e-mail: obecmalcov@mail.t-com.sk 

 

Platnosť dokumentu:     od 01.09.2008 

ŠkVP prerokovaný pedagogickou radou: 28.08.2008 

ŠkVP prerokovaný Radou školy:   28.08.2008 

ŠkVP vydaný riaditeľom školy:   28.08.2008 

 

Mgr. Jozef Harňák                                                                                            

riaditeľ školy  

mailto:zsmalcov@stonline.sk
mailto:obecmalcov@mail.t-com.sk
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2. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

2. 1. História školy 

Škola bola založená 23.03.1945 ako Ruská meštianska škola, ktorá mala 2 triedy s vyučovacím  

jazykom ruským a jednu triedu s vyučovacím jazykom slovenským.  

V roku 1950 boli zriadené 2 triedy strednej školy v 6.-8. Ročníku s vyučovacím jazykom 

slovenským a jedna národná škola roč. 1.-5. tiež s vyučovacím jazykom slovenským.  

V školskom roku 1969/1970 bolo už 6 tried v 1.-5. ročníku a 14 tried v 6.-9. ročníku. 

Od apríla 2002 má škola právnu subjektivitu. V súčasnosti má základná škola 24 tried, na I. 

stupni 4 triedy a 1 oddelenie ŠKD. Zriadených je aj 8 špeciálnych tried.  

 

2. 2. Charakteristika žiakov 

Základnú školu Malcov navštevujú žiaci zo spádových obcí: Lenartov, Lukov, Livov, Livovská 

Huta, Snakov, Hrabské, Gerlachov a Malcov. Výraznú väčšinu tvoria žiaci zo spádových obcí. 

V ostatných rokoch má škola skúsenosti so vzdelávaním žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami. Od školského roku 2004/2005 má ZŠ zriadené špeciálne triedy pre žiakov ŠVVP (mentálny 

postih). Značná časť žiactva pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia.  

 

2. 3. Charakteristika pedagogického zboru 

Pedagogický zbor tvoria: riaditeľ školy, 2 pedagogickí zástupcovia, 2.. učiteľov, asistentka 

učiteľa, vychovávateľka ŠKD a špeciálny pedagóg. Pedagogický zbor je s prevahou žien. Všetci 

učitelia prešli vzdelávaním v IKT. Dbáme o to, aby sa učitelia neustále vzdelávali, pri výučbe používali 

moderné pomôcky, volili nové vyučovacie metódy a uplatňovali individuálny prístup k žiakom. Dobre 

je zabezpečená aj odbornosť vyučovania. Odbornú špeciálno- pedagogickú službu zabezpečuje v ZŠ 

špeciálny pedagóg. Cieľom práce pedagógov je rutinná práca na počítači, komunikácia 

prostredníctvom internetu a využívanie výpočtovej, komunikačnej a prezentačnej techniky vo 

vyučovacom procese.  

 

2. 4. Priestorové a materiálno-technické podmienky  

2. 4. 1. Priestorové podmienky 

Základná škola je plneorganizovanou školou s 1.- 9.ročníkom. Vyučovanie prebieha v troch 

pavilónoch. Škola má telocvičňu, posilňovňu, volejbalové ihrisko, plážové volejbalové ihrisko, 

špeciálnu učebňu chémie a fyziky, dve počítačové učebne, jazykové laboratórium, školské dielne na 
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kov a drevo, kuchynku, žiacku a učiteľskú knižnicu, školskú jedáleň a 24 tried. Škola sa nachádza 

v peknom prírodnom prostredí. 

2. 4. 2. Materiálne podmienky 

Škola je veľmi dobre vybavená učebnými pomôckami, ktoré sa podľa požiadaviek učiteľov 

každoročne dopĺňajú – vždy pre iné vyučovacie predmety.  

 

2. 4. 3. Technické podmienky 

Jednou z priorít školy vo vyučovaní i v bežnom chode školy je využitie informačných 

a komunikačných technológií. Z toho vychádza aj vybavenosť školy touto technikou. Škola má 51 

počítačov, ktoré sú prepojené do počítačovej siete, cez ktorú majú žiaci a učitelia prístup na internet. 

Vo vyučovacom procese budú môcť využívať 13 notebookov. Nainštalovaný je aj kamerovo-

počítačový systém. Škola má 2 kopírovacie stroje, 11 tlačiarní a 2 skenery. Teda škola disponuje 

kvalitnou technickou výbavou.  

 

2. 4. 4. Stravovanie 

Súčasťou ZŠ je aj školská jedáleň, kde sa stravujú žiaci, zamestnanci ZŠ aj iní stravníci. V ŠJ je 

zabezpečený výdaj školskej desiaty. Vybavenie školskej jedálne je veľmi dobré po stránke priestorovej 

i materiálnej. 

 

2. 4. 5. Klíma školy 

Klíma školy je vytváraná na základe partnerských vzťahov učiteľov a žiakov. Škola sa riadi 

demokratickými princípmi, aby prirodzenou cestou dochádzalo k napĺňaniu všetkých kompetencií. 

V ZŠ pracuje žiacky parlament, ktorý má značný podiel na plánovaní života školy.  

 

2. 4. 6. Spolupráca s rodičmi 

Táto je mimoriadne významná pre dobré meno školy, preto je jedným z cieľov práce ZŠ. 

Rodičia dostávajú informácie o výsledkoch práce žiakov prostredníctvom žiackych knižiek, na 

triednych schôdzach rodičovských združení, v rámci konzultačných dní, prípadne aj osobne či 

telefonicky. Pre rodičov sa každoročne usporadúva školský ples, volejbalový turnaj o pohár riaditeľa 

školy, vianočná a veľkonočná akadémia školy. 

 

2. 4. 7. Spolupráca s inými subjektmi 

      V oblasti vzdelávania sú to títo partneri: 

- Pedagogicko – psychologická poradňa Bardejov 
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- Špeciálno – pedagogická poradňa  Bardejov 

- Metodicko – pedagogické centrum Prešov 

- ROCEPO Prešov 

- Stedné odborné školy a gymnáziá 

- Klub riaditeľov 

- Zahraničné školy – Gymnázium Uscie Gorlické a Základná škola Wysowa 

 

Ďalšie subjekty: 

- Obecné úrady v obvode ZŠ 

- DJZ Prešov 

- Červený kríž Bardejov 

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bardejov 

- Športový klub Javorina 

- málotriedne školy v obvode 

- komunitní pracovníci OcÚ 

- sponzori: Palivá, Potraviny v obci, PD Malcov, Lesy, Edymax, ETS Kručovský a ďalší 

 

2. 4. 8. Školský klub detí 

ŠKD je zariadením výchovy mimo vyučovania, jeho hlavným cieľom je zabezpečiť odpočinok, 

rekreačné a záujmové činnosti. Mimo toho plní sociálnu funkciu – vychádza v ústrety rodine žiaka. 

V podmienkach našej školy pracuje zvyčajne jedno oddelenie ŠKD. 

 

2. 4. 9. Bezpečnosť školy a ochrana zdravia pri výchove a vzdelávaní 

V ZŠ je bezpečnosť a ochrana zdravia primárnou záležitosťou. Zamestnanci i žiaci sú 

pravidelne školení, vedú sa záznamy o školských a pracovných úrazoch. Režim školy spĺňa psycho-

hygienické požiadavky, až na skorý začiatok vyučovania, ktorý je viazaný na žiacke autobusové spoje. 

Splnené sú aj základné hygienické podmienky – dostatok tepla, svetla, vetranie priestorov, vhodný 

žiacky nábytok, stravovací a pitný režim žiakov. Platí tu zákaz fajčenia, používania alkoholických 

nápojov, prechovávania drog. 

 

2. 4. 10. Dlhodobé projekty 

ZŠ bude realizovať triedne, ročníkové aj celoškolské. Budú krátkodobé aj celoročné a budú 

plniť jednu prierezovú tému zo štátneho a školského vzdelávacieho programu. Projekty výrazne 

prispejú k motivácii žiakov, zefektívnia vyučovací proces, naučia žiakov kooperácii, vyhľadávaniu 

informácií a prezentovaniu projektov. Budú súčasťou vyučovacích hodín a ich prezentácia určite 

podnieti ďalších tvorcov. 

 

 DLHODOBÉ PROJEKTY 

- ROP Obec Malcov v rámci Fondov EÚ 
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3.  CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO 

PROGRAMU 

Školský vzdelávací program vychádza z cieľov základného vzdelávania a kľúčových 

kompetencií Štátneho vzdelávacieho programu i z kompetencie, ktorá vznikala niekoľko ročnou snahou 

o inováciu pedagogického procesu a života školy vôbec, analýzou vlastných možností a schopností 

pedagogického zboru, požiadaviek rodičov a v náväznosti na tradície školy. Názov Škola pre každého 

žiaka nie je náhodný, vyjadruje základnú myšlienku vzdelávacieho programu, t.j. otvorenosť školy 

všetkým ďeťom, rodičom, verejnosti, a to jednak obsahom vzdelávania, demokratickým princípom, 

rešpektovaním žiaka ako individuálnej osobnosti, širokou ponukou, diferencovaným prístupom, 

vzťahmi v škole, napĺňaním najzákladnejších potrieb žiaka. Školský vzdelávací program kladie dôraz 

na všestranný rozvoj osobnosti každého jedinca podľa jeho vrodených vlôh, schopností, talentu.   

Našim zámerom je: 

- nadaným a talentovaným žiakom získať nadpriemerné vedomosti v oblasti cudzích jazykov 

a práce s počítačom 

- u ostatných žiakov dosiahnuť v zmysle učebných osnov štandardné vedomosti 

- žiakom so špeciálnymi pedagogickými potrebami zabezpečiť bezstresové vzdelávanie – 

vypracovaním individuálnych vzdelávacích programov s úpravou učebných osnov 

- žiakom s mentálnym postihnutím zabezpečiť vzdelávanie v špeciálnych triedach 

 

Cieľom dennej práce pedagógov bude uplatňovať základný princíp humánnej pedagogiky, 

slobodu jedinca spájať s dokonalou mravnosťou založenou na poriadku a uvedomelej disciplíne 

v každej činnosti školy. 

K tomuto cieľu chceme dôjsť vytvorením humánneho prostredia v škole, ako v centre denného 

stretávania sa a živej diskusie i neustálej komunikácie medzi žiakmi, učiteľmi, vedím školy 

a zamestnancami, s rodičmi a širokou verejnosťou.  

  

3. 1.  Zameranie školy 

 

Po analyzovaní výsledkov celoročnej práce bude škola posilňovať silné stránky práce školy 

a eliminovať    

nedostatky v jej práci, prijímaním opatrení pre ďalší školský rok.   

V praktickom zameraní bude cieľom školy pripraviť žiakov čo najlepšie na konkrétny život, 

na nimi zvolenú školu a profesiu. Umožní sa to výberom vhodného variantu učebného plánu, výberom 

voliteľných hodín školského programu, jeho prispôsobeniu schopnostiam a záujmom žiakov 
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a požiadavkám rodičov. Vo vyšších ročníkoch to budú praktické ručné práce, domáce práce, šitie, 

varenie, cez technickú výchovu. V 9. ročníku to bude práca s počítačom a rodinná príprava. 

V teoretickom zameraní bude škola poskytovať čo najkvalitnejšie vedomosti v slovenskom 

jazyku, matematike, prírodovedných, spoločensko-vedných predmetoch a v cudzích jazykoch 

s pravidelným sledovaním výsledkov jednotlivých predmetov a tried od vstupu až po výstup v ročníku. 

V humanistickom zameraní bude cieľom práce školy rozvoj osobnosti žiaka. Cez výchovné 

ciele jednotlivých predmetov bude škola u žiakov formovať ušľachtilé ľudské hodnoty. Dôraz sa bude 

klásť na vytváranie kvalitného vzťahu učiteľ – žiak na demokratickom základe s rešpektovaním práv 

dieťaťa, založenom  

na dodržiavaní pravidiel určených vnútorným školským poriadkom. Škola zvýši dôraz na medziľudské 

vzťahy medzi rodičmi a učiteľmi a všetkými žiakmi na zásadách demokracie a tolerancie, ale s veľkým 

dôrazom na poriadok a disciplínu. 

Vo výchovnom zameraní bude škola prehlbovať trvalý vzťah k slovenskej štátnosti. Veku 

primeranou formou, projektmi, záujmovou činnosťou, školským rozhlasom budeme žiakom 

sprístupňovať: 

- významné udalosti národných dejín, ich osobnosti, ich vplyv na vývoj ľudskej civilizácie 

a nášho národa prostredníctvom najnovšieho hodnotenia novovekých dejín 

V umeleckom zameraní bude škola zapájať žiakov do nácvikov kultúrnych programov 

k významným výročiam obce, pestovať vzťah k folklóru. 

Škola bude v prvom rade vzdelávacia inštitúcia, nevzdávame sa ani úlohy výchovy, vedomí si 

skutočnosti, že nikdy nenahradíme rodinu, preto výsledkom celého snaženia pedagogických 

zamestnancov má byť výsledný produkt: Absolvent našej školy. 

 

3. 2.  Pedagogická koncepcia školy 

 

Na školách v SR ešte vždy vo veľkej miere prevláda tradičné vyučovanie. V nasledujúcich 

rokoch sa budeme snažiť postupne ho eliminovať. Pedagogická koncepcia školy bude zameraná na 

rozvoj žiakovej osobnosti, vychádza z toho, čo bude výsledným produktom práce školy, teda z vyššie 

uvedených kompetencií, ktoré sú pre jeho ďalší život potrebné a ich osvojenie mu umožní ďalej 

v živote napredovať.  

Žiak bude v našom chápaní na prvom mieste, pedagogickú koncepciu budú realizovať učitelia, 

preto ju musia dôsledne poznať. Škola ju bude približovať ďalším vzdelávaním a interným 

vzdelávaním v škole. Vedenie školy a všetci učitelia navzájom si budú sprístupňovať najnovšie 

poznatky didaktiky s cieľom od prípravy teoretickej prejsť k rozvoju osobnosti pedagóga, osobnosti 

slobodnej a tvorivej, ktorá chápe, že je pre dieťa v škole a nie naopak. Učiteľ, ktorý chce toto 
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realizovať musí mať patričný vnútorný entuziazmus, lásku k deťom, vnútorne chápe svoju 

zodpovednosť pred žiakmi, rodičmi, riaditeľom školy, chápe poslanie učiteľského povolania, je 

dokonalý odborník, pozná alternatívne spôsoby výchovy, preto neustále tvorí, hľadá a inovuje svoju 

prácu.  

Základné zmeny v nasledujúcich rokoch by mali nastať v doterajšom tradičnom prístupe, kde 

bol učiteľ v pozícii sprostredkovateľa, odovzdávateľa poznatkov, bol aktívny na úkor pasivity žiakov. 

Jeho aktuálnou otázkou bolo: „Čo mám dnes prebrať na vyučovaní?“ V novej úlohe „pomocníka 

žiakom“ sa očakáva, že aktívny bude žiak, aktuálnou otázkou učiteľa bude: „Čo sa majú dnes žiaci na 

hodine naučiť a koľko?“ Teda úlohou učiteľa bude orientácia jeho konania na podporu procesu učenia 

sa žiaka.  

Hlavné znaky našej budúcej pedagogickej koncepcie budú: 

1. žiak nech čím menej prijíma hotové poznatky, skôr nech sám vytvára nové na základe už 

získaných poznatkov 

2. prijatá informácia je síce základom, ale žiak si ju neukladá priamočiaro a mechanicky do pamäti 

3. pôvodnú informáciu nech žiak prehodnotí a dáva ju do vzťahu s doterajšou vedomosťou 

4. žiak nech vnáša do učenia svoj vlastný pohľad 

5. učiteľ sa nemá usilovať o sprostredkovanie poznatkov mechanicky, prenosom, ale má vytvárať 

také možnosti, aby si ich žiak sám odhalil a osvojil 

6. najtrvácnejší poznatok je samoobjavovanie 

 

Na škole sa nebudú nariaďovať metódy a formy vyučovania, ktorými sa má dosiahnuť cieľ – 

nové poznatky. Vyučovanie ale má byť pútavé, efektívne, tvorivé a cieľavedomé, nie stále rutinné a to 

isté.  

      V procese výchovy a vzdelávania sa budú osobitne uplatňovať: 

1. Sloboda – zodpovednosť  Sloboda je hodnotou na to, aby žiak prebral zodpovednosť za 

vlastné učenie sa. Je to možnosť, aby sa sám realizoval. 

2. Dôvera v rast žiaka  uprednostňovanie pozitívneho hodnotenia žiaka pred negatívnym 

3. Uznanie individuálnych rozdielov medzi žiakmi , zistenie silných stránok každého žiaka, ich 

rozvíjanie, eliminovanie slabých stránok. Nie je umenie učiť, ale naučiť. Nie je umenie 

zhoršenie prospechu výborných žiakov, ale vylepšiť prospech priemerných a slabých žiakov 

4. Chyba ako prostriedok učenia – tento prirodzený jav učenia budeme využívať v učení sa na 

chybách. Nech chyba nebude vnímaná ako vina, ale ako možnosť zlepšiť sa, napraviť daný stav. 

5. Spolupráca  nech sa žiaci spolu učia v dvojiciach, individuálne, v skupinách, využívať 

kooperatívne učenie, kde sa žiaci učia spolupracovať a komunikovať 
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6. Učenie sa činnosťou  žiak sa efektívne naučí iba vlastnou činnosťou. Dokonale zamestnať 

každého žiaka, dokonale zamestnať podľa jeho schopností, učiteľ nech mu bude pri učení vždy 

nápomocný, nezanedbávať slabších a priemerných žiakov 

 

Základom práce učiteľa vo výchove a vyučovaní na škole musí byť jeho vnútorná aktivita, 

patričné morálne ohodnotenie odvedenej kvalitnej práce vedením školy, sústavné vlastné 

sebahodnotenie /sebareflexia/, projektovanie, plánovanie svojej práce, vyhodnocovanie svojich 

úspešných zmien, sústavné overovanie naučeného, odstraňovanie nedostatkov v ovládaní učiva. 

Kvalitnou vlastnou prácou si učiteľ vytvára sám prirodzenú autoritu na škole, medzi rodičmi a žiakmi. 

Škola bude výrazne podporovať kreatívnych a tvorivých učiteľov.  

 

3. 3.  Ďalšie vzdelávacie stratégie na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov  

     Tieto bude škola uplatňovať v týchto spoločných postupoch: 

1. Využívanie rôznych zdrojov informácií, napr. rozvoj kompetencií k učeniu, riešeniu problémov, 

komunikatívnosti a pod. Učitelia učia žiakov pracovať s rôznymi zdrojmi informácií /učebnice, 

knihy, encyklopédie, elektronické informácie. Žiaci majú k dispozícii knihy v žiackej knižnici a 

obecnej knižnici, môžu využívať školské počítače s pripojením na internet v čase vyučovanie 

i mimo neho.  

2. Premena klímy školy – tvorivá partnerská komunikácia medzi učiteľom a žiakom založená na 

prirodzenej autorite a rešpektovaní osobnosti učiteľa aj žiaka, tímová práca, bezpečnosť, tolerancia 

k odlišným názorom.  Práca žiackej rady /triedneho parlamentu/ rešpektovanie progresívnych 

názorov žiakov. Spolupráca v rámci triedy, medzi triedami, ročníkmi, s materskou školou. 

3. Kompetencie žiakov k riešeniu problémov rozvíjame učením vo všetkých súvislostiach. Žiaci 

dostanú také úlohy, aby pri ich riešení a vypracovaní použili vedomosti z viacerých predmetov, aby 

nachádzali viac riešení. 

4. Kompetencie k učeniu budeme rozvíjať individuálne podľa možnosti každého žiaka, využijeme 

postupne aj kooperatívne učenie, prácu s chybami a rozvíjať budeme sebahodnotenie žiakov. 

5. Kompetencie komunikatívne budeme rozvíjať podporovaním vyjadrovania všetkých žiakov pri 

vyučovaní, v kurzoch, krúžkoch, pri skupinovej práci, spracovávaní a prezentácii školských 

projektov 

       z najrôznejších oblastí. 

6. Kompetencie sociálne využijeme pri zapojení detí do organizácie činnosti školy /školský časopis, 

dotazníky, žiacka rada, v rámci skupinového vyučovania/. 

7. Kompetencie občianske rozvíjame učením, sociálnymi metódami sebapoznania a zoznamovaním 

žiakov s ich právami, zodpovednosťou a povinnosťami. Žiaci budú vedení k tomu, aby rešpektovali 

národné, kultúrne a historické tradície. K tomu využijeme i spoluprácu so školami v zahraničí. 
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8. Kompetencie matematické, poznanie vedy a techniky budeme rozvíjať na príkladoch 

a praktických cvičenia, v úlohách na logické myslenie, v súťažiach a olympiádach  

9. Kompetencie v oblasti IKT budeme rozvíjať pri tvorivej práci s počítačmi, poznaním ich kladov 

a užitočnosti využitia v dnešnej dobe, ale aj ich negatív 

10. Kompetencie pracovné budeme rozvíjať formou projektových činností, skupinovej a individuálnej 

práci, praktickej činnosti, s demonštráciou na konkrétnych príkladoch a situáciách, do ktorých sa 

v živote môžu žiaci dostať. 

 

4. ZABEZPEČENIE VÝUČBY PRE ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI 

VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI 

Integrované vzdelávanie zdravotne postihnutých detí v škole znamená šancu pre všetkých. Bude 

to prejav úsilia školy o odstránenie nespravodlivosti a nerovnosti medzi ľuďmi. Zdravotne postihnuté 

deti budú mať rovnaké právo na prístup k vzdelaniu a k výchove ako ostatné deti. Škola bude vzdelávať 

žiakov so ŠVVP integráciou v bežných triedach jednotlivých ročníkov tak, aby sa dodržal ich počet 

najviac 3 deti v jednej triede. Špeciálne triedy na škole sú zriadené z dôvodov registrovania potrebných 

diagnóz a počtu žiakov s tým istým druhom postihnutia. Dôraz sa bude vo vyučovaní klásť na 

individuálny prístup ku každému žiakovi. 

Traja pedagogickí zamestnanci študujú špeciálnu pedagogiku,  jeden  je vo funkcii špeciálneho 

pedagóga  pre I. a II. stupeň ZŠ.  

Z materiálnych podmienok sú zabezpečené potrebné učebné osnovy, učebnice, individuálne 

vzdelávacie programy, kompenzačné pomôcky podľa potreby, špeciálna lavica a bezbariérový vstup do 

budovy A. pavilónu.  Triedny učiteľ a daný vyučujúci zisťuje vzdelávacie potreby žiakov 

a v spolupráci so špeciálnym pedagógom zaisťuje odbornú diagnostiku v spolupráci si pedagogicko-

psychologickou poradňou. Integrácia sa realizuje na základe spolupráce tímu odborných zamestnancov 

školy /špeciálny pedagóg, triedny učiteľ, ostatní vyučujúci, školský psychológ, výchovný poradca, 

rodičia, lekár, zdravotná sestra/ 

Vedúcim tohto tímu je školský špeciálny pedagóg.  

Na základe rozhovorov so zákonnými zástupcami, zistí špeciálny pedagóg ekonomickú 

a sociálnu úroveň rodiny, úroveň starostlivosti o postihnuté dieťa, odporúča v spolupráci s vyučujúcimi 

psychologické vyšetrenie dieťaťa, na základe ktorého špeciálny pedagóg odporúča rodičom 

a riaditeľovi školy prijatie žiaka integráciou do bežnej triedy alebo špeciálnej triedy špeciálnej školy.  

Rodičia majú právo dať alebo nedať súhlas na pedagogické, psychologické, lekárske vyšetrenie 

svojho dieťaťa.  

Integrovaný žiak navštevuje bežnú triedu ZŠ podľa odporúčania záveru psychologického 

vyšetrenia, škola plne rešpektuje tento záver a odporúčania pri práci s týmto žiakom. 
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Škola, špeciálny pedagóg, vyučujúci učiteľ pravidelne konzultuje s triednym učiteľom, 

zákonnými zástupcami a psychológom okresnej pedagogicko-psychologickej poradne.  

Podľa potreby triedy učiteľ a ostatní vyučujúci vypracujú individuálny vzdelávací program 

a individuálny vzdelávací plán na vyučovanie takýchto detí. 

 

 

V bežných triedach povinnú školskú dochádzku plnia žiaci: 

A/ so zdravotným znevýhodnením 

B/ zo sociálne znevýhodneného prostredia 

C/ s nadaním /talentovaní žiaci/ 

 

4. 1.  Žiaci so zdravotným znevýhodnením 

V učebnom pláne zdravotne postihnutého žiaka pre daný ročník bude škola postupovať: 

- oslobodí žiaka od učebného predmetu alebo vynechá učebný predmet, ak je jeho vyučovanie 

z hľadiska postihnutia žiaka nevhodné, resp. nahradí ho inými žiakovými potrebami 

- učebný obsah príslušného predmetu čiastočne redukuje 

- použijú sa učebné osnovy predmetu príslušnej špeciálnej školy 

- budú sa rešpektovať pokyny a odporúčania odborného lekára, ktorý zaradí dieťa do štyroch 

skupín podľa zdravotného postihnutia, v prípade potreby žiakov so zdravotným znevýhodnením 

možno predĺžiť dĺžku vzdelávania  až o dva roky 

 

Škola vedie presnú evidenciu takýchto žiakov zvlášť v telesnej výchove, vyučujúci plne 

rešpektujú ich diagnózu vo vyučovaní.  

 

4. 2.  Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia 

Znevýhodnené prostredie je zavinené chudobou alebo nízkou kultúrou životnej úrovne danej 

rodiny.  

Znevýhodnené prostredie je pre žiaka rodina: 

- ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a príjem rodiny je najviac vo výške životného 

minima 

- v ktorej aspoň jeden z rodičov, alebo osoba, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti 

patrí do skupiny znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie 

- v ktorej najvyššie ukončené vzdelanie rodičov je základné alebo aspoň jeden z rodičov nemá 

ukončené základné vzdelanie 
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- ktorá má neštandardné bytové a hygienické podmienky /napríklad žiak nemá vyhradené miesto 

na učenie, nemá vlastnú posteľ, nie je zavedená elektrická prípojka a pod./ 

 

Výchova a vzdelávanie týchto detí a žiakov sa bude uskutočňovať na škole v bežných triedach 

spoločne s ostatnými žiakmi školy, pričom niektoré pre žiaka problémové vyučovacie predmety môže 

žiak absolvovať vrámci individuálneho vzdelávacieho programu. Zákonný zástupca žiaka má právo 

oboznámiť sa s týmto programom.   

Škola pre ich vzdelávanie bude realizovať: 

- zníži počet žiakov v bežnej triede, čím sa zvýši efektívnosť práce učiteľa a umožní sa vyššia 

miera individuálneho prístupu k žiakovi 

- so súhlasom zákonných zástupcov bude škola realizovať celodenný výchovný systém, ktorý 

predĺži čas pobytu žiaka v motivujúcom školskom prostredí a umožní mu zmysluplne stráviť 

voľný čas a prípravu na vyučovanie (napr. ŠKD) 

- podľa možnosti sa zabezpečí systém doučovania pre zaostávajúce rómske deti /napr. kurzy po 

vyučovaní/ 

- využije sa možnosť vytvoriť alternatívne učebné osnovy, ktoré bude môcť škola použiť pri 

prispôsobovaní obsahu výučby rómskych detí zo sociálne znevýhodneného prostredia (redukcia 

obsahu, praktickejšia orientácia, učenie zážitkovou metódou). Škola prijme opatrenia, ktoré 

zabránia zneužitiu takýchto osnov na vytváranie segregovaných tried. 

 

Zvlášť sa bude sledovať dochádzka týchto žiakov, pravidelne pri prvých neospravedlnených 

hodinách sa budú pozývať ich rodičia na pohovor k riaditeľovi školy.  Škola bude plne využívať 

súčasné legislatívne možnosti a cestou žiadosti a v spolupráci so zriaďovateľom realizovať príspevky 

v hmotnej núdzi, na stravu, na školské potreby a na vylepšenie ťažkej finančnej situácie týchto rodín.  

 

4. 3.  Žiaci v špeciálnych triedach základnej školy 

Žiaci s mentálnym postihom sú vzdelávaní v špeciálnych triedach, kde sa postupuje podľa 

učebných  osnov  špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím so vzdelávacím 

variantom A a B. 

Cieľom výchovy a vzdelávania v špeciálnych triedach je rozvíjanie individuálnych schopností 

a predpokladov mentálne postihnutých žiakov tak,  

- aby si osvojili vedomosti, zručnosti a návyky potrebné pre ich ďalšiu profesionálnu prípravu 

- aby si vedeli vytvoriť správne postoje a dobrý vzťah k ostatným ľuďom, k sebe samému 

a k životnému prostrediu 

- aby boli pripravení na praktický život tak, aby sa mohli prirodzene integrovať do spoločnosti 

a stáli sa jej prirodzenou súčasťou.   
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4. 4.  Žiaci s nadaním  

Cieľom výchovy a vzdelávania týchto žiakov bude dosiahnuť optimálny rozvoj ich nadania 

a pripraviť ich na jeho využitie v prospech spoločnosti. Bude sa uskutočňovať spolu s ostatnými žiakmi 

školy /individuálna a skupinová integrácia. Bude sa využívať čiastočná vonkajšia diferenciácia ročníka 

podľa schopností žiakov najmä vo vyučovaní cudzích jazykov, informatickej výchovy, slovenského 

jazyka a matematiky v 9. ročníku pri príprave na celoštátne testovanie žiakov,  v type hodín 

utvrdzovania skôr prebratého učiva diferencovaním triedy. 

Vo všetkých organizačných formách vzdelávania bude škola vytvárať maximálne podmienky 

pre úspešné rozvíjanie nadania a vývin osobnosti týchto žiakov. 

Bude sa spolupracovať so psychológom pri výchove a vzdelávaní umelecky nadaných žiakov 

s odborným pedagógom konkrétnej umeleckej disciplíny, to všetko  s konzultáciou so zákonným 

zástupcom žiaka.  

Nadaní žiaci sa budú evidovať v jednotlivých triedach. Škola dá prednosť pri ich vzdelávaní 

takzvanému rozširujúcemu, respektíve obohacujúcemu vzdelávaniu, čo znamená: 

- zaradiť do individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu predmety, ktoré nie sú 

v učebnom pláne bežných žiakov  

- doplniť záväzné učebné osnovy jednotlivých predmetov o nové témy zodpovedajúce nadaniu 

žiaka a možnostiam školy 

Ak sú v bežnej triede integrovane vzdelávaní viacerí žiaci s rovnakým druhom nadania, môžu 

postupovať podľa skupinového výchovno-vzdelávacieho programu, ktorý bude súčasťou školského 

vzdelávacieho programu a bude obsahovať: 

- modifikáciu učebných plánov a učebných osnov 

- špecifiká organizácie a foriem vzdelávania 

- zapojenie učiteľa – učiteľov školy vyššieho stupňa do vzdelávania týchto žiakov 

- požiadavky na zabezpečenie špeciálnych učebných pomôcok 

- zabezpečenie spolupráce s príslušnými odborníkmi /podľa druhu rozvíjaného nadania/ 

V individuálnej dokumentácii každého takéhoto žiaka musia byť o ňom uvedené aj informácie 

o špecifikácii, druhu a štruktúre jeho nadania, s opisom silných a slabých stránok jeho osobnosti.  

V mimoriadnych prípadoch môžu byť talentovaní žiaci preradení do vyššieho ročníka na 

základe komisionálnej skúšky.  
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5. POSKYTOVANIE PORADENSKÝCH SLUŽIEB V ŠKOLE 

 

Poradenské služby rodičovskej verejnosti, žiakom a ostatnej verejnosti poskytujú: 

- vedenie školy, triedni učitelia, ostatní učitelia 

- výchovný poradca, špeciálny pedagóg pre I. a II. stupeň 

- koordinátor prevencie drogových závislostí 

 

Zameranie poradenských služieb: 

- poradenstvo žiakom v oblasti vyučovania, rodičom pri výchove a vzdelávaní 

- poradenstvo v prípade slabých vyučovacích výsledkoch, neprospechu žiaka, podpora a rady na 

vylepšenie prospechu 

- riešenie priestupkov žiakov v správaní 

- v prevencii sociálno- patologických javov rodičom 

- voľba výberu štúdia budúceho povolania žiaka, vypisovanie a zaslanie prihlášok žiakom 

- poradenstvo pri integrácii žiakov so špeciálnymi potrebami, pre žiakov z nevýhodného 

sociálneho prostredia 

- poradenstvo vo vzdelávaní mimoriadne talentovaných žiakov 

- poradenstvo v spolupráci s ďalšími odbornými inštitúciami 

 

Škola bude mať vypísané na viditeľnom mieste konzultačné hodiny pre rodičov, žiakov 

a ostatnú verejnosť, určením dňa a hodiny konzultácií. 
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5. 1. Prevencia sociálno – patologických javov 

Koordinátor prevencie v spolupráci s učiteľmi, riaditeľom školy formou školského rozhlasu 

dotazníkmi, besedami s políciou, informáciami pre rodičov upozorňuje rodičov a žiakov na škodlivosť 

návykových látok pre život mladého človeka. Prevencia prebieha aj v rámci vyučovania jednotlivých 

vzdelávacích oblastí pri realizácii prierezových tém. 

Škola má pridelenú policajnú ochranu, spolupracuje s kuratelou sociálneho odboru starostlivosti 

o rodinu v Bardejove. 

Monitorujú sa riziká sociálno – patologických javov, pri zistení alebo varovných signáloch o ich 

preniknutí a dosah na školopovinnú mládež, okamžite sa rieši tento problém s rodičmi pohovorom 

s písomným záznamom. 

1. Všetci pedagogickí zamestnanci, najmä však koordinátor PPDZ, predbežne sledujú výskyt 

sociálno – patologických javov a dbajú na ich včasné zachytenie. Žiaci takéto zistenia hlásia 

triednemu učiteľovi. Ide o ubližovanie fyzické, duševné, o nosenie nevhodných predmetov, 

časopisov, či pozeranie nevhodných stránok na internete. 

2. Žiakom sa zakazuje nosenie, prechovávanie a distribúciu omamných látok. Porušenie tohto 

zákazu je hrubým porušením školského poriadku a riaditeľ školy hneď informuje rodičov 

a zoznámi ich s možnosťou odbornej pomoci. 

3. Žiakom je zakázané prinášať do školy veci, ktoré nesúvisia s vyučovaním. 

4. Zakázané je šikanovanie spolužiakov, ktorých sa dopúšťajú  jednotlivci alebo skupiny, či to už 

v škole alebo pri školských akciách. Sú považované za hrubé porušenie školského poriadku. 

5. Pedagogickí zamestnanci dbajú, aby sa etická výchova, výchova ku zdravému životnému štýlu 

vyučovala v súlade so školským vzdelávacím programom. 

6. Pedagogickí zamestnanci sú povinní vykonávať kvalitný dozor nad žiakmi. A to hlavne 

v priestoroch, kde by k týmto javom mohlo dochádzať. 

 

5. 2. Triedny učiteľ  

Je garantom poriadku, riešenia správania svojej triedy a dochádzky žiakov. Na triedneho učiteľa 

sa môžu žiaci obrátiť kedykoľvek, požiadať o konzultáciu a podporu. Pomáha im pri riešení konfliktov 

medzi žiakmi v triede, podporuje optimálnu komunikáciu medzi rodičmi, učiteľmi a žiakmi. Podporuje 

rozvoj pozitívnych vzťahov a rieši akékoľvek konflikty v rámci svojej triedy.  

Zvoláva rodičov, ak sa vyskytnú problémy v dochádzke, správaní a prospechu žiakov jeho 

triedy. Z riešenia vyhotovuje písomný záznam. Problémy triedy rieši cez pridelenú hodinu triednických 

prác v priamej práci so žiakmi. 
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5. 3.  Záujmové útvary (krúžky) 

 

Záujmové útvary budú zriadené podľa záujmov žiakov. Na škole ich bude zriadených okolo 12 

so zameraním športovým, výtvarným, vzdelávacím, tanečným, speváckym a ďalším. Budú pracovať 

pod vedením učiteľov 60 hodín ročne podľa metodického pokynu riaditeľa školy po vrátení 

vzdelávacích poukazov žiakmi škole. 

 

6. PRIMÁRNE VZDELÁVANIE – I. STUPEŇ (ISCED 1) 

6. 1. Ciele primárneho vzdelávania      

 

Školský program tohto vzdelávania má zabezpečiť hladký prechod z predškolského vzdelávania 

a rodinnej starostlivosti na školské vzdelávania prostredníctvom prirodzenej poznávacej zvedavosti 

detí, vychádzajúcej z ich osobného poznania.  

Je to východisková báza pre postupné rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov I. stupňa, ako 

základom všeobecného vzdelania prostredníctvom týchto cieľov: 

1. poskytnúť žiakom bohaté možnosti vedeného skúmania ich najbližšieho kultúrneho 

a prírodného prostredia tak, aby sa rozvíjala ich predstavivosť, tvorivosť a vlastný záujem 

skúmať svoje okolie. 

2. umožniť žiakom spoznávať svoje vlastné schopnosti a rozvojové možnosti, osvojiť si základy 

spôsobilosti učiť sa učiť sa a poznávať seba samého. 

3. podporovať poznávacie (kognitívne) procesy a spôsobilosti žiakov, kriticky a tvorivo myslieť 

prostredníctvom získavania vlastnej poznávacej skúsenosti a aktívnym riešením problémov 

4. vyvážene rozvíjať u žiakov spôsobilosti dorozumievať sa a porozumieť si, hodnotiť (vyberať 

a rozhodovať) a iniciatívne konať aj na základe sebariadenia a sebareflexie.  

5. podporovať rozvoj intrapersonálnych a interpersonálnych spôsobilostí, najmä otvorene 

vstupovať do sociálnych vzťahov, účinne a aktívne spolupracovať, rozvíjať si sociálnu 

vnímavosť a citlivosť k spolužiakom, učiteľom, rodičom, ďalším ľuďom obce a k svojmu 

širšiemu kultúrnemu a prírodnému okoliu. 

6. Viesť žiakov k tolerancii a k akceptovaniu iných ľudí, ich duchovno-kultúrnych hodnôt. 

7. Naučiť žiakov uplatňovať si svoje práva a súčasne si plniť svoje povinnosti, niesť 

zodpovednosť za svoje zdravie a aktívne ho chrániť a upevňovať. 

 

Hlavnými programovými cieľmi vzdelávanie v ročníkoch 1 – 4 bude rozvíjať kľúčové 

spôsobilosti ako kombinácie vedomostí, spôsobilostí, skúseností a postojov žiakov na úrovni, ktorá je 

pre nich osobne dosiahnuteľná.  
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V etape primárneho vzdelávania sú za kľúčové považované: komunikačné spôsobilosti, 

matematická gramotnosť a gramotnosť v oblasti prírodných vied a technológií, spôsobilosti v oblasti 

digitálnej gramotnosti (IKT), spôsobilosti učiť sa učiť sa, riešiť problémy. Ďalej sú to osobné, sociálne 

a občianske spôsobilosti, spôsobilosť chápať kultúru v kontexte a vyjadrovať sa prostriedkami danej 

kultúry. K ich rozvíjaniu prispieva celý vzdelávací obsah, organizačné formy a metódy výučby, 

podnetné sociálno-emočné prostredie školy, programové aktivity uskutočňované v škole, ale aj 

v mimovyučovacej a v mimoškolskej činnosti.  

Primárne vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním všeobecnovzdelávacieho programu ostatného 4. 

ročníka primárneho stupňa základnej školy. Dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie. Absolvent 

programu primárneho vzdelávania plynule pokračuje na nadväzujúcom stupni nižšieho sekundárneho 

vzdelávania v 5. ročníku alebo adekvátnom stupni viacročného gymnázia.  

 

6. 2.  Profil absolventa I. stupňa základnej školy 

 

Absolvent programu primárneho vzdelania /teda ročníkov 1 – 4/ bude mať osvojené /aj 

vlastným podielom/ základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej, prírodovednej a kultúrnej 

gramotnosti. Nadobudol základy pre osvojenie účinných techník celoživotného učenia sa a pre 

rozvíjanie ďalších svojich spôsobilostí. 

Žiak získa predpoklady na to, aby si vážil sám seba i druhých ľudí, mal by dokázať ústretovo 

komunikovať a spolupracovať. 

Bude mať osvojené základy používania materinského, štátneho a cudzieho jazyka. 

Absolvent primárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové kompetencie /spôsobilosti/: 

a) sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti) 

- vyjadruje sa súvisle a výstižne písomnou aj ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu 

vzdelávania, 

- dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty a vyjadriť 

svoj názor, 

- uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, 

rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu, 

- rozumie rôznym typom doteraz používaných textov a bežne používaným prejavom neverbálnej 

komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať, 

- na základnej úrovni využíva technické prostriedky medzi osobnej komunikácie,  

- chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti, 

- v cudzích jazykoch je schopný na primeranej úrovni porozumieť hovorenému textu, uplatniť sa 

v osobnej konverzácii, ako aj tvoriť text, týkajúce sa bežných životných situácií, 
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b) kompetencia (spôsobilosť) v oblasti matematického a prírodovedného myslenia 

- používa základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov 

v každodenných situáciách a je schopný /na rôznych úrovniach/ používať matematické modely 

logického a priestorového myslenia a prezentácie /vzorce, modely/ 

- je pripravený ďalej si rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa  a hľadať odpovede, ktoré smerujú 

k systematizácii poznatkov, 

 

c) kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií 

- vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa, 

- ovláda základy potrebných počítačových aplikácií, 

- dokáže primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií, 

- dokáže adekvátne veku aktívne vyhľadávať informácie na internete, 

- vie používať rôzne vyučovacie programy, 

- získal základy algoritmického myslenia, 

- chápe, že je rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, 

- vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT. 

 

d) kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť sa 

- má osvojené základy schopnosti sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov, 

- uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a osvojovania si poznatkov 

- vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v iných 

činnostiach, 

- uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok, 

 

e) kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy 

- vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekvátne svojej 

úrovni navrhuje riešenia podľa svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti, 

- pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie, skúša viaceré možnosti riešenia 

problému, overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri podobných alebo 

nových problémoch, 

- pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným /chápavým a spolupracujúcim/ 

spôsobom, 

 

f) osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti) 

- má základy pre smerovanie k pozitívnemu sebaobrazu a sebadôvere, 

- uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo využíva svoje možnosti, 
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- dokáže odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti, 

- uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a aktívnym 

trávením voľného času, 

- dokáže primerane veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov, 

- uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti, 

- má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine, 

- dokáže prijímať nové nápady alebo aj sám prichádza s novými nápadmi a postupmi pri 

spoločnej práci, 

- uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním prispieva 

k dobrým medziľudským vzťahom, 

 

g) kompetencia (spôsobilosť) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 

- dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých 

a iných vyjadrovacích prostriedkov, 

- dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky /na úrovni 

primárneho vzdelávania/, 

- uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote, 

- cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície, 

- rešpektuje vkus iných ľudí a primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor a vkusový postoj, 

- ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka, 

- pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu /etiketu/, 

- správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám, 

- má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr. 

 

Časť týchto kľúčových kompetencií sa bude rozvíjať aj v mimoškolskej činnosti v záujmových 

útvaroch. 

 

6. 3. Vzdelávacie oblasti na I. stupni ZŠ 

Vzdelávacie oblasti sú okruhy, do ktorých sú včlenené predmety s obsahom celkového 

vzdelávania a z formulovania kľúčových kompetencií žiaka. 

Obsah školského vzdelávania tvorí kultúrne dedičstvo. V Štátnom vzdelávacom programe je 

obsah vzdelávacej oblasti rozčlenený do vybraných učebných predmetov. Možnosťou školy je 

doplnenie a včlenenie ďalších predmetov do vzdelávacích oblastí cez voliteľné hodiny.  

Presné včlenenie voliteľných hodín podáva učebný plán 1. a 5. ročníka. 
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Základné predmety vo vzdelávacích oblastiach pre 1. stupeň primárneho vzdelávania 

Vzdelávacia oblasť Predmety 

Jazyk a komunikácia Slovenský Jazyk a literatúra 

Prvý cudzí jazyk 

Matematika a práca s informáciami Matematika 

Informatická výchova 

Príroda a spoločnosť Prírodoveda 

Vlastiveda 

Človek a hodnoty Etická výchova 

Náboženská výchova 

Človek a svet práce Pracovné vyučovanie 

Umenie a kultúra Hudobná výchova 

Výtvarná výchova 

Zdravie a pohyb Telesná výchova 

  

 

6. 4.  Prierezové témy na I. stupni ZŠ  

 

Prelínajú sa vzdelávacími oblasťami, odrážajú aktuálne problémy súčasnosti, sú určitým 

návodom na ich prevenciu a riešenie, slúžia na prehĺbenie základného učiva, zdôrazňujú jeho aplikačný 

charakter, majú prispieť k tomu, aby si žiaci rozšírili svoj rozhľad, osvojili si určité postoje, hodnoty, 

rozhodovanie, prepájajú rôzne oblasti základného učiva, prispievajú ku komplexnosti vzdelávania 

žiakov a pozitívne ovplyvňujú proces rozvíjania kľúčových kompetencií. 

Na I. a II. stupni sa budú vyučovať: 

1. v rámci jednotlivých učebných predmetov 

2. formou kurzov 

Budú vyznačené v časovotematických plánoch jednotlivých predmetov a ročníkov.  
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Prierezové témy v 1. ročníku 

Prierezové témy Predmety, začlenenie Kurz 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

OSR 

SJ, AJ, NJ, M, PRÍR, NV, 

HV, VV, TV 

 

Environmentálna výchova   

ENV 

PRIR, SJ, VV, AJ, NJ, M, 

HV, TV,  

 

Mediálna výchova         MDV SJ, PRÍR, AJ, NJ, M, HV,   

Multikultúrna výchova  MKV SJ, AJ, NJ, PRÍR, HV, NV, M 

TV 

 

Dopravná výchova         DV M, TV Apríl-jún 2009, 5 hod 

Ochrana života a zdravia OŽZ M, TV Jún 2009, 5 hod 

Tvorba projektov 

a prezentačné zručnosti TPPZ 

 Jún 2009, prezentácia 

 

7. NIŽŠIE SEKUNDÁRNE VZDELÁVANIE – II. STUPEŇ (ISCED 2) 

Predpokladom dosiahnutia cieľov nižšieho sekundárneho vzdelávania je zaistenie kontinuity 

a plynulého prechodu z primárneho na nižšie sekundárne vzdelávanie. 

Základom nižšieho sekundárneho vzdelávania je interdisciplinárny /medzipredmetový/ prístup 

pri osvojovaní znalostí a spôsobilostí žiakov a rozvoj ich analytických a kritických schopností. 

Aktuálne znalosti žiakov a ich uplatňovanie v praxi sú východiskovým bodom pri získavaní nových 

znalostí a ďalšom rozvoji kompetencií žiakov. 

Nevyhnutnou súčasťou cieľov nižšieho sekundárneho vzdelávania je vypestovať u žiakov 

zodpovednosť za vlastné učenie sa a poskytnúť im príležitosti objaviť a rozvinúť ich schopnosti 

v súlade s ich reálnymi možnosťami, aby získali podklad pre optimálne rozhodnutie o ďalšom – 

vyššom sekundárnom vzdelávaní. 

 

7. 1. Ciele výchovy a vzdelávania nižšieho sekundárneho vzdelávania 

Hlavným cieľom je, aby žiaci nadobudli: 

- primerane veku rozvinuté kľúčové spôsobilosti /kompetencie/, zmysluplné základné vedomosti 

a znalosti a vypestovaný základ záujmu o celoživotné učenie sa, 

- jasné povedomie národného a svetového kultúrneho dedičstva, 

- záujem a potrebu zmysluplnej aktivity a tvorivosti 
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Zámermi nižšieho sekundárneho vzdelávania sú tieto očakávania od žiaka: 

- osvojiť si základ všeobecného vzdelania poskytovaného školou, 

- mať záujem a potrebu učiť sa aj mimo školy, 

- osvojiť si a využívať efektívne stratégie učenia sa, 

- nadobudnúť primeranú úroveň komunikačných spôsobilostí a spolupráce, 

- mať rešpekt k druhým a zodpovedný vzťah k sebe a svojmu zdraviu. 

 

7. 2. Profil absolventa  II. stupňa ZŠ     

Je založený na kľúčových spôsobilostiach (kompetenciách), ktorú zahrňujú komplex 

vedomostí a znalostí, spôsobilostí a hodnotových postojov umožňujúcich jednotlivcovi poznávať, 

účinne konať, hodnotiť, dorozumievať sa a porozumieť si, začleniť sa do spoločenských vzťahov 

a osobnostne sa rozvíjať – zjednodušene ide o spôsobilosť uplatniť svoje vzdelanie v pracovnom, 

občianskom, rodinnom a osobnom živote. 

Kľúčové kompetencie sa formujú na základe osobnej praktickej činnosti a skúsenosti a zároveň 

sú uplatniteľné v životnej praxi. Nevyjadrujú trvalý stav, ale menia svoju kvalitu a hodnotu počas 

celého života. Nezastarávajú ako vedomosti, ale majú potenciálnu vlastnosť neustále saa rozvíjať (a 

preto môžu byť základom celoživotného učenia sa a osobnej flexibility). Sú výsledkom a dôsledkom 

nielen formálneho (školského) vzdelávania, ale aj neformálneho vzdelávania, ako aj 

neinštitucionálneho (informálneho) vzdelávania. 

Jednotlivé kľúčové spôsobilosti (kompetencie) sa navzájom prelínajú, prepájajú a majú 

nadpredmetový programový charakter. Získavajú sa ako produkt celkového procesu vzdelávania 

a sebavzdelávania, t.j. kompletného vzdelávacieho programu a iných rozvíjajúcich aktivít 

prebiehajúcich v rámci školy. 

Nadväzujúc na spôsobilosti získané v priebehu predchádzajúceho (primárneho) vzdelávania 

absolvent nižšieho sekundárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové kompetencie (spôsobilosti): 

 

kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa 

- uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného 

rozvoja, 

- dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní nových 

poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa, 

- dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky využívať, 

- kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie rozvojové 

možnosti, 
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sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti) 

- dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní informácií 

rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav zodpovedajúci situácií a účelu 

komunikácie, 

- efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie, 

- vie prezentovať sám seba a výsledky svojej práce na verejnosti, používa odborný jazyk, 

- dokáže primerane komunikovať v materinskom a v dvoch cudzích jazykoch, 

- chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú základom 

efektívnej spolupráce, založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a povinností a na prevzatí 

osobnej zodpovednosti, 

 

kompetencia (spôsobilosť) uplatňovať základ matematického myslenia a základné schopnosti 

poznávať v oblasti vedy a techniky 

- používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných situáciách, 

- používa matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie /vzorce, 

modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky/, 

- používa základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umožní robiť vedecky podložené úsudky, 

pričom vie použiť získané operačné vedomosti na úspešné riešenie problémov, 

 

kompetencia (spôsobilosť) v oblasti informačných a komunikačných technológií 

- má osvojené základné zručnosti v oblasti IKT ako predpoklad ďalšieho rozvoja, 

- používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou 

- dokáže vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom grafickom prostredí, 

- je schopný nahrávať a prehrávať zvuky a videá, 

- dokáže využívať IKT pri vzdelávaní, 

 

kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy 

- uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom a tvorivom 

myslení, 

- je otvorený /pri riešení problémov/ získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovatívnych postupov, 

formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov, 

- dokáže spoznávať pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje si aj potrebu 

zvažovať úrovne ich rizika, 

- má predpoklady na konštruktívne a kooperatívne riešenie konfliktov, 
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kompetencie (spôsobilosti) občianske 

- uvedomuje si základné humanistické hodnoty, zmysel národného kultúrneho dedičstva, 

uplatňuje a ochraňuje princípy demokracie, 

- vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. spoločnosti, 

- uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam, 

prispieva k naplneniu práv iných, 

- je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti, 

- má predpoklady zainteresovane sledovať a posudzovať udalosti a vývoj verejného života 

a zaujímať k nim stanoviská, aktívne podporuje udržateľnosť kvality životného prostredia, 

 

kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne 

- dokáže na primeranej úrovni reflektovať vlastnú identitu a budovať si vlastnú 

samostatnosť/nezávislosť ako člen celku, 

- vie si svoje ciele a priority stanoviť v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami, záujmami 

a potrebami, 

- osvojil si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine – uvedomuje si svoju zodpovednosť 

v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať k dosahovaniu spoločných cieľov, 

- dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a uplatňovať sociálne 

prospešné zmeny v medziosobných vzťahoch, 

 

kompetencie (spôsobilosti) pracovné 

- dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí svoje výsledky 

a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov,  

- je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny, 

- chápe princípy podnikania a zvažuje svoje predpoklady pri jeho budúcom plánovaní, 

- dokáže získať a využiť informácie o vzdelávacích a pracovných príležitostiach, 

 

kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti 

- dokáže inovovať zaužívané postupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové projekty so 

zámerom dosiahnuť ciele, a to nielen v práci, ale aj v každodennom živote, 

 

kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 

- dokáže sa vyjadrovať na vyššom stupni umeleckej gramotnosti prostredníctvom vyjadrovacích 

prostriedkov výtvarného a hudobného umenia, 

- dokáže sa orientovať v umeleckých druhoch a štýloch a používať ich hlavné vyjadrovacie 

prostriedky, 
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- uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote a v živote celej 

spoločnosti, 

- cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické tradície, 

- pozná pravidlá spoločenského kontaktu/etiketu/ 

- správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám, 

- je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr. 

Vzdelávacie (obsahové) oblasti a prierezové témy (tematiky) 

Vzdelávacie oblasti sú okruhy, do ktorých patrí problematika vyčlenená z obsahu celkového 

vzdelávania a z formulovania kľúčových kompetencií. Obsah školského vzdelávania tvorí kultúrne 

dedičstvo – poznanie, hodnoty, normy, vzorce správania, výkony a komunikáty, ktoré sú vlastné určitej 

sociálnej skupine.   

V Štátnom vzdelávacom programe je obsah vzdelávacej oblasti začlenený do vybraných 

učebných predmetov. Škola si môže do týchto vzdelávacích oblastí doplniť ďalšie predmety. 

 

7.  3. Vzdelávacie oblasti na II. stupni ZŠ 

Vzdelávacia oblasť Predmety 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 

Prvý cudzí jazyk 

Druhý cudzí jazyk 

Matematika a práca s informáciami Matematika 

Informatika 

Človek a príroda Fyzika 

Chémia 

Biológia 

Človek a spoločnosť Dejepis 

Geografia 

Občianska náuka 

Človek a hodnoty Etická výchova 

Náboženská výchova 

Človek a svet práce Svet práce 

Technika 

 

Umenie a kultúra 

Hudobná výchova 

Výtvarná výchova 

Výchova umením 

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 
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7. 4. Prierezové témy na II. stupni ZŠ 

 

Prierezové tematiky Predmety - začlenenie Kurz 

Osobnostný a sociálny rozvoj SJaL, MAT, CJ, INF, D, 

GEO, NABV, HV, VV, TV, 

EV, OV 

 

Environmentálna výchova BIO, SJaL, MAT, CJ, HV, 

VV, EV 

 

Mediálna výchova SJaL, MAT, CJ, INF, FYZ, 

BIO, HV, VV, EV 

 

Multikultúrna výchova SJaL, CJ, HV, DEJ, GEO, 

NABV, EV, MAT 

 

Dopravná výchova MAT Apríl- jún 2009, 5 hod 

Ochrana života a zdravia VV, BIO September 08, jún 09, 5 hod 

Tvorba projektu a prezentačné 

zručnosti 

GEO, DEJ, MAT, OV, BIO Jún  09 
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8. ŠKOLSKÝ UČEBNÝ PLÁN 
 

8. 1. Rámcový učebný plán pre základnú školu s vyučovacím jazykom 

slovenským  

Vzdelávacia oblasť Predmet/ 

ročník 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a 

literatúra  

Anglický jazyk 

Ruský jazyk 

8  + 2 9 

 

9 

 

2 

9 

 

2 

5   

 

3 + 1  

5 

 

3 

5 

 

4 

4 

 

3 

5 

 

3 

 

Príroda a spoločnosť Prírodoveda 

Vlastiveda 

0,5+0,5   

2 

2 

1 

2 

2 

      

Človek a príroda Fyzika 

Chémia 

Biológia 

     

 

1 + 1   

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

Človek a spoločnosť Dejepis 

Geografia 

Občianska výchova 

    1 

1  + 1   

1 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

 

Človek a hodnoty Etická výchova 

Náboženská výchova 

 

0,5+0,5   

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Matematika a  

práca s informáciami 

Matematika 

Informatika 

Informatická výchova 

4  + 1           

 

   + 1 

5 5 5 3,5+1,5 

0,5+0,5 

5 6 5 5  

Človek a svet práce Pracovné vyučovanie 

Svet práce 

Technika 

  1 1   

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 

Hudobná výchova 

Výchova umením 

1   

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

1 + 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Zdravie a pohyb Telesná výchova 2                                  2 2 2 2 2 2 2 2  

Spolu štátny 

program 

 17    21      

Školský vzd.progr.             

Voliteľné hodiny           5             6      

Spolu pov. časť 

+ voliteľné hodiny 

 22 24 25 27 27 28 29 29 29 482 
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Poznámky:  

1. Vyučovacia hodina v každom predmete má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu 

2. Učebné predmety, ktoré majú počet hodín v týždni 0,5 hodín budú sa vyučovať 1 hodinu  

týždenne 

3. Technika – vyučuje sa v skupinách delením triedy na chlapcov a dievčatá v 1 hodine týždenne 

4. Cudzí jazyk – anglický a ruský jazyk sa vyučuje v skupinách s najvyšším počtom do 22 žiakov 

5. Predmet náboženská výchova sa vyučuje spájaním žiakov z tried viacerých ročníkov  

6. Telesná výchova sa vyučuje v skupinách chlapcov a dievčat v ročníkoch 5 – 9 s najvyšším 

počtom do 25 žiakov v skupine 

7. Predmet technika sa bude vyučovať delením tried na skupiny chlapcov a dievčat do počtu 18 

žiakov v skupine. Predmet bude mať tieto zložky vyučovania: 

- 6., 7. ročník – pestovateľské práce a technická výchova 

- 8., 9. ročník – rodinná príprava a technická výchova 

8. Rozširujúce hodiny v ročníkoch 7 – 9 sú dotované následovne: 

- v 7. ročníku anglický jazyk - 7. A, B 

- v 8. ročníku matematika – 8. A, B.,  8. C – technická výchova 

- v 9. ročníku prírodopis – 9. A, B.,    9. C – technická výchova 

9. Nepovinný predmet:  - anglický jazyk v 2.ročníku po 1 hodine 

- PC v 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9.ročníku po 1 hodine 

 
8. 2. Ročníkový učebný plán v 1. ročníku 

Vzdelávacia oblasť Predmety Počet hodín Poznámky 

Jazyk a komunikácia  Slovenský jazyk a literatúra 8 + 2  

Matematika a práca s 

informáciami 

Matematika 

Informatická výchova 

4 + 1 

   + 1 

 

 

Príroda a spoločnosť Prírodoveda 0,5 + 0,5  

Človek a hodnoty Náboženská výchova 0,5 + 0,5  

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 

Hudobná výchova 

1  

1 

 

 

Zdravie a pohyb Telesná výchova 2  

Št. program spolu  17 Hodiny povinné pridelené 

ŠkVP 

Šk. program spolu   5 Voliteľné hodiny pridelené 

ŠkVP 

Spolu  22  
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Poznámky: 

1. Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu 

2. Etická výchova sa na škole nevyučuje, náboženská výchova sa na škole vyučuje v delených 

triedach 

3. Telesná výchova sa vyučuje spolu v celej triede 

4. Výtvarná výchova sa vyučuje spolu v celej tried 

 

8. 3. Ročníkový učebný plán v 5. ročníku 

 

Vzdelávacia oblasť Predmet Počet hodín Poznámky 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 

Anglický jazyk 

 

5 

3 + 1 

 

 

Človek a príroda Biológia   1 + 1  

 

Človek a spoločnosť Dejepis 

Geografia 

Občianska výchova 

1 

1 + 1 

1 

 

Človek a hodnoty Náboženská výchova 1  

Matematika a práca s informáciami Matematika 

Informatika 

3,5 + 1,5 

0,5 + 0,5 

 

 

Človek a svet práce Pracovné vyučovanie 1  

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 

Hudobná výchova 

1 

1 

 

Zdravie a pohyb Telesná výchova 2  

Št. program spolu  21  

Šk. program spolu  6  

Spolu  27  
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Poznámky: 

1. Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu 

2. Cudzí jazyk - Anglický a Nemecký jazyk sa vyučuje v dvoch skupinách 

3. Telesná výchova – vyučuje sa v skupinách chlapcov a dievčat 

4. Informatika – vyučovať sa bude v skupinách do počtu 12 žiakov (1 žiak – 1 počítač) 

 

 

8. 4. Perspektívny rámcový učebný plán pre základnú školu s vyučovacím 

jazykom slovenským od školského roka 2008/2009 – 2012/2013 

 

Vzdelávacia 

oblasť 

Predmet/ 

ročník 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 7. 8. 9. ŠkVP 

Spolu 

Jazyk a 

komunikácia 

Slovenský 

jazyk a 

literatúra  

Prvý cudzí 

jazyk 

Druhý cudzí 

jazyk 

8  + 2 6+3 

 

6+3 

 

 

3 

6+3 

 

 

2 

5   

 

 

3 + 1  

4+1 

 

 

3+1  

 

1+2 

4+1 

 

 

4+1  

 

1+1 

5 

 

 

3   

 

1+2 

5 

 

 

3  

 

1+2 

49 + 13         

 

 

21 + 3  

 

4 + 7 

Príroda a 

spoločnosť 

Prírodoveda 

Vlastiveda 

0,5+0,5  1 

1 

1 

1 

1 

1 

     3,5+0,5  

3 

Človek 

a príroda 

Fyzika 

Chémia 

Biológia 

     

 

1 + 1   

1 

0,5+0,5 

1 

1 

0,5+0,5 

1,5+0,5 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

5       

4+1  

5,5+1,5 

Človek a 

spoločnosť 

Dejepis 

Geografia 

Občianska 

výchova 

    1 

1  + 1   

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0,5+0,5 

2 

1+1 

0,5+0,5 

6   

5+2   

4+1 

Človek a 

hodnoty 

Etická 

výchova 

Náboženská 

výchova 

 

0,5+0,5   

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0,5+0,5 

 

0,5+0,5 

 

7,5+1,5 

Matematika a  

práca s 

informáciami 

Matematika 

Informatika 

Informatick

4  + 1   

 

 

4+1  

 

 

3+2  

 

 

3+2  

 

 

3,5+1,5 

0,5+0,5 

4+1   

0,5+0,5 

3,5+0,5  

0,5+0,5 

4+1   

0,5+0,5 

4+1   

0,5+0,5 

33+11   

2,5+2,5   
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á výchova     + 1 1   1 1 3 + 1 

Človek a svet 

práce 

Pracovné 

vyučovanie 

Svet práce 

Technika 

   1   

 

 

 

 

0,5+0,5 

0,5+0,5 

 

 

0,5+0,5  

0,5+0,5 

1 

 

 

 

 

1+1   

1+1 

Umenie a 

kultúra 

Výtvarná 

výchova 

Hudobná 

výchova 

Výchova 

umením 

1    

 

1 

1+1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 + 1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

0,5+0,5 

 

 

 

 

0,5+0,5 

7+2   

 

7   

 

1+1 

Zdravie a 

pohyb 

Telesná 

výchova 

2                                  2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Spolu 

povinná časť 

 17 18 20 21 21 23 24 24 24 192 

Školský 

vzd.program  

           

Voliteľné 

hodiny 

  5 5 5 5    6 6 6 6 6 50 

Spolu        

pov. časť 

+ voliteľné 

hodiny 

 22 23 25 26 27 29 30 30 30 242 
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9. UČEBNÉ OSNOVY – I. STUPEŇ 

9. 1.   Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

9. 1. 1. Učebný predmet:  Slovenský jazyk a literatúra 

 

Charakteristika učebného predmetu: 

Slovenský jazyk a literatúra v 1. ročníku ZŠ má prioritné a špecifické postavenie. Vytvára 

predpoklady na zvládnutie ďalších vyučovacích predmetov. Slovenčina je štátnym jazykom na území 

Slovenskej republiky. Ovládanie štátneho jazyka na dobrej úrovni zabezpečuje žiakom možnosť nielen 

dobre zvládnuť školské vzdelávanie, ale aj úspešné uplatnenie sa na trhu práce.  

Predmet Slovenský jazyk a literatúra má komplexný charakter, pretože spája jazykovú, slohovú 

zložku, písanie, literárnu zložku a čítanie. Do literárnej výchovy ako integrujúci prvok možno zahrnúť 

tzv. tvorivé písanie. Považujeme ho i za prostriedok preniknúť do významovej a estetickej hĺbky 

literárneho diela. Tvorivé písanie sa tak stáva pre žiaka zdrojom poznania  v oblasti lexiky, syntaxe, 

štylistiky, noetiky a poetiky, v neposlednom rade aj čítania.  

 

Žiak si z predškolského obdobia prináša so sebou určité jazykové zručnosti a návyky, ktoré má 

následne rozvíjať z viacerých aspektov. K hlavným aspektom patrí: 

 rozvoj slovnej zásoby 

 získanie základov pravopisu a znalosti z oblasti literatúry 

K hlavným aspektom patrí rozvoj slovnej zásoby, získanie základov pravopisu a znalostí 

z oblasti literatúry, ktoré by mal zvládať na elementárnej úrovni. 

V rámci zložky čítanie a literárna výchova   je potrebné klásť dôraz na čítanie 

s porozumením.  Nezanedbateľnou je i emocionálna stránka jazykovej výchovy:  

 vytváranie kladného vzťahu k čítaniu a knihám a 

 formovanie národného povedomia žiaka 

 

Písanie je základným nástrojom gramotnosti a  zároveň slúži aj ako prostriedok dorozumievací 

a komunikačný. Na hodinách písania sa žiaci učia: 

 písať predpísané tvary písmen (veľké tlačené písmená, malé a veľké písané písmená a číslice) 

z ohľadom na dodržiavanie hygienických a estetických zásad 

V oblasti slohu sa učia žiaci : 

 vyjadrovať v krátkych ústnych prejavoch 

 odpovedajú na otázky 

 vedia sformulovať prosbu a poďakovanie 
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 vedia sa ospravedlniť 

 vedia poblahoželať blízkym osobám 

 dokážu sformulovať krátku správu 

 

Ciele predmetu 

 

Cieľom vyučovania slovenského jazyka a literatúry v 1. ročníku je predovšetkým: 

 osvojiť si základy písanej reči (čítania a písania) 

 poskytovať bohaté skúsenosti s významom – komunikačnou a vzdelávacou funkciou písanej 

reči 

 osvojiť si elementárne vedomosti v rovine lexikálnej, morfologickej, syntaktickej a štylistickej 

 osvojiť si základné pravidlá pravopisu a znalosť písma 

 získať základné poznatky o zvukovej stránke jazyka 

 osvojiť si návyky správnej výslovnosti 

 poznávať jazykové prostriedky a využívať v jazykovom systéme 

 prehlbovať si zručnosť jednoduchého a súvislého vyjadrovania sa 

 jazykové prostriedky vedieť vzájomne prepájať v jazykovom systéme 

 viesť žiakov k presnému mysleniu a jeho využitiu v oblasti komunikačnej (ústnej a písomnej) 

 

 

Výchovné a vzdelávacie stratégie 

 

Systematická spolupráca pôsobiaca v interakcii učiteľ- žiak musí smerovať k hlbšiemu poznaniu 

materinského jazyka k väčšej hrdosti a úcte k jazyku, čo v praxi znamená, že žiaci budú svoj jazyk 

poznať, budú ho vedieť používať, budú ním tvorivo myslieť a bez ťažkostí budú sa ním aj písomne 

vyjadrovať.  

Kompetencie- spôsobilosti, ktoré je potrebné zvládnuť v procese vyučovania materinského 

jazyka sa opierajú o kľúčové kompetencie. Zaraďujeme sem: 

Poznávacie a rečové kompetencie: 

- čítať písmená abecedy a arabské číslice aj v súvislosti s učivom v matematike 

- odpísať, alebo podľa diktovania napísať jednoduchý text a arabské číslice 

Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti : 

- zapamätať si základné informácie a vedieť ich použiť v praxi 

- v písomnom prejave aplikovať pravopisnú normu 

Analytické zručnosti: 
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- fonologické schopnosti- analýza zvukovej roviny jazyka na úrovni vety, slova, slabiky, 

identifikácie rýmu a aliterácií 

- v prípravnej etape nácviku čítania vedieť analytickými činnosťami v spojení s využívaním 

sluchového rozlišovania hlások určiť prvú hlásku slova. Ovládanie detailnej analýzy slova 

podriadiť postupne sa rozširujúcim čitateľským schopnostiam žiakov v šlabikárovom období, 

a to v stúpajúcej náročnosti od slabík po jednoduché slová 

Tvorivé zručnosti: 

- porozprávať krátky príbeh (vlastný zážitok, alebo vymyslený) 

- porozprávať príbeh podľa obrázkovej predlohy 

- dokončiť rozprávanie, alebo neukončenú rozprávku 

- zdramatizovať kratší prozaický, alebo básnický text 

Verejná prezentácia textu, verejný prejav: 

- pri ústnom prejave správne dodržiavať dýchanie, artikuláciu a spisovnú výslovnosť 

- osvojiť si výslovnostnú normu s uplatnením suprasegmentálnych javov 

- reprodukovať umelecký text (doslovne, podrobne, stručne) 

Informačné zručnosti: 

- naučiť žiaka poznať a používať jazykové slovníky a príručky (platí od 2. ročníka ZŠ) 

Komunikačné zručnosti: 

- adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu 

- vyjadrovať sa neverbálne a reagovať na neverbálnu komunikáciu 

- naučiť žiaka verejne prezentovať a obhájiť vlastný názor 

 

POJMY 

 

Písanie: 

- samohlásky, dvojhlásky, spoluhlásky, arabské číslice 

- písmená malé, veľké, písané, tlačené 

 

Zvuková stránka jazyka: 

- slabiky, slová, v 1. ročníku poznávať samohlásky len informatívne 

- v 1. ročníku poznávať spoluhlásky len informatívne 

- dĺžeň, mäkčeň, vokáň, bodka, otáznik, výkričník, čiarka, zátvorka, dvojbodka 

- melódia vety: oznamovacej, opytovacej, rozkazovacej, želacej, zvolacej 

- slabikotvorné hlásky l, ĺ, r, ŕ 

- výslovnosť   ä 

Syntaktická  (skladobná) rovina: 
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- vety podľa obsahu (oznamovacia, opytovacia, rozkazovacia, želacia, zvolacia) 

Sloh: 

- pozdrav, oslovenie, privítanie, predstavenie, prosba, poďakovanie, ospravedlnenie, blahoželanie 

Stratégie vyučovania 

 

 V súčasnosti  sa vo vyučovaní elementárneho čítania uplatňujú dve metódy:  

- analyticko-syntetická metóda 

- syntetická metóda 

 

Hláskovú analyticko-syntetickú metódu využívame v tematických celkoch: 

- Rozvoj komunikačných a vyjadrovacích schopností 

- Analytické činnosti: veta- slovo- slabika 

- Grafické znázorňovanie vety 

- Grafické delenie slov na slabiky 

- Určovanie pozície hlások v slove 

- Detailná analýza slova na hlásky- určovanie pozície hlások v slove 

- Poznávanie písmen 

- Čítanie slov po písmenách 

 

Syntetickú metódu využívame pri: 

- Cvičenie sluchového a zrakového rozlišovania 

- Zoznamovanie sa s písmenami veľkej tlačenej abecedy prostredníctvom nápovedných obrázkov 

a sluchového rozlišovania hlások na začiatku slova 

- Sluchová syntéza hlások do slabiky 

- Písanie veľkých tlačených písmen- ako podpora pochopenia princípu čítania 

- Pokusné čítanie slabík a jednoduchých slov 

 

Okrem týchto metód  budeme využívať aj metódy:  

- metódu synkritickú- porovnávaciu 

- metódu rozhovoru- heuristickú 

- metódu problémovú 

- metódu fonomimickú (ku každej hláske patrí mimický, alebo gestikulačný  pohyb) 

- metódu skriptolegickú (deti čítajú to, čo samy napísali) 

 

FORMY  PRÁCE 

 



 40 

Nácvik čítania je veľmi náročný proces. Vo vyučovaní budeme využívať tieto vyučovacie 

formy: 

- Skupinové 

- Individuálny prístup 

- Práca v dvojiciach 

- Projekčné etapy 

- Vyučovanie v rôznom prostredí (napr. v knižnici) 

- Frontálne 

- Diferencované 

 

Učebné zdroje 

 

 V 1. ročníku budeme postupovať podľa platných učebníc Ľ. Virgovičová- Šlabikár 1. a 2. časť, 

Ľ.  Virgovičová- Čítanka pre 1. roč. 

 Pri nácviku písania budeme využívať predtlačové zošity 1-3 a Moje prvé čiary. 

 

 

OBSAH ČÍTANIA A PÍSANIA V 1. ROČNÍKU 

ČÍTANIE 

 Slovenský jazyk v 1. ročníku sa člení na dve základné zložky: čítanie a písanie. Ostatné zložky 

(literatúra, jazyková výchova a sloh) sú organickou súčasťou týchto dvoch základných zložiek, 

a preto na ne nie sú vyčlenené osobitné hodiny. Súbežne s osvojovaním čítania a písania plní učiteľ 

ďalšie úlohy vyplývajúce z týchto zložiek: 

 rozvíja komunikačné a vyjadrovacie schopnosti žiakov so zameraním na kultúru jazyka 

 rozširuje slovnú zásobu žiakov, najmä tým, že sa vo svojom vyjadrovaní neobmedzuje len na 

okruh slov doteraz deťom známym, ale postupne zaraďuje i výrazy, ktoré zatiaľ v slovníku detí 

chýbajú 

 dbá na čistou jazyka, najmä prostredníctvom vlastného vzorného vyjadrovania 

 zoznamuje deti s pravopisnými javmi v rozsahu určenom v zložke písania 

 prostredníctvom hlasného čítania zoznamuje deti s rôznymi literárnymi útvarmi primeranými 

veku, najmä so zameraním na ich citové pôsobenie 

 vedie so žiakmi rozhovory o prečítanom, kladie otázky, dbá na formovanie postojov k čítaniu 

s porozumením 

 

Obsah čítania v 1. ročníku je rozčlenený do troch období: 

1.  Prípravné obdobie (s dobou trvania 3-5 týždňov, v prípade potreby aj viac) 
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2.  Nácvičné (šlabikárové obdobie) 

3.  Čítankové obdobie 

1. Prípravné obdobie 

Prehľad tematických celkov prípravného obdobia: 

- Rozvoj komunikačných a vyjadrovacích schopností 

- Analytické činnosti: veta, slovo, slabika 

- Grafické znázorňovanie vety 

- Grafické delenie slov na slabiky 

- Určovanie pozície hlások v slove 

- Detailná analýza slova na hlásky- určovanie pozície hlások v slove 

- Poznávanie písmen 

- Čítanie slov po písmenách 

 

2. Nácvičné (šlabikárové obdobie) 

Prehľad tematických celkov nácvičného (šlabikárového) obdobia: 

- Využívanie písmen veľkej tlačenej abecedy pri čítaní pre uľahčenie a urýchlenie chápania 

princípu čítania 

- Osvojovanie čítania písmen slovenskej abecedy- v závislosti na poradí ako sú uvedené 

v používaných platných učebniciach 

- Detailná analýza slov a určovanie pozície hlások v slove 

- Čítanie slabík, slov, viet a krátkych textov, ktoré obsahujú otvorené slabiky 

- Čítanie slabík, slov, viet a krátkych textov, ktoré obsahujú slabiky so spoluhláskovou skupinou 

- Čítanie slabík, slov , viet a krátkych textov, ktoré obsahujú viacnásobnú spoluhláskovú skupinu 

- Čítanie slabík, slov, viet a krátkych textov, ktoré obsahujú slabičné l, ĺ, r, ŕ  

- Čítanie písaných písmen, slabík, slov, viet a krátkych súvislých textov 

 

V rámci nácvičného šlabikárového obdobia oboznamujeme žiakov s funkciou: 

- interpunkčných znamienok- bodka, čiarka, otáznik, výkričník, dvojbodka, uvodzovky, 

rozdeľovník 

- oboznamujeme žiakov s pojmami- rozprávka, príbeh, báseň, text, nadpis, riadok, autor 

 

3. Čítankové obdobie 

Čítankové obdobie treba chápať ako obdobie zdokonaľovania nadobudnutých kompetencií, ale 

najmä obdobím ich využívania pri čítaní s porozumením v praktických i vzdelávacích činnostiach. 

 Ciele čítankového obdobia sú zamerané na : 

- zdokonaľovanie techniky čítania  



 42 

- čítanie s porozumením 

- nácvik správnej intonácie 

- voľná reprodukcia prečítaného textu 

- vyjadrenie pocitov vyvolaných prečítaným textom (smutné, zábavné, poučné) 

- príprava na prechod k tichému čítaniu 

 

OBSAH ČÍTANIA A PÍSANIA V 1. ROČNÍKU 

PÍSANIE 

Obsah písania v 1. ročníku je rozčlenený do troch období: 

1.  Prípravné obdobie (s dobou trvania 3-5 týždňov, v prípade potreby aj viac) 

2.  Nácvičné (šlabikárové obdobie) 

3.  Čítankové obdobie 

1. Prípravné obdobie 

 Obsah písania v prípravnom období je zameraný na získavanie a zdokonaľovanie predpokladov 

na konkrétne písanie v nácvičnom období.  

Plní nasledovné ciele: 

- systémom uvoľňovacích cvikov  zlepšuje jemnú motoriku zápästia a prstov, aby žiak mohol 

v období nácviku písania zvládnuť nároky, ktoré naň písanie kladie 

- nácvik písania prípravných cvikov, ktoré sú základnými prvkami písmen v postupnosti od 

jednoduchých po zložitejšie 

- rozvíjať analytické schopnosti- schopnosti postrehnúť základné čiary a línie v jednotlivých 

písacích cvikoch, neskôr i v samotných písmenách 

 

2. Nácvičné (šlabikárové obdobie) 

Plní nasledovné ciele: 

- osvojovanie si písania písmen slovenskej abecedy v poradí závislom od používaných učebníc 

a písaniek 

- spájanie písmen do slabík a slov  

- odpis písaných písmen, slabík, slov a viet 

- prepis tlačených písmen, slabík, slov, viet 

- písanie slov  a jednoduchých viet podľa diktovania 

- podporovanie vlastného a tvorivého písania veľkou tlačenou abecedou 

 

Žiaci 1. ročníka v nácvičnom období by mali zvládnuť nasledovné pravopisné javy: 

- správna skladba slova (týka sa vynechávania a zámeny hlások) 

- veľké písmeno na začiatku vety 
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- ukončenie oznamovacej, opytovacej, rozkazovacej vety 

- písanie osobných mien 

- označovanie dlhej samohlásky  

 

3. Čítankové obdobie 

V čítankovom období sú ciele zamerané na: 

- zdokonaľovanie techniky písania 

- odpis a prepis textu 

- písanie podľa diktovania 

- precvičovanie pravopisných javov predpísaných pre 1. ročník 

- vytváranie kompetencií samostatne sa písomne vyjadrovať 

 

RÁMCOVÝ OBSAH VZDELÁVANIA 

Slovenský jazyk a literatúra 

 

2. ročník / 8 hodín týždenne, 264 hodín ročne/ 

TEMATICKÝ CELOK POČET HODÍN 

1. Jazyková komunikácia 149 HD 

2. Komunikácia a sloh 16 HD 

3. Čítanie a literatúra 99HD 

 

3.ročník / 8 hodín týždenne, 264 hodín ročne/ 

 

TEMATICKÝ CELOK POČET HODÍN 

1. Jazyková komunikácia 149 HD 

2. Komunikácia a sloh 16 HD 

3. Čítanie a literatúra 99 HD 

 

4. ročník / 8 hodín týždenne, 264 hodín ročne/ 

 

TEMATICKÝ CELOK POČET HODÍN 

1. Jazyková komunikácia 149 HD 

2. Komunikácia a sloh 16 HD 

3. Čítanie a literatúra 99 HD 
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Profil absolventa primárneho vzdelávania  (Slovenský jazyk) 

Poznávacie a rečové kompetencie: 

Motorické zručnosti 

1)   Samostatne písať jednoduché texty s dôrazom na dodržiavanie základných   parametrov písma 

(písané alebo tlačené písmo). 

2)   Prečítať, podľa predlohy odpísať alebo podľa diktovania napísať a prečítať arabské číslice 

v súvislosti s učivom v matematike. 

 

Verejná prezentácie textu, verejný prejav 

1)   Pri ústnom prejave dodržiavať správne dýchanie, artikuláciu a spisovnú výslovnosť. 

2)   Osvojiť si výslovnostnú normu s uplatnením suprasegmentálnych javov. 

3)    Reprodukovať umelecký aj vecný text (doslovne, podrobne, stručne). 

 

Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti 

1)   Zapamätať si potrebné fakty a definície a vedieť demonštrovať ich znalosť. 

2)   Vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi. 

3)   Pri písomnom prejave aplikovať pravopisnú normu.  

 

Analytické zručnosti 

1)   Uskutočniť jazykovú analýzu textu, vyhľadávať jazykové javy, vyhodnocovať ich  a postupne 

zatrieďovať. 

 

Tvorivé zručnosti  

1)   Tvoriť vlastný text. 

2)   Ústne prezentovať vlastný text. 

3)   Napísať krátky príbeh (vlastný zážitok alebo vymyslený príbeh). 

4)   Porozprávať príbeh na danú tému (podľa názvu, obrázkov atď.) s použitím priamej reči. 

5)   Dokončiť rozprávanie alebo neukončené prozaické dielo. 

6)   Zdramatizovať kratší prozaický alebo básnický text.  

Informačné zručnosti 

1)   Používať jazykové príručky a slovníky, korigovať podľa nich vlastné texty. 

Komunikačné zručnosti 

1)   Adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu. 

2)   Vyjadrovať sa neverbálne a chápať neverbálnu komunikáciu. 

3)   Verejne prezentovať a obhájiť vlastný názor.  
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Literárna výchova: 

Poznávacie a čitateľské kompetencie    

Technika čítania a verejná prezentácia textu 

1)  Na základe predchádzajúcej prípravy správne, plynule a s porozumením čítať nahlas aj potichu po 

príprave texty, ktorých obsah, štýl a jazyk sú primerané skúsenostiam žiaka. 

2)  Pri hlasnom čítaní dodržiavať správne dýchanie, artikuláciu a spisovnú výslovnosť. 

3)  Výrazne čítať kratšie úryvky z literatúry pre deti a mládež. 

4)  Výrazne recitovať básne, úryvky z prózy. 

5)  Pri čítaní dramatických textov výrazne reprodukovať  priamu reč. 

 

Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti 

1)   Zapamätať si potrebné fakty a definície a vedieť demonštrovať ich znalosť. 

2)   Vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi. 

 

Analytické a interpretačné zručnosti 

1)  Zostaviť osnovu prečítaného textu. 

2)  Určiť hlavnú myšlienku prečítaného textu. 

3)  Prerozprávať obsah prečítaného textu. 

4)  Vyjadriť svoje pocity a zážitky z prečítaného textu. 

5)  Vyhľadávať, identifikovať v literárnych textoch hlavné a vedľajšie postavy, literárne a jazykové 

prostriedky, vybrané pojmy a výrazy. 

6)  Pri jednoduchom rozbore literárnych textov používať literárne pojmy. 

7)  Hodnotiť postavy literárneho diela, určiť ich vzájomný vzťah. 

8)  Odlišovať prozaické a básnické texty. 

9)  Odlišovať umelecké a náučné texty. 

 

Tvorivé zručnosti 

1)  Zreprodukovať a zdramatizovať časť rozprávky, poviedky alebo povesti. 

2)  Na základe vlastnej fantázie dokončiť začatý príbeh vo forme rozprávania, dramatizácie a ilustrácie. 

3)  Napísať krátky prozaický útvar. 

4)  Tvoriť jednoduché rýmy. 

5)  Inscenovať kratší dramatický text. 

 

Informačné zručnosti 

1)  Orientovať sa v školskej a verejnej knižnici. 

2)  Budovať si vlastnú knižnicu. 
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9. 2.   Vzdelávacia oblasť: Príroda a spoločnosť 

9. 2. 1. Učebný predmet:  Prírodoveda 

 

Charakteristika učebného predmetu  

Predmet Prírodoveda predstavuje úvod do systematizácie a objektivizácie spontánne 

nadobudnutých prírodovedných poznatkov dieťaťa. Predmet integruje viaceré prírodovedné oblasti ako 

je biológia, fyzika, chémia a zdravoveda. Oblasti sú integrované predovšetkým preto, lebo cieľom 

predmetu nie je rozvíjanie obsahu samostatných vedných disciplín, ale postupné oboznamovanie sa 

s prírodnými javmi a zákonitosťami tak, aby sa u dieťaťa zároveň s prírodovedným poznaním rozvíjala 

aj procesuálna stránka samotného poznávacieho procesu.  

Vyučovanie je postavené na pozorovacích a výskumných aktivitách, ktorých cieľom je riešenie 

čiastkových problémov, pričom východiskom k stanovovaniu vyučovacích problémov sú aktuálne 

detské vedomosti, ich minulá skúsenosť a úroveň ich kognitívnych schopností. Samotné edukačné 

činnosti sú zamerané na iniciáciu skúmania javov a udalostí, ktoré sú spojené s bezprostredným 

životným prostredím dieťaťa a s dieťaťom samým. Prostredníctvom experimentálne zameraného 

vyučovania si deti rozvíjajú pozitívny vzťah k prírode, ale aj k samotnej vede.  

 

 

Ciele predmetu  

Hlavným cieľom predmetu je rozvíjať poznanie dieťaťa v oblasti spoznávania prírodného 

prostredia a javov s ním súvisiacich tak, aby bolo samostatne schopné orientovať sa v informáciách 

a vedieť ich spracovávať objektívne do takej miery, do akej mu to povoľuje jeho kognitívna úroveň. 

Cieľ je možné bližšie špecifikovať; prírodoveda má deti viesť k: 

 spoznávaniu životného prostredia, k pozorovaniu zmien, ktoré sa v ňom dejú, k vnímanie 

pozorovaných javov ako častí komplexného celku prírody. 

 rozvoju schopnosti získavať informácie o prírode pozorovaním, skúmaním a hľadaním 

v rôznych informačných zdrojoch. 

 rozvoju schopnosti pozorovať s porozumením prostredníctvom využívania všetkých zmyslov 

a jednoduchých nástrojov, interpretovať získané informácie objektívne. 

 opisovaniu, porovnávaniu a klasifikácii informácií získaných pozorovaním. 

 rozvoju schopnosti realizovať jednoduché prírodovedné experimenty.  

 nazeraniu na problémy a ich riešenia z rôznych uhlov pohľadu. 

 tvorbe a modifikácii pojmov a predstáv, ktoré opisujú a vysvetľujú základné prírodné javy 

a existencie. 
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 uvedomeniu si potreby prírodu chrániť a k aktívnemu zapojeniu sa do efektívnejšieho 

využívania látok, ktoré príroda ľuďom poskytuje. 

 poznaniu fungovania ľudského tela, k rešpektovaniu vlastného zdravia a k jeho aktívnej 

ochrane prostredníctvom zdravého životného štýlu.  

 

Čiastkové ciele predmetu  

Jedným z parciálnych cieľov predmetu je efektívny a postupný rozvoj myslenia dieťaťa. Dieťa, 

ktoré ešte nie je schopné abstraktne myslieť a jeho logické myslenie je zatiaľ nasmerované na 

konkrétnu realitu (empíriu) je systematicky vedené tak, aby získalo čo najviac empirického materiálu 

o všeobecných prírodných javoch a aby sa na týchto konkrétnych javoch postupne učilo základným 

logickým operáciám. Prvý a druhý ročník Prírodovedy je preto zameraný najmä na aktívnu 

manipuláciu s materiálmi, s ktorými sa deti bežne stretávajú. Deti sú vyučovaním usmerňované k 

skúmaniu čiastkových aspektov bežných situácií tak, aby:  

- sa rozvíjala ich schopnosť pozorovať detaily vzhľadom na celok (s čím neskôr súvisí schopnosť 

syntézy), 

- sa naučili porovnávať (s čím neskôr súvisí schopnosť dedukcie), 

- sa naučili identifikovať premenné skúmanej situácie (s čím neskôr súvisí schopnosť tvorby testov 

hypotéz a predpokladov), 

- vedeli identifikovať podstatné znaky objektov a ich premenlivé znaky (s čím neskôr súvisí schopnosť 

identifikovať výnimku alebo pravidlo),  

- sa učili zovšeobecňovať vyslovovaním záveru z niekoľkonásobných pozorovaní (s čím neskôr súvisí 

schopnosť aplikovať osvojené vysvetlenie na podobné javy a modifikovať ho, ale aj schopnosť 

indukcie), 

- sa naučili vyjadrovať svoje predstavy o javoch slovom a obrazom (s čím neskôr súvisí schopnosť 

modifikácie predstáv abstraktnou manipuláciou – analýzou javu s imaginárnym druhým ja – využitie 

egocentrickej reči ako prostriedku myslenia), 

- si rozvíjali schopnosť argumentácie s využívaním kauzality (s čím neskôr súvisí schopnosť tvoriť 

hypotézy opodstatnené vlastnou teóriou), 

- dokázali zdieľať svoje predstavy s vrstovníkmi v pracovnej skupine (s čím neskôr súvisí schopnosť 

efektívnej kooperácie). 

Tretí a najmä štvrtý ročník sú v Prírodovede zamerané obsahovo a činnostne tak, aby bolo 

možné dosiahnuť rozvoj kognitívnych schopností, ktoré sú uvedené v zátvorkách.  

Rozvoj kognitívnych schopností dieťaťa je prvoradým cieľom, s ktorým sa neoddeliteľne spája 

rozvoj poznatkového systému dieťaťa v oblasti prírodných vied. Deti sú vedené vo vzdelávacom 

procese tak, aby:  



 48 

- si správne naplnili a vzájomne poprepájali základné prírodovedné pojmy, ktoré charakterizujú 

bežne pozorované skutočnosti pochopiteľné v ich veku (s čím neskôr súvisí schopnosť flexibilnejšieho 

používania pojmov) – napríklad čo je koreň, stonka, list, kvet – ako spolu súvisia a prečo,... 

- si osvojili vybrané vedecké pojmy, na ktorých je možné rozvíjať prírodovedné schopnosti (s 

čím neskôr súvisí schopnosť abstrakcie) – napríklad čo je to magnetizmus, svetlo, zvuk, farba,... 

- si osvojili základy vedeckej terminológie a vedeli ju odlíšiť od bežnej, nevedeckej 

komunikácie (s čím neskôr súvisí chápanie vedeckej systematiky), napríklad názvy rôznych druhov 

rastlín a živočíchov, ... 

- si osvojili vedomosti o vzťahoch živej a neživej prírody (s čím neskôr súvisí chápanie 

ekologických a environmentálnych problémov), napríklad potravové reťazce, ekosystematické 

vzťahy,... 

- si modifikovali obsahy vybraných pojmov, ktoré majú v bežnom živote nevedecký obsah (s 

čím neskôr súvisí lepšia schopnosť modifikovať obsahy iných pojmov ako aj schopnosť rozširovať 

a naopak zužovať aplikovateľnosť pojmov na javy a predmety) – napríklad pojmy rozpúšťanie 

a roztápanie, hmotnosť, príťažlivosť, ... 

Spolu s rozvojom poznatkového systému a spôsobov jeho obohacovania a modifikácie súvisí aj 

rozvoj špecifických postojov, ktoré vedú dieťa k uvedomelejšiemu využívaniu svojich vedomostí. 

Učiteľ svojim správaním a najmä spôsobom myslenia vplýva na postoje dieťaťa. U dieťaťa sa tak 

v postojovej oblasti rozvíjajú nasledovné charakteristiky: 

Dieťa dokáže vnímať spojitosť jeho prírodovedných poznatkov a vedy ako takej (prejaví sa 

najmä motiváciou k poznávaniu). 

Dieťa chápe význam vedy pre každodenný život a objektívne posudzuje pozitívne a negatívne 

vplyvy vedy a jej produktov na prírodu a celkové životné prostredie (prejaví sa najmä dokonalejším 

chápaním vedeckej práce). 

Dieťa citlivo pristupuje k živej prírode (prejaví sa najmä praktickým prístupom k živým 

organizmom). 

Dieťa vie, že každá skutočnosť je vysvetliteľná (prejaví sa najmä ústupom fantázie 

a preferenciou logických princípov myslenia). 

Dieťa dokáže meniť svoje predstavy o skutočnosti, ak je ovplyvňované logickou argumentáciou 

(prejaví sa najmä rozvážnosťou a zdravým úsudkom v diskusiách). 

Rozvoj poznatkového systému, rozvoj spôsobov nadobúdania a modifikácie poznatkov  a rozvoj 

špecifických postojov majú v edukačnom pôsobení učiteľa vzájomne ekvivalentnú hodnotu 

a postavenie. Dieťa nezískava len poznatky, ale postupne sa stáva prírodovedne gramotným.  
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Obsah a vzdelávací štandard 

1. ročník 

 

Tematický celok  Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Zmeny v prírode Cyklus stromu  Druhy stromov, listy 

stromov  

Na základe listov 

porovnávanie stromov 

Porovnať listy jednotlivých 

stromov 

Na základe listov poznať druhy 

stromov 

 Projekt  

Prečo padá list zo stromu 

Kalendár prírody 

Ročné obdobie, mesiace 

v roku, charakteristiky 

počasia poľné plodiny, 

ovocie a zelenina  

Vedieť si zaznamenávať počasie 

podľa znakov: vietor, dážď, 

slnečno 

Uviesť ako sa menia ročné 

obdobia  

Uviesť ako sa mení počasie 

v jednotlivých mesiacoch v roku  

Rozpoznať druhy ovocia 

a zeleniny  

Osobná hygiena 

a psychohygiena  

Denný poriadok žiaka  

 

Projekt Zostavenie 

jedálneho lístka na týždeň 

Pravidelné stravovanie , 

striedanie práce  

a odpočinku, správne 

stolovanie  

Poznať pravidlá pravidelného 

stravovania  

Vysvetliť dôvody striedania 

práce a odpočinku 

Uviesť príklady správneho 

a nesprávneho stolovania  

 Čistota tela  Hygiena človeka, zásady Vedieť správne použiť zubnú 

kefku 

Vysvetliť význam osobnej 

hygieny 

 Zdravá výživa 

Projekt  

Potraviny, ktoré č 

Projekt  

Potraviny, ktoré človeku 

škodia 

Potraviny dôležité pre 

zdravie 

Príprava zeleninového 

šalátu  

Zásady zdravej výživy Uviesť príklady potravín, ktoré 

sú zdravé pre človeka a ktoré 

nie, porovnať ich  

Plynutie času  Čas a jeho trvanie  

Projekt príprava 

presýpacích hodín 

Objektívny a subjektívny 

čas  

Vysvetliť plynutie času 

Porovnať objektívny 

a subjektívny čas 

Zoradiť obrázky podľa plynutia 

času ( rastlina človek, zviera) 
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 Hodiny   Poznať celé hodiny  

Zvieratá Voľne žijúce zvieratá   Pracovať s encyklopédiou  

 Domáce zvieratá   Diskutovať na tému ako sa 

pohybujú zvieratá   

 Domáce vtáky   Klasifikovať domáce zvieratá 

podľa znakov  

Rodina  Moja rodina  Členovia rodiny  Vymenovať členov rodiny  

Voda  Voda a rastliny  Rastliny v zime  Porozprávať ako sa treba starať 

o rastliny v zime  

 Voda a človek   Vysvetliť prečo musíme 

dodržiavať pitný režim 

Diskutovať, čo sa stane s vodou, 

ktorú pijeme? 

Rastliny a semená Semeno 

Projekt  je to semeno 

Záhadné semená  

 Vedieť zasadiť semeno  

Opísať pri pozorovaní ako klíči 

semeno  

Hmota  Ľudia a veci 

Projekt Je to hmota 

Je vzduch hmota?  

Ručná a strojová výroba 

Materiály na výrobu  

Vlastnosti hmoty  

Na základe zmyslových vnemov 

určiť rôzne druhy hmoty 

 

 

 

Prvý  ročník  

(1  hodina týždenne, 33 hodín za rok) 

Prehľad tematických celkov, ich obsahu a časová dotácia 

Tematický celok Časová dotácia 

 Úvodná vyučovacia hodina, rozšírené učivo, hodnotenie a 

klasifikácia 
4 VH 

1. Zmeny v prírode 10VH 

2. Osobná hygiena a psychohygiena 6 VH 

3. Plynutie času 2 VH 

4. Zvieratá  4 VH 

5. Rodina 2 VH 

6. Voda 2 VH 

7. Rastliny a semená 2 VH 

8. Hmota 2 VH  
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Druhý  ročník  

(1  hodina týždenne, 33 hodín za rok) 

Prehľad tematických celkov, ich obsahu a časová dotácia 

Tematický celok Časová dotácia 

 Úvodná vyučovacia hodina, hodnotenie a klasifikácia 2 VH 

1. Hmota 4 VH 

2. Zelenina a ovocie 4 VH 

3. U lekára 8 VH 

4. Práca a odpočinok 4VH 

5. Voda 3VH 

6. Cyklus stromu 3 VH 

7. Rastliny a semená 5 VH 

 

 

2. ročník 

Tematický celok  Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Hmota  Jeseň  a vzduch  Vietor je pohyb vzduchu 

Vzduch je hmota  

Vedieť pripraviť experiment, 

ktorým dokáže, že vzduch je 

hmota  

Opísať, čím je zaujímavý vietor 

na jeseň a porovnať ho s vetrom 

v iných ročných obdobiach  

 Ako dlho trvá stavba 

domu?  

Rozprávka o troch 

prasiatkach z hľadiska 

technológie stavby  

Stavba, remeselníci, 

stavebný materiál, 

stavebné stroje, stavebné 

náradie  

Vymodelovať domček podľa 

rozprávky  

Postaviť múrik alebo domček zo 

skladačky  

Zelenina a ovocie  Ovocie, čo ukrýva plod?  Plod, semeno 

Kôstkovice, bobule, 

malvice, konzervácia 

ovocia  

Vedieť roztriediť ovocie podľa 

semien  

Schematicky zakresliť zloženie 

plodu 

Vytvoriť pojmovú mapu: plody, 

zelenina, ovocie  

 Zelenina  Semená a plody 

Zelenina koreňová, 

Pozorovať a zapisovať zmenu 

plodu semena počas štyroch 
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listová, plodová 

Uskladňovanie zeleniny  

týždňov, urobiť závery 

z pozorovania  

Roztriediť zeleninu podľa 

znakov  

U lekára  Úraz a choroba  Úraz, choroba, lekárnička  Rozpoznať rozdiely a súvislosti 

v pojmoch úraz a choroba 

Vymenovať úrazy a choroby 

Poznať základný obsah 

lekárničky  

 U lekára  Teplomer, lekár  Opísať návštevu u lekára  

Zmerať teplotu teplomerom  

 teplomer Druhy teplomerov  Vedieť odmerať teplotu vody  

Zostrojiť teplomer 

 Lekári- špecialisti  Očný, ušný, krčný, zubný  Diskutovať o lekárskej 

ambulancii 

Vyhľadať informácie v odbornej 

literatúre a na internete  

 Chrup Detský a dospelý chrup, 

príčina kazov, 

Ústna dutina   

Opísať správne čistenie ústnej 

dutiny  

 Správna životospráva 

Projekt: navrhnúť detské 

ihrisko   

Správne hygienické 

návyky, spánok, pohyb 

na čerstvom vzduchu  

Osvojiť si správne hygienické 

návyky  

Práca a odpočinok  Práca a zábava 

Projekt: zostrojenie 

kalendára 

Kam pôjdem na 

prázdniny  

Ako využívam svoj 

voľný čas 

Pracovné dni, dni 

pracovného pokoja,  

Dovolenka, prázdniny 

Kalendár, voľný čas 

Vedieť sa orientovať v kalendári  

Voda  Voda  Farba, chuť a vôňa vody  

Užitočnosť a škodlivosť 

vody 

Pripraviť experiment akú chuť 

má voda?  

Pripraviť experiment čo sa vo 

vode rozpustí, čo sa nerozpustí  

 Voda a jej znečistenie  

Projekt zdravá voda  

 

 Uviesť návrh ako zabrániť 

znečisteniu vody 

Cyklus stromu  V parku  Ihličnaté a listnaté stromy  Navrhnúť riešenie na ochranu 

parku  

Rozoznať ihličnaté a listnaté 

stromy  

Určovať stromy podľa atlasu 

rastlín 
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 V lese Rastliny a živočíchy 

v lese, význam lesa pre 

človeka  

Diskutovať, čo nám dáva les, 

ako sa máme správať v lese 

 Rastliny v lese a parku  Podmienky pre rast 

rastlín  

Zdôvodniť či, potrebujú rastliny 

vodu a vzduch? 

Vyhľadať informácie 

z encyklopédie alebo z internetu 

Pripraviť prezentáciu záverov 

dlhodobých pozorovaní 

a experimentov v elektronickej 

podobe alebo vo forme posteru 

Rastliny a semená  Živá a neživá príroda Prvky živej a neživej 

prírody 

Časti rastliny  

Zakresliť rastlinu a jej časti  

Pozorovať a zapísať dlhodobý 

rast rastliny  

 Rastliny v mojom okolí  

Projekt  

Kde sa stratili listy 

spadnuté zo stromov? 

 

Prečo nerastú rastliny pod 

mohutnými stromami?  

 Poznať vybrané rastliny vo 

svojom okolí  

Určiť rastliny podľa  atlasu 

rastlín  

Vyhľadať informácie v odbornej 

literatúre alebo na internete 

Pripraviť prezentáciu záverov 

dlhodobých pozorovaní 

a experimentov v elektronickej 

podobe alebo vo forme posteru  

 

 

Tretí  ročník  

(1  hodina týždenne, 33 hodín za rok) 

Prehľad tematických celkov, ich obsahu a časová dotácia 

 

Tematický celok Časová dotácia 

 Úvodná vyučovacia hodina,  hodnotenie a klasifikácia 2 VH 

1. 
Veci okolo nás, vlastnosti látok, meranie vlastností látok, 

voda, vzduch 
18 VH 

2. Technika, technické objavy 7 VH 

3. Živé organizmy 6 VH 
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3. ročník  

Tematický celok  Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Veci okolo nás, vlastnosti 

látok, meranie vlastnosti 

látok, voda, vzduch  

Triedenie 

a rozpoznávanie látok 

podľa ich vlastnosti 

Zmeny vlastnosti látok 

Voda – vlastnosti vody  

Vzduch- čistota, pohyb 

vzduchu  

 

Vlastnosti látok podľa 

zmyslových vnemov  

Určiť vlastnosti látok podľa 

zmyslových vnemov  

Vedieť zdôvodniť zmeny 

vlastnosti látok  -topenie, 

tuhnutie, vyparovanie, 

kondenzácia  

 Porovnávanie a meranie  

Meranie objemu kvapalín 

podľa valca 

Meranie hmotnosti   

Fyzikálne veličiny. 

Hmotnosť, čas, objem, 

teplota, sila 

Meranie fyzikálnych 

veličín meradlami, zápis 

do tabuliek   

Meranie kvapalín, 

odmerný valec, filter na 

vodu, hmotnosť, 

fyzikálne veličiny, čas, 

teplota, sila 

Medzinárodné jednotky 

fyzikálnych veličín. 

Odmerať objem kvapalín podľa 

odmerného valca 

Odmerať hmotnosť 

Odmerať teplotu vody 

a vzduchu laboratórnym 

teplomerom  

Odmerať teplotu ľudského tela 

lekárskym teplomerom  

Odmerať silu silomerom  

Zosumarizovať výsledky 

merania do tabuľky 

Pripraviť experiment na zistenie 

podmienok zmeny látok  

Porovnávať vlastnosti látok, 

sily, hmotnosti žiakov v triede 

Zostrojiť filter na čistenie vody 

Poznať jednotky objemu 

a hmotnosti 

Poznať meradlo času  

Poznať jednotku teploty, 

rozumieť znamienku : + a – pri 

označovaní teploty 

Uviesť tri príklady pôsobenia 

sily v našom živote  

Poznať meradlo sily, jej 

jednotku a značku.   

Technika, technické 

objavy  

Technika okolo nás  

 

 Zdôvodniť význam techniky 

v našom živote  

 

 Jednoduché stroje  

Projekty: premiestňovanie 

nákladu  

Ako Egypťania stavali 

Páka , kladka, naklonená 

rovina, prevody 

ozubených kolies  

Poznať princíp fungovania 

jednoduchých strojov 

Zostrojiť pri modelovaní 

funkčný model zariadení, ktoré 
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pyramídy 

Prevody ozubených kolies 

v domácnosti 

Vytvor svetelný pútač 

pre.... 

obsahujú jednoduché stroje   

 Elektrická energia   Vysvetliť význam elektrickej 

energie  

Zostaviť jednoduchý elektrický 

obvod 

Vyhľadávať informácie  

Živé organizmy  Človek  Hlavné vonkajšie časti 

ľudského tela  

Podmienky pre život 

človeka  

Poznať pojmy, hlava, telo, 

atď...schematicky to znázorniť 

Vysvetliť vzťah človek, voda, 

vzduch, pôda 

 Živočíchy Vonkajšie časti 

živočíchov, pohyb 

živočíchov podmienky 

života živočíchov,   

Poznať vonkajšie časti 

živočíchov 

 

Štvrtý  ročník  

(1  hodina týždenne, 33 hodín za rok) 

Prehľad tematických celkov, ich obsahu a časová dotácia 

Tematický celok Časová dotácia 

 Úvodná vyučovacia hodina, hodnotenie a klasifikácia 3 VH 

1. Slnko, Zem, planéty obiehajúce okolo Slnka 10VH 

2. Podmienky života na Zemi 10 VH 

3. Prírodné spoločenstvo - ekosystém 10VH 

 

4. ročník  

Slnko, Zem, planéty obiehajúce okolo Slnka  Otáčanie zeme okolo svojej osi 

 Slnko a slnečná sústava  

 Slnko a život na Zemi  

 Počasie  

Podmienky života na Zemi  Slnečné žiarenie a živé organizmy  

 Abiotické zložky a faktory životného prostredia  

 Rozmanitosť podmienok života na Zemi   
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 Adaptácia živých organizmov na životné podmienky 

a ich zmeny 

 Biotické faktory prostredia  

Prírodné spoločenstvo – ekosystém  Štruktúra ekosystému 

 Lúka, les, rybník, more 

 Zmeny ekosystému 

 Prírodniny a ľudské výtvory  

 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií  

Absolvent primárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové kompetencie (spôsobilosti)4: 

a) sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti) 

- vyjadruje sa súvislé a výstižne písomnou aj ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu 

vzdelávania, 

- dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty a vyjadriť 

svoj názor, 

- uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, 

rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu, 

- rozumie rôznym typom doteraz používaných textov a bežne používaným prejavom neverbálnej 

komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať, 

- na základnej úrovni využíva technické prostriedky medziosobnej komunikácie, 

- chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti, 

- v cudzích jazykoch je schopný na primeranej úrovni porozumieť hovorenému textu, uplatniť sa 

v osobnej konverzácii, ako aj tvoriť texty, týkajúce sa bežných životných situácií, 

b) kompetencia (spôsobilosť) v oblasti matematického a prírodovedného myslenia 

- používa základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov 

vkaždodenných situáciách a je schopný (na rôznych úrovniach) používať matematické modely 

logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely) 

- je pripravený ďalej si rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré smerujú 

k systematizácii poznatkov, 

c) kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií 

- vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa, 

- ovláda základy potrebných počítačových aplikácií, 

- dokáže primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií, 

- dokáže adekvátne veku aktívne vyhľadávať informácie na internete, 

- vie používať rôzne vyučovacie programy, 
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- získal základy algoritmického myslenia, 

- chápe, že je rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, 

- vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT. 

d) kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť sa 

- má osvojené základy schopnosti sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových    postupov, 

- uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a osvojovania si poznatkov , 

- vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v iných 

činnostiach, 

- uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok, 

 

e) kompetencia (spôsobilosť)riešiť problémy 

- vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekvátne 

- svojej úrovni navrhuje riešenia podľa svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti, 

- pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie, skúša viaceré možnosti riešenia 

- problému, overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri podobných alebo 

- nových problémoch, 

- pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým a spolupracujúcim) 

spôsobom, 

f) osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti) 

- má základy pre smerovanie k pozitívnemu sebaobrazu a sebadôvere, 

- uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo využíva svoje možnosti, 

- dokáže odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti, 

- uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a aktívnym   

trávením voľného času 

- dokáže primerane veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov, 

- uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti, 

- má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine, 

- dokáže prijímať nové nápady alebo aj sám prichádza s novými nápadmi a postupmi pri 

spoločnej práci, 

- uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním prispieva k 

dobrým medziľudským vzťahom, 

g) kompetencia (spôsobilosť) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi 

     kultúry 

- dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých a 

iných vyjadrovacích prostriedkov, 
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- dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky (na úrovni 

primárneho vzdelávania), 

- uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote, 

- cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície, 

- rešpektuje vkus iných ľudí a primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor a vkusový postoj, 

- ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka, 

- pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), 

- správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám, 

- má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr. 

 

 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy Postupy Formy práce 

Zmeny v prírode Motivačné: motivačný 

rozhovor,  

motivačné rozprávanie, 

motivačná demonštrácia 

Expozičné: riadený 

rozhovor, rozprávanie, 

demonštrácia, 

vysvetľovanie, didaktické 

hry, práca s knihou 

a textom, samostatná práca,  

Fixačné: otázka/odpoveď,  

DÚ,  

Diagnostické, klasifik.: 

ústne, praktické 

- opis 

-pozorovanie 

- projekt 

-prezentácia 

- klasická vyuč. hodna 

- práca v dvojiciach 

- samostatná práca 

- skupinová práca 

- vychádzka 

- exkurzia 

Osobná hygiena 

a psychohygiena  

 

Motivačné: motivačný 

rozhovor,  

motivačné rozprávanie, 

motivačná demonštrácia 

Expozičné: riadený 

rozhovor, rozprávanie, 

demonštrácia, 

vysvetľovanie, didaktické 

hry, práca s knihou 

a textom, samostatná práca,  

Fixačné: otázka/odpoveď,  

DÚ,  

Diagnostické, klasifik.: 

ústne, praktické 

- opis 

-pozorovanie 

- projekt 

-prezentácia 

- klasická vyuč. hodna 

- práca v dvojiciach 

- samostatná práca 

- skupinová práca 

- vychádzka 

- exkurzia 

Plynutie času Motivačné: motivačný 

rozhovor,  

motivačné rozprávanie, 

- opis 

-pozorovanie 

- projekt 

- klasická vyuč. hodna 

- práca v dvojiciach 

- samostatná práca 
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motivačná demonštrácia 

Expozičné: riadený 

rozhovor, rozprávanie, 

demonštrácia, 

vysvetľovanie, didaktické 

hry, práca s knihou 

a textom, samostatná práca,  

Fixačné: otázka/odpoveď,  

DÚ,  

Diagnostické, klasifik.: 

ústne, praktické 

-prezentácia - skupinová práca 

- vychádzka 

- exkurzia 

Zvieratá Motivačné: motivačný 

rozhovor,  

motivačné rozprávanie, 

motivačná demonštrácia 

Expozičné: riadený 

rozhovor, rozprávanie, 

demonštrácia, 

vysvetľovanie, didaktické 

hry, práca s knihou 

a textom, samostatná práca,  

Fixačné: otázka/odpoveď,  

DÚ,  

Diagnostické, klasifik.: 

ústne, praktické 

- opis 

-pozorovanie 

- projekt 

-prezentácia 

- klasická vyuč. hodna 

- práca v dvojiciach 

- samostatná práca 

- skupinová práca 

- vychádzka 

- exkurzia 

Rodina Motivačné: motivačný 

rozhovor,  

motivačné rozprávanie, 

motivačná demonštrácia 

Expozičné: riadený 

rozhovor, rozprávanie, 

demonštrácia, 

vysvetľovanie, didaktické 

hry, práca s knihou 

a textom, samostatná práca,  

Fixačné: otázka/odpoveď,  

DÚ,  

Diagnostické, klasifik.: 

ústne, praktické 

- opis 

-pozorovanie 

- projekt 

-prezentácia 

- klasická vyuč. hodna 

- práca v dvojiciach 

- samostatná práca 

- skupinová práca 

- vychádzka 

- exkurzia 

Voda  

 
Motivačné: motivačný 

rozhovor,  

motivačné rozprávanie, 

motivačná demonštrácia 

Expozičné: riadený 

rozhovor, rozprávanie, 

demonštrácia, 

vysvetľovanie, didaktické 

hry, práca s knihou 

a textom, samostatná práca,  

Fixačné: otázka/odpoveď,  

DÚ,  

Diagnostické, klasifik.: 

ústne, praktické 

- opis 

-pozorovanie 

- projekt 

-prezentácia 

- klasická vyuč. hodna 

- práca v dvojiciach 

- samostatná práca 

- skupinová práca 

- vychádzka 

- exkurzia 

Rastliny a semená 
 

Motivačné: motivačný 

rozhovor,  

motivačné rozprávanie, 

motivačná demonštrácia 

Expozičné: riadený 

rozhovor, rozprávanie, 

- opis 

-pozorovanie 

- projekt 

-prezentácia 

- klasická vyuč. hodna 

- práca v dvojiciach 

- samostatná práca 

- skupinová práca 

- vychádzka 

- exkurzia 
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demonštrácia, 

vysvetľovanie, didaktické 

hry, práca s knihou 

a textom, samostatná práca,  

Fixačné: otázka/odpoveď,  

DÚ,  

Diagnostické, klasifik.: 

ústne, praktické 
Hmota  

 
Motivačné: motivačný 

rozhovor,  

motivačné rozprávanie, 

motivačná demonštrácia 

Expozičné: riadený 

rozhovor, rozprávanie, 

demonštrácia, 

vysvetľovanie, didaktické 

hry, práca s knihou 

a textom, samostatná práca,  

Fixačné: otázka/odpoveď,  

DÚ,  

Diagnostické, klasifik.: 

ústne, praktické 

- opis 

-pozorovanie 

- projekt 

-prezentácia 

- klasická vyuč. hodna 

- práca v dvojiciach 

- samostatná práca 

- skupinová práca 

- vychádzka 

- exkurzia 

 

Učebné zdroje 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje: 

 

Názov 

tematického 

celku 

Odborná 

literatúra 

Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, 

knižnica) 

Zmeny v prírode Metodická 

príručka 

Meotar, 

dataprojektor,  

Ročné obdobia 

Atlas stromov, 

listov, modely -

obrázky ovocia, 

zeleniny , obrázky 

počasia 

encyklopédie 

Osobná hygiena 

a psychohygiena  
Metodická 

príručka 

Meotar, 

dataprojektor,  

Zelenina, obrázky 

hygieny, obrázky 

režimu dňa, príbor 

Kuchárska kniha 

Plynutie času Metodická 

príručka 

Meotar, 

dataprojektor,  

Manipulačné 

hodiny 

 

Zvieratá Metodická 

príručka 

Meotar, 

dataprojektor,  

Atlas – obrázky 

zvierat, vtákov 

Encyklopédie, 

zvieracie knihy 
Rodina Metodická 

príručka 

Meotar, 

dataprojektor,  

Obrázky rodiny, 

fotografie 

 

Voda  Metodická 

príručka 

Meotar, 

dataprojektor,  

Atlas izbových 

rastlín 

knižnica 

Rastliny a semená Metodická 

príručka 

Meotar, 

dataprojektor,  

Rozličné semená  

Hmota  Metodická 

príručka 

Meotar, 

dataprojektor,  

Rôzne druhy 

materiálov 
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9. 3.  Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty 

9. 3. 1.Učebný predmet:  Náboženská výchova 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 

Keďže človek je z psychologického a sociologického hľadiska prirodzene bytosť náboženská, 

má potrebu smerovať k tomu, čo ho presahuje. Vyučovací predmet náboženská výchova má preto 

opodstatnenú úlohu v celistvom ponímaní výchovy v škole.  

Vyučovací predmet náboženská výchova formuje v človeku náboženské myslenie, svedomie, 

náboženské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboženského myslenia a integrálnej súčasti 

identity človeka. Ponúka prístup k biblickému posolstvu, k učeniu  kresťanských cirkví a  k ich 

tradíciám, otvára pre neho možnosť života s Cirkvou.   

Vyučovací predmet náboženská výchova sa zameriava na pozitívne ovplyvnenie hodnotovej 

orientácie žiakov tak, aby sa z nich stali slušní ľudia s vysokým morálnym kreditom, ktorých 

hodnotová orientácia bude prínosom pre ich osobný a rodinný život i pre život spoločnosti. Náboženská 

výchova je  výchovou k zodpovednosti voči sebe, voči iným jednotlivcom i celej spoločnosti. Učí 

žiakov kriticky myslieť, nenechať sa manipulovať, rozumieť sebe, iným ľuďom a svetu, v ktorom žijú. 

Výučba predmetu zároveň naväzuje na ďalšie spoločenskovedné predmety, umožňuje žiakom 

ozrejmiť si morálny pohľad na mnohé témy otvorenej spoločenskej diskusie. Učí žiakov rozlišovať 

medzi tým, čo je akceptované spoločnosťou, a tým, čo je skutočne morálnym dobrom pre jednotlivca 

i pre celú spoločnosť.  

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Predmet  náboženská výchova umožňuje žiakom:  

o formulovať otázky týkajúce sa základných životných hodnôt, postojov a konania 

o konfrontovať ich s vedecky a  nábožensky (kresťansky) formulovanými pohľadmi na svet 

o hľadať svoju vlastnú životnú hodnotovú orientáciu  

o formovať svedomie 

o prehlbovať medziľudské vzťahy cez skvalitnenie komunikácie 

o spoznávať spôsoby komunikácie človeka s Bohom 

o oceniť komunikáciu s Bohom prostredníctvom sviatosti, liturgického slávenia čítania Božieho 

slova 

o rozvíjať kritické myslenie hodnotením pozitívnych aj negatívnych javov v spoločnosti a v 

Cirkvi 
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Výchovné a vzdelávacie stratégie 

 

Napĺňanie cieľov jednotlivých vzdelávacích oblastí a vyučovacích predmetov sa realizuje 

v školskom prostredí prostredníctvom kľúčových a predmetových kompetencií žiakov, ktoré zároveň 

rozvíja. Vyučovací predmet náboženská výchova sa podieľa na rozvoji kľúčových kompetencií najmä 

rozvíjaním týchto predmetových kompetencií:  

Komunikačné kompetencie 

 žiak prispieva k diskusii v pracovnej skupine a v triede, kladie otázky a zisťuje odpovede, učí sa 

konfrontovať s názormi druhých, počúvať a byť otvorený pre odlišnosti, žiak si osvojuje vhodnú 

argumentáciu, učí sa vypočuť spoludiskutujúceho, formuluje otázky, porovnáva, oponuje, 

formuluje  a vyjadruje svoje myšlienky a názory, žiak sa učí reagovať primerane situácii, je 

schopný uvedomiť si vlastné reakcie v konflikte, vie vyjadriť svoj názor asertívnym 

nezastrašujúcim spôsobom, sformulovať „ja - správu“ a vyjadriť svoje pocity, žiak  sa učí 

dešifrovať a vhodne používať symboly, rozumie symbolickému vyjadrovaniu v rituáloch 

a slávnostiach profánneho a náboženského života 

Kompetencie k učeniu sa 

 žiak sa učí vyhľadávať a triediť informácie, vyhodnocuje výsledky svojho učenia a diskutuje 

o nich 

Kompetencie k riešeniu problémov 

 žiak sa zaujíma sa o rôzne problémy a nové veci, prijíma nové nápady, prípadne sám prichádza s 

novými nápadmi a postupmi, plánuje a podieľa sa na riešení úloh s druhými, žiak vníma, 

rozpozná a pochopí problém závislostí, premyslí a naplánuje riešenie problému na modelovej 

situácii primerane svojej detskej skúsenosti obhajuje svoj názor 

Občianske kompetencie  

 žiak sa adaptuje na meniace životné a pracovné podmienky, podľa svojich schopností  

a možností sa podieľa na ich aktívnom a tvorivom ovplyvňovaní, chápe potrebu efektívne 

spolupracovať s druhými pri vytváraní pravidiel, zapája sa do občianskeho života vo svojom 

okolí, háji svoje práva aj práva iných, vníma dôležité postavenie rodiny ako základnej bunky 

spoločnosti 

Kultúrne kompetencie 

 žiak si osvojuje postoj vzájomnej tolerancie, učí sa akceptovať druhých ľudí takých, akí sú, 

angažuje sa a rešpektuje vo svojom živote humánne princípy v duchu solidarity a lásky, všíma si 

kultúrne prejavy iných národov, národností, etník, iné kultúry a ich umenie považuje za 

rovnocenné a inšpirujúce, žiak vníma obrazy a symboly, architektúru, ľudovú tvorivosť (kroje, 

výšivky, ornamenty),rešpektuje kultúrne tradície ako základ súčasného umenia,osvojuje si prácu 
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s literárnymi žánrami a  druhmi, vníma pôvod umeleckých diel vyrastajúcich z kresťanskej 

tradície (obraz, literatúra, hudba, móda) žiak si osvojuje kritický prístup k médiám 

Sociálne a interpersonálne  kompetencie 

 žiak sa učí  tolerancii, ústretovosti ale aj kritickosti,  k iným, učí sa chápať ich potreby 

a postoje,objavuje a uznáva dôstojnosť človeka bez ohľadu na jeho schopnosť podať výkon, 

uvedomuje si svoje silné a slabé stránky, žiak sa vníma ako časť celku,chápe potrebu efektívne 

spolupracovať s druhými pri riešení danej úlohy, oceňuje skúsenosti druhých ľudí, buduje návyk 

vonkajších prejavov úcty k opačnému pohlaviu, žiak zaujíma pozitívne a empatické postoje 

k chorým, osobám so zdravotným postihnutím, starým ľuďom 

 

Existenciálne kompetencie 

 žiak objavuje opakovanosť archetypálnych skúseností opakujúcich sa v dejinách ľudstva, 

oceňuje skúsenosti druhých ľudí – vzorov z dejín cirkvi, učí sa odhadnúť dôsledky rozhodnutí 

a činov človeka, objavuje existenciu nemennej pravdy, aplikuje vo svojom živote jednotlivé 

prvky spirituality 

 

Stratégia vyučovania: 

  Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliada učiteľ na usporiadanie obsahu vyučovania, 

vlastné činnosti a činnosti žiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov a kľúčových 

kompetencií žiakov. Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej hodiny, vekových a iných 

osobitostí žiakov a materiálneho vybavenia.  

  Na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť možno využiť motivačné metódy, ako je 

motivačné rozprávanie (približovanie obsahu učenia), motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov 

a skúseností žiakov), motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému), 

motivačnú demonštráciu ( vzbudenie záujmu pomocou umeleckého diela). 

  Expozičné metódy je potrebné využívať pri vytváraní nových poznatkov a zručností. Odporúča 

sa rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), vysvetľovanie (logické systematické 

sprostredkovanie učiva), rozhovor (verbálna komunikácia formou otázok a odpovedí na vyjadrenie 

faktov, konvergentných a divergentných otázok, otázok na pozorovanie, posúdenie situácie, hodnotenie 

javov, rozhodovanie), demonštračná metóda (demonštrácia obrazov), pozorovanie (cielené 

systematické vnímanie objektov a procesov), manipulácia s predmetmi (práca so symbolom, didaktická 

hra). 

Významné miesto majú problémové metódy, ku ktorým patrí heuristická metóda (učenie sa 

riešením problémov založenom na vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výberu možných riešení 
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a vlastnom riešení) a projektová metóda (riešenie projektu, komplexná praktická úloha, problém, téma, 

ktorej riešenie teoretickou aj praktickou činnosťou vedie k vytvoreniu určitého produktu).  

Pre realizáciu cieľov sú dôležité aktivizujúce metódy, z nich je vhodná diskusia (vzájomná 

výmena názorov, uvádzanie argumentov, zdôvodňovanie za účelom riešenia daného problému), 

filozofická diskusia je efektívnym prostriedkom, ako vytvárať rovnováhu medzi vyučovaním 

zameraným na prežívanie a vyučovaním zameraným na rozumové zdôvodňovanie viery, situačná 

metóda (riešenie problémového prípadu reálnej situácie so stretom záujmov), inscenačná metóda 

(sociálne učenie v modelovej predvádzanej situácii, pri ktorej sú žiaci aktérmi danej situácie), 

didaktické hry (sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov, a spontánnosti), kooperatívne 

vyučovanie (forma skupinového vyučovania založená na vzájomnej závislosti členov heterogénnej 

skupiny), dramatizácia (plánovaný dramatizovaný prednes hry, príbehu  a pod.) simulácia 

(simulovanie,  napodobňovanie  životných  situácií,  aktivity, ktoré   vyžadujú   interakciu medzi 

skupinou žiakov  a jednotlivcami), konverzácia  alebo  iná spoločensky orientovaná  interakcia, podľa 

rozprávania  učiteľa, žiakov, návštevníka  o najdôležitejších a najaktuálnejších témach zo života.  

Typické autentické rozhovory. 

 Fixačné metódy sú neoddeliteľnou súčasťou vyučovania, napr. metódy opakovania a 

precvičovania, (ústne a písomné opakovanie, opakovanie s využitím hry AZ kvíz, domáce úlohy).   

Domáce úlohy (transfer) sa netýkajú písomného vypracovávania, ale konkrétnych jednoduchých 

cvičení či predsavzatí orientovaných na požadované správanie. Dôležitou súčasťou každej hodiny je 

podelenie sa s niekým so získanou skúsenosťou v bežnom živote. 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 

Názov tematického 

celku 

Stratégia vyučovania 

Metódy Postupy Formy práce 

Som na svete z lásky motivačný rozhovor, 

samostatná práca 

 práca v dvojiciach, 

samostatná práca 

Rodina – ohnisko 

lásky 

riadený rozhovor, 

samostatná práca 

 skupinová práca 

Dar lásky motivačný rozhovor  práca v dvojiciach 

Moc života a lásky demonštrácia  skupinová práca 

Spoločenstvo lásky motivačný rozhovor, 

samostatná práca 

 práca v dvojiciach 
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Učebné zdroje 

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje: 

 

Názov 

tematického 

celku 

Odborná 

literatúra 

Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(intertnet, 

knižnica) 

Som na svete z 

lásky 

Metodická 

príručka kat. náb. 

pre 1. roč. ZŠ 

Cesta lásky, 

vydaná 

Katolíckym ped. a 

katechetickým 

centrom, n.o., 

Pracovný zošit 

pre 1. roč. ZŠ  

vydaný 

Diecéznym 

katechetickým 

úradom 

Nitrianskej 

diecézy 

 Pracovné listy  

 Pracovné listy  

Rodina – ohnisko 

lásky 

 Pracovné listy  

Dar lásky  Pracovné listy  

Moc života a 

lásky 

 Pracovné listy  

Spoločenstvo 

lásky 

 Pracovné listy  

 

Učiteľ má k dispozícii metodický materiál v metodickej príručke katolíckeho náboženstva pre 

prvý ročník základných škôl „Cesta lásky“, vydanú Katolíckym pedagogickým a katechetickým 

centrom, n.o. v Spišskej Novej Vsi. Metodická príručka obsahuje metodicky spracované témy, farebné 

obrazové prílohy a pracovné listy. Metodické materiály pre náboženskú výchovu obsahujú ku každej 

téme bohatú ponuku aktivít. Z nich si učiteľ vyberie tie, ktoré považuje za vhodné vzhľadom na svoje 

osobné dispozície, dispozície žiakov a iné okolnosti.  

 

Prierezové tematiky 

 

 
Multikultúrna výchova 1.téma: Som na svete z lásky 

Mediálna výchova 2. téma: Rodina – ohnisko lásky 

Osobnostný a sociálny rozvoj 1.téma: Som na svete z lásky 

Enviromentálna výchova 4. téma: Moc života a lásky 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 1.téma: Som na svete z lásky (Môj rodostrom) 

5. téma: Spoločenstvo lásky (Kostol) 
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Obsah vzdelávania 

 

Základné tematické okruhy sú:  

1. téma: Som na svete z lásky 

2. téma: Rodina – ohnisko lásky 

3. téma: Dar lásky  

4. téma: Moc života a lásky 

5. téma: Spoločenstvo lásky 

1. téma: Som na svete z lásky 

dotácia hodín: 8 hod. 

1.1 Ja 

1.2 Moje dedičstvo 

1.3 Čo dokážem 

1.4 Svet, v ktorom žijem 

1.5 Dar života 

1.6 Môj rodostrom 

1.7 Svet 

1.8 Ochrana sveta 

1.9 Vidieť srdcom 

 

2. téma: Rodina – ohnisko lásky 

dotácia hodín: 4 hod. 

2.1 Prosba a vďaka 

2.2 Komunikácia v rodine 

2.3 Modlitba za chlieb 

2.4 Modlitba Otče náš 

  

3. téma: Dar lásky 

dotácia hodín: 8 hod. 

3.1 Premena kamenného srdca 

3.2 Zvestovanie, Návšteva Alžbety 

3.3 Pastieri, Mudrci 

3.4 Ježiš Kristus – dar pre svet 

3.5 Zem, v ktorej žil Ježiš 

3.6 Povolanie učeníkov 

3.7 Ježiš a deti 
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3.8 Svadba v Káne 

 

4.  téma: Moc života a lásky 

dotácia hodín: 7 hod. 

4.1 Prebudenie zo spánku 

4.2 Vzkriesenie Jairovej dcéry 

4.3 Snehový zázrak 

4.4 Pôst 

4.5 Kríž – znamenie smrti a znamenie života 

4.6 Ježiš je vskriesenie a život 

4.7 Nedeľa 

 

5. téma: Spoločenstvo lásky 

dotácia hodín: 5 hod. 

5.1 Kostol 

5.2 Božia rodina 

5.3 Duch Svätý 

5.4 Juraj 

5.5 Opakovanie „Aké srdce mám ja?“ 

 

Kritéria hodnotenia  

Na hodine náboženskej výchovy žiakov učiteľ nehodnotí známkou. Pri praktických aktivitách je 

vhodné slovné hodnotenie praktických zručností s dôrazom na samostatnosť a správnosť tvorby 

záverov z riešenia úloh. Optimálne je slovné hodnotenie so stručným komentárom k výkonu žiaka. 

Úroveň kombinovaných verbálnych, písomných, výtvarných, literárnych prejavov a komunikatívnych 

zručností je vhodné kontrolovať a hodnotiť prostredníctvom prezentácie projektov. 
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9. 4.   Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

9. 4. 1. Učebný predmet:  Matematika 

 

Charakteristika učebného predmetu 

 

Učebný predmet matematika je založený na realistickom prístupe k získavaniu nových 

vedomostí a na využívaní manuálnych a intelektových činností žiakov. Na rovnakom princípe sa 

pristupuje k aplikácii nových matematických vedomostí v reálnych situáciách. Takýmto spôsobom 

získané základné matematické vedomosti umožňujú získať matematickú gramotnosť novej kvality, 

ktorá by sa mala prelínať celým základným matematickým vzdelaním a vytvárať predpoklady pre 

ďalšie úspešné štúdium matematiky a pre celoživotné vzdelávanie. 

Učebný predmet matematika na 1. stupni základnej školy zahŕňa: 

 elementárne matematické poznatky, zručnosti a činnosti s matematickými objektmi 

 vytváranie návykov na rozvoj žiackych schopností a algoritmického myslenia 

 súhrn veku primeraného  matematického a informatického poznania 

 informácie dokumentujúce potrebu matematiky a informatiky pre spoločnosť.       

 

Ciele učebného predmetu 

Cieľom učebného predmetu matematika na 1. stupni základnej školy je rozvoj tých schopností 

žiakov, pomocou ktorých sa pripravia na samostatné získavanie poznatkov. 

Vyučovanie matematiky má smerovať k tomu, aby sa realizovali najmä tieto cieľové zámery 

a všeobecné požiadavky na rozvoj žiackej osobnosti: 

 veku primerane presné použitie materinského a odborného jazyka a správna aplikácia 

matematickej symboliky, vhodné využívanie tabuliek, diagramov a osvojených pojmov, 

postupov a algoritmov ako prostriedkov pri riešení úloh 

 v súlade s osvojením matematického obsahu a prostredníctvom numerických výpočtov spamäti, 

písomne aj na kalkulačke, rozvíjať numerické zručnosti žiakov 

 na základe skúseností a činností rozvíjanie orientácie žiakov v rovine a priestore 

 riešením úloh a problémov postupné budovanie vzťahu medzi matematikou a realitou 

 rozvíjanie matematického nazerania, logického a kritického myslenia 

 systematické vedenie žiakov k získavaniu skúseností s významom matematizácie reálnej 

situácie 

 spolu s ostatnými učebnými predmetmi sa podieľať na primeranom rozvíjaní matematických 

schopností 
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 naučiť žiakov používať prostriedky IKT (kalkulátory, počítače ) k vyhľadávaniu, spracovávaniu 

a uloženiu informácií 

 viesť žiakov k získaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s procesom učenia sa, k aktivite na 

vyučovaní a k racionálnemu a samostatnému učeniu sa 

 systematickým, premysleným a diferencovaným riadením práce žiakov podporiť a upevňovať 

kladné morálne a vôľové vlastnosti žiakov 

 ochrana a zveľaďovanie okolitej prírody, starostlivosť o svoje zdravie, kladný vzťah ku 

všetkým humánnym a demokratickým hodnotám 

 vytvorenie a rozvíjanie kladného vzťahu k spoločným európskym hodnotám 

 poznávanie kultúrnych a iných hodnôt vytvorených európskymi štátmi aj našim Slovenskom 

 

Vyučovanie matematiky na 1. stupni základnej školy má smerovať k tomu, aby sa pri 

vzdelávaní žiakov v jednotlivých tematických okruhoch realizovali najmä vyššie uvedené ciele, 

vyplývajúce z kľúčovej kompetencie pre matematiku a celkovú výchovu a vzdelávanie žiakov. 

 

Obsah vzdelávania 

 

Prehľad tematických celkov a ich obsahu 

 

I. PRIRODZENÉ ČÍSLA 1 AŽ 20 

Prirodzené čísla 0 – 20. Počítanie počtu vecí po jednom, po dvoch, utváranie skupín vecí 

o danom počte. Porovnávanie čísel. Čítanie a písanie čísel 0 – 20. Riešenie úloh na porovnávanie ( viac, 

menej, rovnako ). 

 

II. SČÍTANIE A ODČÍTANIE  

Sčítanie a odčítanie v obore do 20 bez prechodu cez základ 10. Propedeutika vzťahu medzi 

sčítaním a odčítaním. Slovné úlohy na sčítanie a odčítanie. 

 

III. GEOMETRIA 

Zoznámenia sa s niektorými priestorovými a rovinnými geometrickými útvarmi a manipulácia s 

nimi. Rozlišovanie priestorových útvarov očami, hmatom a na obrázku. Kreslenie otvorených 

a uzavretých krivých čiar, rysovanie priamych čiar. 

 

IV. RIEŠENIE APLIKAČNÝCH ÚLOH A ÚLOH ROZVÍJAJÚCE ŠPECIFICKÉ 

MATEMATICKÉ MYSLENIE 
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Získavanie skúseností s pravdivosťou a nepravdivosťou výrokov, negáciou výrokov. 

Dichotomické triedenie predmetov, vecí podľa jedného znaku. Tvorenie stúpajúcej a klesajúcej 

postupnosti predmetov , čísel. Pozorovanie a zistenie pravidelnosti v týchto postupnostiach. Zber 

údajov a ich zoskupovanie. Pozorovanie istých udalostí ( možných aj nemožných ).  

 

Odporúčané rozširujúce učivo: 

Riešenie hravých a zaujímavých úloh. Tvorba úloh z údajov získaných žiakmi. Neznáma, 

rovnice, nerovnice ako otvorené vety. Riešenie nepriamo sformulovaných úloh. Číselná os. 

 

 

Stratégie vyučovania 

 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

TEMATICKÝ 

CELOK 

METÓDY POSTUPY FORMY 

I. PRIRODZENÉ 

ČÍSLA 1 AŽ 20 

 

II. SČÍTANIE 

A ODČÍTANIE 

 

III. GEOMETRIA 

 

IV. RIEŠENIE 

APLIKAČNÝCH 

ÚLOH A ÚLOH 

ROZVÍJAJÚCE 

ŠPECIFICKÉ 

MATEMATICKÉ 

MYSLENIE 

 

motivačné, názorné, 

slovné (rozhovor ), 

pozorovacie, 

vysvetľovacie, 

upevňovacie, 

opakovacie, 

preverovacie, 

tvorivej aktivity, 

osvojovania 

vedomostí, 

samostatnej práce 

ZÁSADY: 

výchovnosti, 

vedeckosti, spätosti 

teórie s praxou, 

primeranosti, 

systematickosti, 

uvedomenosti 

a aktivity žiakov, 

názornosti, 

dôkladnosti, 

individuálneho 

prístupu 

frontálna práca, 

samostatná práca, 

práca v skupinách 

a vo dvojiciach, 

diferencované 

vyučovanie 
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Učebné zdroje  

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:    

        

TEMATICKÝ 

CELOK 

ODBORNÁ 

LITERATÚRA 

DIDAKTICKÁ 

TECHNIKA 

MATERIÁLNE 

VÝUČBOVÉ 

PROSTRIEDKY 

ĎALŠIE 

ZDROJE 

I. PRIRODZENÉ 

ČÍSLA 1 AŽ 20 

 

II. SČÍTANIE 

A ODČÍTANIE 

 

III. GEOMETRIA 

 

IV. RIEŠENIE 

APLIKAČNÝCH 

ÚLOH A ÚLOH 

ROZVÍJAJÚCE 

ŠPECIFICKÉ 

MATEMATICKÉ 

MYSLENIE 

metodické 

príručky, 

zbierky úloh, 

matematické 

a didaktické 

časopisy, 

učebnice 

a pracovné 

zošity, učebné 

osnovy 

magnetofón, 

meotar, počítač, 

videoprojektor, 

televízia 

modely na 

manipuláciu pre 

žiakov, šablóny. 

demonštračné 

pomôcky, 

modely, obrazy, 

nástenné obrazy, 

tabuľa, kriedy, 

čísla         0 – 20, 

peniaze, aplikácie 

na magnetickú 

tabuľu 

literatúra 

s tematikou 

matematiky, 

vlastne 

zhotovené 

pomôcky 

 

Štandard kompetencií, ktoré má žiak v jednotlivých tematických okruhoch učiva získať: 

I. PRIRODZENÉ ČÍSLA 1 AŽ 20 

Kompetencie, ktoré má žiak získať: 

 vytvára jednoduché postupnosti z predmetov, z kresieb a čísel,  rozoznáva a sám  vytvára 

stúpajúcu a klesajúcu postupnosť čísel, objavuje pravidlo tvorby postupnosti a pokračuje 

v tvorení ďalších jej prvkov 

               

Očakávané postoje žiakov 

 pozoruje, hľadá a objavuje vzťahy medzi číslami a veličinami 

 vidí potrebu samostatnosti pri objavovaní a slovnom vyjadrení výsledkov zistenia 

 vidí potrebu postupného vytvárania primeraných názorov na vzťah matematiky a reality 

 má záujem na zdokonaľovanie svojho logického myslenia 

 je pozitívne motivovaný na vytváranie  základov svojho osobnostného  rozvoja. 

 

II. SČÍTANIE A ODČÍTANIE 

Kompetencie, ktoré má žiak získať: 

 vykonáva z pamäti základné počtové výkony a využíva  komutatívnosť a asociatívnosť 

sčítania, kontroluje správnosť výsledkov počtových výkonov   

 rieši a tvorí numerické a kontextové úlohy na základe reality a obrázkovej situácie  

 

Očakávané postoje žiakov 
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 prestáva mať „strach“ z čísel,  

 smelšie kvantifikuje realitu okolo seba, 

 sebavedome robí porovnávanie osôb, vecí a udalostí pomocou čísel,  

 je spokojný s číselným vyjadrením výsledku, nakoľko v prípade potreby dokáže uskutočniť 

kontrolu správnosti výpočtu. 

 

III. GEOMETRIA 

Kompetencie, ktoré má žiak získať: 

 rozozná, pomenuje, vymodeluje a popíše  jednotlivé základné priestorové geometrické tvary, 

nachádza v realite ich reprezentáciu 

 pozná, vie popísať,  pomenovať a nakresliť / narysovať/ základné rovinné útvary   

 rozozná a modeluje jednoduché útvary v rovine 

  

IV. RIEŠENIE APLIKAČNÝCH ÚLOH A ÚLOH ROZVÍJAJÚCE ŠPECIFICKÉ 

MATEMATICKÉ MYSLENIE 

Kompetencie, ktoré má žiak získať: 

 prostredníctvom hier a manipulatívnych činností získa skúsenosti s organizáciou konkrétnych 

súborov predmetov podľa zvoleného ľubovoľného a podľa vopred daného určitého kritéria            

 v jednoduchých prípadoch v realite a v matematike rozlíši istý a nemožný jav 

 zaznamenáva počet určitých udalostí , znázorni ich a zo získaných a znázornených  udalostí robí 

jednoduché závery 

 v jednoduchých prípadoch  prisúdi výrokom zo svojho blízkeho okolia 

a  z   matematiky  správnu pravdivostnú hodnotu, doplní neúplné vety tak, aby vznikli       

pravdivé ( nepravdivé)  tvrdenia.   

  Očakávané postoje žiakov 

 triediť svet okolo seba podľa pravdivosti a nepravdivosti javov  

 nadobúda pocit potreby kvantifikácie javov svojho okolia  

 uvedomuje si dôležitosť triedenia javov a vecí 

 získa potrebu vedieť zdôvodniť pravdivosť  alebo nepravdivosť výrokov,  situácií (obrázkovej 

alebo situačnej).  

 

7. Medzipredmetové vzťahy 

SJL 

PRVOUKA 

VV 

TV 

HV 



 73 

9. 5.   Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 

9. 5. 1. Učebný predmet:  Výtvarná výchova 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu  

 

Výtvarná výchova (ďalej VV) primárneho vzdelávania, je predmet, ktorý prostredníctvom 

autentických skúseností získaných výtvarnou činnosťou – intenzívnych zážitkov dobrodružstva tvorby 

a sebavyjadrovania – rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jej cítenia, vnímania, intuície, fantázie 

i analytického myslenia – vedomých i nevedomých duševných aktivít. Týmto VV napĺňa svoje 

jedinečné poslanie v celom edukačnom procese. 

Výtvarné aktivity predstavujú širokú škálu činností, ktorú na jednej strane vymedzuje 

prirodzený detský záujem, duševný, citový rozvoj a rozvoj schopnosti vyjadrovať svoje predstavy – a 

na druhej strane bohatosť vyjadrovacích foriem (jazyka), ktorú ponúkajú rôzne druhy vizuálnych umení 

súčasnosti (zahŕňajúc intermediálnosť aj interdisciplinárnosť). Predmet výtvarná výchova v sebe 

zahrňuje okrem tradičných a nových výtvarných disciplín aj ďalšie druhy vizuálnych umení – dizajn v 

jeho rôznych polohách (výrobkový, komunikačný, odevný, textilný, telový, vizuálnu reklamu), 

fotografiu, architektúru, elektronické médiá a multimédiá (video a film). 

 

Na primárnom stupni výtvarná výchova plynulo nadväzuje na prirodzený záujem dieťaťa o 

výtvarné vyjadrovanie svojich predstáv, na bohatosť detskej fantázie a obrazotvornosti, zvedavosť a 

príťažlivosť objavovania nových možností, pretože výtvarné činnosti predstavujú pre väčšinu detí 

hravú činnosť a priamy prostriedok materializácie vlastných predstáv. 

Edukačný proces VV, ako proces tvorivý, zvyšuje nárok na vedomú operatívnosť s 

vyjadrovacími prostriedkami (používanie jazyka) v priebehu postupného dospievania žiaka: vedie žiaka 

od detskej spontánnosti k svojbytnému vyjadrovaniu – formuje vlastné spôsoby sebavyjadrovania (štýl) 

a vlastné postoje a hodnotiace názory. 

 

Edukačný proces pozostáva zo zložky vyjadrovacej a interpretačnej, výchovnej a vzdelávacej. 

Tieto zložky sa vo VV prelínajú, nemožno ich chápať ako izolované. Uplatňujú sa tak, že jedna 

vyplýva z druhej. Výtvarné činnosti predstavujú zároveň poznávanie umenia a chápanie jeho zmyslu. 

Otvárajú tak žiakovi možnosti zaradiť sa do kultúrnej tradície na úrovni súčasného myslenia, možnosti 

jeho aktívneho začleňovania sa do kultúry. 
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Metodické východiská predmetu sú: 

 

a) v zážitkoch procesov (formálnych, technických i myšlienkových) výtvarných a vizuálnych umení. 

Sú založené na súčasnom stave poznania vizuálnej kultúry. 

Žiak spracováva symboly, ktoré vizuálne vyjadrujú jeho predstavy a fantazijné koncepty, alebo 

sa odvolávajú na javovú stránku sveta (realitu). Spracováva ich mentálne (konceptualizuje ich, 

predstavuje si možný spôsob ich vyjadrenia) i formálne (pokúša sa svoj koncept realizovať v 

materiáloch prostredníctvom nástrojov a techník). To kladie vyššie nároky na senzomotorické a 

afektívne ciele predmetu a tým dopĺňa predmety v ktorých prevažuje cieľ kognitívny. 

Výtvarná výchova má aj potenciál integrovať niektoré poznatky a procesy iných predmetov, 

pretože vo vizuálnom vyjadrovaní možno nachádzať analógie nielen s vyjadrovacími prostriedkami 

iných umení (hudba, literatúra, dramaticko-pohybové umenie) ale aj s mnohými prírodnými javmi, 

fyzikálnymi a biologickými procesmi, matematickými postupmi ... Preto môže VV vytvárať veľmi 

prospešnú spoločnú platformu aj pre zdanlivo vzdialené predmety a posilňovať medzipredmetové 

vzťahy. Predmet vytvára tiež priestor pre synestetické vnímanie sveta, pre uplatnenie zmyslových 

modalít čuchu, hmatu a chuti, ktoré nie sú zahrnuté v tradičnom obsahu nášho vzdelávania.  

 

b) v témach/námetoch zobrazovania, ktoré ponímame z hľadiska: 

 osobnosti a veku žiaka,  

 edukačných cieľov, 

 kultúrno-spoločenskej reality.  

Výtvarná výchova predstavuje z hľadiska obsahu vyučovania ako celku (kurikula) jedinečnú 

možnosť tematizovať základné antropologické koncepty:  

– koncepty časopriestoru (čas, priestor, pohyb, mierka, hĺbka, výška, šírka …),  

– kultúrne archetypy vyjadrovania prírody (živly, prírodné polarity, procesy...),  

– kategórie estetického prežívania (krása, škaredosť, neurčitosť, drsnosť, jemnosť ...),  

– kategórie uvedomovania si osobnej a kultúrnej identity (ja, iný, cudzinec, priateľ, postihnutý,...), 

kultúrne rozdielnosti vo vizuálnom vyjadrovaní sveta, vo vkuse a názoroch iných ľudí),  

– kategórie afektivity (radosť, bolesť, smútok, náladu ...). 

Na rozdiel od iných predmetov, ktoré sa zaoberajú niektorými z týchto tém (prírodoveda, 

čítanie, náboženská a etická výchova), VV angažuje osobnosť žiaka v inom zmysle: neučí sa o nich, ale 

vyjadruje ich, hľadá svoj spôsob ich vyjadrenia.  

 

c) v reflexii diel výtvarného umenia, dizajnu, architektúry, filmu a videa. Porozumenie jazyku, 

vyjadrovacím prostriedkom vizuálnych umení vychováva zo žiaka gramotného vnímateľa a 

používateľa vizuálnej kultúry. To ho jednak pripravuje na plnohodnotný život v prostredí v ktorom 
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vizuálne znaky a komunikácia hrajú dôležitú a stále rastúcu úlohu (vplyv dizajnu, architektúry, 

reklamy, vizuálnych médií a multimédií), jednak umožňuje jeho začleňovanie do našej kultúrnej 

tradície, v ktorej zobrazovanie predstavuje objavovanie nových pohľadov na svet. 

 

 

Ciele predmetu  

 

Ciele výtvarnej výchovy na úrovni primárneho vzdelávania sú: 

Kognitívne ciele 

Poznávať jazyk vizuálnych médií. Učiť ho poznať používať jazykové prostriedky, základné 

kompozičné princípy, vybrané techniky a procesy vizuálnych médií. Rozumieť im a tak zvyšovať 

uvedomelosť reflexie vizuálnej kultúry. Poznávať a vedieť pomenovať pôsobenie (výraz) umeleckých 

diel, svoj zážitok z nich. Poznať vybrané typické diela vizuálnej kultúry, reprezentujúce žánre a 

niektoré štýlové obdobia. 

Senzomotorické ciele 

Rozvíjať tvorivosť. Umožniť žiakovi rozvíjať a kultivovať vnímanie, predstavivosť a fantáziu, 

podporovať a podnecovať jeho nápaditosť a tvorivú sebarealizáciu, prekonávanie konvenčných schém 

a inovovanie naučených myšlienkových a zobrazovacích vzorcov. Prostredníctvom výtvarnej výchovy 

rozvíjať tvorivosť v jej základných, všeobecne uplatniteľných princípoch. Formovať a rozvíjať 

gramotnosť (zručnosti) žiaka v oblasti vyjadrovania sa výtvarnými prostriedkami prostredníctvom 

vybraných médií, nástrojov a techník. 

Socioafektívne ciele 

Formovať kultúrne a postoje. Vychovávať žiaka smerom k vytváraniu si primeraných 

kultúrnych postojov, názorov a hodnotových kritérií; cez zážitok aktívneho vyjadrovania a vnímania 

umeleckých diel uvádzať ho do poznávania hodnôt umenia a kultúry – vo vzťahu k tradícií, ale na 

úrovni aktuálneho vnímania problematiky vyjadrovania sveta umením. 

Formovať celistvú osobnosť. Pristupovať k osobnosti žiaka v jej úplnosti – rozvíjať cítenie, vnímanie, 

intuíciu, fantáziu,  analytické myslenie a poznávanie, a taktiež formovanie a aktívne používanie 

zručností – to všetko prostredníctvom činnostného a zážitkového vyučovania. 

 

Osnovy VV okrem toho podporujú medzipredmetové väzby, interdisciplinárnosť vyučovania, 

pri zachovaní špecifík spôsobu poznávania sveta prostredníctvom výtvarnej výchovy. Zapájajú 

citovosť, afektivitu, expresivitu a obrazovú konceptualizáciu, ktoré sú vlastné výtvarnému 

vyjadrovaniu, do vzťahu aj s inými, prevažne kognitívnymi predmetmi. 
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Obsah predmetu     

 

Obsah predmetu tvorí sústava edukačných tém. Každá z tém zodpovedá riešeniu určitého 

výtvarného problému. Témy sú zoradené v metodických radoch. Metodický rad predstavuje riešenie 

príbuzných výtvarných problémov v priereze ročníkov (v tabuľke vodorovný rad), vždy na úrovni 

zodpovedajúcej veku. Takéto zoradenie sleduje stupňovanie náročnosti pri štruktúrovaní osobnosti 

žiaka. Zoradenie edukačných tém v rámci jedného ročníka (v tabuľke zvislý rad) umožňuje učiteľovi 

sledovať motivačné nadväznosti, prípadne ich zgrupovať a tvoriť z nich edukačné projekty. Takto 

koncipovaná sieť edukačných tém predstavuje model, s ktorým môže učiteľ dynamicky pracovať – 

podľa potreby preraďovať témy v časovom pláne jedného ročníka i medzi ročníkmi. Témy napĺňa 

konkrétnymi úlohami (zadaniami pre žiakov) učiteľ. Niektoré edukačné témy sú alternatívne – 

označené ako a), b).  

V metodickej prílohe osnov sú k jednotlivým metodickým radom vypracované vzorové úlohy, 

mali by však slúžiť ako nezáväzná inšpirácia pre učiteľov. Okrem navrhovaného priebehu úlohy 

obsahujú možné motivačné a námetové východiská, navrhovanú techniku (pokiaľ nie je predmetom 

edukačnej témy) a vyjadrujú ciele každej . 

 

Edukačné témy zoradené do metodických radov 

(*číslovanie edukačných tém zodpovedá ich zaradeniu v metodických radoch v metodickej prílohe 

osnov, ktoré zohľadňuje aj edukačné témy odporúčané do školského vzdelávacieho programu)  

 

metodické rady 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

edukačné témy / výtvarné problémy 

1.  

výtvarný jazyk 

/základné prvky 

výtvarného 

vyjadrovania 

1.1. škvrna  

a tvar  

/vyhľadávanie  

a dopĺňanie  

  

 2.1. línia  

/hravé pokusy  

s rôznymi typmi liniek, ich 

vzťahmi  

a charakterom 

 

 

3.1. plošné 

geometrické tvary 

/figúra (vecné 

zobrazenie)  

z geometrických 

tvarov 

4.1. bod  

/hravé činnosti  

s bodmi 

 

 

 

4.2. šrafúra, 

tieň/budovanie tvaru  

a priestoru linkou, 

šrafovaním  

a tieňovaním, textúrami  

/predmetná kresba 

 

1.2. obrys 

/pozorovanie  

a výtvarné 

vyjadrenie obrysov 

rôznych tvarov 

 

 

2.2.línia,plocha,tvar 

Kresba tvarov 

prostredníctvom línií 

z rôznych materiálov 

a rôznymi nástrojmi 

3.2. priestorové 

geometrické tvary 

/3D objekt z 

geometrických tvarov 
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1.3. farba  

/lokálny tón, 

zoznámenie 

s farbami a farebnou 

hmotou 

 

2.3. farba, výraz farby 

 

3.3. farba  

/zosvetlovanie  

a stmavovanie, 

svetlostná škála 

jednotlivých farieb, 

/tóny sivej farby 

 

4.3. farba  

/farebné kontrasty: 

teplá-studená, tmavá-

svetlá, doplnkové farby 

 

2.  

výtvarný jazyk- 

kompozičné 

princípy  

a možnosti 

kompozície 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. plocha  

a  tvar  

/vyhľadávanie 

zvoleného tvaru v 

neartikulovanej 

textúre 

2.4. kompozícia - 

umiestňovanie vo formáte 

 

3.4. tvar  

/komponovanie 

novotvaru na základe 

prienikov rôznych 

obrysov /kumulácie 

tvarov  

4.5. výstavba proporcií  

a tvarov v plošnom 

vyjadrení / základy 

proporčnosti v kresbe 

 

1.5. vytváranie 

kompozície  

z tvarov písmen 

 

2.5. tvar a priestor 

/plastické tvary/ 

3.5. komponovanie 

predmetov vo 

vzájomných vzťahoch 

a vo vzťahoch 

k priestoru 

 

4.6. výstavba proporcií 

a tvarov  

v priestorovom 

vyjadrení /základy 

proporčnosti  

v modelovaní  

 

1.6. uvedomenie si 

formátu 

 

2.6. rytmus a pohyb /arytmia  

a nehybnosť 

1.7. mierka: 

zmenšovanie  

a zväčšovanie 

predmetných tvarov 

2.7. symetria  

a asymetria /tvarov, farieb, 

plôch (objektov) 

3.6. mierka 

zoskupovanie 

predmetných tvarov 

v rôznych variáciách 

 

4.7.kompozičné 

variácie /odklon od 

kompozičných schém/ 

3.  

podnety 

výtvarného 

umenia 

/média, štýly, 

procesy, 

techniky, témy/ 

1.8. akčná maľba 

/ gesto, škvrna  

 

2.9. land art 

/ výtvarné hry  

v krajine 

 

3.8. paketáž 

/tvar ako obal 

4.8. impresionizmus, 

krajinomaľba  

/krajina ako žáner  

/variácie krajiny  

v rôznych atmosférach 

 

1.9.dotváranie 

nájdeného objektu 

 

2.10. surrealizmus fantastický 

portrét 

/použitie surrealistickej 

metódy  

3.9. materiálový reliéf 

/otláčanie do hliny, 

odlievanie do sádry 

 
4.9.zátišie /portrét ako 

žáner/variácie s rôznym 

výrazom 1.10.ilustrácia 

3.10. copy art 

/výtvarné hry 

s kopírkou/ 4.10.grafika  

/linoryt-čiernobiela tlač 
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4.  

podnety 

výtvarného 

umenia 

/výtvarné 

činnosti 

inšpirované 

dejinami umenia 

 

1.11. inšpirácia 

pravekým umením  

/ témami, procesmi, 

technikami  

a materiálmi  

/ alt.: inšpirácia 

umením prírodných 

národov 

2.11. inšpirácia archaickými 

písmami (hieroglyfy, 

piktogramy, transformácie 

zobrazujúceho znaku na 

symbol, tajná abeceda...) 

 

3.11. inšpirácia 

gréckym umením 

/ témami, procesmi, 

technikami  

a materiálmi  

 

4. 11. inšpirácia 

umením ďalekého 

východu (Čína, 

Japonsko), / papierový 

objekt, kaligrafia 

 

5.  

podnety 

fotografie 

 

1.12. kolorovanie 

a dokresľovanie do 

fotografie 

2.12. koláž  

/ montáž z fotografií 

 

3.12. dopĺňanie častí 

fotografie 

kresbou, maľbou, 

reliéfom, kolážou 

4.12. fotogram 

/alt. Maľba vývojkom a 

ustaľovačom 

6.  

podnety filmu  

a videa 

 

1.13. pohyblivý obraz 

- akcia a atrakcia 

 

2.13. filmová postava, 

filmový kostým, filmové 

herectvo 

3.13.  priestor filmu, 

rám, filmová 

scénografia 

 

4.13. filmový  trik, 

kulisa 

 

7.  

podnety 

architektúry 

 

 

1.14. príbehová 

rozprávková 

a fantastická 

architektúra, stavby z 

rozprávok 

2.14. architektúra ako 

skladačka, stavebnica, stavba 

konštrukcia; zodpovednosť a 

hra 

 

3.14. výraz 

architektúry 

/architektonický výraz 

a prostredie / 

mimikry, historické 

a pamiatkové 

prostredie 

4.14. antropo- (zoo-, 

fyto-) morfná 

architektúra 

 

8.  

podnety dizajnu 

 

1.15.fantastický alebo 

rozprávkový stroj 

/nábytok 

1.16. dizajn a ľudské 

telo  /telo a jeho 

doplnky, maska 

2.15. pohyblivá hračka 

 

 

2.16. telový dizajn  

/dizajn tváre, 

dokomponovanie časti tváre 

3.15. grafický dizajn  

/symbol, znak 

3.16.novotovar 

/skladanie tvaru 

objektu z iných 

konkrétnych tvarov 

4.15. dizajn 

inšpirovaný 

organickými tvarmi  

a telesnými funkciami  

4.16. dizajn 

inšpirovaný slovom 

(názvom) 

9.  

podnety 

tradičných 

remesiel 

1.17. farbenie a 

vykrývanie 

2.17. klobučníctvo 

/vytváranie objektu na kopyte 

3.17. bábkárstvo  

/tvorba bábok 

 

4.17. drotárstvo  

/vytváranie z drôtu 

 

10. 

elektronické 

médiá 

1.18. základné 

operácie s počítačom 

2.18. hry s písmom  

a s textom na počítači 

3.18. kreslenie 

prostredníctvom 

počítača 

4.18. maľovanie 

prostredníctvom 

počítača 
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11. 

porovnávacie, 

kombinačné  

a súhrnné 

cvičenia 

 

1.19. poznávanie a 

porovnávanie 

rôznych médií 

 

2.19. triedenie zobrazenie 

predmetov podľa kategórii 

/porovnávanie 

3.19. zbierka 

/ vlastný atlas 

4.19.  

syntéza rôznych typov 

obrazu 

a zámena prvkov  

a kompozície (krajiny 

a zátišia, príp.portrétu) 

2.20. miešanie 

(hybridácia) tvarov zvierat a 

vecí 

4.20. možnosti 

zobrazovania motívu / 

odklon od schém 

12. 

podnety hudby  

 

1.21. výtvarné 

stvárnenie nálady a 

rytmu hudobnej 

skladby 

2.21. kresbový prepis rôznych 

rytmov 

3.21.zvuková 

performácia 

4.21. hudba ako obraz 

tónov, farebné tóny, 

farebné stupnice 

13. 

synestetické 

podnety 

 

1.22. hmat  

/tvar, povrch, vo 

vzťahu navzájom  

a k motívu 

2.22. hmat vo vzťahu k 

priestoru  

a plasticite 

 

3.22. vôňa, tvar, vo 

vzťahu navzájom a k 

motívu 

4.22.chuť 

/farba, tvar, vo vzťahu 

navzájom a k motívu 

14. 

podnety rôznych 

oblastí 

poznávania sveta 

 

1.23.oživené 

písmená a čísla 

2.23.  

a) podnety prvouky: 

časti tela  

možnosť spojiť s edukačnými 

úlohami 2.19. a 2.20 

3.23.  

a) podnety 

prírodovedy: 

zmeny látok a ich 

výtvarné využitie 

 

4.23.  

a) podnety vlastivedy:  

mapa ako výtvarný 

prejav 

 

15. 

tradícia  

a identita  

/kultúrna 

krajina 

1.24. výtvarná 

reakcia na 

prostredie školy 

 

2.24.výtvarná reakcia na 

prírodniny z okolia 

3.24. výtvarná reakcia 

na charakter okolitej 

krajiny 

4.24. výtvarná reakcia 

na pamiatku 

(monument) obce 

  

16. 

škola v galérii 

/galéria v škole 

 

1.25. portrét  

v galérii 

/ výraz tváre 

2.25. socha v galérii 

/živá socha 

3.25. atribúty 

ikonografie  

/ čo znamená moje 

meno 

4.25. obraz a život 

/pokračovanie obrazu 
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Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií  

Ročníkové kompetencie – 1. ročník 

 

Zručnosti a spôsobilosti: 

Formálne zručnosti: 

o  vyjadrenie tvaru, obrysu  

o  vyjadrenie lokálneho farebného tónu zobrazeného tvaru  

o  zosvetlenie a stmavovanie farebných tónov miešaním farebných hmôt 

o  komponovanie – umiestňovanie v rôznych častiach formátu 

o  základné operácie s mierkou – veľkosťou zobrazených tvarov ( vzťah väčšie – menšie, vedľa   

 seba – za sebou ) 

o  rozlišovanie charakteru výrazu stopy rôznych gest a akcií 

 

Technické zručnosti: 

o  základné úkony s ceruzou, štetcom, nožnicami 

o  vytváranie stopy rukou, prstami a rôznymi nástrojmi  

o  krčenie, zohýbanie, trhanie 

o  vyfarbovanie tvaru, plochy 

o  lepenie jednoduchých materiálov do koláže 

 

Mentálne spôsobilosti – rozvoj vnímania a zážitku: 

o  vizuálne vnímanie základných tvarových a farebných rozdielov 

o  intuitívna interpretácia neartikulovaných tvarov ( škvrn, machúľ, krkváží a pod. ) 

o  uvedomenie si formátu a jeho častí vo vzťahu k pocitom 

o  prežívanie pohybu, gesta, polohy pri aktivitách 

o  hmatový zážitok rôznych výrazne odlišných povrchov 

o  zážitkové osvojenie si princípov akčného umenia a prvotných prejavov umenia (predhistorické 

umenie, art brut) 

 

Mentálne spôsobilosti – rozvoj predstavivosti a fantázie: 

o  analyticko – syntetické posudzovanie zosvetľovanie a stmavovanie farby 

o  analyticko – syntetické posudzovanie pomeru väčšieho a menšieho zobrazeného tvaru 

o  analyticko – syntetické posudzovanie vzťahu ohraničenej plochy (formátu) a umiestňovanie  

 v jej častiach 

o  cieľavedomé významové usmernenie gesta a akcie 
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Mentálne spôsobilosti – rozumový rozvoj: 

o  domýšľanie neurčitých tvarov 

o  objavovanie vlastných významov v neartikulovaných zostavách 

o  fabulácia vlastného rozprávkového sveta 

 

Vedomosti: 

o  pomenovanie základných farieb 

o  pomenovanie základných tvarov 

o  pomenovanie základných povrchov 

o  pomenovanie základných motorických akcií a gest 

o  poznanie a pomenovanie vlastností a možností niektorých výtvarných nástrojov ( ceruzky, 

štetce, nožnice) a procesov (trhanie, krčenie, strihanie, kreslenie čiary, maľovanie plochy, 

modelovanie) 

o  poznanie pohnútok predhistorického umenia 

 

Postoje: 

o  Tvorivé experimentovanie s farbou, hmotou, tvarom 

o  tvorivosť charakteru spontánnych výtvarných riešení 

 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy Postupy Formy práce 

Výtvarný jazyk 

/základné prvky 

výtvarného vyjadrovania/ 

Motivačné: motivačný 

rozhovor,  

motivačné rozprávanie  

Expozičné: riadený 

rozhovor, demonštrácia, 

samostatná práca,  

Fixačné: otázka/odpoveď,  

DÚ,  

Diagnostické, klasifik.: 

ústne, praktické 

Kresba, maľba, 

farebné šrafovanie , 

krčenie, skladanie 

papiera, technika 

dekalku, 

vystrihovanie, 

kombinované techniky 

- klasická vyuč. hodna 

- práca v dvojiciach 

- samostatná práca 

- skupinová práca 

Výtvarný jazyk- 

kompozičné princípy  

a možnosti kompozície 

Motivačné: motivačný 

rozhovor,  

motivačné rozprávanie  

Expozičné: riadený 

rozhovor, demonštrácia, 

samostatná práca,  

Fixačné:otázka/odpoveď, 

DÚ,  

Diagnostické, klasifik.: 

ústne, praktické 

Kreslenie, sprejovanie, 

maľovanie, 

kombinované 

techniky, skladanie, 

strihanie, kolorov. 

kresba, modelovanie 

- klasická vyuč. hodna 

- práca v dvojiciach 

- samostatná práca 

- skupinová práca 
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Podnety výtvarného 

umenia 

/média, štýly, procesy, 

techniky, témy/ 

Motivačné: motivačný 

rozhovor,  

motivačné rozprávanie  

 

Maľba, odtláčanie, 

striekanie, koláž, 

asambláž, kolorovaná 

kresba 

- klasická vyuč. hodna 

- práca v dvojiciach 

 

Podnety výtvarného 

umenia 

/výtvarné činnosti 

inšpirované dejinami 

umenia/ 

Motivačné: motivačný 

rozhovor,  

motivačné rozprávanie  

Expozičné: riadený 

rozhovor, demonštrácia, 

samostatná práca,  

Fixačné:otázka/odpoveď, 

DÚ,  

Diagnostické, klasifik.: 

ústne, praktické 

Frotáž, kresba, maľba, 

obkresľovanie, 

asambláž, kopírovanie 

- klasická vyuč. hodna 

- práca v dvojiciach 

- samostatná práca 

- skupinová práca 

Podnety fotografie  Motivačné: motivačný 

rozhovor,  

motivačné rozprávanie  

Expozičné: riadený 

rozhovor, demonštrácia, 

samostatná práca,  

Fixačné:otázka/odpoveď, 

DÚ,  

Diagnostické, klasifik.: 

ústne, praktické 

 

Kresba tušom, 

kolorovanie, maľba 

- klasická vyuč. hodna 

- práca v dvojiciach 

- samostatná práca 

- skupinová práca 

- samoštúdium 

 - projekty 

Podnety filmu a videa Motivačné: motivačný 

rozhovor,  

motivačné rozprávanie  

Expozičné: riadený 

rozhovor, demonštrácia, 

samostatná práca,  

Fixačné: otázka/odpoveď,  

DÚ,  

Diagnostické, klasifik.: 

ústne, praktické 

Kresba, modelovanie, 

maľba 

- klasická vyuč. hodna 

- práca v dvojiciach 

- samostatná práca 

- skupinová práca 

Podnety architektúry Motivačné: motivačný 

rozhovor,  

motivačné rozprávanie  

Expozičné: riadený 

rozhovor, demonštrácia, 

samostatná práca,  

Fixačné:otázka/odpoveď, 

DÚ,  

Diagnostické, klasifik.: 

ústne, praktické 

Kolorovaná kresba, 

maľba, modelovanie 

- klasická vyuč. hodna 

- práca v dvojiciach 

- samostatná práca 

- skupinová práca 

Podnety dizajnu  Motivačné: motivačný 

rozhovor,  

motivačné rozprávanie  

Expozičné: riadený 

rozhovor, demonštrácia, 

samostatná práca,  

Fixačné:otázka/odpoveď, 

DÚ,  

Diagnostické, klasifik.: 

ústne, praktické 

Kresba, kolorovaná 

kresba, maľba, body 

art,  

- klasická vyuč. hodna 

- práca v dvojiciach 

- samostatná práca 

- skupinová práca 
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Podnety tradičných 

remesiel 

Motivačné: motivačný 

rozhovor,  

motivačné rozprávanie  

Expozičné: riadený 

rozhovor, demonštrácia, 

samostatná práca,  

Fixačné:otázka/odpoveď, 

DÚ,  

Diagnostické, klasifik.: 

ústne, praktické 

Maľba, vosková 

rezerva 

- klasická vyuč. hodna 

- práca v dvojiciach 

- samostatná práca 

- skupinová práca 

Elektronické médiá  Motivačné: motivačný 

rozhovor,  

motivačné rozprávanie  

Expozičné: riadený 

rozhovor, demonštrácia, 

samostatná práca,  

Fixačné:otázka/odpoveď, 

DÚ,  

Diagnostické, klasifik.: 

ústne, praktické 

 

Počítačová práca, 

tlačenie 

- klasická vyuč. hodna 

- práca v dvojiciach 

- samostatná práca 

- skupinová práca 

- samoštúdium - 

projekty 

Porovnávacie, kombinačné  

a súhrnné cvičenia 

 Motivačné: motivačný 

rozhovor,  

motivačné rozprávanie  

Expozičné: riadený 

rozhovor, demonštrácia, 

samostatná práca,  

Fixačné:otázka/odpoveď, 

DÚ,  

Diagnostické, klasifik.: 

ústne, praktické 

 

Kresba, maľba, 

modelovanie, 

kombinovacie 

techniky 

- klasická vyuč. hodna 

- práca v dvojiciach 

- samostatná práca 

- skupinová práca 

- samoštúdium - 

projekty 

Podnety hudby a literatúry 

/synestetické podnety/ 

Motivačné: motivačný 

rozhovor,  

motivačné rozprávanie  

Expozičné: riadený 

rozhovor, demonštrácia, 

samostatná práca,  

Fixačné: otázka/odpoveď,  

DÚ,  

Diagnostické, klasifik.: 

ústne, praktické 

Kresba, maľba, 

modelovanie, 

kombinované 

techniky, koláž.. 

- klasická vyuč. hodna 

- práca v dvojiciach 

- samostatná práca 

- skupinová práca 

Podnety rôznych oblastí 

poznávania sveta 

 Motivačné: motivačný 

rozhovor,  

motivačné rozprávanie  

Expozičné: riadený 

rozhovor, demonštrácia, 

samostatná práca,  

Fixačné:otázka/odpoveď, 

DÚ,  

Diagnostické, klasifik.: 

ústne, praktické 

Farebná kresba,  - klasická vyuč. hodna 

- práca v dvojiciach 

- samostatná práca 

- skupinová práca 

Tradícia a identita  

/kultúrna krajina/ 

Motivačné: motivačný 

rozhovor,  

motivačné rozprávanie  

Expozičné: riadený 

rozhovor, demonštrácia, 

samostatná práca,  

Fixačné:otázka/odpoveď, 

Rôzne techniky - klasická vyuč. hodna 

- práca v dvojiciach 

- samostatná práca 

- skupinová práca 
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DÚ,  

Diagnostické, klasifik.: 

ústne, praktické 

Škola v galérii / galéria 

v škole/ 

 Motivačné: motivačný 

rozhovor,  

motivačné rozprávanie  

Expozičné: riadený 

rozhovor, demonštrácia, 

samostatná práca,  

Fixačné:otázka/odpoveď, 

DÚ,  

Diagnostické, klasifik.: 

ústne, praktické 

 

Fotokronika, výstavy - klasická vyuč. hodna 

- práca v dvojiciach 

- samostatná práca 

- skupinová práca 

- samoštúdium  

- projekty 

-exkurzia 

Výtvarné hry  Motivačné: motivačný 

rozhovor,  

motivačné rozprávanie  

Expozičné: riadený 

rozhovor, demonštrácia, 

samostatná práca,  

Fixačné:otázka/odpoveď, 

DÚ,  

Diagnostické, klasifik.: 

ústne, praktické 

 

Kresba, šrafovanie, 

modelovanie 

- klasická vyuč. hodna 

- práca v dvojiciach 

- samostatná práca 

- skupinová práca 

- samoštúdium  

- projekty 
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Učebné zdroje 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje: 

 

Názov 

tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, knižnica) 

Výtvarný jazyk 

/základné prvky 

výtvarného 

vyjadrovania/ 

Štofko, 

M.:Metodika 

k novej koncepcii 

VV 

A. Macko: Výtvarné 

techniky I. 

- PP výkres, šablóny, 

nožnice, farby, 

štetec, špachtľa, 

sprej, suchý pastel 

 

Výtvarný jazyk- 

kompozičné 

princípy  

a možnosti 

kompozície 

Štofko, 

M.:Metodika 

k novej koncepcii 

VV 

A. Macko: Výtvarné 

techniky I. 

- PP výkres, tuš, fixka, 

pero, akvarel, 

tempera, hlina, 

modelovacie 

hmoty 

 

Podnety 

výtvarného 

umenia 

/média, štýly, 

procesy, techniky, 

témy/ 

Štofko, 

M.:Metodika 

k novej koncepcii 

VV 

A. Macko: Výtvarné 

techniky I. 

- PP farby, farebný 

papier, nožnice, 

noviny, časopisy, 

tuš 

 

Podnety 

výtvarného 

umenia 

/výtvarné činnosti 

inšpirované 

dejinami umenia/ 

Štofko, 

M.:Metodika 

k novej koncepcii 

VV 

A. Macko: Výtvarné 

techniky I. 

- PP drievko, fixka, 

kopírovací papier, 

Internet, 

encyklopédie, 

knižnica 

Podnety 

fotografie 

Štofko, 

M.:Metodika 

k novej koncepcii 

VV 

A. Macko: Výtvarné 

techniky vI. 

- PPT Tuš, akvarel, 

tempera 

 

Podnety filmu 

a videa 

Štofko, 

M.:Metodika 

k novej koncepcii 

VV 

A. Macko: Výtvarné 

techniky I. 

- PP Odpadový 

materiál, fixky, 

pastelky, 

akvarel,tempera 

 

Podnety 

architektúry 

Štofko, 

M.:Metodika 

k novej koncepcii 

VV 

A. Macko: Výtvarné 

techniky I. 

- PP akvarel, voskovky, 

pastel, rozličné 

materiály 

 

Podnety dizajnu Štofko, 

M.:Metodika 

- PP Akvarel, tempera, 

tuš, farby na telo 
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k novej koncepcii 

VV 

A. Macko: Výtvarné 

techniky I. 

Podnety 

tradičných 

remesiel 

Štofko, 

M.:Metodika 

k novej koncepcii 

VV 

A. Macko: Výtvarné 

techniky I. 

- PP voskovky, farby, 

farby na kraslice 

Encyklopédie, 

knižnica 

Elektronické 

médiá 

Štofko, 

M.:Metodika 

k novej koncepcii 

VV 

A. Macko: Výtvarné 

techniky I. 

- PPT Počítač, tlačiareň, 

disketa 

internet 

Porovnávacie, 

kombinačné  

a súhrnné 

cvičenia 

Štofko, 

M.:Metodika 

k novej koncepcii 

VV 

A. Macko: Výtvarné 

techniky I. 

- PP Farby, nožnice, 

lepidlo, tuš, 

voskovky, 

odpadový materiál 

 

Podnety hudby 

a literatúry 

/synestetické 

podnety/ 

Štofko, 

M.:Metodika 

k novej koncepcii 

VV 

A. Macko: Výtvarné 

techniky I. 

- PP Ceruza, tuš, rudka, 

uhlík, tempera, 

hlina,  

 

Podnety rôznych 

oblastí 

poznávania sveta 

Štofko, 

M.:Metodika 

k novej koncepcii 

VV 

A. Macko: Výtvarné 

techniky I. 

- PP Fixky, pastelky,  internet 

Tradícia a 

identita  

/kultúrna 

krajina/ 

Štofko, 

M.:Metodika 

k novej koncepcii 

VV 

A. Macko: Výtvarné 

techniky I. 

- PP Rôzne materiály internet 

Škola v galérii / 

galéria v škole/ 

Štofko, 

M.:Metodika 

k novej koncepcii 

VV 

A. Macko: Výtvarné 

techniky I. 

- PPT Žiacke práce Návšteva galérie 

Výtvarné hry Štofko, 

M.:Metodika 

k novej koncepcii 

VV 

A. Macko: Výtvarné 

techniky I. 

- PP Rôzne kresliace 

nástroje, hlina 
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Obsah vzdelávania 

Prvý  ročník  

(2  hodiny týždenne, 66 hodín za rok) 

Prehľad tematických celkov, ich obsahu a časová dotácia 

Tematický celok Časová dotácia 

 Úvodná vyučovacia hodina, hodnotenie a klasifikácia 4 VH 

1. 
Výtvarný jazyk 

/základné prvky výtvarného vyjadrovania/ 
6 VH 

2. 
Výtvarný jazyk- kompozičné princípy  

a možnosti kompozície 
8 VH 

3. 
Podnety výtvarného umenia 

/média, štýly, procesy, techniky, témy/ 
6 VH 

4. 
Podnety výtvarného umenia 

/výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia/ 
 4 VH 

5. Podnety fotografie 4 VH 

6. Podnety filmu a videa 2 VH 

7. Podnety architektúry 4 VH 

8. Podnety dizajnu 4 VH  

9. Podnety tradičných remesiel 4 VH 

10. Elektronické médiá 2 VH 

11. 
Porovnávacie, kombinačné  

a súhrnné cvičenia 
4 VH 

12. Podnety hudby a literatúry /synestetické podnety/ 4 VH 

13. Podnety rôznych oblastí poznávania sveta 2 VH 

14. 
Tradícia a identita  

/kultúrna krajina/ 
2 VH  

15. Škola v galérii / galéria v škole/               4 VH 

16. Výtvarné hry 4 VH 

 

1. Výtvarný jazyk (základné prvky výtvarného vyjadrovania) 

Dopĺňanie machule, dekalku (farba roztlačená zložením papiera) - dokresľovanie podľa fantázie. 

Vystrihnutie šablónky - obrysového tvaru podľa vlastnej kresbičky; rozmnoženie kresby obťahovaním  

pomocou šablóny (v rôznych polohách) - vyfarbovanie (šrafovanie) hravé získavanie skúseností s 

miešaním farebnej hmoty 

a s farebnou stopou nástroja; maľovanie rôznych pestrofarebných predmetov, zátišie  

 

 2. Výtvarný jazyk- kompozičné princípy a možnosti kompozície 
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Vyhľadávanie, domýšľanie a dopĺňanie (kresbou, maľbou) neurčitého tvaru (machuľa, krkváž, strihy z 

časopisu, čarbanica ...); interpretácia neurčitého a objavovanie skrytého; pomenovanie skladanie 

papierových sád tlačených písmen, kombinovanie, otáčanie, hľadanie predmetného tvaru; fixovanie 

objaveného tvaru, jeho dopĺňanie - úprava zobrazenia, žiaci používajú papiere formátov rôznych 

geometrických tvarov, otáčajú ich a kreslia do nich motív podľa vlastného výberu: hore, dole, tak že 

stúpa, alebo padá ... 

Žiaci kreslia (maľujú) zvolený figurálny, predmetný motív od malého po veľký (aspoň v 4 verziách); 

postavy (predmety) môžu vystrihnúť; o zmenšovaní a zväčšovaní vymýšľajú, príp. hrajú rozprávku 

 

3. Podnety výtvarného umenia (média, štýly, procesy, techniky, témy) 

Žiaci priamo reagujú na rozprávku o nástrojoch - predmetoch, ktoré zanechávajú farebné stopy na 

ploche papiera, kombinujú rôzne akcie; vzniká obraz pohybov a gest,  hra s predmetmi, ich fantazijné 

dotváranie, spájanie do nových tvarových a významových celkov (figúr) 

 

4. Podnety výtvarného umenia (výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia) 

Umožniť žiakom simulovať procesy, techniky a materiály a témy, prostredníctvom ktorých mohli tvoriť 

praľudia; žiaci vytvárajú jaskynnú kresbu alebo masku z jednoduchých prírodných materiálov 

 

5. Podnety fotografie 

Žiaci dopĺňajú a prekresľujú fotografický obrázok, vedome umiestňujú nové časti v celku kompozície, 

menia význam zobrazenia 

 

6. Podnety filmu a videa 

Diskusia so žiakmi o krátkych ukážkach a o výraze, dojmoch, ktoré na žiakoch zanechali; niektorú z 

akcií si žiaci nakreslia 

 

7. Podnety architektúry 

Žiaci na základe motivácie netradičného ponímania príbytku (architektúry) vymýšľajú novotvary 

(kombinácie tvarov) - vlastnej rozprávkovej architektúry) 

 

8. Podnety dizajnu 

Uplatnenie fantázie a kombinačnej predstavivosti; tvorba hybridných celkov, rozvíjanie, zážitok 

vynálezcovstva; vymýšľanie fantastických funkcií, kombinovanie technických tvarov (súčiastok); kresba 

tvorba masky z jednoduchých predmetov, rastlín, papiera ...; dopĺňanie tvarov tela - vytváranie 

novotvarov; príprava karnevalu 
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9. Podnety tradičných remesiel 

Žiaci realizujú vzor na tričko, alebo zdobia kraslicu ... 

 

10. Elektronické médiá 

Získavanie základných zručností pri narábaní s počítačom; hrajú sa a experimentujú s písmom  

a znakmi (typ fontu, veľkosť, orientácia) 

 

11. Porovnávacie, kombinačné a súhrnné cvičenia 

Stvárňovanie rovnakých (jednoduchých) motívov v kresbe, a modelovaní; porovnávanie rozdielov 

(formy, výrazu), porovnávanie ho s podobným motívom na fotografii. Porovnávanie a triedenie rôznych 

druhov materiálu. Umiestňovanie predmetov v  ich interiéri alebo exteriéri, vytváranie „muzeálnej 

zbierky“, „zaváranie“ do fliaš, ukladanie do škatuliek, albumov a pod. 

 

12. Podnety hudby a literatúry 

Na základe vypočutých, vybraných krátkych ukážok hudobných skladieb výrazne odlišných charakterov 

a rytmov;  sa žiaci snažia výtvarne zobraziť  vlastným, spontánnym spôsobom a v rozhovore s učiteľom 

vyjadriť, ako na ktorého z nich pôsobila ktorá skladba. Zobrazovanie tvarov predmetov na základe 

hmatového vnemu (napr. ohmatávajú rôzne predmety skryté pod dekou a následne ich kreslia, maľujú 

alebo modelujú);  

 

13. Podnety rôznych oblastí poznávania sveta 

Ide o hranie (performanciu) písmen zo svojich tiel a vytváranie nápisov alebo matematických výpočtov, 

kreslenie situácie 

 

14. Tradícia a identita (kultúrna krajina) 

Dotváranie prostredia vlastnej triedy, priestorov a exteriéru školy, chodby, školského klubu, šatne, 

dvora a pod.; dotváranie môže mať charakter reakcie žiaka na detaily (napr. kompozičné doplnenie 

obkladačiek maľovaním alebo priestorovými tvarmi) alebo reakcie na väčšie priestorové celky (napr. 

prehradenie priestoru, riešenie okien na chodbách, maľovanie na dlážke) 

 

15. Škola v galérii (galéria v škole) 

Kresba alebo fotokoláž diela z galérie 

 

16. Výtvarné hry 

Kreslenie tak,  že kresba je spojnicou dopredu daných značiek 
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Druhý ročník  

(2  hodiny týždenne, 66 hodín za rok) 

 

Prehľad tematických celkov, ich obsahu a časová dotácia 

 

Tematický celok Časová dotácia 

 Úvodná vyučovacia hodina, hodnotenie a klasifikácia 4 VH 

1. 
Výtvarný jazyk 

/základné prvky výtvarného vyjadrovania/ 
6 VH 

2. 
Výtvarný jazyk- kompozičné princípy  

a možnosti kompozície 
8 VH 

3. 
Podnety výtvarného umenia 

/média, štýly, procesy, techniky, témy/ 
6 VH 

4. 
Podnety výtvarného umenia 

/výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia/ 
 4 VH 

5. Podnety fotografie 4 VH 

6. Podnety filmu a videa 2 VH 

7. Podnety architektúry 4 VH 

8. Podnety dizajnu 4 VH  

9. Podnety tradičných remesiel 4 VH 

10. Elektronické médiá 2 VH 

11. 
Porovnávacie, kombinačné  

a súhrnné cvičenia 
4 VH 

12. Podnety hudby a literatúry /synestetické podnety/ 4 VH 

13. Podnety rôznych oblastí poznávania sveta 2 VH 

14. 
Tradícia a identita  

/kultúrna krajina/ 
2 VH  

15. Škola v galérii / galéria v škole/               4 VH 

16. Výtvarné hry 4 VH 
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   Tretí ročník  

(2  hodiny týždenne, 66 hodín za rok) 

 

 Prehľad tematických celkov, ich obsahu a časová dotácia 

 

Tematický celok Časová dotácia 

 Úvodná vyučovacia hodina, hodnotenie a klasifikácia 4 VH 

1. 
Výtvarný jazyk 

/základné prvky výtvarného vyjadrovania/ 
6 VH 

2. 
Výtvarný jazyk- kompozičné princípy  

a možnosti kompozície 
8 VH 

3. 
Podnety výtvarného umenia 

/média, štýly, procesy, techniky, témy/ 
6 VH 

4. 
Podnety výtvarného umenia 

/výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia/ 

 4 VH 

5. Podnety fotografie 4 VH 

6. Podnety filmu a videa 2 VH 

7. Podnety architektúry 4 VH 

8. Podnety dizajnu 4 VH  

9. Podnety tradičných remesiel 4 VH 

10. Elektronické médiá 2 VH 

11. 
Porovnávacie, kombinačné  

a súhrnné cvičenia 
4 VH 

12. Podnety hudby a literatúry /synestetické podnety/ 4 VH 

13. Podnety rôznych oblastí poznávania sveta 2 VH 

14. 
Tradícia a identita  

/kultúrna krajina/ 
2 VH  

15. Škola v galérii / galéria v škole/               4 VH 

16. Výtvarné hry 4 VH 
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Štvrtý ročník  

(2  hodiny týždenne, 66 hodín za rok) 

 

Prehľad tematických celkov, ich obsahu a časová dotácia 

 

Tematický celok Časová dotácia 

 Úvodná vyučovacia hodina, hodnotenie a klasifikácia 4 VH 

1. 
Výtvarný jazyk 

/základné prvky výtvarného vyjadrovania/ 
6 VH 

2. 
Výtvarný jazyk- kompozičné princípy  

a možnosti kompozície 
8 VH 

3. 
Podnety výtvarného umenia 

/média, štýly, procesy, techniky, témy/ 

6 VH 

4. 

Podnety výtvarného umenia 

/výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia/ 
 4 VH 

5. Podnety fotografie 4 VH 

6. Podnety filmu a videa 2 VH 

7. Podnety architektúry 4 VH 

8. Podnety dizajnu 4 VH  

9. Podnety tradičných remesiel 4 VH 

10. Elektronické médiá 2 VH 

11. 
Porovnávacie, kombinačné  

a súhrnné cvičenia 
4 VH 

12. Podnety hudby a literatúry /synestetické podnety/ 4 VH 

13. Podnety rôznych oblastí poznávania sveta 2 VH 

14. 
Tradícia a identita  

/kultúrna krajina/ 
2 VH  

15. Škola v galérii / galéria v škole/               4 VH 

16. Výtvarné hry              4 VH 
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Štandard kompetencií, ktoré sa má žiak primárneho  vzdelania naučiť: 

 

Žiak má po absolvovaní primárneho vzdelania mať tieto vedomosti, ovládať zručnosti a byť 

schopný zaujímať postoje: 

 

Vedomosti 

Vo výtvarnej výchove je väčšina vedomostí získavaná a zároveň overovaná prostredníctvom 

praktických činností žiaka; časť vedomostí o výtvarnom umení a vizuálnej kultúre sa utvára počas 

motivačnej, expozičnej a diskusnej časti vyučovacej jednotky a je podporená vizuálnymi materiálmi 

(edukačné DVD, knihy, časopisy). 

 

Absolvent primárneho stupňa vzdelania sa naučil: 

 základné vedomosti o farbách, charakteroch tvarov, textúr, základných priestorových vzťahoch, 

 vedomosti o vlastnostiach a možnostiach používania výtvarných nástrojov a materiálov 

(ceruzky, fixy, štetce, nožnice, pastózne a vodové farby, suché a voskové/olejové pastely, 

mäkké modelovacie hmoty, podkladové materiály, jednoduchšie úkony vo výtvarných 

programoch počítača ...),  

 základné vedomosti o vybraných artefaktoch predhistorického umenia, umenia starovekých 

kultúr, antického umenia,  

 základné vedomosti o vývoji a hlavných kultúrnych typoch písma, 

 základné poznatky o princípoch impresionistickej, surrealistickej a akčnej maľby, paketáže, 

land artu a niektorých formách body artu vyplývajúce z výtvarnej skúsenosti – znalosť 

vybraných charakteristických diel týchto smerov, 

 znalosť základných maliarskych a sochárskych žánrov: krajinomaľby, zátišia, portrétu, sochy, 

reliéfu, 

 prvé vedomosti o vzniku filmu – o pohybe obrazu, akcii, filmovej postave, 

 prvé vedomosti o architektonickom priestore a tvare, 

 vedomosti o krajine svojho okolia, obci, regióne a ich vizuálnych a estetických kvalitách (typy, 

tvary, kolorit, usporiadanie, prírodniny, prírodné a kultúrne reálie, remeselné tradície). 

 

Zručnosti a spôsobilosti 

Formálne zručnosti 

Vyjadrovacie zručnosti, ktoré predstavujú základy znalostí vyjadrovacích prostriedkov (jazyka) 

vizuálnych umení (gramotnosť v oblasti vizuálnej kultúry). 

Žiak dokáže: 
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 tvoriť spontánne i cielene vedené stopy (faktúry) – cieľavedomé významové usmernenie gesta 

a akcie, za účelom výrazu (nezobrazujúceho, primárneho výrazu samotnej stopy alebo výrazu 

stopou zobrazeného motívu), realizovať rôzne typy stôp (rôzne druhy línií, škvŕn, odtlačkov, 

bodov, textúr) na ploche i v modelovacej hmote v závislosti od rôznych nástrojov, rôznych 

spôsobov ich použitia (prítlak, rýchlosť a smer pohybu, gesto, hravá aktivita a pod.) a rôznych 

materiálov (pastózna farba, tekutá farba, mäkký a tvrdý kresliaci materiál, rôzne druhy 

podkladu, rôzne modelovacie hmoty a pod.), 

 vyjadriť plošný a priestorový tvar a obrys podľa fantázie, predstavy, i (voľne) podľa videnej 

skutočnosti – s nárokmi na približnú proporcionalitu, obsažnosť prvkov (detailov) a prevažne 

spontánny výraz; dokázať operovať s tvarmi (dopĺňať neúplné tvary, zmnožovať tvary 

kreslením voľnou rukou, kopírovaním, vytiahnutím podľa šablóny, hravo manipulovať s 

rozmnoženinou, priraďovať príbuzné tvary, transformovať predmetný tvar na iný predmetný 

tvar, písmo na predmetný tvar, geometrický a organický tvar, skladať tvar z rozmanitých 

prvkov, konštruovať novotvar, narábať s pozitívom a negatívom tvaru - figúra a pozadie, 

 vyjadriť lokálny farebný tón zobrazeného tvaru, predmetu vo vzťahu k videnej skutočnosti aj 

podľa predstavy a fantázie, zosvetlovať a stmavovať farebné tóny miešaním farebných hmôt, 

vytvárať farebné postupnosti, používať základné farebné kontrasty (kontrast svetlých a 

tmavých, doplnkových, teplých a studených farieb), materiálové kontrasty (tvrdý, mäkký 

materiál), kontrasty textúry povrchov (drsná, hladká, vzorovaná ...),  

 komponovať – vedome umiestňovať tvar (motív) v rôznych častiach plochy formátu, 

 vyjadriť rytmus a pohyb prostriedkami kresby, maľby, grafiky, priestorového vytvárania 

(objekt, model), 

 vyjadriť základnú vizuálnu symetriu a asymetriu, 

 zvládnuť základné operácie s mierkou / veľkosťou zobrazených tvarov (vzťah väčšie – menšie, 

vedľa seba – za/pred sebou); vyjadriť priestor prostredníctvom mierky zobrazovaných prvkov, 

 pokúšať sa o štylizáciu (vlastné poňatie zobrazenia motívu). 

 

Technické zručnosti 

Žiak dokáže: 

 zvládnuť základné motorické úkony (narábanie) s rôznymi nástrojmi (ceruza, štetec, pero, fixy, 

uhlík, drievko, rydlo, nožnice, šablóna, špachtľa, valček a pod.), 

 vytvárať stopy alebo tvary priamym telesným dotykom (rukou, prstami, 

 kresliť prostredníctvom linky a jednoduchého šrafovania, 

 zvládnuť technické základy usporiadania a miešania farieb na palete i na obraze; vyfarbovať 

tvar, plochu viacerými spôsobmi prostredníctvom štetcového rukopisu (napr. šrafúra, 

pointilizmus, roztieranie, zapúšťanie,) 
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 zvládnuť jednoduché konštrukčno - technické úkony s materiálmi (krčenie, zohýbanie, trhanie, 

strihanie, skladanie, vrstvenie a pod.), spájanie materiálov v koláži a v asambláži (vkladanie, 

lepenie, spínanie, viazanie, drôtovanie a pod.,) 

 zvládnuť jednoduché techniky otláčania (frotáž, dekalk, monotypia, papierorez, sádrorez linorez 

a pod.), 

 zvládnuť základy modelovania predmetných tvarov, otláčania do modelovacej hmoty 

a jednoduchého odlievanie reliéfu do sadry, 

 zvládnuť techniku skladania a spájania priestorových tvarov (architektúr) z modulov (skladačka, 

stavebnica) a improvizovaných materiálov, 

 zvládnuť základné operácie na počítači: typograficko - textové, s kresliacimi a maliarskymi 

nástrojmi (ceruza, guma, štetec, pečiatka, označenie výberu, základné filtre.) 

 

Mentálne spôsobilosti 

Rozvoj schopností a získavanie zručností v oblasti vnímania skutočnosti a prežívania zážitku, 

vyjadrovania fantázie, predstáv a nápadov (vlastných koncepcií), rozumového posudzovania, 

konvergentného a divergentného myslenia. 

 

Žiak dokáže: 

 primerane veku pomenovávať postupy a výsledky vlastnej výtvarnej činnosti – motorické akcie, 

gestá a procesy (trhanie, krčenie, skladanie, strihanie, rezanie, lepenie, spínanie, drôtovanie, 

viazanie, vkladanie, balenie ... rôzne druhy kreslenia čiary, maľovania plochy, modelovania 

tvaru, jednoduchej grafickej tlače ...); schopnosť opísať jednoduché technické postupy a znalosť 

ich výsledného výrazu, 

 primerane veku voliť motívy na vyjadrenie zadaných (zvolených) námetov, 

 interpretovať psychickú charakteristiku výrazu zobrazeného motívu (smutný, veselý, 

nahnevaný, sklamaný, dráždivý, ľahostajný a pod.), 

 vedome používať významové kontrasty motívov (napr. interpretácia zlého a dobrého tvaru, 

figurácie a pod.),  

 kategorizovať predmety podľa základných znakov (veľkosť, farebnosť, účel, tvarová 

podobnosť, príslušnosť k významovej množine a pod.),  

 priraďovať, zmnožovať, preskupovať, spájať a rozpájať prvky na základe zvolených kritérií 

 cieľavedome umiestňovať zobrazované prvky vo formáte za účelom vyjadrenia príbehu 

(myšlienky), radenie vo vývojovom rade (pohyb, komiks, ilustrácia, filmová rozkresba), 

 analyticko-synteticky posudzovať rozdielnosti a príbuznosti farieb (tónov a odtieňov), tvarov, 

materiálov, mierky, 
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 vedome hľadať a pokúšať sa charakterizovať synestetické vzťahy (farba a tvar voči tónom 

hudby, chutiam, vôňam a pachom),  

 hľadať tvarové a funkčné analógie medzi živými organizmami a architektúrou, dizajnom. 

 

 

Postoje 

Hlavnou kompetenciou v oblasti postojov je a priori tvorivý prístup – žiak je vedený k tomu, 

aby pri každej edukačnej téme volil iniciatívne svoje vlastné, teda autentické riešenie, a postupne 

formuloval svoj estetický (vkusový) i hodnotiaci názor. Formovanie takéhoto prístupu je dôležitým 

momentom edukácie, ktorý vyvažuje prevažne propozičné a konvergentné myslenie formované väčšou 

časťou kurikula.  

 

U žiaka sa sformovali tieto postoje: 

 otvorenosť voči experimentovaniu s farbou, hmotou, tvarom, technikou, postupom, motívom 

a témou, 

 otvorenosť voči hľadaniu analógií (tvarových, materiálových, výrazových), 

 v nižších ročníkoch spontánne výtvarné riešenia, 

 náklonnosť k uvedomenému hľadanie vlastných riešení, odklon od vyjadrovacích schém – 

inovovanie grafických stereotypov na základe podnetov fantázie a (primerane veku) vlastného 

názoru (myslenia),  

 tolerancia voči rôznym typom vyjadrovania, vkusu iných ľudí, 

 aktívny prístup ku svojmu prostrediu, citlivá reflexia jeho hodnôt – jeho poznávanie 

a pretváranie. 
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9. 5. 2. Učebný predmet:  Hudobná výchova 

 

Charakteristika predmetu 

 

Hudobná výchova v základnej škole je predmetom činnostným a zážitkovým, kde na báze 

hudobných hrových činností sa žiaci učia orientovať vo svete hudby, prebúdza sa v nich záujem o 

elementárne  muzicírovanie a postupne aj záujem o hlbšie vzdelanie z oblasti hudby a umenia. 

Na primárnom stupni vzdelávania sa prirodzene a plynule nadväzuje na posilňovanie vrodených 

a prirodzených predpokladov detí a ich sklonov k hravosti, spontánnosti, na ich schopnosť celostného 

vnímania obrazov a modelov okolitého sveta.  

Hudba má byť pre žiakov súčasne hrou a predmetom detského experimentovania, zdrojom 

objaviteľských prístupov k hudobnému poznávaniu, a to s realizovaním komplexne  chápaných 

hudobných činností, so zámerom všestranne zapojiť žiakov do hudobno-výchovného procesu. 

Dobre známa sústava hudobných činností je rozšírená o hudobno-dramatické činnosti, ktoré 

majú integrujúci charakter, spájajú v sebe hudobné činnosti, ako aj skúsenosti, zručnosti a vedomosti 

z literárnej, dramatickej, etickej, výtvarnej a telesnej výchovy na báze zážitkového učenia. Hudobné 

činnosti predstavujú najrozmanitejšie formy styku žiaka s hudbou, dávajú možnosť spájať hudbu so 

slovom, pohybom, hrou na detských hudobných nástrojoch. Tvoria základný prostriedok na rozvíjanie 

všeobecných a hudobných schopností žiakov.  

 

 Ciele vyučovacieho  predmetu 

 

Prostredníctvom: 

- poznania a precítenej interpretácie slovenských ľudových piesní, pochopením úlohy ľudovej 

piesne v živote človeka  a spoločnosti si osvojiť hudobný materinský jazyk a takto prispieť  

rozvíjaniu kultúrnych kompetencií žiakov, 

- poznania slovenského zvykoslovia, vlasteneckých piesní, umeleckého spracovania ľudových 

piesní hudobnými skladateľmi, minulej a súčasnej podoby ľudových piesní získať základy 

národnej identity a vlastenectva, 

- postupného poznávania umeleckých artefaktov ich chápať ako prirodzenú súčasť svojho života.  

 

Kognitívne ciele 

- poznávať svet zvukov a hudby na báze a princípoch detskej hry a jej rôznych foriem  

- /senzomotorická, napodobňujúca, námetová, funkčná, fantastická a pod./, 
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- prostredníctvom hudobných aktivít postupne získať elementárne základy hudobných vedomostí, 

hudobného jazyka, výrazových prostriedkov, učiť sa s nimi tvorivo pracovať a využívať ich ako 

prostriedok komunikačný a sebavyjadrovací bez nároku na definíciu pojmov, 

- prispievať k rozvoju osobnosti žiaka, k rozvíjaniu hudobnosti  /hudobných schopností/ 

prostredníctvom komplexných, navzájom prepojených a nadväzujúcich hudobných činností, 

- zvládnuť postupný prechod od spontánnych a napodobňujúcich hudobných hier k hrám 

s pravidlami, k zámernej práci s hudobným materiálom, 

- poznávať zákonitosti tvorby hudobných diel, vybrané umelecké diela tak, aby vzhľadom na 

mieru svojich skúseností žiaci chápali, rozpoznávali a interpretovali výpovede predložených 

veku primeraných umeleckých diel, 

- získať základy hudobného myslenia, elementárne základy hudobno-estetického vedomia 

v sústave hudobných vedomostí a vkusových postojoch. 

 

Socioafektívne ciele 

- uvedomovanie si a rozlišovanie mravných a estetických hodnôt, otvorenosť  a tvorivosť, 

- empaticky pristupovať k precíteniu a pochopeniu umeleckých diel a asertívne vyjadrovať 

vlastné názory a postoje, 

- bez predsudkov pristupovať k vnímaniu a rozširovaniu umeleckých hodnôt rôznych kultúr, 

- získať schopnosti spolupracovať v tíme, vedieť plánovať, propagovať, realizovať i prezentovať 

vlastnú prácu i skupinové projekty,  

- chápať umenie v jeho mnohorakých podobách a súvislostiach nielen ako ušľachtilý spôsob 

vypĺňania voľného času, ale aj ako prostriedok skvalitnenia a skultúrnenia svojho života. 

 

Psychomotorické ciele 

 

- na základe získaných zručností žiaci dokážu na primeranej úrovni realizovať svoje hudobné 

predstavy v súčinnosti s výtvarnými, pohybovými a literárnymi a integrovať ich 

v individuálnych alebo skupinových projektoch, 

- dokázať zostavovať auditívne, vizuálne i dramatické prvky.  

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

 

Základným zámerom hudobnej výchovy je rozvíjať kľúčové kompetencie tak, aby sa: 

- rozvíjal citový svet žiakov, 

- formovali mravné vzťahy žiakov k prostrediu v škole a v rodine, pozitívne vzťahy k prírode, ku 

všetkým prejavom života, 



 99 

- vychovali žiaci hrdí na vlastné slovenské kultúrne bohatstvo a históriu, s kladným vzťahom ku 

kultúrnemu životu spoločnosti a podieľaním sa na ňom, 

- vhodne a nenásilne spájala hudba s prejavmi iných umení – s poéziou, výtvarnými dielami, 

tancom, 

-  vychovávali vnímaví, aktívni poslucháči, tolerantní k iným kultúram a názorom, bez 

nekritického podliehania módnym vlnám, reklame a subkultúre. 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

- skupinové, projektové, diferencované vyučovanie, návštevu hudobných podujatí, besedy, 

- zážitkové, kognitívne, skúsenostné metódy, dialóg a diskusiu, metódy hrania rol,  

špecifické metódy: intonačná metóda s použitím relatívnej solmizácie, imitačná a kombinovaná 

metóda osvojovania piesní, riadené objavovanie hudby, informačno-receptívna metóda, 

improvizácia. 

 

Učebné zdroje 

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje: 

 

Odborná 

literatúra 

Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

Metodická 

príručka 

k učebnici 

hudobná výchova 

Nahrávky 

skladieb na 

počúvanie, CD-

prehrávač, klavíť, 

Drevené paličky, 

bubon, tamburína, 

drevený blok, 

valcový 

bubienok, 

hrkálky, triangel, 

činely, prstové 

činely, xylofón,  

internet 
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Obsah vzdelávania 

 

V 1. – 3. ročníku  primárneho stupňa vzdelávania učivo nie je rozdelené do tematických celkov. 

4. ročník / 1 hodiny týždenne, 33 hodín ročne/ 

 

TEMATICKÝ CELOK POČET HODÍN 

1. Ľudová pieseň v živote človeka  

    a spoločnosti 
 23 HD 

2. Poslanie hudby v našom živote 

 
 10 HD 

 

Profil absolventa primárneho vzdelávania (Hudobná výchova) 

Vokálno-intonačné činnosti: 

Podľa fonogestiky vedieť zaspievať jednoduché durové melódie. 

Inštrumentálne činnosti: 

Vedieť hrať rytmické motívy pozostávajúce z hodnôt štvrťových, osminových, polových nôt 

a pomlčiek, použiť ich pri tvorbe sprievodu k piesňam. 

Hudobno-pohybové činnosti: 

Pohybom správne reagovať na hudbu. Ovládať základné kroky čardáša, valčíka, mazúrky. 

Percepčné činnosti: 

Po viacnásobnom vypočutí poznať min. 4 hudobné skladby a ich autorov. Dokázať vystihnúť  náladu  

piesní a počúvanej hudby. 

 

Vedieť správne zaspievať 20 detských a ľudových piesní,  hier so  spevom. Hymnu SR.  

Chápať poslanie ľudovej hudobnej kultúry v živote človeka.    
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9. 6.    Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb 

9. 6. 1. Učebný predmet:  Telesná výchova 

 

Charakteristika predmetu 

 

Zameranie telesnej výchovy v primárnej edukácii je dominantne na telesné, funkčné a pohybové 

zdokonaľovanie, čím sa prispieva k upevňovaniu zdravia, zdravotne orientovanej zdatnosti a pohybovej 

výkonnosti. Telesná výchova poskytuje elementárne teoretické a praktické vzdelanie z oblasti pohybu a 

športu, významne prispieva k psychickému, sociálnemu a morálnemu vývinu žiakov, prispieva k 

formovaniu kladného vzťahu k pohybovej aktivite a plní aj významnú kompenzačnú funkciu v procese 

edukácie. Svojím zameraním má telesná výchova výnimočné a špecifické postavenie v rámci 

vzdelávania žiakov mladšieho školského veku. Využíva predovšetkým široké spektrum pohybových 

prostriedkov, ktoré prispievajú k celkovému vývinu osobnosti s akcentom na hrubú i jemnú motoriku. 

Prostredníctvom pohybu - pohybových cvičení, hier a súťaží pozitívne ovplyvňuje zdravotný stav 

žiakov. 

 

 Ciele vyučovacieho  predmetu 

 

Ciele telesnej výchovy v primárnej edukácii vychádzajú zo všeobecných cieľov vzdelávacej 

oblasti „Zdravie a pohyb“ platných pre celú školskú telesnú výchovu a zároveň postupné plnenie cieľov 

primárnej edukácie prispieva k naplneniu týchto všeobecných cieľov. 

Všeobecné ciele vzdelávacej oblasti sú: 

- stimulovať reč a myslenie počas telovýchovných činností, 

- podporovať procesy sebapoznávania a sebakontroly pri aktívnej pohybovej činnosti, 

- podporovať aktivitu, fantáziu a kreativitu žiakov pri pohybových aktivitách, 

- formovať pozitívny vzťah k telesnej výchove, pohybovým aktivitám, športu, 

- kultivovať pohybový prejav s akcentom na správne držanie tela, 

- vytvárať podmienky pre optimálny rozvoj zdravotne orientovanej zdatnosti, 

- podporovať získavanie poznatkov o otázkach vplyvu pohybu na zdravie, 

- uplatňovať zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybovej činnosti. 

Hlavným cieľom telesnej výchovy v primárnej edukácii je pozitívna stimulácia vývinu kultúrne 

gramotnej osobnosti prostredníctvom pohybu s akcentom na zdravotne orientovanú zdatnosť a radostné 

prežívanie pohybovej činnosti. 

 

Ďalšie ciele sú: 

Cieľ zameraný na osobnostný rozvoj 
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Mať vytvorenú elementárnu veku primeranú predstavu o vlastných pohybových možnostiach a 

pohybovou činnosťou prispievať k optimálnemu stupňu rozvoja osobnosti ako celku i po stránke 

kognitívnej, emocionálnej, sociálnej, morálnej. 

Cieľ zameraný na zdravie 

Vnímať zdravie a pohybovú aktivitu ako jeho nevyhnutnú súčasť pri formovaní vlastného 

zdravého životného štýlu a jeho uplatňovaní v každodennom živote. Formovať osobnú zodpovednosť 

za vlastné zdravie. 

Cieľ zameraný na motoriku 

Mať osvojené elementárne pohybové zručnosti a vytvorené pohybové návyky súvisiace so 

základnými lokomóciami, mať optimálne primerane veku rozvinuté pohybové schopnosti, preukazovať 

elementárne vedomosti a poznatky z telesnej výchovy a športu pri realizácii pohybových činností. 

Cieľ zameraný na postoje 

Prejavovať záujem o pohybové činnosti, prezentovať pozitívny vzťah k ich pravidelnej 

realizácii, aplikovať ich v každodennom živote. 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Kompetencie absolventa primárneho vzdelávania z telesnej výchovy sú: 

- má vytvorený základný pojmový aparát na veku primeranej úrovni prostredníctvom poznatkov z 

realizovaných pohybových aktivít, aktuálnych skúseností a športových záujmov, 

- dokáže v pohybových činnostiach uplatňovať princípy fair - play, je tolerantný k súperom pri 

súťažiach, vie kooperovať v skupine, akceptuje práva a povinnosti účastníkov hry, súťaže a svojim 

správaním prispieva k nerušenému priebehu športovej akcie, 

- má osvojené elementárne vedomosti a zručnosti z TV, vie ich aplikovať a tvorivo rozpracovať 

v pohybových aktivitách v škole i vo voľnom čase, 

- má na veku primeranej úrovni rozvinuté pohybové schopnosti, ktoré vytvárajú predpoklad pre 

optimálnu zdravotne orientovanú zdatnosť, 

- dokáže v každodennom živote uplatňovať zásady hygieny, bezpečnosti a ochrany vlastného zdravia, 

- pozná a uvedomuje si význam pohybu pre zdravie a dokáže svoje zdravie upevňovať prostredníctvom 

každodenného pohybu. 

Špecifikácia kompetencií, ktoré si má žiak rozvíjať v kontexte s kľúčovými kompetenciami a ich 

prepojenie so vzdelávacou oblasťou a učebným predmetom 

Komunikácia v materinskom jazyku a v cudzích jazykoch: 

- vyjadrovať sa veku primeranou športovou terminológiou, 

- vyjadrovať svoje názory, vedomosti a pocity súvisiace s realizovanými pohybovými aktivitami, 

- interaktívne a kreatívne reagovať na otázky súvisiace so športovou činnosťou, 

- dokázať komunikovať o aktuálnych športových udalostiach v škole, obci, regióne ale 
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i významných športových súťažiach a sviatkoch (OH, MS, ME ap.). 

Matematická kompetencia a základné, kompetencie v oblasti vedy a techniky: 

- pri rozvoji matematických modelov myslenia využívať vyjadrovanie telom a pohybom, 

- rozvíjať priestorové myslenie prostredníctvom pohybových aktivít, 

- rozvíjať logické myslenie prostredníctvom taktických úloh v pohybových činnostiach, 

- využívať poznatky o tele človeka, jeho pohyboch a účinkoch. 

 

Digitálna kompetencia: 

- využívať informačné technológie na vyhľadávanie potrebných informácií súvisiacich 

so športovými aktivitami. 

Naučiť sa učiť: 

- aktívne využívať informácie zo školskej telesnej výchovy vo voľnom čase 

- mať záujem (byť motivovaný) o ďalšie vzdelávanie sa v oblasti športu. 

Spoločenské a občianske kompetencie: 

- vytvoriť si vlastnú identitu (nájsť si svoje miesto) pri aktívnej športovej činnosti – svojej účasti na nej 

v rámci skupiny, tímu ap., 

- vedieť rešpektovať práva i povinnosti (svoje i iných) pri realizovaných šprtových aktivitách, 

- vedieť kooperovať pri športových aktivitách, 

- byť tolerantný pri iných názoroch na riešenie aktuálneho problému súvisiaceho so športovou aktivitou 

a zároveň asertívny pri nastoľovaní svojich požiadaviek a formulovaní svojich názorov. 

Iniciatívnosť a podnikavosť: 

- vedieť s kamarátmi realizovať aj vo voľnom čase naučené pohybové hry a šprtové aktivity v rôznom 

prostredí 

- byť iniciatívny pri aplikácii pohybových činností do svojho vlastného denného režimu 

Kultúrne povedomie a vyjadrovanie: 

- mať motorickú gramotnosť (ako výsledok pohybového vzdelávania), ktorá je súčasťou kultúrnej 

gramotnosti človeka. 
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Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Názov tématického 

celku 

Stratégia vyučovania 

Metódy Postupy Formy práce 

Základné lokomócie 

a nelokomočné 

pohyb. zručnosti 

Opis a vysvetlenie, 

demonštrácia,  

Osvojiť si 

základné 

lokomócie, 

poradové 

cvičenia 

Hromadná forma, 

Práca v skupinách, 

individuálna forma, 

Manipulačné, 

pohybové 

a prípravné 

športové hry 

Opis, vysvetlenie, hodnotenie, 

pozorovanie,   opakovanie, 

sledovanie,  

Technicky 

správne 

manipulovať 

s náčiním. 

forma kruhového cvičenia, 

hromadná forma 

Kreatívne 

a estetické pohybové 

činnosti 

Opis, uvedomenie, 

odstraňovanie,  

Rozvinúť 

základné 

motorické 

schopnosti 

Forma kruhového 

cvičenia, práca 

 v skupinách 

Psychomotorické 

cvičenia a hry 

Praktická činnosť, názorná 

ukážka, 

Osvojiť si 

správne 

držanie tela. 

Forma praktického 

cvičenia, hry 

Aktivity v prírode 

a sezónne pohybové 

činnosti 

Pozorovanie, vysvetlenie Osvojiť si 

základné 

zručnosti 

z turistiky, 

korčuľovania. 

Hry, cvičenie 

 

Učebné zdroje 

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje: 

 

Názov 

tematického 

celku 

Odborná 

literatúra 

Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

Základné 

lokomócie 

a nelokomočné 

pohyb. zručnosti 

Metodická 

príručka k telesnej 

výchove 

  Kriketová 

loptička, žinenka, 

lavičky, rebriny 

 

Manipulačné, 

pohybové 

a prípravné 

športové hry 

Pohybové hry  Lopty, plné lopty 

kolky, kruhy, 

disky, švihadlá, 

bránky 

 

Kreatívne 

a estetické 

pohybové 

činnosti 

Metodická 

príručka k telesnej 

výchove 

CD- prehrávač žinenka  

Psychomotorické 

cvičenia a hry 

Šlabikár jogy 

 

CD-prehrávač  žinenka internet 

Aktivity 

v prírode 

a sezónne 

pohybové 

činnosti 

Metodická 

príručka k telesnej 

výchove 

 Sánky, klzáky, 

korčule, 
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Obsah vzdelávania 

Telesná výchova 

2. ročník / 3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne/ 

TEMATICKÝ CELOK POČET HODÍN 

1. Základné lokomócie a nelokomočné          

    a pohybové zručnosti 
 30 HD 

2. Manipulačné, pohybové a prípravné  

    športové hry 
30 HD 

3. Kreatívne a estetické pohybové činnosti 

 
15 HD 

4. Psychomotorické cvičenia a hry 

 
15 HD 

5. Aktivity v prírode a sezónne pohybové  

    činnosti 
9 HD 

 

3. ročník / 3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne/ 

TEMATICKÝ CELOK POČET HODÍN 

1. Základné lokomócie a nelokomočné          

    a pohybové zručnosti 
 30 HD 

2. Manipulačné, pohybové a prípravné  

    športové hry 
30 HD 

3. Kreatívne a estetické pohybové činnosti 

 
15 HD 

4. Psychomotorické cvičenia a hry 

 
15 HD 

5. Aktivity v prírode a sezónne pohybové  

    činnosti 
9 HD 

 

4. ročník / 3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne/ 

TEMATICKÝ CELOK POČET HODÍN 

1. Základné lokomócie a nelokomočné          

    a pohybové zručnosti 
 30 HD 

2. Manipulačné, pohybové a prípravné  

    športové hry 
30 HD 

3. Kreatívne a estetické pohybové činnosti 

 
15 HD 

4. Psychomotorické cvičenia a hry 

 
15 HD 

5. Aktivity v prírode a sezónne pohybové  

    činnosti 
9 HD 
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Profil absolventa primárneho vzdelávania  (Telesná výchova) 

- má vytvorený základný pojmový aparát na veku primeranej úrovni prostredníctvom poznatkov 

z realizovaných pohybových  aktivít, aktuálnych skúseností a športových záujmov, 

- dokáže v pohybových činnostiach uplatňovať princípy fair - play, je tolerantný k súperom pri súťažiach, 

vie kooperovať v skupine, akceptuje práva a povinnosti účastníkov hry, súťaže a svojim správaním 

prispieva k nerušenému priebehu  športovej akcie,  

- má osvojené elementárne vedomosti a zručnosti z telesnej výchovy, vie ich aplikovať a tvorivo 

rozpracovať v pohybových aktivitách v škole i vo  voľnom čase, 

- má na veku primeranej úrovni rozvinuté pohybové schopnosti, ktoré vytvárajú predpoklad pre optimálnu  

zdravotne orientovanú zdatnosť, 

- dokáže v každodennom živote uplatňovať zásady hygieny, bezpečnosti a ochrany vlastného  zdravia, 

- pozná a uvedomuje si význam pohybu pre zdravie a dokáže svoje zdravie upevňovať  prostredníctvom 

každodenného pohybu. 

 

 

9. 7.  Nepovinné predmety 

9. 7. 1. Učebný predmet:  Informatická výchova 

Charakteristika učebného predmetu 

Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože rozvíja myslenie žiakov, ich 

schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a 

overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo 

formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie. Na 1. stupni ZŠ sa budujú 

základy predmetu informatika a preto sa názov predmetu prispôsobil na informatická výchova. 

Oblasť informatiky zaznamenáva mimoriadny rozvoj, preto v predmete informatika je potrebné 

dôkladnejšie sa zamerať na štúdium základných univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú súčasné 

technológie.  

Poslaním vyučovania informatiky je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a 

techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch. Buduje tak 

informatickú kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie  s 

rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov. Toto 

poslanie je potrebné dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatická výchova a aplikovaním 

informačných technológií vo vyučovaní iných predmetov, medzipredmetových projektov, 

celoškolských programov a pri riadení školy. 
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Oblasť informatickej výchovy zaznamenáva mimoriadny rozvoj, preto v predmete informatika 

je potrebné dôkladnejšie sa zamerať na štúdium základných univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú 

súčasné technológie.  

Výučba predmetu sa realizuje v počítačovej učebni tak, aby každý žiak mal možnosť pracovať 

na počítači samostatne. Trieda sa preto delí na dve skupiny. 

Systematické základné vzdelanie v oblasti informatiky a využitia jej nástrojov zabezpečí 

rovnakú príležitosť pre produktívny a plnohodnotný život absolventov v informačnej a znalostnej 

spoločnosti, ktorú budujeme. 

Ciele vyučovacieho predmetu  

Cieľom informatickej výchovy na 1. stupni ZŠ je zoznámenie sa s počítačom a možnosťami 

jeho využitia v každodennom živote. 

Prostredníctvom aplikácií obsahom aj ovládaním primeraných veku žiakov získať základné 

zručnosti v používaní počítača. V rámci medzipredmetových vzťahov si žiaci pomocou rôznych 

aplikácií precvičujú základné učivo z matematiky, slovenského a cudzieho jazyka, získavajú vedomosti 

za podpory edukačných programov z prírodovedy a vlastivedy a rozvíjajú svoju tvorivosť a estetické 

cítenia v rôznych grafických editoroch. 

Dôraz klásť pri tom nie na zvládnutie ovládania aplikácie, ale na pochopenie možností, ktoré 

môžeme využiť pri každodenných činnostiach. Najvhodnejšie sa javí využitie programov určených 

špeciálne pre žiakov, prostredníctvom ktorých by sa zoznámili s najbežnejšími činnosťami 

vykonávanými na počítači (aplikácie určené pre dospelých nie sú vhodné kvôli ich prílišnej 

komplexnosti).. 

Vzdelávací obsah vyučovacieho predmetu 

Vzdelávací obsah informatickej výchovy je rozdelený na päť tematických okruhov: 

- Informácie okolo nás 

- Komunikácia prostredníctvom IKT 

- Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie 

- Princípy fungovania IKT 

- Informačná spoločnosť 

 

Informácie okolo nás 

Učivo v tomto tematickom okruhu je kľúčové pre nižšie sekundárne vzdelávanie. Pojem 

informácia, typy informácií (textová, multimediálna, atď.), aplikácie na spracovávanie špecifických 

informácií sú veľmi dôležité pre pochopenie mechanizmov pri riešení najrôznejších problémov 
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pomocou, resp. prostredníctvom IKT. Žiaci učia pracovať so základnými počítačovými aplikáciami, 

aby:  

1. vedeli základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou, 

2. získali prvé zručnosti pri kreslení v grafickom prostredí a spracovávaní grafických 

informácií, 

3. porozumeli nahrávaniu a prehrávaniu zvukov a videí, 

4. pochopili spôsoby reprezentácie základných typov informácií (reprezentovanie farieb a 

obrázkov), 

5. pomocou IKT dokázali realizovať čiastkové úlohy a výstupy z projektového vyučovania. 

Komunikácia prostredníctvom IKT 

Tento tematický okruh sa venuje využitiu nástrojov internetu na komunikáciu na vlastné učenie 

sa a aj na riešenie školských problémov, na získavanie a sprostredkovanie informácií. Žiaci 

1. by sa mali naučiť pracovať s elektronickou poštou, 

2. by mali pochopiť spôsob a mechanizmy vyhľadávania informácií na internete, 

3. by si mali uvedomovať bezpečnostné riziká pri práci s internetom. 

4. by mali pochopiť spôsob definovania kľúčového slova, vyhľadávanie podľa kľúčového 

slova 

5. by mali zvládnuť výber potrebných informácií 

Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie 

V tomto tematickom okruhu sa žiaci zoznámia so špecifickými postupmi riešenia problémov 

prostredníctvom IKT. Zoznámia sa s pojmami ako algoritmus, program, programovanie. Najväčším 

prínosom tohto okruhu bude to, že žiaci získajú základy algoritmického myslenia a schopnosť 

uvažovať nad riešením problémov pomocou IKT. Naučia sa uvažovať nad rôznymi parametrami 

efektívnosti rôznych riešení problémov, naučia sa rôzne postupy a mechanizmy pri riešení úloh z 

rôznych oblastí. 

Princípy fungovania IKT 

Tento tematický okruh sa venuje popisu a pochopeniu mechanizmov informačných a 

komunikačných technológií. Žiaci by sa mali zoznámiť s princípmi fungovania: 

1. vstupných a výstupných zariadení, 

2. rôznych oblastí určenia softvéru, 

3. so získavaním základných zručností pri práci so súbormi a priečinkami, 

4. s elementárnymi funkciami lokálnej siete a internetu. 

Informačná spoločnosť 

Tento tematický okruh sa zaoberá etickými, morálnymi a spoločenskými aspektmi informatiky. 

Oboznamuje s možnými rizikami a metódami na riešenie týchto rizík. Žiaci by mali 
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1. sa oboznámiť s ukážkami využitia IKT v bežnom živote, 

2. pochopiť, že používanie IKT si vyžaduje kritický a zvažujúci postoj k dostupným informáciám, 

3. viesť k zodpovednému používaniu interaktívnych médií – rozumieť rizikám, ktoré sa tu 

nachádzajú. 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií  

 

 Výchovné a vzdelávacie postupy v tomto predmete vedú k týmto kľúčovým kompetenciám a na 

konci vzdelávacieho obdobia žiak: 

 

Sociálne komunikačné kompetencie 

- vyjadruje sa súvisle a výstižne písomnou aj ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu 

vzdelávania, 

- dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty a 

vyjadriť svoj názor, 

- uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, 

rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do  kontaktu, 

- rozumie rôznym typom doteraz používaných textov a bežne používaným  prejavom 

neverbálnej komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať, 

- na základnej úrovni využíva technické prostriedky medzi osobnej  komunikácie, 

- chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti, 

 

Kompetencie v oblasti matematického a prírodovedného myslenia 

- používa základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov v 

- každodenných situáciách a je schopný (na rôznych úrovniach) používať matematické 

- modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely) 

- je pripravený ďalej si rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré 

- smerujú k systematizácii poznatkov 

 

Kompetencia v oblasti informačných a komunikačných technológií 

- vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa, 

- ovláda základy potrebných počítačových aplikácií, 

- dokáže primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií, 

- dokáže adekvátne veku aktívne vyhľadávať informácie na internete, 

- vie používať rôzne vyučovacie programy, 

- získal základy algoritmického myslenia, 
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- chápe, že je rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, 

- vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT. 

Kompetencie učiť sa učiť sa 

- má osvojené základy schopnosti sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov, 

- uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a osvojovania si poznatkov, 

- vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v iných 

činnostiach, 

- uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok 

 

Kompetencia riešiť problémy 

- vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekátne svojej 

úrovni navrhuje riešenia podľa svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti, 

- pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie, skúša viaceré možnosti riešenia 

problému, overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri podobných alebo 

nových problémoch, 

- pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým a 

spolupracujúcim) spôsobom 

 

Osobné, sociálne a občianske kompetencie 

- má základy pre smerovanie k pozitívnemu sebaobrazu a sebadôvere, uvedomuje si vlastné 

potreby a tvorivo využíva svoje možnosti, 

- dokáže odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti, 

- uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a aktívnym 

trávením voľného času, 

- dokáže primerane veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov, 

- uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti, 

- má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine, 

- dokáže prijímať nové nápady alebo aj sám prichádza s novými nápadmi a postupmi pri 

spoločnej práci, 

- uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním 

prispieva k dobrým medziľudským vzťahom 

 

Kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 

- dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom 

umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov, 
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- dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky (na 

úrovni primárneho vzdelávania), 

- uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote, 

- cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície, 

- rešpektuje vkus iných ľudí a primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor a vkusový postoj, 

- ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka, 

- pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), 

- správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám, 

- má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr. 

 

Stratégie, postupy 

Informácie okolo nás 

Pojmy: 

- textový dokument, čísla a znaky, slová, vety, jednoduché formátovanie, textové efekty 

- obrázok, nástroje pero, čiara, štetec, vypĺňanie farbou, paleta 

- zvuk, zvukový súbor, prehrávač, nahrávanie, efekty 

- animácia 

Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy: 

- ukladanie rôznych informácií do súborov (text, obrázok, zvuk), 

- jednoduché nástroje na úpravu textových dokumentov (zmena veľkosti písma, hrúbka a 

kurzíva), 

- dodržiavanie základných zásad písania textu, 

- kombinácia textu a obrázka, 

- základy kreslenia v grafickom prostredí (farby a hrúbky čiar, jednoduché nástroje), úprava 

obrázkov (kopírovanie, otáčanie), 

- tvorba jednoduchých animácií, 

- počítačové didaktické hry, ktoré obsahujú rôzne typy informácií (matematické hlavolamy s 

číslami, hádanie slov, dopĺňanie písmen, dokresľovanie do obrázkov do mapy), 

- prezentovanie výsledkov vlastnej práce. 

Komunikácia prostredníctvom IKT 

Pojmy: 

- e-mail, poštový program, e-mailová adresa, adresár, 

- www, webový prehliadač, webová stránka, odkaz, vyhľadávanie na webe,  

- bezpečnosť, zásady správania sa v prostredí internetu.  

Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy: 
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- správne posielanie a prijímanie jednoduchých listov (rodičom, učiteľke, spolužiakom... ), 

- bezpečné a etické správanie v e-mailovej komunikácií (ochrana osobných údajov), 

- žiaci zistia e-mailové adresy rodičov a kamarátov (využitie adresára), 

- detské webové stránky (rozprávky, obrázky), on-line hry, zásady správania sa na portáloch, 

- vyhľadávanie informácií a obrázkov na internete a ich správne použitie,  

- práca s kľúčovým slovom, 

- výber vhodnej informácie. 

Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie  

Pojmy: 

- postup, návod, recept, 

- riadenie robota, obrázková stavebnica, postupnosť krokov, 

- detský programovací jazyk, elementárne príkazy, program, 

- robotická stavebnica. 

Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy: 

- skladanie podľa návodov (stavebnice, hlavolamy, origami), 

- zápis/vytvorenie postupu, receptu, návodu a práca podľa návodu, 

- v počítačovom prostredí riešenie úloh pomocou robota, skladanie obrázkov z menších 

obrazcov, okamžité vykonávanie príkazov, vykonanie pripravenej postupnosti príkazov, 

- riešenie jednoduchých algoritmov v detskom programovacom prostredí (kreslenie obrázkov, 

pohyb animovaných obrázkov). 

Princípy fungovania IKT 

Pojmy: 

- základné periférie na ovládanie počítača, myš, klávesnica, 

- tlačiareň, skener,  

- CD, USB – pamäťový kľúč, CD mechanika, 

- ukladanie informácií, súbor, meno súboru, 

- vytváranie priečinkov, ukladanie do priečinkov, 

- digitálny fotoaparát, mikrofón, slúchadlá.  

Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy: 

- funkcie vybraných klávesov, 

- práca s tlačiarňou, skenerom, 

- práca s rôznymi médiami – čítanie CD, čítanie a zapisovanie na USB kľúč, 

- uloženie informácií do súboru, otvorenie, premenovanie, zrušenie, 

- vytváranie a pomenovanie priečinkov, ukladanie do priečinkov, 
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- základy ovládania digitálneho fotoaparátu, presun fotografie z fotoaparátu do počítača. 

 

Informačná spoločnosť 

Pojmy: 

- informačné technológie v škole (edukačné programy, komunikácia) 

- voľný čas a IKT (počítačové hry, hudba, filmy),  

- bezpečnosť počítača, správne používanie hesiel 

Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy: 

- objavovanie a využívanie rôznych typov edukačných programov pre rôzne predmety 

- využitie komunikačných možností IKT v škole 

- aké rôzne profesie sú pri tvorbe edukačných programov a počítačových hier (výtvarník, 

skladateľ, animátor, scenárista, rozprávač, ...) 

- prečo a pred kým treba chrániť počítač 
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Pri vyučovaní  v 1. ročníku sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania. 

 

 

Tematický okruh Tematický celok 

Stratégie vyučovania 

metódy postupy formy práce 

Informačná 

spoločnosť 

Bezpečnosť práce v učebni 

a ochrana zdravia pri práci 

s počítačom. 

Práca s internetom - 

bezpečnosť 

demonštrácia použitia 

IKT, 

rozhovor, 

demonštrácia práce 

s portálmi o bezpečnom 

správaní na internete 

žiaci s pomocou učiteľa 

pomocou už osvojených 

poznatkov dospievajú 

k novým záverom 

klasická vyučovacia hodina 

skupinová  práca žiakov s portálmi 

www.hoax.cz, www.bezpecnenainternete.sk 

Princípy fungovania 

IKT 

 

Zariadenia počítača. 

Základy práce s počítačom. 

 

rozhovor, demonštrácia 

učiteľom 

žiaci s pomocou učiteľa 

pomocou už osvojených 

poznatkov dospievajú 

k novým záverom 

samostatná práca žiakov s počítačom 

Informácie okolo nás 

 

Práca s grafikou. 

Práca s textom. 

Práca s výučbovými 

programami. 

Hry. 

rozhovor, priebežná 

demonštrácia postupov  

učiteľom  

žiaci s pomocou učiteľa 

pomocou už osvojených 

poznatkov dospievajú 

k novým záverom 

samostatná  práca žiakov s 

jednoduchým grafickým editorom, 

skupinová  a samostatná práca žiakov 

s výučbovými multimediálnymi CD a hrami 

http://www.hoax.cz/
http://www.bezpecnenainternete.sk/
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Tematický okruh Tematický celok 

Stratégie vyučovania 

metódy postupy formy práce 

Komunikácia  

prostredníctvom  

IKT 

 

Práca s internetom  rozhovor, priebežná 

demonštrácia postupov  

učiteľom  

žiaci s pomocou učiteľa 

pomocou už osvojených 

poznatkov dospievajú 

k novým záverom 

 

samostatná a skupinová práca žiakov s 

Internetovým prehliadačom, samostatná  práca 

žiakov s pracovným listom 

 

Tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti 

Vypracovanie projektu. projekt žiaci zhromažďujú 

informácie na danú 

tému, pracujú s nimi 

a dochádzajú k určitým 

záverom 

samostatná a skupinová práca žiakov 
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Učebné zdroje 

 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov v 1. ročníku sa využijú nasledovné učebné zdroje: 

 

Názov tematického 

celku 
Odborná literatúra 

Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 

knižnica) 

Bezpečnosť a ochrana 

zdravia pri práci s 

počítačom 

Tvorivá informatika - 

Informatika okolo nás, 

Kalaš, Winczer 

 

PC v sieti, 

dataprojektor 

Radix Smart internet 

Zariadenia počítača 

Tvorivá informatika. 

Prvý zošit o práci 

s číškami, Kalaš a kol. 

PC v sieti, 

dataprojektor 

Radix Smart internet 

Základy práce s 

počítačom 

Tvorivá informatika - 

Informatika okolo nás, 

Kalaš, Winczer 

PC v sieti, 

dataprojektor 

Radix Smart internet 

Hry Návody hier PC v sieti  internet 

Práca s detským 

 výučbovým 

softvérom 

Výučbový software PC v sieti, 

dataprojektor 

Radix Smart, 

CD 

 

Práca s grafikou 

Tvorivá informatika - 

Prvý zošit o obrázkách, 

Salanci 

PC v sieti, 

dataprojektor 

Radix Smart internet 

Práca s textom 

Tvorivá informatika - 

Informatika okolo nás, 

Kalaš, Winczer 

 

PC v sieti, 

dataprojektor 

Radix Smart internet 

Internet 

Tvorivá informatika - 

Prvý zošit s internetom, 

Varga, Hrušecká 

PC v sieti, 

dataprojektor 

Radix Smart internet 
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Obsah vzdelávania 

 

Prvý ročník  

(1  hodina týždenne, 34 hodín za rok) 

Prehľad tematických celkov, ich obsahu a časová dotácia 

Tematický celok Časová dotácia 

1. 
Bezpečnosť práce v učebni a ochrana zdravia pri práci 

s počítačom 
2VH 

2. Zariadenia počítača 1VH 

3. 
Základy práce s počítačom – myš, klávesnica, zapnúť, prihlásiť, 

odhlásiť, vypnúť, spustiť program 
4VH 

4. Hry 2VH 

5. Práca s detskými výučbovými programami 2VH 

6. Práca s grafikou  6VH 

7. Práca s textom – písanie znakov a číslic 10VH 

8. Práca s internetom 4VH 

9. Vypracovanie projektu 3VH 

 

Bezpečnosť práce v učebni  a ochrana zdravia pri práci s počítačom 

Zásady bezpečnosti práce v učebni, správne umiestnenie počítača, správne sedenie, ochrana zraku. 

Zariadenia počítača 

Ako pomáhajú počítače v praktickom živote a živote spoločnosti, ukážky jednoduchých 

aplikácií. Vstupné zariadenia – myš, klávesnica, výstupné zariadenia – obrazovka, tlačiareň 

Základy práce s počítačom 

Práca s myšou – kurzor, klik, dvojklik, ťahať, klávesnica - klávesnica písacieho stroja, číselná 

klávesnica, ovládacie klávesy, funkčné klávesy, písanie znakov a číslic, zapnúť, prihlásiť, odhlásiť, 

vypnúť, spustenie programu – ikonka, Štart 

Hry 
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Typy hier, licencia, freeware, shareware, význam hier pre rozvoj logického myslenia 

a zručnosti, ovládanie hier – menu, tlačidlá 

Práca s detskými výučbovými programami 

Význam výučbového softvéru, spúšťanie y CD, menu, ovládanie 

Práca s grafikou 

Spustenie programu skicár, plátno, panely nástrojov, nástroje, farebná paleta, práca s obrázkom, 

výrez, práca so súborom. 

Práca s textom 

Kreslenie písmeniek, písanie v skicári, písanie jedným prstom, SHIFT, písanie veľkých 

a malých písmen, písanie diakritiky, interpunkcia, písanie desiatimi prstami, prstoklad, základný 

riadok, horný riadok, dolný riadok 

Internet 

Sieť, internet, webová stránka - tlačidlá, prehliadč, vyhľadávač, vyhľadávanie pomocou google, 

prehrávanie zvuku, videa, formáty. 

 

Druhý ročník  

(1  hodina týždenne, 34 hodín za rok) 

 V druhom ročníku sa predmet bude vyučovať v školskom roku 2008 / 2009 a od školského roku 

2009 / 2010 bude nahradený povinným predmetom Informatická výchova. 

Prehľad tematických celkov, ich obsahu a časová dotácia 

Tematický celok Časová dotácia 

1. Opakovanie učiva z predchádzajúceho ročníka 2VH 

2. Základy práce s operačným systémom Windows 4VH 

3. Hry 2VH 

4. Práca s detskými výučbovými programami 3VH 

5. Práca s grafikou  6VH 

6. Práca s textom 6VH 

7. Práca s internetom 4VH 

8. Jednoduché programovanie 4VH 

9. Vypracovanie projektu 3VH 
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Tretí ročník  

(1  hodina týždenne, 34 hodín za rok) 

 V treťom ročníku sa predmet bude vyučovať v školskom roku 2008 / 2009 a 2009 / 2010. Od 

školského roku 2010 / 2011 bude nahradený povinným predmetom Informatická výchova. 

 

Prehľad tematických celkov, ich obsahu a časová dotácia 

Tematický celok Časová dotácia 

1. Opakovanie učiva predchádzajúceho ročníka 2VH 

2. Práca s detskými výučbovými programami 2VH 

3. Práca so súbormi a priečinkami 1VH 

4. Pamäť, záznamové médiá 1VH 

5. Práca so záznamovými médiami 2VH 

6. Práca s grafikou 6VH 

7. Práca s textom 6VH 

8. Práca s internetom 4VH 

9. Jednoduché programovanie 5VH 

10. Hry 2VH 

11. Vypracovanie projektu 3VH 

 

Štvrtý ročník  

(1  hodina týždenne, 34 hodín za rok) 

 Vo štvrtom ročníku sa predmet bude vyučovať v školskom roku 2008 / 2009 , 2009 / 2010 

a 2010 / 2011. Od školského roku 2011 / 2012 bude nahradený povinným predmetom Informatická 

výchova. 

 

Prehľad tematických celkov, ich obsahu a časová dotácia 

Tematický celok Časová dotácia 

1. Opakovanie učiva predchádzajúcich ročníkov 3VH 

2. Práca s detskými výučbovými programami 2VH 
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3. Zvukové zariadenia 1VH 

4. Zvukové súbory 1VH 

5. Prehrávanie a záznam zvuku 3VH 

6. Práca s textom 5VH 

7. Práca s grafikou 4VH 

8. Práca s prezentáciou 7VH 

9. Počítačová sieť 1VH 

10. Práca v sieti 2VH 

11. Hry 2VH 

12. Vypracovanie projektu 3VH 
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Vzdelávací štandard – výstup za celý stupeň  

 

Obsahový štandard 

Oboznámenie sa s počítačom, ovládanie klávesnice, myši, tlačiarne, skenera.  Oboznámenie s 

prostredím jednoduchého grafického editora – kreslenie obrázka voľnou rukou, s použitím nástrojov, 

efektívne využívanie nástrojov grafického editora pri kreslení obrázkov (kreslenie pomocou 

geometrických tvarov, priamok, výberu, kopírovania, presúvania...). Vytváranie jednoduchých 

animácií.  

Práca s textovým editorom, jednoduché formátovanie textu, vkladanie obrázkov do textu, 

kopírovanie, mazanie, presúvanie. Vytváranie, ukladanie, mazanie dokumentu, vytváranie priečinkov.  

Oboznámenie sa s nástrojmi na prezeranie a vyhľadávanie, využívanie internetu ako zdroja 

zábavy, ale aj informácií v textovej i obrazovej podobe, využívanie e-mailovej pošty, bezpečné 

správanie na internete, základy slušného správania na internete.  

Spúšťanie hry a hudby z CD a internetu, ovládanie jednoduchých hier. Práca s multimédiami, 

nahrávanie zvukov.  

Získanie základov algoritmického  myslenia. Využívanie možností IKT pri riešení úloh v rámci 

projektového vyučovania, prezentovaní projektov. 

Výkonový štandard 

Žiak je schopný: 

- vymenovať z akých základných častí sa skladá počítač, 

- samostatne zapnúť a vypnúť počítač, 

- pracovať s myšou, klávesnicou, 

- za pomoci učiteľa skenovať, 

- správnym spôsobom uchopiť a spustiť CD, DVD, 

- minimalizovať a maximalizovať pracovné okno, zatvoriť ho, 

- pracovať s jednoduchými hrami ovládateľnými myšou a klávesnicou, 

- chápať rozdiel medzi ťahaním a klikaním myšou, rozdiel medzi dvojklikom a jedným 

kliknutím, stláčaním pravého a ľavého tlačidla, 

- digitálnym fotoaparátom odfotiť spolužiaka a fotku uložiť za pomoci učiteľa do priečinku, 

- dokument (fotografiu, obrázok) vytlačiť na tlačiarni, 

- ovládať samostatne výučbový SW, 
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- spustiť CD, DVD cez tento počítač, 

- pracovať s USB kľúčom (vytvoriť priečinok, kopírovať dokumenty, obrázky), 

- sa orientovať v prostredí jednoduchého grafického editora, 

- samostatne pracovať s jednotlivými nástrojmi v grafickom editore, 

- samostatne, ale i podľa návodu, nakresliť obrázok, vytvoriť návod a využiť jednotlivé 

nástroje, 

- samostatne s obrázkom pracovať a používať operácie (kopírovanie, prilepenie, otáčanie, 

prevrátenie), 

- nakresliť efektívne obrázok pomocou geometrických tvarov, 

- obrázok uložiť a otvoriť, 

- upraviť alebo dotvoriť obrázok a fotografiu v jednoduchom grafickom editore, 

- vložiť obrázok cez schránku, 

- vytvoriť jednoduchú animáciu v grafickom editore, 

- sa orientovať v jednoduchých hrách a hypertextoch na internete, 

- si samostatne nájsť a prečítať informáciu na internete, 

- s pomocou učiteľa si založiť vlastnú e-mailovú schránku, 

- e-maily posielať a prijať, 

- používať jednoduché zásady písania e-mailov, pozná nebezpečenstvo zverejňovania 

vlastných údajov, 

- rozpoznať vhodné detské webové stránky – vzdelávacie, zábavné, náučné. Je oboznámený s 

neblahým vplyvom stránok, propagujúcich násilie a s erotickým zameraním, 

- napísať v správnom tvare internetovú adresu webovej stránky, 

- si samostatne spustiť hru z internetu, 

- na internete vyhľadávať obrázky, ukladať ich, kopírovať do priečinka  a upravovať ich vo 

vhodnom prostredí, 

- pochopiť základné autorské práva pri kopírovaní textu, obrázkov, hier, CD..., 

- získať základy algoritmického myslenia – príkazy v priamom režime, 

- riešiť jednoduché algoritmy v detskom programovacom prostredí, 

- vytvoriť jednoduchý multimediálny projekt, 

- pracovať v prostredí jednoduchého textového editora, 

- samostatne napísať, prepísať jednoduchý text, 

- samostatne text uložiť a otvoriť, 

- upravovať text – kopírovanie, mazanie, presúvanie, 
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- vysvetliť zásady správneho písania klávesnicou – medzera za slovami, veľké písmená, malé 

písmená, dĺžne, mäkčene, 

- upraviť veľkosť písma, typ písma, farbu písma, farba, efekty, 

- používať nástroje na úpravu textov, 

- vkladať obrázky do textu cez schránku, 

- vytvoriť pozvánku, oznam, plagát, príbeh, reklamu, 

- pracovať s dvoma oknami – kopírovanie z jedného do druhého, 

- narábať s multimediálnou informáciou – prehrať video, zvuk, spustiť, zastaviť, 

- zvuk nahrať prostredníctvom mikrofónu, ktorý vie zapojiť, 

- pracovať so slúchadlami – zapojenie, hlasitosť, 

- zvukový záznam prehrať, uložiť a využiť efekty, 

- ovládať zásady správneho sedenia pri počítači, psychohygienu, 

- samostatne o svojom konaní a správaní sa rozprávať a odpovedať na kladené otázky, 

- pracovať samostatne a v skupine na projekte, 

- samostatne prezentovať pred spolužiakmi svoju prácu – projekt, 

- dokončiť začatú prácu. 
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9. 7. 2. Učebný predmet:  Anglický jazyk 

 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu  

 

Cudzie jazyky naopak prispievajú k pochopeniu a objavovaniu tých skutočností, ktoré 

presahujú oblasť skúseností sprostredkovaných štátnym jazykom. Poskytujú živý jazykový základ a 

predpoklady pre komunikáciu žiakov v rámci Európskej únie. Osvojením si cudzích jazykov pomáha 

žiakovi prekonávať bariéry a tak prispieť k zvýšeniu jeho mobility v osobnom živote, v ďalšom štúdiu 

a naopak uplatnením sa na trhu práce. 

Cudzie jazyky umožňujú poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich odlišné 

kultúrne tradície. Poskytujú prehĺbenie vedomostí a vzájomného medzinárodného porozumenie a 

tolerancie a vytvárajú podmienky pre spoluprácu škôl na medzinárodných projektoch. 

Požiadavky pre vzdelávanie v cudzích jazykoch vychádzajú zo spoločenského Európskeho 

referenčného rámca pre jazyky, ktorý popisuje rôzne úrovne ovládania cudzích jazykov. Vzdelávanie 

v 1. cudzom jazyku smeruje k dosiahnutiu úrovne B2 (podľa spoločného Európskeho referenčného 

rámca pre jazyky ). Úspešnosť jazykového vzdelávania ako celku je závislá nielen od výsledkov 

vzdelávania v materinskom jazyku a v cudzom jazyku, ale závisí aj od toho, do akej miery sa jazyková 

kultúra žiakov stane predmetom záujmu aj všetkých ostatných oblastí vzdelávania. 

Učenie sa cudzích jazykov podporuje otvorenejší prístup k ľuďom. Komunikácia a rozvoj 

kompetencií v cudzom jazyku sú dôležité pre podporu mobility v rámci Európskej únie, umožňujú 

občanom plne využívať slobodu pracovať a študovať v niektorých z jej členských štátov. Orientácia 

jazykového vzdelávania na kompetencie vytvára v nemalej miere podmienky pre nadpredmetové 

a medzipredmetové vzťahy, ktoré pomáhajú učiacemu sa chápať vzťahy medzi jednotlivými zložkami 

okolia a sveta, v ktorom existujú. Chápanie jazykového vzdelávania ako “vzdelávania pre život“ 

umožňuje každému jedincovi žiť podľa vlastných predstáv a uspokojenia. 

Spoločný názov pre úroveň A1 a A2 je používateľ základného jazyka, čo predpokladá, že učiaci 

sa ovláda jazyk v základnom rozsahu, čo mu umožňuje opisovať každodenné situácie predvídateľného 

obsahu, i keď vo všeobecnosti je nútený obsah výpovede obmedziť a hľadať slová. Požiadavky kladené 

na učiaceho sa predpokladajú jeho uvedomelý prístup k osvojeniu si cudzieho jazyka. Táto koncepcia 

umožňuje učiacemu sa, aby sa na základe vlastného uváženia rozhodol, do akej miery bude cudzí jazyk 

v budúcnosti používať a sám si zvolil úroveň náročnosti. 
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Cieľové zameranie vzdelávacej oblasti 

 

Vzdelávanie v danej vzdelávacej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových 

kompetencií tým, že vedie žiakov k: 

 podpore sebadôvery každého žiaka; 

 osvojeniu si vedomostí a nadobudnutých kompetencií, ktoré im umožnia vzdelávať sa po 

            celý ich život a zaujať aktívne miesto v sociálnom a kultúrnom živote; 

 príprave všetkých žiakov tak, aby sa stali zodpovednými občanmi, schopnými podieľať 

            sa na rozvoji demokratickej spoločnosti, pluralizmu a kultúrnej otvorenosti; 

 zaručeniu rovnakých šancí sociálnej emancipácie pre všetkých žiakov; 

 pochopeniu vzdelávania v príslušnom jazyku, v ktorom sa odráža historický a kultúrny 

            vývoj národa a zároveň ako významný zjednocujúci činiteľ národného spoločenstva 

            a ako dôležitý prostriedok celoživotného vzdelávania; 

 vnímaniu a postupnému osvojovaniu si jazyka ako bohatého mnohotvárneho prostriedku 

            k získavaniu a odovzdávaniu informácií, k vyjadrovaniu vlastných postojov a názorov; 

 zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej komunikácie daného kultúrneho prostredia 

            a nadobudnutiu pozitívneho vzťahu k jazyku v rámci interkultúrnej komunikácie; 

 nadobudnutiu vzťahov k slovesným umeleckým dielam, k vlastným čitateľským zážitkom, k 

rozvíjaniu svojho pozitívneho vzťahu k literatúre a k ďalším druhom umenia 

            vychádzajúcich z umeleckých textov a rozvíjaniu svojich emocionálnych a estetických 

            cítení a vnímaní; 

 pestovaniu vedomia jazykovej príslušnosti k istému etniku, pocitu jazykovej príbuznosti a 

            spolupatričnosti s inými etnikami, prostredníctvom ovládania normy spisovného jazyka   

            viesť žiakov k zvyšovaniu jazykovej kultúry ich verbálnych ústnych i písomných    

            jazykových prejavov. 

 

Nová koncepcia základnej pedagogickej dokumentácie (cieľový program) vychádzala z návrhu 

modelu vyučovania cudzích jazykov vytvoreného riešiteľským tímom v predchádzajúcich fázach 

riešenia projektu. Nová koncepcia základnej pedagogickej dokumentácie vychádza zo základného 

dokumentu: Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky, ďalej SERR (Common European 

Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (Cambridge, 2001)), ktorý 

bol vytvorený na pôde Rady Európy. Tento dokument na jednej strane vytvára rámec pre tvorbu 
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edukačných politík v oblasti jazykov, pričom sa zameriava na rozvoj komunikačných a kognitívnych 

kompetencií žiaka a na druhej strane stanovuje všeobecný stupeň dosiahnutia jednotlivých presne 

špecifikovaných kompetencií, čím vytvára rámec komunikačných spôsobilostí, ktoré môžu učiaci sa pri 

presne stanovených podmienkach dosiahnuť. Dokument definuje jednotlivé kompetencie ako „súhrn 

vedomostí, zručností a vlastností, ktoré umožňujú osobe konať “, pričom: 

 

 „Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale ktoré sú nevyhnutné 

pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností. 

  Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú osobe konať s použitím 

konkrétnych jazykových prostriedkov. 

  Kontext označuje konfiguráciu udalostí a situačných faktorov (fyzických aj iných), do ktorých 

sú situované komunikačné akty. 

 Jazykové činnosti predstavujú uplatňovanie vlastnej komunikačnej jazykovej kompetencie pri 

plnení úlohy v konkrétnej oblasti spracovania. 

 Stratégia je organizovaný, zámerný a riadený postup úkonov, ktorý si jednotlivec vyberie na 

splnenie ním zvolenej úlohy alebo úlohy, ktorú má nariadenú. 

 Úloha je definovaná ako také zámerné konanie, ktoré jednotlivec pokladá za potrebné na 

dosiahnutie daného výsledku v kontexte riešeného problému.“ (Spoločný európsky referenčný 

rámec pre jazyky, učenie sa, vyučovanie, hodnotenie, ŠPÚ Bratislava 2006, s.12 - 13). 

 

Dokument ďalej definuje jednotlivé komunikačné úrovne: 

 základná úroveň A nazvaná Používateľ základov jazyka, ktorá sa ďalej delí na úroveň A1 

(fáza objavovania/oboznamovania sa s jazykom) a úroveň A2 (počiatočná fáza využívania 

základných komunikačných nástrojov), 

 mierne pokročilá úroveň B nazvaná Samostatný používateľ, ktorá sa ďalej delí na úroveň B1 

(fáza plynulého využívania základných komunikačných nástrojov/prahová úroveň) a úroveň B2 

(fáza primeraného využívania komunikačných kompetencií v bežných komunikačných 

situáciách), 

 pokročilá úroveň C nazvaná Skúsený používateľ, ktorá sa ďalej delí na úroveň C1 (fáza 

plynulého využívania komunikačných kompetencií v širokom komunikačnom kontexte) a 

úroveň C2 (fáza celkového operačného využitia jazyka v akomkoľvek komunikačnom kontexte 

vrátane využívania interkultúrnych kompetencií). 
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Stanovenie úrovní ovládania jazyka má za cieľ presne vymedziť rámec pre harmonizáciu 

dosiahnutých jazykových kompetencií učiaceho sa, pričom kľúčovými kompetenciami v oblasti 

jazykovej prípravy sú: porozumieť ( počúvať, čítať), hovoriť (ústna interakcia, samostatný ústny 

prejav) a písať. Kľúčové kompetencie sú priamo ovplyvňované kvalitatívnymi aspektmi ako rozsah, 

presnosť, plynulosť, interakcia a koherencia. Za účelom vypracovať podrobnú pedagogickú 

dokumentáciu, ktorá by vytvorila ideálne podmienky pre dosiahnutie vyššie uvedených úrovní 

stanovených vo formálnom vzdelávaní na úroveň A1 až B2, bolo nevyhnutné v prvej fáze navrhnúť 

relevantný učebný plán a v druhej fáze vytvoriť koncepciu pre tvorbu cieľového programu ako 

prostriedku pre dosiahnutie stanovených úrovní. Keďže cieľová skupina žiakov sa vo formálnom 

vzdelávaní, a to najmä v ZŠ, odlišuje úrovňou kognitívnych spôsobilostí, ktorá sa neustále vyvíja, bolo 

nevyhnutné pre vytvorenie efektívneho učebného plánu presnejšie špecifikovať stanovené úrovne s 

prihliadnutím na psychohygienické možností žiaka. SERR podporuje jemné členenie úrovní podľa 

potrieb užívateľov a navrhuje niekoľko možností členenia. Nová koncepcia osnov z cudzích jazykov 

má za cieľ vytvoriť rámec pre dosiahnutie jednotlivých referenčných úrovní vo vybraných CJ tak, aby 

boli vytvorené efektívnejšie podmienky pre výučbu CJ v rámci skvalitnenia usporiadania obsahu. 

Obsah učiva pre všetky uvedené cudzie jazyky: AJ, NJ, FJ, RJ, ŠJ a TJ bol usporiadaný na základe 

nasledujúcich požiadaviek: 

 definovať všeobecné, medzipredmetové a jazykové kompetencie v súlade so SERR, 

 

 synteticky usporiadať všetky kompetencie (vrátane ich jednotlivých častí), nakoľko umožňujú 

učiteľovi rýchlu orientáciu v základných častiach, ktoré potrebuje na prípravu svojej hodiny, 

resp. sekvencie, 

 presne zadefinovať lexikálne témy a kvantitatívne vymedziť základné lexikálne jednotky v 

rámci jednotlivých referenčných úrovní. 

 

I. Kompetencie  

 

Podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky pri používaní a učení sa jazyka sa 

rozvíja celý rad kompetencií. Učiaci sa využíva nielen všeobecné kompetencie, ale aj celý rad 

komunikačných jazykových kompetencií, ktoré spolupôsobia v rozličných kontextoch a v rôznych 

podmienkach. Zapája sa do jazykových činností, ktoré sa týkajú jazykových procesov, pri ktorých si 

vytvára alebo prijíma texty vo vzťahu k témam z konkrétnych oblastí. Pri tomto procese aktivuje tie 

stratégie, ktoré sa mu zdajú na splnenie úloh najvhodnejšie.  
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Kompetencie definujeme ako súhrn vedomostí, zručností, postojov a hodnôt, ktoré umožňujú 

osobe konať. Preto základným princípom jazykového vzdelávania na báze kompetencií je zabezpečiť, 

aby učiaci sa:. 

 • dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal cudzincom,     

    ktorí sú v jeho vlastnej krajine,  

• dokázal vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria iným  

    jazykom a sprostredkúvajú mu svoje myšlienky a pocity, 

 • viac a lepšie chápal spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo. 

 

II. Všeobecné kompetencie  

 

Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale ktoré sú nevyhnutné 

pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností. 

 

Učiaci sa na úrovni A1 rozvíja všeobecné kompetencie tak, aby dokázal: 

• získavať uvedomene nové vedomosti a zručnosti,  

• opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich,  

• uvedomovať si stratégie učenia pri osvojovaní si cudzieho jazyka, 

• opísať rôzne stratégie učenia s cieľom pochopiť ich a používať,  

• pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,  

• dopĺňať si vedomosti a rozvíjať rečové zručnosti, prepájať ich s poznaným, systematizovať ich 

   a využívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny život,  

• kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti svojho rozvoja, • 

udržať pozornosť pri prijímaní poskytovaných informácií,  

• pochopiť zámer zadanej úlohy,  

• účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách,  

• aktívne a často využívať doteraz osvojený jazyk,  

• využívať dostupné materiály pri samostatnom štúdiu,  

• byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti. 

 

III. Komunikačné jazykové kompetencie  

Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú učiacemu sa konať s použitím 

konkrétnych jazykových prostriedkov. Na uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa vyžaduje 
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komunikačné správanie, ktoré je primerané danej situácii a bežné v krajinách, kde sa cudzím jazykom 

hovorí.   

 

Učiaci sa, ktorý dosiahne úroveň A1: 

 • rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším frázam, ktorých účelom je 

   uspokojenie konkrétnych potrieb, tieto výrazy a frázy dokáže používať,  

• dokáže predstaviť seba aj iných, dokáže klásť a odpovedať na otázky o osobných údajoch, ako  

   napríklad kde žije, o ľuďoch, ktorých pozná a o veciach, ktoré vlastní,  

• dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner v komunikácii 

    rozpráva pomaly a jasne a je pripravený mu pomôcť.  

 

1 Jazyková kompetencia 

 

 Učiaci sa na úrovni A1:  

• používa iba základný rozsah jednoduchých výrazov týkajúcich sa osobných údajov a potrieb 

  konkrétneho typu,  

• má základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovných spojení vzťahujúcich sa na  

  dané konkrétne situácie,  

• prejavuje iba obmedzené ovládanie základných gramatických štruktúr a typov viet, ktoré sú 

  súčasťou osvojeného repertoáru,  

• ovláda výslovnosť obmedzeného repertoáru naučených slov a slovných spojení zrozumiteľnú 

   pre rodených hovoriacich, ktorí sú zvyknutí komunikovať s cudzincami, 

• dokáže odpísať známe slová a krátke slovné spojenia, napríklad jednoduché pokyny alebo 

   inštrukcie, názvy každodenných predmetov, názvy obchodov a bežne používané ustálené 

   spojenia,  

• dokáže vyhláskovať svoju adresu, štátnu príslušnosť a ostatné osobné údaje. 

 

2 Sociolingvistická kompetencia  

 

Učiaci sa na úrovni A1:  

• dokáže nadviazať základnú spoločenskú konverzáciu tak, že použije najjednoduchšie spôsoby  

   vyjadrenia zdvorilosti: dokáže pozdraviť aj rozlúčiť sa, predstaviť sa, poďakovať, ospravedlniť  

   sa, atď. 
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3 Pragmatická kompetencia  

 

Učiaci sa na úrovni A1:  

• dokáže spájať slová alebo skupiny slov pomocou najzákladnejších lineárnych spojovacích  

   výrazov, napríklad „a“ alebo „potom“,  

• dokáže zvládnuť veľmi krátke izolované a väčšinou vopred naučené výpovede, ktoré sú 

   poznamenané mnohými pauzami, nevyhnutnými na hľadanie výrazových prostriedkov, na  

  artikuláciu menej známych slov a na pokusy o vhodnejšiu formuláciu.  

IV. Komunikačné zručnosti  

Komunikačné zručnosti nemožno chápať izolovane, pretože sa navzájom prelínajú a dopĺňajú 

(integrované zručnosti).  

 

1 Počúvanie s porozumením 

  

Učiaci sa na úrovni A1:  

• dokáže rozoznať známe slová a najzákladnejšie slovné spojenia týkajúce sa jeho samého, jeho 

   rodiny a bezprostredného konkrétneho okolia, keď ľudia hovoria pomaly a jasne,  

• rozumie, ak sa hovorí veľmi pomaly a pozorne, a ak dlhšie pauzy poskytujú čas na pochopenie  

   zmyslu,  

• rozumie jednoduchým pokynom, ktoré sú pomaly a zreteľne adresované a dokáže porozumieť 

  krátkemu jednoduchému popisu cesty.  

 

2 Čítanie s porozumením  

 

Učiaci sa na úrovni A1: 

• rozumie známym menám, názvom, slovám a veľmi jednoduchým vetám, napríklad na  

  oznámeniach a plagátoch alebo v katalógoch, na pohľadniciach,  

• rozozná základné slovné spojenia v jednoduchých oznamoch z každodenného života,  

• dokáže si pri jednoduchšom informačnom materiály a krátkych, jednoduchých opisoch urobiť  

   predstavu o obsahu, najmä ak má k dispozícii vizuálnu pomoc,  

• rozumie krátkemu jednoduchému písomnému popisu cesty.  
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3 Písomný prejav  

 

Učiaci sa na úrovni A1:  

• dokáže napísať krátky osobný list alebo pohľadnicu, napríklad pozdrav z dovolenky,  

• dokáže vyplniť jednoduché registračné formuláre s osobnými údajmi ako meno, štátna  

   príslušnosť, adresa, telefón a podobne,  

• dokáže napísať jednoduché slovné spojenia a vety o sebe a iných ľuďoch, o tom kde žijú a čo  

   robia,  

• vie si písomne vyžiadať informácie alebo ich podať ďalej,  

• vie napísať jednoduché slovné spojenia alebo vety a použiť v nich spojovacie výrazy ako „a“,  

  „ale“ alebo „pretože“.  

4 Ústny prejav  

 

Ústny prejav – dialóg  

Učiaci sa na úrovni A1:  

• dokáže komunikovať jednoduchým spôsobom za predpokladu, že jeho partner v komunikácii je 

   pripravený zopakovať alebo preformulovať svoju výpoveď pri pomalšej rýchlosti reči, a že mu 

   pomôže sformulovať, čo sa pokúša povedať,   

• dokáže klásť a odpovedať na jednoduché otázky z oblasti jeho základných potrieb alebo na 

   známe témy,  

• používať jednoduché zdvorilostné formulácie ako pozdrav, lúčenie, opýtať sa niekoho ako sa 

   má,  

• vie predstaviť seba a iných a reaguje, keď ho predstavujú,  

• rozumie každodenným výrazom, ktoré sú zamerané na uspokojenie jednoduchých konkrétnych  

   komunikačných potrieb a vie reagovať na jednoduché informácie, ktoré sa dozvie,  

• rozumie otázkam a pokynom, jednoduchému opisu cesty, vie niekoho o niečo požiadať a niekomu 

niečo oznámiť. 

 

Ústny prejav – monológ 

Učiaci sa na úrovni A1:  

• dokáže využívať jednoduché slovné spojenia a ucelenými vetami opísať seba, miesto, kde žije,  

   čo robí a ľudí, ktorých pozná.  
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V. Komunikačné spôsobilosti a funkcie komunikácie  

 

V prvej časti osnov boli pre všetky jazyky rovnako zadefinované jednotlivé všeobecné 

kompetencie podľa referenčných úrovní.   

Samotná koncepcia je vytvorená za účelom konštruovania obsahu podľa presne stanovených 

kritérií. Jednotlivé časti osnov sú uvedené v komunikačnom kontexte a v nadväznosti na ostatné časti 

komunikačných kompetencií, čím vytvárajú komunikačný kontext.  

Napríklad Spôsobilosti súvisia s komunikačnými situáciami v ústnom aj písomnom prejave a 

zahŕňajú aj reakcie všetkých účastníkov komunikačnej situácie.  

Funkcie sú chápané ako základné časti komunikácie, ktoré musí žiak ovládať, aby sa mohla 

komunikácia v cudzom jazyku uskutočniť, pričom s niektorými z nich sa žiak stretne až na vyšších 

úrovniach, v logickej nadväznosti po zvládnutí základných jazykových funkcií. Časť Aplikácia 

funkcie je zoznamom vyjadrujúcim pragmatické zručnosti, ktorý nie je uzavretý a charakterizuje 

jednotlivé úrovne. Jeho cieľom je poskytnúť učiteľovi základný rámec pre rozvoj jazykových zručností 

v súlade s príslušnou úrovňou. Jednotlivé formulácie musia zodpovedať príslušnej úrovni, čím je 

úroveň vyššia, tým sa možnosti jazykového prejavu rozširujú. Vyššie úrovne jazykového prejavu sú 

charakteristické úzkou prepojenosťou na všeobecné a sociolingvistické kompetencie. 

  Jazykové prostriedky charakterizujú uvedené funkcie a ich ovládanie by nemalo byť 

samostatným cieľom, ale prostriedkom na správne použitie, resp. vyjadrenie jednotlivých funkcií 

komunikácie. Časť Jazykový register má za úlohu dať do pozornosti základné sledované ciele. V 

súlade s jednotlivými úrovňami SERR rekapituluje požiadavky kladené na žiaka. Priamo prepája 

jazykovú a všeobecnú časť osnov a umožňuje tiež tvorcom spresniť svoj prístup a naznačiť cestu na 

dosiahnutie sledovaných cieľov. Ovládanie Jazykovej a interkultúrnej dimenzie umožní žiakovi, aby 

sa prispôsobil od najnižšej úrovne ovládania jazyka zásadám sociálnej kohézie v cieľovej/vých 

krajine/ách. Patria sem aj interkultúrne kompetencie, t. j. znalosti o rôznych etnických, kultúrnych a 

sociálnych skupinách žijúcich v európskej spoločnosti a akceptácia ľudí z iných kultúr s ich rozdielnym 

správaním a hodnotami.  

Jazyková a interkultúrna dimenzia vo vyučovaní cudzích jazykov sa dá budovať nielen v 

škole, ale aj v rámci samovzdelávania na základe využitia autentických materiálov (hudba, literatúra, 

video, internet, DVD). V školskom prostredí budovanie interkultúrnej kompetencie zahŕňa: 

 − rozvoj interkultúrnych postojov (otvorenosť, zvedavosť,...),  

− vedomosti o sociálnych skupinách a procesoch v spoločnosti,  

− schopnosť interpretovať udalosti, dokumenty z vlastnej kultúry a iných kultúr,  
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− schopnosť kriticky hodnotiť produkty vlastnej kultúry aj iných kultúr.  

 

Najdôležitejšie a pravdepodobne rozhodujúce kompetencie „učiacich sa“ a „učiteľov“ pri 

vytváraní a udržovaní interaktívneho učebného prostredia v škole potom sú:  

− kritické myslenie, t. j. schopnosť nachádzať, analyzovať a vyberať informácie využívaním  

   interdisciplinárnych znalostí, rozmanitých zručností a kritického prístupu; prijímanie  

   informovaných rozhodnutí založených na dôkazoch a zmena pozícií zoči voči presvedčivým a  

   pádnym argumentom;  

− kreatívne myslenie, t. j. schopnosť nachádzať nové, nezvyčajné spôsoby spájania faktov v  

    procese riešenia problémov, ktoré minimalizujú nežiadúce zovšeobecnenia, predsudky a 

   stereotypy;  

− prosociálne a prospoločenské myslenie, t. j. schopnosť analyzovať fakty a problémy a vyberať 

   si v súvislosti s potrebami iných a spoločnosti ako celku, boj proti sebectvu a etnocentrizmu; 

   otvorenosť pri komunikácii s inými a schopnosť poučiť sa zo skúseností iných; 

 − myslenie orientované na budúcnosť, t. j. schopnosť vnímať problémy a hodnotiť rozhodnutia s 

    ohľadom na skúsenosti s cieľom vybudovať spravodlivejšiu budúcnosť.  

 

Chceli by sme zdôrazniť, že jednotlivé spôsobilosti na seba nenaväzujú, ale vytvárajú 

samostatný základný komunikačný kontext. Z daného dôvodu ich môže učiteľ kombinovať a neustále 

tak vytvárať nové komunikačné kontexty podľa vyučovacích potrieb žiakov v triede.  

Časti Jazykový register a Jazyková a interkultúrna dimenzia nie sú povinné, ale 

odporúčané. Učiteľ ich môže dopĺňať podľa potrieb efektívneho jazykového vzdelávania v triede. 

 

 

VI. SLOVNÁ ZÁSOBA  

 

Slovná zásoba je popri gramatike základným „stavebným materiálom“ pre tvorbu zmysluplných 

verbálnych výpovedí. Preto aj pri vyučovaní a učení sa cudzieho jazyka je potrebné venovať jej výberu 

a osvojovaniu si náležitú pozornosť. V osnovách, ktoré sa používali doteraz, bola slovná zásoba 

naznačená len vymedzením tematických okruhov pre jednotlivé ročníky ZŠ a SŠ, v rámci ktorých sa 

mal žiak vedieť vyjadriť. Zostávalo na učiteľovi, resp. na učebnici, ktorú používal, akú slovnú zásobu a 

v akom rozsahu si ju žiak osvojil.  
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Predložené osnovy prezentujú požiadavky na osvojenie si slovnej zásoby oveľa konkrétnejšie a 

sú založené na kritériách pre ovládanie cudzieho jazyka podľa úrovní (A1, A2, B1, B2) vymedzených v 

Spoločnom európskom referenčnom rámci pre jazyky. Autori osnov síce tiež vychádzajú z idey, že 

slovná zásoba má istú tematickú príslušnosť, ktorá sa prirodzene vo viacerých prípadoch (najmä pri 

menej špecifickej, všeobecnej lexike) prelína.  

Prvým krokom bolo preto stanovenie základných tematických okruhov (spolu 21 tém), ku 

ktorým boli pričlenené podtémy bližšie špecifikujúce základné témy, najmä podľa úrovní ovládania 

cudzieho jazyka. Všetky témy ako aj podtémy sú spoločné pre všetky jazyky, ktoré sa vyučujú na 

našich školách, avšak ich naplnenie konkrétnou slovnou zásobou je urobené pre každý jazyk zvlášť.  

Druhým krokom bol teda výber základnej slovnej zásoby (pre úroveň A1 a A2) a jej rozšírenie 

o tematicky a štylisticky špecifickejšiu lexiku (pre úroveň B1 a B2) pre jednotlivé cudzie jazyky. Pri 

začleňovaní lexiky autori postupovali tak, že začali s výberom slovnej zásoby pre najnižšiu úroveň. 

Nižšia úroveň vždy tvorí základ pre navŕšenie lexiky na vyššej úrovni (až po úroveň B2).   
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Prehľad spôsobilostí a funkcií komunikácie stanovených pre úrovne A1 až B2 podľa   

SERR pre jazyky: 

Spôsobilosti Funkcie 

1. Nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou 

situáciou 

 

Upútať pozornosť  
Pozdraviť  
Odpovedať na pozdrav 
Rozlúčiť sa  
Poďakovať a vyjadriť svoje uznanie 

2. Vypočuť si a podať informácie 

 
Informovať sa  
Potvrdiť (trvať na niečom)  
Začleniť informáciu  
Odpovedať na žiadosť 

3. Vybrať si z ponúkaných možností 

 

Identifikovať  

Opísať  

Potvrdiť/Odmietnuť (vyjadriť nesúhlas) Opraviť 

(korigovať) 

4. Vyjadriť svoj názor 

 

Vyjadriť svoj názor  

Vyjadriť svoj súhlas 

Vyjadriť svoj nesúhlas  

Vyjadriť presvedčenie  

Vyjadriť vzdor  

Protestovať  

Vyjadriť stupeň istoty 

5. Vyjadriť svoju vôľu 

 

Vyjadriť svoje želania/túžby 

Vyjadriť svoje plány (blízke a budúce) 

6. Vyjadriť svoju schopnosť 

 

Vyjadriť vedomosti/poznatky/zistenia  

Vyjadriť neznalosť  

Vyjadriť svoju schopnosť vykonať nejakú činnosť 

7. Vnímať a prejavovať svoje city 

 

Vyjadriť radosť z niečoho, šťastie, uspokojenie Vyjadriť 

smútok, skľúčenosť 

Vyjadriť sympatie  

Vyjadriť fyzickú bolesť  

Utešiť, podporiť, dodať odvahu 

8. Vyjadriť očakávania a reagovať na ne 

 

Vyjadriť nádej  

Vyjadriť sklamanie 

Vyjadriť strach, znepokojenie, obavu Ubezpečiť  

Vyjadriť úľavu  

Vyjadriť spokojnosť  

Vyjadriť nespokojnosť, posťažovať si  

Zistiť spokojnosť/nespokojnosť niekoho s niekým/s 

niečím 

Spôsobilosti Funkcie 

9. Predstaviť svoje záľuby a svoj vkus 

 

Vyjadriť, čo mám rád, čo sa mi páči, čo uznávam  

Vyjadriť, že niekoho/niečo nemám rád  

Vybrať si z ponúkaných možností najobľúbenejšiu 

10. Reagovať vo vyhrotenej situácii 

 

Vyjadriť svoj hnev, zlú náladu  

Reagovať na hnev, na zlú náladu niekoho iného  

Urážať  

Nadávať 

11. Stanoviť, oznámiť a prijať pravidlá alebo 

povinnosti 

 

Vyjadriť príkaz/zákaz 

Vyjadriť morálnu alebo sociálnu normu 

 Získať povolenie, súhlas  

Dať súhlas, povoliť niečo  

Odmietnuť  

Zakázať  

Vzoprieť sa proti zákazu/Spochybniť zákaz Vyhrážať sa 

Sľúbiť 

12. Reagovať na nesplnenie pravidiel alebo Obviniť, obviniť sa, priznať sa  
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povinností 

 

Ospravedlniť sa  

Odmietnuť obvinenie  

Vyčítať 

13. Reagovať na príbeh alebo udalosť 

 

Vyjadriť záujem o niečo  

Vyjadriť záujem o to, čo niekto rozpráva Vyjadriť 

prekvapenie  

Vyjadriť, že ma niekto/niečo neprekvapil/-lo Vyjadriť 

nezáujem 

14. Ponúknuť a reagovať na ponuku 

 

Žiadať od niekoho niečo  

Odpovedať na žiadosť  

Navrhnúť niekomu, aby niečo vykonal Navrhnúť 

niekomu, aby sme spoločne niečo vykonali  

Ponúknuť pomoc (urobiť niečo namiesto niekoho iného)  

Navrhnúť, že niečo požičiam/darujem Odpovedať na 

návrh niekoho iného 

15. Reagovať na niečo, čo sa má udiať v budúcnosti 

 

Varovať pred niekým/niečím  

Poradiť  

Dodať odvahu/Podporiť  

Adresovať niekomu svoje želanie 

16. Reagovať na niečo, čo sa udialo v minulosti 

 

Spomenúť si na niečo/niekoho  

Vyjadriť, že som na niečo/niekoho zabudol Pripomenúť  

Kondolovať ,Gratulovať 

Spôsobilosti Funkcie 

17. Reagovať pri prvom stretnutí 

 

Predstaviť niekoho  

Predstaviť sa  

Reagovať na predstavenie niekoho  

Privítať  

Predniesť prípitok 

18. Korešpondovať 

 

Korešpondovať  

Začať list  

Ukončiť list 

19. Telefonovať  

 
Začať, udržiavať a ukončiť telefonický 

rozhovor 
20. Vymieňať si názory, komunikovať s niekým 

 

Začať rozhovor  

Ujať sa slova v rozhovore 

Vypýtať si slovo  

Vrátiť sa k nedopovedanému, keď ma prerušili Zabrániť 

niekomu v rozhovore  

21. Vypracovať prezentáciu/prednášku 

 

Uviesť tému, hlavnú myšlienku (hlavné myšlienky)  

Oboznámiť s obsahom/osnovou 

 Rozviesť tému a osnovu  

Prejsť z jedného bodu na iný  

Ukončiť svoj výklad 

22. Obohatiť / Doplniť štruktúrovanú 

prezentáciu/prednášku 

 

Podčiarknuť / dať do pozornosti  

Odbočiť od témy (digresia)  

Vrátiť sa k pôvodnej téme  

Uviesť príklad 

Citovať  

Parafrázovať 

23. Zúčastniť sa na diskusii / Argumentovať 

 

Navrhnúť novú tému / nové body diskusie Odmietnuť 

diskutovať na ponúkanú tému/bod diskusie  

Vrátiť sa k téme / k bodu diskusie 

24. Uistiť sa v rozhovore, že moje slová/môj 

výklad/môj argument boli pochopené 

 

Uistiť sa, že účastníci komunikácie pochopili moje 

vyjadrenia  

Uistiť sa, že som dobre pochopil to, čo bolo povedané  

Požiadať o pomoc pri vyjadrovaní ohľadom 

problematického slova/vyjadrenia/frázy Nahradiť 

zabudnuté/nepoznané slovo  

Hľadať slovo/vetu  
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Opraviť sa, vrátiť sa k rozhovoru 

25. Porozprávať niečo 

 

Rozprávať príbeh 

Začať príbeh, historku, anekdotu 

Zhrnúť príbeh, historku 

 

Prvý  ročník  

(1  hodina týždenne, 33 hodín za rok) 

 

Prehľad tematických celkov, ich obsahu a časová dotácia 

Tematický celok Časová dotácia 

 Úvodná vyučovacia hodina, hodnotenie a klasifikácia 2 VH 

1. Pozdravy 4 VH 

2. Hračky 3 VH 

3. Zvieratá v ZOO 4 VH 

4. Vianoce                2 VH 

5. Farma – domáce zvieratá 3 VH 

6. Oslava 4 VH 

7. Rodina 4 VH 

8. Telo 4 VH  

9. Dopravné prostriedky                4 VH 

 

Druhý ročník  

(1  hodina týždenne, 33 hodín za rok) 

 

Prehľad tematických celkov, ich obsahu a časová dotácia 

Tematický celok Časová dotácia 

 Úvodná vyučovacia hodina, hodnotenie a klasifikácia 2 VH 

1. Pozdravy 1 VH 

2. Predstavenie sa 2 VH 

3. Rodina 4 VH 

4. Trieda                4 VH 

5. Zimný čas  2 VH 

6. Farby  4 VH 
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7. Jedlo a nápoje 4 VH 

8. Mesto 2 VH  

9. Dom                4 VH 

10. Môj deň                4 VH 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 
Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy Postupy Formy práce 

Pozdravy - komunikatívna 

- naratívna 

-audioorálna 

- audiovizuálna 

- klasická vyuč. hodna 

- práca v dvojiciach 

- samostatná práca 

- skupinová práca 

- kolektívna práca 

- individuálna práca 

- didaktická hra 

Hračky 

- komunikatívna 

- naratívna 

-audioorálna 

- audiovizuálna 

- klasická vyuč. hodna 

- práca v dvojiciach 

- samostatná práca 

- skupinová práca 

- kolektívna práca 

- individuálna práca 

- didaktická hra 

Zvieratá v ZOO - komunikatívna 

- naratívna 

-audioorálna 

- audiovizuálna 

- klasická vyuč. hodna 

- práca v dvojiciach 

- samostatná práca 

- skupinová práca 

- kolektívna práca 

- individuálna práca 

- didaktická hra 

Vianoce - komunikatívna 

- naratívna 

-audioorálna 

- audiovizuálna 

- klasická vyuč. hodna 

- práca v dvojiciach 

- samostatná práca 

- skupinová práca 

- kolektívna práca 

- individuálna práca 

- didaktická hra 

Farma – domáce zvieratá - komunikatívna 

- naratívna 

-audioorálna 

- audiovizuálna 

- klasická vyuč. hodna 

- práca v dvojiciach 

- samostatná práca 

- skupinová práca 

- kolektívna práca 

- individuálna práca 

- didaktická hra 

Potraviny - komunikatívna 

- naratívna 

-audioorálna 

- audiovizuálna 

- klasická vyuč. hodna 

- práca v dvojiciach 

- samostatná práca 

- skupinová práca 

- kolektívna práca 

- individuálna práca 

- didaktická hra 
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Rodina - komunikatívna 

- naratívna 

-audioorálna 

- audiovizuálna 

- klasická vyuč. hodna 

- práca v dvojiciach 

- samostatná práca 

- skupinová práca 

- kolektívna práca 

- individuálna práca 

- didaktická hra 

Telo - komunikatívna 

- naratívna 

-audioorálna 

- audiovizuálna 

- klasická vyuč. hodna 

- práca v dvojiciach 

- samostatná práca 

- skupinová práca 

- kolektívna práca 

- individuálna práca 

- didaktická hra 

Dopravné prostriedky - komunikatívna 

- naratívna 

-audioorálna 

- audiovizuálna 

- klasická vyuč. hodna 

- práca v dvojiciach 

- samostatná práca 

- skupinová práca 

- kolektívna práca 

- individuálna práca 

- didaktická hra 

 

 

Učebné zdroje 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje: 

 

Názov tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, knižnica) 

Pozdravy M. Matoušková – 

V. Matouška: 

Busy Bee 1 

Metodická 

príručka 

CD prehrávač 

CD Busy Bee 1  

Dataprojektor,  

Učebnica, flash 

karty, farbičky, 

obrázky dňa 

 

Hračky 

M. Matoušková – 

V. Matouška: 

Busy Bee 1 

Metodická 

príručka 

CD prehrávač 

CD Busy Bee 1  

Dataprojektor,  

Učebnica, flash 

karty, farbičky, 

obrázky hračiek, 

hračky 

 

Zvieratá v ZOO M. Matoušková – 

V. Matouška: 

Busy Bee 1 

Metodická 

príručka 

CD prehrávač 

CD Busy Bee 1  

Dataprojektor,  

Učebnica, flash 

karty, farbičky, 

obrázky zvierat, 

čísla 

knižnica 

Vianoce M. Matoušková – 

V. Matouška: 

Busy Bee 1 

Metodická 

príručka 

CD prehrávač 

CD Busy Bee 1  

Dataprojektor,  

Učebnica, flash 

karty, farbičky, 

obrázky Vianoc, 

pohľadnice 

internet 

Farma – domáce 

zvieratá 
M. Matoušková – 

V. Matouška: 

Busy Bee 1 

Metodická 

CD prehrávač 

CD Busy Bee 1  

Dataprojektor,  

Učebnica, flash 

karty, farbičky, 

obrázky zvierat 

knižnica 
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príručka 
Potraviny M. Matoušková – 

V. Matouška: 

Busy Bee 1 

Metodická 

príručka 

CD prehrávač 

CD Busy Bee 1  

Dataprojektor,  

Učebnica, flash 

karty, farbičky, 

obrázky potravín 

 

Rodina M. Matoušková – 

V. Matouška: 

Busy Bee 1 

Metodická 

príručka 

CD prehrávač 

CD Busy Bee 1  

Dataprojektor,  

Učebnica, flash 

karty, farbičky, 

obrázky rodiny, 

domu, fotky, 

 

Telo M. Matoušková – 

V. Matouška: 

Busy Bee 1 

Metodická 

príručka 

CD prehrávač 

CD Busy Bee 1  

Dataprojektor,  

Učebnica, flash 

karty, farbičky, 

obrázky tela, šiat 

 

Dopravné 

prostriedky 
M. Matoušková – 

V. Matouška: 

Busy Bee 1 

Metodická 

príručka 

CD prehrávač 

CD Busy Bee 1  

Dataprojektor,  

Učebnica, flash 

karty, farbičky, 

obrázky dopravných 

prostriedkov 

knižnica 
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M TÝŽDEŇ  PH TEMATICKÝ 

CELOK 

TÉMA VYUČOVACEJ 

HODINY Požiadavky na vedomosti a zručnosti      POZNÁMKY 

 

IX. 

1. 1 
 

Úvodná hodina 
Zoznámenie sa jazykom  

2. 1 
Pozdravy 

Predstavenie sa Naučiť sa pozdraviť, predstaviť sa (otázka - 

odpoveď) 
PZ 2                            

3. 1 
 

Názvy zvierat Naučiť slovíčka: včela, myš, zajac, žaba. 

Naučiť spojenie Ja som... 

PZ 4                           

PL 1 

4. 1 
 

Ako sa máš? 
Naučiť sa otázku - odpoveď PZ 3 

X. 

 

1. 1 
 

Pozdravy počas dňa 
Osvojenie si pozdravov. PZ 3, 5 

2. 1 
Hračky 

Názvy hračiek 
Poznať názvy najpoužívanejších hračiek 

PZ 6                         

PL 10 

3. 1 
 

Čo je to? 
Naučiť sa otázku - odpoveď PZ 6, 8 

4. 1 
 

Farby 
Pomenovať a rozlíšiť základné farby PZ 7, 9 

XI. 

1. 1 
Zvieratá v ZOO 

Názvy zvierat v ZOO 
Naučiť názvy zvierat v ZOO 

PZ10               PL 

11.2 

2. 1 
 

Ďalšie farby Naučiť sa ďalšie farby, otázka Akej farby je 

..? 
PZ 10, 12 

3. 1 
 

Číslice 1 - 10 
Pomenovať číslice 1 - 10 

PZ 11                PL 

6.1 

4. 1 
 

Množné číslo podstatných mien 
Vysvetliť tvorenie množného čísla PZ 11, 13               

XII. 

1. 1 
Vianoce 

Vianočné postavičky a dekorácie 
Oboznámiť sa s novou slovnou zásobou 

PZ 14              PL 

21.1 

2. 1 
 

Vianočná pieseň, stromček 

Nech sa  páči 

Naučiť sa vianočnú pieseň, určovanie počtu 

predmetov na stromčeku. Fráza: Nech sa 

páči 

PZ 15, 16        PL 

21.2 

3. 1 
 

Kto je to? Oboznámiť sa s rozprávkovými 

postavičkami 
PZ15, 17 
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M TÝŽDEŇ  PH TEMATICKÝ 

CELOK 

TÉMA VYUČOVACEJ 

HODINY Požiadavky na vedomosti a zručnosti      POZNÁMKY 

 

I. 

1. 1 Farma – domáce 

zvieratá 

Domáce zvieratá 
Naučiť názvy domácich zvierat 

PZ 18, 20        PL 

11.1 

2. 1 
 

Pieseň o zvieratkách 
Naučiť sa spievať pieseň o zvieratkách PZ 18, 19 

3. 1 
 

Určovanie počtu zvierat 
Určiť počet zvierat na obrázku PZ 19, 21                            

4. 1 
Oslava 

Oslava narodenín Nácvik narodeninovej piesne, názvy zvierat 

a predmetov 
PZ 22 

II. 

 

1. 1 
 

Koľko máš rokov? 
Naučiť sa otázku - odpoveď 

PZ 22              PL 

19.1 

2. 1 
 

Potraviny – ovocie a zelenina 
Naučiť sa spojenie: Mám rád... 

PZ 23, 24        PL 

15.1                                 

3. 1 
 

Potraviny - jedlo 
Upevnenie spojenia: Mám rád... 

PZ 23, 25        PL 

15.2 

III. 

1. 1 
Rodina 

Členovia rodiny 
Pomenovať členov rodiny PZ 26               PL 2 

2. 1 
 

Pieseň o rodine 
Naučiť sa pieseň o rodine, fráza: To som ja PZ 26, 28 

3. 1 
 

Môj dom – časti domu 
Naučiť názvy častí domu PZ 27, 29      PL 8.1,2 

4. 1 
 

Predmety v izbe 
Poznať zariadenie v jednotlivých izbách 

PZ 27        PL 8.3, 4, 

5 

IV. 

1. 1 
Telo 

Časti tela 
Pomenovanie časti tváre a tela PZ 30              PL 3 

2. 1 
 

Báseň s pohybovou aktivitou 
Naučiť sa jednotlivé časti rýmovačky PZ 30, 32         

3. 1 
 

Sloveso – môcť, vedieť 
Naučiť spojenie so znázornením činností PZ 31, 33      PL 12.1 
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M TÝŽDEŇ  PH TEMATICKÝ 

CELOK 

TÉMA VYUČOVACEJ 

HODINY Požiadavky na vedomosti a zručnosti      POZNÁMKY 

 4. 1 
 

Názvy oblečenia 
Naučiť názvy oblečenia PZ 31, 33   PL 4 – 4.6 

V. 

1. 1 Dopravné 

prostriedky 

Pomenovanie dopravných 

prostriedkov Vymenovať niektoré dopravné prostriedky PZ 34, 36          PL 10 

2. 1 
 

Rýmovačka o semafore Naučiť sa rýmovačku so znázornením 

významu 
PZ 34 

3. 1 
 

Veľký - malý 
Naučiť rozdiel medzi veľkým - malým PZ 35, 37           PL13 

4. 1 
 

Pomenovanie povolania 
Naučiť názov povolania PZ35, 37 

VI. 

1.  
Opakovanie 

Opakovanie 1.- 3. lekcie 

Časová rezerva 

Opakovanie a upevňovanie nadobudnutých 

vedomostí 
 

2.  
 

Opakovanie 4.- 6. lekcie Časová 

rezerva 
Opakovanie a upevňovanie nadobudnutých 

vedomostí 
 

3.  
 

Opakovanie 7.- 9. lekcie Časová 

rezerva 
Opakovanie a upevňovanie nadobudnutých 

vedomostí 
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10. UČEBNÉ OSNOVY – II. STUPEŇ 

10. 1.    Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia  

10. 1.1.  Učebný predmet: Slovenský jazyk 

 

Charakteristika učebného predmetu 

Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra má v systéme školského vzdelávania centrálne 

postavenie, pretože vytvára predpoklady pre zvládnutie ostatných vyučovacích predmetov.  

Slovenčina je štátnym jazykom v Slovenskej republike. Je pre väčšinu obyvateľov Slovenskej 

republiky národným jazykom s dlhou históriou, je pestrým, vnútorne bohato štruktúrovaným médiom, 

ktoré mu umožňuje komunikovať o najrozmanitejších javoch ľudského bytia a vedomia. Kvalitné 

poznanie a praktické ovládanie zákonitostí slovenského jazyka podmieňuje hotovú, funkčne primeranú 

a kultivovanú komunikáciu jeho nositeľov. Prostredníctvom uvedomenia si miesta slovenského jazyka 

v našej spoločnosti si jednotlivec zároveň uvedomuje a vníma svoju národnú identitu a štátnu 

príslušnosť. Úroveň poznania  a praktického ovládania slovenského jazyka je tak zároveň  zrkadlom 

každého príslušníka slovenského národa i národa ako celku. Slovenčina je štátnym jazykom 

v Slovenskej republike, preto kultivované ovládanie slovenčiny zabezpečuje občanom tejto republiky 

nielen úspešné zvládnutie školského vzdelávania, ale následne aj ich plnohodnotné uplatnenie 

v pracovnom zaradení.  

Jazykové znalosti, štylistické a komunikatívne zručnosti a čitateľské a literárne zručnosti ako 

súčasť jazykovej kultúry predstavujú základné znaky vyspelosti absolventa základného vzdelania. Žiaci 

nadobúdajú také schopnosti a zručnosti, aby sa dokázali orientovať v akejkoľvek komunikatívnej 

situácii, vedeli sa vhodne vyjadrovať a svoje poznatky uplatňovali v praktickom živote.  

Schopnosti, ktoré žiaci získajú v predmete slovenský jazyk a literatúra sú potrebné nielen pre 

kvalitné jazykové vzdelávanie, ale sú dôležité aj pre úspešné osvojovanie si poznatkov v ďalších 

oblastiach vzdelávania. Ovládanie slovenského jazyka a literatúry či v ústnej a písomnej forme 

umožňuje žiakom nielen poznať a pochopiť spoločensko-kultúrny vývoj našej spoločnosti, orientovať 

sa v prostredí, v ktorom žijú, vnímať okolie i seba, vytvárať predpoklady k efektívnej medziľudskej 

komunikácii, interpretovať svoje reakcie a pocity a dokázať pochopiť svoje postavenie v rozličných 

komunikatívnych situáciách. Vzdelávací obsah slovenského jazyka a literatúry tvoria tri oblasti: 

Jazyková komunikácia, Komunikácia a sloh, Čítanie a literatúra.  

V oblasti Jazyková komunikácia žiaci nadobúdajú schopnosti, vedomosti, zručnosti 

a kompetencie potrebné k osvojovaniu si spisovnej podoby slovenského jazyka. Jazyková komunikácia 
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vedie žiakov k presnému a logickému mysleniu, ktoré je základným predpokladom jasného, presného 

a zrozumiteľného vyjadrovania.  

V oblasti Komunikácia a sloh sa žiaci učia vnímať a chápať rozličné jazykové informácie, 

čítať s porozumením, kultivovane písať, rozprávať a na základe prečítaného alebo počutého textu 

samostatne sa rozhodovať, nadobúdajú kompetencie text analyzovať a kriticky hodnotiť.  

V literárnom vzdelávaní sa žiak prostredníctvom literárnych ukážok zoznamuje s literatúrou 

všeobecne, konkrétne s literárnymi druhmi, literárnymi žánrami, kompozíciou literárnych diel, 

štylistikou literárneho textu, získava informácie o autoroch, ich živote a ďalších dielach.  Žiaci  

poznávajú prostriedky čítania, základné literárne druhy a žánre, učia sa vnímať ich špecifické znaky, 

chápať autorove umelecké zámery  a formulovať vlastné názory o prečítanom diele. Získavajú 

kompetencie rozlišovať fiktívny príbeh od skutočného. Nadobúdajú čitateľské zručnosti, schopnosti 

reprodukovať prečítaný literárny text a samostatne tvoriť nový umelecký text. Žiaci sa oboznamujú 

s významnými slovenskými predstaviteľmi tvorby pre deti a mládež. Nadobúdajú poznatky, ktoré 

pozitívne ovplyvňujú ich postoje, životnú hodnotovú orientáciu, empatiu, prosociálne správanie, 

obohacujú ich duchovne a nadobúdajú etické kompetencie.  

 

Ciele predmetu 

Cieľom vzdelávania v oblasti slovenského jazyka a literatúry je dosiahnuť takú úroveň 

rečových zručností v príslušnom jazyku, aby žiaci zvládli každú komunikatívnu situáciu či už hovorovú 

alebo odbornú v rozsahu odbornosti všetkých vzdelávacích oblastí a primerane a vhodne z hľadiska 

jazykového štýlu, s príslušnou gramatickou a pravopisnou normou v ústnom i písomnom prejave.  

Cieľom vyučovania slovenského jazyka a literatúry je:  

 viesť žiakov k spoznávaniu jazyka ako vnútorne štruktúrovaného a uceleného systému,  

 rozvíjať komunikačné schopnosti a návyky žiakov, aby získali kvalitnú jazykovú kompetenciu, 

t. j. schopnosť primerane reagovať v rozličných jazykových situáciách,  

 pestovať v žiakoch lásku k materinskému jazyku a vedomie jazykovej príslušnosti k istému 

etniku, pocit jazykovej príbuznosti a spolupatričnosti s inými etnikami,  

 prostredníctvom jazyka viesť žiakov k spoznávaniu histórie vlastného národa a vážiť si ľudí, 

ktorí sa zaslúžili o rozvoj a poznanie slovenského jazyka,  

 prehlbovať estetické cítenie žiakov a tak im umožniť vnímať a precítiť krásu umeleckého slova 

či diela,  

 rozvíjať etické cítenie žiakov založené na empatii a asertivite, viesť ich k prosociálnemu 

správaniu, aby si dokázali uvedomiť podstatu a význam ľudských hodnôt,  
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 zoznámiť žiakov so súborom diel slovenskej a základnej svetovej literatúry, ktorá svojou 

štruktúrou i spôsobom tematizácie sveta zodpovedá dosiahnutému stupňu psychického 

i fyzického vývinu žiakov, 

 viesť žiakov od základnej gramotnosti k získaniu čitateľských návykov, orientovať sa na knihu, 

vzbudiť záujem o čítanie, pozitívne prijímať literatúru a kultúru.  

 

Cieľom vzdelávania je rozvíjať kľúčové kompetencie tak, aby žiaci:  

 pochopili vzdelávanie v príslušnom jazyku ako svojbytný historický jav, v ktorom sa odráža 

historický a kultúrny vývoj národa a zároveň ako významný zjednocujúci činiteľ národného 

spoločenstva a ako dôležitý prostriedok celoživotného vzdelávania,  

 nadobudli a rozvíjali pozitívny vzťah k materinskému jazyku, 

 vnímali a postupne osvojovali si jazyk ako bohatý mnohotvárny prostriedok k získavaniu 

a odovzdávaniu informácií, k vyjadrovaniu vlastných postojov a názorov,  

 rozvíjali komunikatívne schopnosti a návyky, aby získali kvalitnú jazykovú kompetenciu,  

 zvládli základné pravidlá medziľudskej komunikácie daného kultúrneho prostredia,  

 samostatne získali informácie z rozličných zdrojov a zvládli práce s jazykovými a literárnymi 

textami,  

 nadobudli sebavedomie pri vystupovaní na verejnosti a kultivovaný prejav ako prostriedok 

presadenia samého seba,  

 nadobudli etické cítenie založené na empatii a asertivite, naučili sa prosociálne správať, aby si 

dokázali uvedomiť podstatu a význam ľudských hodnôt. 
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Výchovno-vzdelávacie stratégie 

 

Pri vyučovaní sa budú používať tieto výchovno-vzdelávacie stratégie:      

Komunikácia v materinskom 

jazyku  

Vedieť:  - sa vyjadrovať a tlmočiť svoje myšlienky, 

pocity a názory  ústnou a písomnou formou, 

- reagovať primeraným spôsobom 

v spoločenských a kultúrnych súvislostiach, 

vo vzdelávaní, 

- klásť otázky a dokázať správne odpovedať, 

- rozvíjať si slovnú zásobu,  

- rozlišovať spisovné a nespisovné výrazy 

a texty,  

- vyhľadávať, zhromažďovať a spracovávať 

informácie a vedieť presvedčivým 

spôsobom argumentovať,  

- viesť kritický a konštruktívny dialóg, 

dokázať hodnotiť literárne texty a oceňovať 

ich estetické kvality 

Komunikácia v cudzích 

jazykoch 

Vedieť: - využiť komunikačné zručnosti nadobudnuté 

v cudzích jazykoch v materinskom jazyku,  

- si uvedomovať kultúrne rozmanitosti so 

zameraním na medzikultúrnu komunikáciu  

Matematická gramotnosť 

a kompetencie v oblasti 

prírodných vied a technológií 

Vedieť:  - používať matematické myslenie v logických 

morfologických a syntaktických operáciách,  

- napísať, prečítať a používať arabské 

a rímske číslice 

- používať matematické modely myslenia 

a vzorce, grafy, tabuľky a pod.  

Kompetencia v oblasti 

informačnej a komunikačnej 

technológie 

Vedieť:  - vyhľadávať, zhromažďovať a spracovávať 

informácie,  

- sa písomne dorozumieť prostredníctvom 

informačno-komunikačných technológií, 

- používať jazykové príručky a slovníky, 

- sa orientovať v školskej a verejnej knižnici 

Učiť sa učiť Vedieť:  - si efektívne zorganizovať vlastné učenie,  

- spracovávať a prispôsobovať nové 

vedomosti a zručnosti z oblasti vyučovacích 

jazykov,  

- nadobudnuté vedomosti v škole a životné 

skúsenosti uplatňovať v rôznych 

spoločenských a kultúrnych súvislostiach, 

vo vzdelávaní a v odbornej činnosti 

Sociálne a občianske 

kompetencie 

Vedieť: - porozumieť viackultúrnym a sociálno-

ekonomickým rozmerom európskych 

spoločností a spôsobu, akým je národná 

kultúrna identita prepojená s európskou 

identitou,  

- konštruktívne komunikovať v rozličných 
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prostrediach, byť tolerantný, vyjadrovať 

odlišné stanoviská, porozumieť im,   

Podnikateľské kompetencie Vedieť:  - individuálne aj v tímoch prezentovať svoju 

prácu,  

- plánovať, organizovať,  

- riadiť, komunikovať,  

- analyzovať,  

- oznamovať, hodnotiť, zaznamenávať 

Kultúrne kompetencie Vedieť:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mať: 

- kreatívne vyjadrovať myšlienky, skúsenosti 

a emócie prostredníctvom umenia, 

literatúry, 

- využiť vedomosti o literatúre a kultúre 

národného a kultúrneho dedičstva v rôznych 

spoločenských a kultúrnych súvislostiach, 

vo vzdelávaní a v odbornej činnosti,  

- využiť základné vedomosti o významných 

kultúrnych dielach vrátane súčasnej ľudovej 

kultúry,  

- chápať kultúrny a jazykovú rozmanitosť 

v Európe a iných oblastiach sveta , 

- pochopiť vlastnú kultúru a zmysel pre 

identitu ako základ otvoreného postoja vo 

vzťahu k rozmanitosti kultúrneho 

vyjadrovania a jeho rešpektovania, 

- pozitívny postoj, kreativitu a snahu 

o kultiváciu estetických schopností formou 

umeleckého vyjadrovania vlastných pocitov 

a myšlienok a prostredníctvom zapájania sa 

do kultúrneho života 

 

 

 

Stratégie vyučovania 

 

Názov 

tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy Postupy Formy práce 

SJ     
1.Opakovanie učiva Motivačné: rozhovor, 

problémové úlohy, 

expozičné: riadený 

rozhovor, demonštrácia, 

fixačné: opakovanie, 

precvičovanie, písomné 

opakovanie, diagnostické 

a klasifikačné: ústne 

a písomné skúšanie 

 Klasická vh, 

skupinová práca, 

samostatná práca, 

práca s textom, čítanie 

s porozumením 

2. podstatné mená Motivačné: rozhovor, 

úlohy 

Expozičné: demonštrácia, 

 Klasická vh, práca 

s textom, samostatná 

práca, čítanie s 
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samostatná práca,  

f: opakovanie, písomné 

opakovanie, du, 

brainstorming, nácvik 

pravopisných zručností 

porozumením 

3. slovná zásoba M: rozhovor, cvičenia na 

rozvoj slovnej zásoby,  

e: samostatná práca, 

uvádzanie príkladov,  

f: opakovanie 

 Klasická vh, 

skupinová práca, práca 

so slovníkmi 

4. prídavné mená Motivačné: rozhovor, 

úlohy 

Expozičné: demonštrácia, 

samostatná práca,  

f: opakovanie, písomné 

opakovanie, du, 

brainstorming 

 Klasická vh, práca 

s textom, samostatná 

práca, čítanie s 

porozumením 

5. slovesá Motivačné: rozhovor, 

úlohy 

Expozičné: demonštrácia, 

samostatná práca,  

f: opakovanie, písomné 

opakovanie, du, 

brainstorming,  

 Klasická vh, práca 

s textom, samostatná 

práca, čítanie s 

porozumením 

6. zámená a číslovky Motivačné: rozhovor, 

úlohy 

Expozičné: demonštrácia, 

samostatná práca,  

f: opakovanie, písomné 

opakovanie, du, 

brainstorming, 

cvičenia na rozvoj 

komunikačných 

schopností 

 Klasická vh, práca 

s textom, samostatná 

práca, čítanie s 

porozumením 

7. príslovky, 

predložky 

Motivačné: rozhovor, 

Expozičné: demonštrácia, 

samostatná práca,  

f: opakovanie, písomné 

opakovanie, du,  

 

 Klasická vh, práca 

s textom, samostatná 

práca, čítanie s 

porozumením 

L    

1. ľudové piesne M: rozhovor, e: posluch, 

prednes, f: nácvik 

prednesu, nácvik spevu 

 Klasická vh, 

skupinová práca, práca 

s textom 

2. malé formy 

ľudovej slovesnosti 

M: rozhovor, f: uvádzanie 

vlastných príkladov, 

čerpanie z regionálnych 

materiálov 

 Klasická vh, 

skupinová práca, práca 

s regionálnym 

materiálom, 

prezentácia získaných 

poznatkov 

3. poézia nonsensu M: rozhovor, f: uvádzanie 

príkladov, rozbor textu, 

čítanie s porozumením 

 Klasická vh, 

skupinová práca, 

individuálna práca s 

textom 
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4. rozprávky M: motivačné čítanie, 

motivačný rozhovor, f: 

upevňovanie pojmov a 

opakovanie 

 Čítanie 

s porozumením, práca 

s textom, reprodukcia, 

ilustrácia, dotvorenie  

5. bájky M: rozhovor  Práca s textom 

6. povesti M: motivačné čítanie, 

motivačný rozhovor, f: 

upevňovanie pojmov 

a opakovanie, 

vyhľadávanie miestnych 

povestí z regiónu 

 Čítanie 

s porozumením, práca 

s textom, reprodukcia, 

ilustrácia, dotvorenie  

7. legendy M: motivačné čítanie, 

motivačný rozhovor, f: 

upevňovanie pojmov 

a opakovanie, 

vyhľadávanie miestnych 

legiend  

 Čítanie 

s porozumením, práca 

s textom, reprodukcia, 

dotvorenie 

8. príbehy zo života 

detí  

M: rozhovor, motivačné 

čítanie, e: samostatná 

práca, dotvorenie 

a dramatizácia príbehu 

 Klasická vh, 

samostatná práca, 

reprodukcia 

9. odborná literatúra M: motivačné čítanie, 

motivačný rozhovor, f: 

upevňovanie pojmov 

a opakovanie, 

vyhľadávanie  

 Čítanie 

s porozumením, práca 

s textom, reprodukcia, 

jednoduchý výklad 

10. dramatické 

umenie 

M: dialóg, oboznámenie 

sa s pojmami 

z dramatického umenia- 

dialogizácia, dramatizácia 

 Dialóg, skupinová 

práca, práca s textom 

11. komiks Čítanie ilustrácie, 

dotvorenie textu, vlastný 

komiks 

 Skupinová práca, 

práca v dvojiciach 

 

 

Učebné zdroje 

 

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

Názov 

tematického 

celku  

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 

knižnica ... ) 

SJ:  E. Tibenská, V: Patráš, M. 

Sedláková, , J. Sabol – 

Slovenský jazyk pre 5. ročník 

ZŠ učebnica 1., 2. diel  

meotar Gramatické tabule, 

slovníky (KSSJ, 

SSS, PSP, MFS, 

MSS), fólie  

Internet, 

časopisy, 

noviny 

 E. Tibenská, V: Patráš, M. 

Sedláková, , J. Sabol – 
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Cvičebnica 
L:  D. Petríková, R. Trutz, E. 

Greifová ,M. Morávková 

Magnetofón, 

cd-

prehrávač, 

video, TV 

Obrazové 

materiály, portréty, 

ilustrácie, 

magnetofónové 

nahrávky, cd, video 

Školská 

knižnica, 

knihy, 

časopisy, 

internet, 

encyklopédie 

 

Obsah vzdelávania 

Slovenský jazyk zahŕňa jazykovú zložku, slohovú zložku a literárnu zložku. Jazyková a slohová 

zložka nie sú vzájomne oddeľované, ale tvoria integrálnu súčasť vyučovania materinského jazyka. 

V rámci časovej dotácie sa uvádza týždenný počet hodín a ročný počet hodín:  

 

Ročník 5. 6. 7. 8. 9. 

Jazyková komunikácia: počet hodín týždenne 2 2 2 2 2 

Jazyková komunikácia: počet hodín ročne 66 66 66 66 66 

Komunikácia a sloh: počet hodín týždenne 1 1 1 1 1 

Komunikácia a sloh: počet hodín ročne 33 33 33 33 33 

Literatúra: počet hodín týždenne 2 2 2 2 2 

Literatúra: počet hodín ročne 66 66 66 66 66 

 

Učivo je osnované na základe vyčlenenia:  

a) jazykových javov v oblasti zvukovej stránky jazyka a pravopisu, lexikológie, morfológie, 

syntaxe, dejín jazykovedy a jazykovedy,  

b) javov v slohovej výchove zameraných na komunikatívnosť,  

c) literárnych javov týkajúcich sa všeobecných znakov literatúry, základných literárnych druhov 

a žánrov, kompozície literárneho diela, štylistiky literárneho textu, metriky a informácií 

o autoroch literárnych diel.  

 

Žiaci nadobúdajú veku primeranou formou poznatky zo zvukovej stránky jazyka a pravopisu, 

lexikológie, morfológie, zo syntaxe učivo o vetných členoch, skladoch a základné poznatky z oblasti 

súvetia, učia sa reprodukovať prečítané texty a na základe toho tvoriť vlastné texty. Prostredníctvom 

vlastného nárečia a sociolektu sa učia poznať a ovládať spisovný jazyka a učia sa kultúrne vyjadrovať 

ústnou i písomnou formou. V základných rysoch získavajú poznatky z histórie jazyka a jazykovedy.  
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Učebné osnovy zo slovenského jazyka a literatúry                                    

LITERATÚRA 

- všeobecne o literatúre 

- základné literárne druhy 

- základné literárne žánre 

- kompozícia literárneho diela 

- štylistika literárneho textu 

- metrika 

- informácie o autoroch literárnych diel 

5. ročník  základnej  školy 

Obsah vzdelávania 

Poézia 

I. TC: Ľudové piesne    8  vyuč. hod. 

II. TC: Malé formy ľudových slov.  4  vyuč. hod. 

III. TC: Poézia nonsensu   4 vyuč. hod. 

Próza 

IV. Rozprávky    16  vyuč. hod. 

V. Bájky     2 vyuč. hod. 

VI. Povesti     10 vyuč. hod. 

VII. Legendy     4 vyuč. hod. 

VIII. Príbehy zo života detí   8 vyuč. hod. 

IX. Odborná literatúra   5 vyuč. hod. 

X. Dramatické umenie   4 vyuč. hod. 

XI. Komiks     3 vyuč. hod. 

 

UČEBNÉ OSNOVY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A SLOHU 

I. Jazyková komunikácia 

- zvuková rovina jazyka a pravopis 

- lexikálna rovina 

- morfologická rovina 

- syntaktická rovina 

- dejiny jazyka a jazykoveda 
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II. Komunikácia a sloh 

- komunikácia ako zdroj informácií 

- ústny a písomný prejav 

- rozprávanie príbehov a zážitkov 

- vlastné tvorivé písanie 

- subjektívna a objektívna komunikácia 

 

I.   TC:  Opakovanie učiva    12 hodín 

II.  TC:  Podstatné mená     13 hodín 

III. TC:     Slovná zásoba    7 hodín 

IV. TC:   Prídavné mená    12 hodín 

V.  TC:     Slovesá     7 hodín 

VI.  TC:   Zámená, číslovky    5 hodín 

VII. TC:   Príslovky, predložky    3 hodiny 
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10. 1.1.  Učebný predmet: Anglický jazyk 

 

Charakteristika učebného predmetu 

Cudzie jazyky umožňujú poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich odlišné 

kultúrne tradície. Poskytujú prehĺbenie vedomosti a vzájomného medzinárodného porozume-nia 

a tolerancie a vytvárajú podmienky na spoluprácu škôl. 

Jazyk je chápaný ako znak národnej a individuálnej identity, ako prostriedok komuniká-cie 

a profesionálnej realizácie a prostriedok na vyjadrovanie citov a pocitov. Dobré zvládnu-tie jazykového 

učiva a najmä komunikatívnych kompetencií vytvára predpoklad schopnosti úspešne sa uplatniť na trhu 

práce a v súkromnom živote.Cudzie jazyky prispievajú  k pocho-peniu skutočnosti, ktoré presahujú 

oblasť vlastného jazyka a dávajú predpoklady komuniká-cie v rámci Európskej únie. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Hlavným cieľom je, aby žiaci nadobudli : 

- primerane veku rozvinuté kľúčové spôsobilosti (kompetencie), zmysluplné 

základné vedomosti a znalosti a vypestovaný základ záujmu o celoživotné učenie sa, 

- jasné povedomie národného a svetového kultúrneho dedičstva, 

- záujem a potrebu zmysluplnej aktivity a tvorivosti. 

Zámermi nižšieho sekundárneho vzdelávania sú tieto očakávania od žiaka: 

- osvojiť si základ všeobecného vzdelania poskytovaného školou, 

- mať záujem a potrebu učiť sa aj mimo školy, 

- osvojiť si a využívať efektívne stratégie učenia sa, 

- nadobudnúť primeranú úroveň komunikačných spôsobilostí a spolupráce, 

- mať rešpekt k druhým a zodpovedný vzťah k sebe a svojmu zdraviu. 

Cieľom vyučovania anglického jazyka na základnej škole je naučiť žiakov všetky formy 

dorozumievania sa v danom jazyku na stredne pokročilej úrovni. V súčasnosti majú žiaci stále viac 

možností uplatňovať svoje jazykové zručnosti pri hovorení, počúvaní, či už priamo cez živú osobu, 

alebo prostredníctvom rozhlasu a televízie. V čase rozvoja počítačovej techniky je písanie a čítanie v 

anglickom jazyku medzi ľuďmi na celom svete veľmi rozšírené. Preto je úlohou základnej školy, aby 

žiaci: 

 dostali pevné základy, na ktorých budú budovať svoje rečové zručnosti až do najvyššej možnej 

formy zvládnutia s dostatočným uplatnením v praxi 
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 boli vedení k samostatnosti v štúdiu jazyka tým, že majú dostatok priestoru pre intenzívnu a tvorivú 

prácu 

 sa naučili používať rôzne materiály na štúdium a vedeli pracovať so slovníkmi 

 dosiahli prechod z reproduktívnej do produktívnej formy komunikácie 

 mali schopnosť uplatniť svoje vedomosti z funkcie jazyka, t. j. vedeli sa dorozumieť v rôznych 

komunikačných situáciách, v rovnováhe so štruktúrou jazyka, t. j. mali primerané znalosti gramatiky 

 boli pripravení úspešne pokračovať v štúdiu na strednej škole 

 

Audio-orálny kurz 

Audio-orálny kurz je úvodnou časťou prípravy žiakov v prvom roku učenia sa angličtiny len 

rozprávaním a posluchom. Učiteľ ho absolvuje so žiakmi v dĺžke trvania 5 týždňov a v počte 20 

vyučovacích jednotiek. Obsahom kurzu je predstaviť angličtinu žiakom v jednoduchej a zábavnej 

forme. Žiaci sa učia básne, piesne, kreslia si, hrajú sa rôzne jazykové hry, veľa opakujú po učiteľovi, 

učia sa farby, čísla, vlastné mená, členov rodiny, predmety v triede, pohyby v triede, pokyny učiteľa v 

angličtine. Osvojujú si slovesá -to be, - to have got, zámená osobné, privlastňovacie, predložky miesta 

a pohybu, zaužívané frázy, jednoduché otázky.  

 

Lexika 

1. žiak si osvojí 400 - 450 nových slov, ich výslovnosť a pravopis, výber slov a slovných spojení je 

podmienený konverzačnými témami a používanými učebnicami; žiak rozlišuje synonymá (big, 

large, great; buy, get), antonymá (tall - short, open - shut), skratky, frázové slovesá (get up, put on, 

take off, turn down...) 

2. žiak si osvojí rozdiely v britskej a americkej lexike (flat - apartment, toilet - bathroom, ground floor 

- first floor, autumn - fall, sweet - candy, football - soccer), rozdiely v pravopise (programme - 

program) 

3. začína pracovať s dvojjazyčným slovníkom, oboznamuje sa s jednoduchým výkladovým slovníkom 

4. žiak sa naučí výrazy: noun, pronoun, preposition, verb, article, simple present tense, question 

 

Morfológia 

1. podstatné meno - jednotné, množné číslo; žiak rozlišuje nepravidelné množné číslo podľa kontextu; 

pravopis koncovky -s,-es; -y, -ies; predložkové pády; genitive "´s" 

2. prídavné meno: základné tvary krátkych prídavných mien (short, tall, big ...) 
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3. zámená: osobné; privlastňovacie; ukazovacie - this/that; učenie modelových otázok ako 

komunikačných fráz použitím opytovacích zámien (What´s your name?, Where is your school?) 

4. číslovky: základné 1 - 50; určovanie času; modelové vety (How old are you?) 

5. príslovky: príslovky času; miesta (len niektoré podľa kontextu) 

6. predložky: miesta (in, on, at, next to, under, in front of, behind); pohybu (up, down, to) 

7. spojky: and, or 

8. slovesá: to be, to have, to have got; can, must 

9. slovesné časy: jednododuchý prítomný čas; tvorenie otázky a záporu od slovesa - to be 

 

Syntax 

1. druhy viet podľa modálnosti a vetného obsahu: be, have got - otázka, zápor, záporná otázka 

2. slovosled: podmet, prísudok + príslovkové určenie miesta, času (at home, today...) 

3. stavba vety pomocou: there is/there are 

4. rozkaz pomocou - Let´s ... 

 

Zvuková a grafická podoba jazyka 

1. anglická abeceda - spelling 

2. výslovnosť "th" - znelé, neznelé, nácvik foném pomocou krátkych dialógov, riekaniek a piesní 

3. žiak si osvojí výslovnosť niektorých stiahnutých slovesných tvarov (I´m, he´s, she´s ...) 

 

Komunikačné situácie 

Žiak sa učí ustálené frázy pre jednotlivé komunikačné situácie. 

1. pozdravy 

2. zoznámenie sa 

3. predstavenie sa 

 

Rečové zručnosti 

1. Počúvanie: 

a) priame - žiak rozumie základné pokyny učiteľa, vie reprodukovať slová a jednoduché vety, vie 

reagovať na jednoduché otázky učiteľa 

b) nepriame - po vypočutí kvalitnej nahrávky žiak vie reprodukovať slová a jednoduché vety, dopĺňa 

informácie počas počúvania, pozornosť treba venovať výslovnosti, intonácii a skráteným slovesným 

tvarom 
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2. Hovorenie: 

a) opis obrázku, osoby; žiak vie súvisle povedať aspoň päť viet; žiak sa vie pýtať formou 

jednoduchých otázok, vie odpovedať na podobné otázky zadané učiteľom alebo žiakom 

 

3. Písanie: 

a) žiak vie napísať jednoduchý pozdrav 

 

4. Čítanie: 

a) žiak vie prečítať s porozumením základné pokyny k úlohám v učebnici 

b) žiak vie čítať s porozumením krátky text (4 -5 viet) 

Výchovné a vzdelávacie stratégie 

 

Podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky pri používaní a učení sa jazyka sa 

rozvíja celý rad kompetencií.  

Kompetencie definujeme ako súhrn vedomostí, zručností, postojov a hodnôt, ktoré umožňujú 

osobe konať. Preto základným princípom jazykového vzdelávania na báze kompetencií je zabezpečiť, 

aby učiaci sa:.  

 • dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal 

cudzincom, ktorí sú v jeho vlastnej krajine,  

 • dokázal vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria iným 

jazykom a sprostredkúvajú mu svoje myšlienky a pocity,  

 • viac a lepšie chápal spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo.  

II Všeobecné kompetencie  

Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale ktoré sú nevyhnutné 

pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností.  

Učiaci sa rozvíja všeobecné kompetencie tak, aby dokázal:  

 • získavať uvedomene nové vedomosti a zručnosti,  

 • opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich,  

 • uvedomovať si stratégie učenia pri osvojovaní si cudzieho jazyka,  

 • opísať rôzne stratégie učenia s cieľom pochopiť ich a používať,  

 • pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,  

 • dopĺňať si vedomosti a rozvíjať rečové zručnosti, prepájať ich s poznaným, systematizovať ich a 

využívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny život,  
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 • kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti svojho rozvoja,  

 • udržať pozornosť pri prijímaní poskytovaných informácií,  

 • pochopiť zámer zadanej úlohy,  

 • účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách,  

 • aktívne a často využívať doteraz osvojený jazyk,  

 • využívať dostupné materiály pri samostatnom štúdiu,  

 • byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.  

III Komunikačné jazykové kompetencie  

Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú učiacemu sa konať s použitím 

konkrétnych jazykových prostriedkov.  

Na uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa vyžaduje komunikačné správanie, ktoré je 

primerané danej situácii a bežné v krajinách, kde sa cudzím jazykom hovorí.  

Učiaci sa, ktorý dosiahne úroveň:  

 • rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším frázam, ktorých účelom je 

uspokojenie konkrétnych potrieb, tieto výrazy a frázy dokáže používať,  

 • dokáže predstaviť seba aj iných, dokáže klásť a odpovedať na otázky o osobných 

údajoch, ako napríklad kde žije, o ľuďoch, ktorých pozná a o veciach, ktoré vlastní,  

 • dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner v 

komunikácii rozpráva pomaly a jasne a je pripravený mu pomôcť.  

1 Jazyková kompetencia  

Učiaci  

           • používa iba základný rozsah jednoduchých výrazov týkajúcich sa osobných   

            údajov a potrieb konkrétneho typu,  

 • má základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovných spojení vzťahujúcich sa na 

dané konkrétne situácie,  

 • prejavuje iba obmedzené ovládanie základných gramatických štruktúr a typov viet, ktoré sú 

súčasťou osvojeného repertoáru,  

 • ovláda výslovnosť obmedzeného repertoáru naučených slov a slovných spojení zrozumiteľnú 

pre rodených hovoriacich, ktorí sú zvyknutí komunikovať s cudzincami,  

3 Písomný prejav  

Učiaci  

 • dokáže napísať krátky osobný list alebo pohľadnicu, napríklad pozdrav z dovolenky,  
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 • dokáže vyplniť jednoduché registračné formuláre s osobnými údajmi ako meno, štátna 

príslušnosť, adresa, telefón a podobne,  

 • dokáže napísať jednoduché slovné spojenia a vety o sebe a iných ľuďoch, o tom kde žijú a čo 

robia,  

 • vie si písomne vyžiadať informácie alebo ich podať ďalej,  

 • vie napísať jednoduché slovné spojenia alebo vety a použiť v nich spojovacie výrazy ako „a“, 

„ale“ alebo „pretože“.  

 

4 Ústny prejav  

Ústny prejav – dialóg  

Učiaci:  

 • dokáže komunikovať jednoduchým spôsobom za predpokladu, že jeho partner v komunikácii 

je pripravený zopakovať alebo preformulovať svoju výpoveď pri pomalšej rýchlosti reči, a že 

mu pomôže sformulovať, čo sa pokúša povedať,  

 • dokáže klásť a odpovedať na jednoduché otázky z oblasti jeho základných potrieb alebo na 

známe témy,  

 • používať jednoduché zdvorilostné formulácie ako pozdrav, lúčenie, opýtať sa niekoho ako sa 

má,  

 • vie predstaviť seba a iných a reaguje, keď ho predstavujú,  

 • rozumie každodenným výrazom, ktoré sú zamerané na uspokojenie jednoduchých 

konkrétnych komunikačných potrieb a vie reagovať na jednoduché informácie, ktoré sa dozvie,  

 • rozumie otázkam a pokynom, jednoduchému opisu cesty, vie niekoho o niečo požiadať a 

niekomu niečo oznámiť.  

Ústny prejav – monológ  

Učiaci sa:  

 • dokáže využívať jednoduché slovné spojenia a ucelenými vetami opísať seba, miesto, kde žije, 

čo robí a ľudí, ktorých pozná.  

 • dokáže odpísať známe slová a krátke slovné spojenia, napríklad jednoduché pokyny alebo 

inštrukcie, názvy každodenných predmetov, názvy obchodov a bežne používané ustálené 

spojenia,  

 • dokáže vyhláskovať svoju adresu, štátnu príslušnosť a ostatné osobné údaje.  
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Sociolingvistická kompetencia  

Učiaci sa na úrovni  

 • dokáže nadviazať základnú spoločenskú konverzáciu tak, že použije najjednoduchšie spôsoby 

vyjadrenia zdvorilosti: dokáže pozdraviť aj rozlúčiť sa, predstaviť sa, poďakovať, ospravedlniť 

sa, atď.  

3 Pragmatická kompetencia  

Učiaci sa na úrovni  

 • dokáže spájať slová alebo skupiny slov pomocou najzákladnejších lineárnych spojovacích 

výrazov, napríklad „a“ alebo „potom“,  

 • dokáže zvládnuť veľmi krátke izolované a väčšinou vopred naučené výpovede, ktoré sú 

poznamenané mnohými pauzami, nevyhnutnými na hľadanie výrazových prostriedkov, na 

artikuláciu menej známych slov a na pokusy o vhodnejšiu formuláciu.  

IV Komunikačné zručnosti  

Komunikačné zručnosti nemožno chápať izolovane, pretože sa navzájom prelínajú a dopĺňajú 

(integrované zručnosti).  

1 Počúvanie s porozumením  

Učiaci:  

 • dokáže rozoznať známe slová a najzákladnejšie slovné spojenia týkajúce sa jeho samého, jeho 

rodiny a bezprostredného konkrétneho okolia, keď ľudia hovoria pomaly a jasne,  

 • rozumie, ak sa hovorí veľmi pomaly a pozorne, a ak dlhšie pauzy poskytujú čas na pochopenie 

zmyslu,  

 • rozumie jednoduchým pokynom, ktoré sú pomaly a zreteľne adresované a dokáže porozumieť 

krátkemu jednoduchému popisu cesty.  

 2 Čítanie s porozumením  

Učiaci  

 rozumie známym menám, názvom, slovám a veľmi jednoduchým vetám, napríklad na 

oznámeniach a plagátoch alebo v katalógoch, na pohľadniciach,  

 • rozozná základné slovné spojenia v jednoduchých oznamoch z každodenného života,  

 • dokáže si pri jednoduchšom informačnom materiály a krátkych, jednoduchých opisoch urobiť 

predstavu o obsahu, najmä ak má k dispozícii vizuálnu pomoc,  

 • rozumie krátkemu jednoduchému písomnému popisu cesty.  
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Stratégia vyučovania 

Vo vyučovaní sa budú uplatňovať metódy, postupy a formy práce: 

Názov tematického 

celku 

        Stratégia vyučovania 

Metódy Postupy Formy práce 

Pozdravy,pokyny 

abeceda,predlož-

ky,čísla 

Motivačné: motivačný 

rozhovor, riadený 

rozhovor, Expozičné: 

riadený rozhovor,  

samostatná práca, situačná 

metóda, inscenačná 

metóda,pozorov,Fixačné: 

opakovanie, 

precvičovanie, riadený 

rozhovor, cvičenia, 

transfer 

hra, hranie scénok, 

hranie rolí, 

dramatizácia, 

aktivity, zážitkové 

učenie,posluch 

nahrávky 

- klasická vyuč. hodna 

- práca v dvojiciach 

- samostatná práca 

- skupinová práca 

Sloveso “byť” v texte Motivačné: motivačný 

rozhovor,opakovanie  

, riadený rozhovor, 

brainstorming 

Expozičné: riadený 

rozhovor,  samostatná 

práca, situačná metóda, 

inscenačná metóda, 

pozorovanie  

Fixačné: opakovanie, 

precvičovanie riadený 

rozhovor, cvičenia, 

transfer 

hra, hranie scénok, 

hranie rolí, 

dramatizácia, 

aktivity, zážitkové 

učenie,posluch 

nahrávky 

- klasická vyuč. hodna 

- práca v dvojiciach 

- samostatná práca 

- skupinová práca 

Sloveso “ have got” v 

texte 

Motivačné: motivačný 

rozhovor,opakovanie  

, riadený rozhovor, 

brainstorming 

Expozičné: riadený 

rozhovor,  samostatná 

práca, situačná metóda, 

inscenačná metóda, 

pozorovanie  

Fixačné: opakovanie, 

precvičovanie  

riadený rozhovor, 

cvičenia, transfer 

hra, hranie scénok, 

hranie rolí, 

dramatizácia, 

aktivity, zážitkové 

učenie,posluch 

nahrávky 

- klasická vyuč. hodna 

- práca v dvojiciach 

- samostatná práca 

- skupinová práca 
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Jednoduchý prítomný 

čas 

Motivačné: motivačný 

rozhovor,  

problémové úlohy, riadený 

rozhovor, brainstorming 

Expozičné: riadený 

rozhovor,  samostatná 

práca, situačná metóda, 

inscenačná metóda, 

pozorovanie  

Fixačné: opakovanie, 

precvičovanie, anketové 

metódy , riadený rozhovor, 

cvičenia, transfer 

hra, hranie scénok, 

hranie rolí, 

dramatizácia, 

aktivity, zážitkové 

učenie,posluch 

nahrávky 

- klasická vyuč. hodna 

- práca v dvojiciach 

- samostatná práca 

- skupinová práca 

Slovesa” must,can” Motivačné: motivačný 

rozhovor,opakovanie  

, riadený rozhovor, 

brainstorming 

Expozičné: riadený 

rozhovor,  samostatná 

práca, situačná metóda, 

inscenačná metóda, 

pozorovanie  

Fixačné: opakovanie, 

precvičovanie riadený 

rozhovor, cvičenia, 

transfer 

hra, hranie scénok, 

hranie rolí, 

dramatizácia, 

aktivity, zážitkové 

učenie,posluch 

nahrávky 

- klasická vyuč. hodna 

- práca v dvojiciach 

- samostatná práca 

- skupinová práca 

Priebehový prítomný  

čas 

Motivačné: motivačný 

rozhovor, riadený 

rozhovor, Expozičné: 

riadený rozhovor,  

samostatná práca, situačná 

metóda, inscenačná 

metóda,pozorov,Fixačné: 

opakovanie, 

precvičovanie, riadený 

rozhovor, cvičenia, 

transfer 

hra, hranie scénok, 

hranie rolí, 

dramatizácia, 

aktivity, zážitkové 

učenie,posluch 

nahrávky 

- klasická vyuč. hodna 

- práca v dvojiciach 

- samostatná práca 

- skupinová práca 

Opis postavy Motivačné: motivačný 

rozhovor, riadený 

rozhovor, Expozičné: 

riadený rozhovor,  

samostatná práca, situačná 

metóda, inscenačná 

metóda,pozorov, 

Fixačné: opakovanie, 

precvičovanie, riadený 

rozhovor, cvičenia, 

transfer 

hra, hranie scénok, 

hranie rolí, 

dramatizácia, 

aktivity, zážitkové 

učenie,posluch 

nahrávky 

- klasická vyuč. hodna 

- práca v dvojiciach 

- samostatná práca 

- skupinová práca 
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Učebné zdroje 

Názov thematického 

celku 

Odborná 

literatúra 

Didktická 

technika 

Materiálne 

vyučovacie prostr. 

Ďalšie zdroje 

Pozdravy,pokyny 

abeceda,predložky,čísla 

Project 

English 

1,Work-book 

1, TB l 

CD prehravač, 

 

Čas.Hello,Mapy, 

Slovník obráz-

kový,karičky s 

číslami 

internet 

Sloveso “byť” v texte Project En-

glish 1,Work-

book 1, TB l 

CD prehravač Čas.Hello,Mapy, 

Slovník obráz-

kový, 

internet 

Sloveso “ have got” v 

texte 

Project En-

glish 1,Work-

book 1, TB 

CD prehravač Čas.Hello,Mapy, 

Slovník obráz-

kový, 

internet 

Jednoduchý prítomný 

čas 

Project En-

glish 1,Work-

book 1, TB l 

CD prehravač Čas.Hello,Mapy, 

Slovník obráz-

kový, 

internet 

Slovesa” must,can Project En-

glish 1,Work-

book 1, TB l 

CD prehravač Čas.Hello,Mapy, 

Slovník obráz-

kový, 

internet 

Priebehový prítomný  

čas 

Project En-

glish 1,Work-

book 1, TB 1 

CD prehravač Čas.Hello,Mapy, 

Slovník obráz-

kový, 

internet 

Opis postavy 
Project En-

glish 1,Work-

book 1, TB 

CD prehravač Čas.Hello,Mapy, 

Slovník obráz-

kový, 

internet 
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Obsah vzdelávania 

Piaty ročník 

4 hodiny týždenne, 132 hodín ročne 

 Tématické okruhy Čas. 

dotácia 

1. Pomenovanie vecí,čísla,nácvik abecedy,predložky in,on,under 

Uvedenie stavby This is, that is,predstavenie sa, pozdravy 

20 VH 

2. Sloveso :to be,zápor,skrátené tvary,písom. Prejav,písanie poh- 

ľadnice,privlasňovacie príd. mená,projekt  

24VH 

3. Nácvik this, these,množ. číslo podst. mená, sloveso : have got, 

otázka a zápor,nácv. písania listu, projekt ,škola-údaje   

24 VH 

4. Určenie času, jednoduchý prítomný čas v oznamovecej,opyto- 

vacej zápornej vete,denný režim , voľný čas  

20 VH 

5. Sloveso :can, rozšírenie predložky,nácvik there is, there are, 

project,sloveso must vo vete  

24 VH 

6. Priebehový prítomný čas , rozlíšenie jednoduchý a priebehový 

dej, “how much” vo vete,project,upevňovanie učiva  

24 VH 

  

Šiesty ročník 

3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne 

 Tématické okruhy Čas. 

dotácia 

1. Opakovanie a prehlbenie učiva 5.ročníka,radové číslovky,opis 

obrázku, rozprávanie o sebe, projekt 

15 VH 

2. Opis zvieraťa,ľudské telo,nepravidelné podstatné mená v mno- 

žnom čísle,ukazovacie zámena, projekt 

18 VH 
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3. Jednoduchý minulý čas s” to be”, opytovacie zámena, príslov- 

ky času, slovosled,projekt  

18 VH 

4. “Going to” vo vete ,reagovanie v danej situácii,podanie infor- 

mácie, how much a how many vo vete projekt 

15 VH 

5. Opis krajiny, stupňovanie krátkych prídavných mien, striedanie  

foriem čítania, písanie pozdravov-Valentín,projekt  

18 VH 

6. Frekvenčné príslovky, modálne slovesa vo vete,upevňovanie 

používania gramat. časov , projekt 

15 VH 

 

Lexika 

1. žiak si osvojí 350 - 400 nových výrazov a pravopis, rozlišuje synonymá, antonymá, frázové slová 

(come on, go ahead, look up); skratky, tvorenie slov pomocou predpôn a prípon (happy - unhappy - 

happiness), výber slov a slovných spojení je prispôsobený daným konverzačným témam a 

používaným učebniciam 

2. idiómy v rozsahu učiva 

3. rozdiely v britskej a americkej lexike - podľa kontextu, tém, použitých materiálov 

4. žiak používa dvojjazyčný slovník, naďalej sa oboznamuje s elementárnym výkladovým slovníkom 

5. žiak si osvojí výrazy: adjective, adverb of time, possessive pronoun, genitive, definite, indefinite 

article, word order, present continuous tense, simple past tense 

 

Morfológia 

1. podstatné meno - nepravidelné množné číslo (podľa kontextu); počítateľné, nepočítateľné člen 

neurčitý, určitý 

2. prídavné meno: krátke - stupňovanie, nepravidelné: good - better - the best 

3. zámená: osobné; privlastňovacie; ukazovacie (these, those); opytovacie (who, what, when, where) 

4. číslovky: základné do 100, radové 1 - 31; neurčité (much, many, a lot of); určovanie času; dátumy 

5. príslovky: času; spôsobu (tvorenie pomocou -ly), frekvenčné príslovky (every, always) 

6. predložky: miesta (above, between, among, inside, outside); času (in, on, at); pohybu (across, from) 

7. spojky: but, because 

8. slovesá: pravidelné; nepravidelné (be, have, get, do, go, say, know, make, come, think, write, read - 

ostatné podľa kontextu), modálne - have to 
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9. slovesné časy: prítomný priebehový čas jednoduchý minulý čas; zápor pomocou  - do, does 

 

Syntax 

1. druhy viet podľa modálnosti a obsahu: otázka, zápor, záporná otázka pomocou - do, does; can, must 

- otázka, zápor 

2. slovosled: podmet, prísudok, predmet, príslovkové určenie miesta, času 

3. there is, there are - tvorenie otázky, záporu 

4. žiak si osvojí, vo forme komunikačnej frázy, predložku na konci doplňujúcej otázky (napr.: Where 

are you from?) 

 

Zvuková a grafická podoba jazyka 

1. žiak si osvojí správnu výslovnosť koncoviek - s, es; ed; postupne si osvojí medzinárodné znaky 

fonetického prepisu; slovný a vetný prízvuk; intonáciu otázky 

2. žiak si osvojí výslovnosť najbežnejšie používaných stiahnutých slovesných tvarov 

 

Komunikačné situácie 

1. poďakovanie 

2. ospravedlnenie 

 

Rečové zručnosti 

1. Počúvanie: 

a) priame - komunikácia v triede učiteľ - žiak, žiak - žiak 

b) nepriame - počúvanie nahrávky so zameraním na doplnenie informácií počas počúvania, pričom 

nahrávka je zostavená ako krátky súvislý text alebo dialóg 

2. Hovorenie: 

a) žiak vie jednoducho opísať seba, obrázok, situáciu 

b) použitím naučených fráz sa vie pýtať a odpovedať (Where do you live? It´s on the right.) 

c) vo forme rozprávania vie žiak vyjadriť, čo má alebo nemá rád (like, dislike) 

d) úloha rolí („role play“) - riadená 

3. Písanie: 

a) žiak vie napísať jednoduchý list, pozdrav 

b) vyplniť jednoduchý dotazník s doplnením osobných údajov 

4. Čítanie: 
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a) žiak číta jednoduchý text, pochopí hlavnú myšlienku 

b) žiak hľadá jednotlivé špecifické informácie v texte 

c) žiak číta s porozumením, vie reprodukovať prečítaný text pomocou jednoduchých viet 

 

Siedmy  ročník 

3 hodiny týždenne,99 hodín ročne 

 Tématické okruhy 

 

Čas. 

dotácia 

1. Predstavenie sa , opakovanie minulý čas, opis rodiny, komuni- 

kačné frázy, zachytenie hlavnej myšlienky,projekt 

15 VH 

2. Precvičenie gramatických časov, sloveso “like +ING,komuni- 

kačné frázy,opis udalosti zo života,projekt 

12 VH 

3. Buducnosť pomocou “will”, komunikačné frázy,zachytenie  

informácie z textu,projekt 

12 VH 

4. Porovnanie prítomných a minulých časov, slovosled v anglic- 

kej vete,project, komunikačné frázy 

12 VH 

5.  Mesto London , opis a orientácia, komunikačné situácie a 

frázy, opakovanie určitý a neurčitý člen,projekt 

12 VH 

6. Porovnanie prítomných a minulých časov, slovosled v anglic- 

kej vete,predprítomný čas,projekt 

12 VH 

7. Slovesa “ must,needn´t,mustn´t,should,can “ vo vete, porovna- 

nie škôl,vyjadrenie rady a pokynou, projekt  

12 VH 

8. Predpítomný čas určený slovom ever, never,číslovky do 1000, 

komunikačné frázy, opakovanie učiva, projekt 

12 VH 

 

Lexika 

1. žiak si osvojí 350 - 400 nových slov a slovných spojení, ich výslovnosť, pravopis, rozlišuje 

synonymá, antonymá, frázové slovesá (look after, make up), skratky, idiómy; tvorenie slov 
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pomocou predpôn a prípon, výber lexiky určujú odporúčané komunikačné situácie a konverzačné 

témy 

2. žiak si osvojí pravopis písania veľkých písmen 

3. žiak si dopĺňa slovnú zásobu o lexiku, ktorá je odlišná v britskej a americkej angličtine 

4. žiak sa učí používať elementárny výkladový slovník, pohotovo používa dvojjazyčný slovník 

5. žiak si osvojí výrazy: adverb of place, adverb of manner, future tense, present perfect tense 

Morfológia 

1. podstatné meno: pravopis množného čísla -f, -fe, -ves, počítateľné, nepočítateľné kvalifikovať (a bar 

of..., a tin of...), nulový člen 

2. prídavné meno: nepravidelné - bad - worse - the worst, stupňovanie krátkych prídavných mien -er, 

the - est; nepravidelné  far - further - the furthes; pravopis: big - bigger/easy - easier; stupňovanie 

pomocou more, the most 

3. zámená: opytovacie (why, whose, which, how); neurčité (other, others, one/ones, some, any) 

4. číslovky: základné do 1000;  radové do 100, násobné (once, twice, three times) 

5. príslovky: frekvenčné príslovky always, sometimes, often, never, every 

6. predložky: miesta (below); času in, on, at; pohybu (along, over, towards, away from) 

7. slovesá: modálne, may, could, be able to; rozširovať počet zvládnutých pravidelných a 

nepravidelných slovies podľa kontextu 

8. slovesné časy: budúci čas pomocou will, shall; predprítomný čas; vyjadrenie budúcnosti pomocou 

prítomného času priebehového 

Syntax 

1. druhy viet podľa modálnosti a obsahu: Otázka na podmet (Who went there?) 

2. slovosled: podmet, prísudok, predmet, príslovkové určenie spôsobu, miesta, času 

3. krátka prídavná otázka: žiaci si osvoja len ako lexikálnu jednotku (He is good, isn´t he?) 

4. tvorenie otázky a záporu v prítomnom, minulom aj budúcom čase; pravidlo jedného záporu v 

anglickej vete 

Zvuková a grafická podoba jazyka 

1. žiak si osvojí výslovnosť stiahnutých slovesných tvarov a pozná ich aj v grafickej podobe (´s = is, 

has) 

2. žiak vie rozlíšiť význam slova, ktorý sa mení podľa slovného prízvuku 

3. žiak si osvojuje medzinárodnú transkripciu 

 

Komunikačné situácie 
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1. požiadanie 

2. podanie informácie a prijatie informácie 

Rečové zručnosti 

1. Počúvanie: 

a) priame - žiak rozumie komunikácii, ktorá prebieha v triede nielen s učiteľom, ale aj so spolužiakom 

b) nepriame - žiak vie zachytiť informácie z textu a vie odpovedať na vopred zadané otázky 

2. Hovorenie: 

a) žiak sa postupne zdokonaľuje v rôznych formách opisu 

b) v rozprávaní použije minulý a budúci čas 

c) úloha rolí („role play“) je riadená, žiak imituje osobu a situáciu podľa vopred vybratej témy 

3. Písanie: 

a) žiak vie napísať jednoduchý životopis podľa vopred danej osnovy 

4. Čítanie: 

a) forma čítania ostáva ako v nižších ročníkoch, je doplnená o tiché, časovo limitované čítanie s 

porozumením 

 

 

Ôsmy ročník 

3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne 

 Tématické okruhy 

 

Čas. 

dotácia 

1. Predstavenie sa , opakovanie časov, formálny list, komuni- 

kačné frázy, zachytenie hlavnej myšlienky,projekt 

15 VH 

2. Predprítomný čas – opakovanie, určený slovom since,for,opis 

osoby,oblečenie,komunikačné frázy,projekt  

12 VH 

3. Porovnanie prítomných a minulých časov, slovosled v anglic- 

kej vete,project, komunikačné frázy 

12 VH 

4. Buducnosť pomocou “can,must”,komunikač. frázy,zachytenie  

informácie z textu,projekt 

12 VH 

5.  Precvičenie gramatických časov, sloveso +ING,komuni- 12 VH 
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kačné frázy,opis udalosti zo života,projekt 

6. Porovnanie predprítom. a minulých časov, slovosled v anglic- 

kej vete,komunikačné frázy,projekt 

12 VH 

7. Buducnosť pomocou - komunikačné frázy,opakovanie čísel, 

Zachytenie informácie z textu,projekt  

12 VH 

8. Trpný rod slovies,slovosled anglickej vety,počasie- podanie 

informácie, opakovanie učiva, projekt 

12 VH 

 

Lexika 

1. žiak si osvojí 350 - 400 nových slov a slovných spojení, ich výslovnosť a pravopis, pravopis 

veľkých písmen synonymá, antonymá, tvorenie slov pomocou predpôn a prípon, skratky, idiómy; 

výber lexiky zodpovedá komunikačným situáciám a konverzačným témam 

2. žiak sa naďalej zdokonaľuje v práci s elementárnym výkladovým slovníkom a dvojjazyčným 

slovníkom 

3. žiak si osvojí výrazy: past continuous tense, near future, passive voice, conditional, gerund 

 

Morfológia 

1. podstatné meno: opakovanie z predošlých ročníkov 

2. prídavné meno: far - further - the furthest; porovnávanie as...as; not so...as; than 

3. zámená: neurčité (both, neither, another, all, none, every, each) 

4. číslovky: základné do milión 

5. príslovky: stupňovanie pomocou more, the most 

6. predložky: pohybu (into, onto, out of, from...to), času (during, before, after) 

7. slovesá: might shall, should, will, would vo funkcii zdôraznenia povinnosti, zdvorilostné frázy a 

pod. 

8. slovesné časy: minulý priebehový, blízka budúcnosť, gerundium (vo funkcii podmetu alebo 

predmetu vety) 

 

Syntax 

1. trpný rod: prítomný (The window is broken.) 

2. podmienkové vety - nulová podmienka (If the weather is nice we like to walk in the park.) 
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3. prídavná otázka (question tag) - gramatický jav učiť ako lexikálnu jednotku 

 

Komunikačné situácie 

1. žiak vie vyjadriť svoj názor, súhlas, nesúhlas 

2. žiak vie dohodnúť stretnutie 

 

Rečové zručnosti 

1. Počúvanie: 

a) priame - počúvanie a reakcia na hovorenie učiteľa a žiaka 

b) nepriame - počúvanie kvalitne nahratého autentického textu (reklama, predpoveď počasia, krátke 

správy) 

2. Hovorenie: 

a) opis, inštrukcia, rozprávanie sa zdokonaľujú (obsah a rozsah, zameranie na správne použité 

gramatické javy) 

b) „role play“ - riadená a voľná (napr.: žiak dostane za úlohu kúpiť lístky do kina, sám si musí zostaviť 

dialóg s partnerom) 

3. Písanie: 

a) na základe prebratej lexiky žiak vie zostaviť osnovu a k nej napísať text 

b) žiak vie vyplniť tlačivo, uviesť osobné údaje 

4. Čítanie: 

a) žiak číta anglický text z dostupných materiálov ako sú časopisy, knihy (greaded readers) pomocou 

slovníka 

b) žiak vie zistiť hlavnú myšlienku z textu, pri čítaní vyhľadáva dôležité informácie, číta potichu 

s porozumením 

 

Deviaty ročník 

3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne 

 Tématické okruhy 

 

Čas. 

dotácia 

1. Email-písanie , opakovanie časov, vzťažné vety, komuni- 

kačné frázy, zachytenie hlavnej myšlienky,projekt 

15 VH 

2. Prítomný čas – opakovanie, gerundium vo vete,like-dislike, 12 VH 
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osoby-oblečenie,komunikačné frázy,projekt  

3. Porovnanie prítomných a minulých časov, slovosled v anglic- 

kej vete,project, komunikačné frázy 

12 VH 

4. Tvorenie otázok, vyjadrovanie názoru, písanie o sebe podľa 

predlohy,komunikačné frázy, projekt 

12 VH 

5.  Podmiekové vety- druhá podmienka,zámena myself.themselves 

frázové slovesa,tvorenie slov príponami,projekt 

12 VH 

6. “Used to “ v komunikácii, písanie listu-vysvetlenie problému, 

opakovanie členov,komunikačné frázy , projekt 

12 VH 

7. Podmiekové vety –prvá podmienka, písanie email správy, frá- 

zové slovesa,komunikačné frázy,projekt   

12 VH 

8. Trpný rod sloviesprít.a min.,slovosled anglickej vety, podanie 

informácie, opakovanie učiva, projekt 

12 VH 

 

Lexika 

1. žiak si osvojí 350 - 400 nových slov a slovných spojení, ich výslovnosť a pravopis, synonymá, 

antonymá, tvorenie slov pomocou prípon a predpôn, idiómy; učí sa chápať viacvýznamovosť slova 

(chair, head); výber lexiky je daný odporúčanými konverzačnými témami a doplnkovým materiálom 

2. žiak pohotovo používa dvojjazyčný a elementárny výkladový slovník 

3. žiak si osvojí výrazy: reported speech, past perfect tense, conditional, gerund 

 

Morfológia 

1. podstatné meno: opakovanie z predošlých ročníkov 

2. prídavné meno: stupňovanie dvojslabičných prídavných mien pomocou more, the most (more tired, 

the most tired) 

3. zámená: vzťažné (who, which, that), samostatné privlastňovacie (mine, yours...), zvratné a 

zdôrazňovacie (myself, yourself....) 

4. číslovky: matematické úkony, desatiny, zlomky 

5. príslovky: nepravidelné stupňovanie (well, badly, little, much, far) 

6. predložky: opakovanie z predošlých ročníkov 
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7. slovesá: to be allowed to, used to 

8. slovesné časy: gerundium po slovesách - like, enjoy, prefer, stop, start, need 

 

Syntax 

1. podmienkové vety: prvá, druhá podmienka (If it rains I will not come. If they came I would ask 

them.) 

2. trpný rod - (It was prepared.) 

3. nepriama reč: prítomný čas sa mení na minulý 

4. vzťažné vety 

 

Komunikačné situácie 

1. príkazy, zákazy 

2. zdôvodnenie tvrdenia 

Rečové zručnosti 

1. Počúvanie: 

a) priame - konverzácia v triede je v angličtine 

b) nepriame - počúvanie rôznych nahrávok, ktoré musia byť kvalitne nahraté, žiak sa vyjadruje k 

obsahu, zaujme vlastné stanovisko 

2. Hovorenie: 

a) rozprávanie - zážitky, príbehy 

b) diskusia v triede 

c) úloha rolí („role play“) - voľná 

3. Písanie: 

a) žiak vie zostaviť osnovu a k nej napísať text 

b) žiak vie zostaviť jednoduchú žiadosť, pozvanie 

4. Čítanie: 

a) žiak číta texty z dostupných materiálov, naďalej si osvojuje rôzne formy čítania 

b) na základe prečítaného materiálu žiak komunikuje, diskutuje v triede 

 

Konverzačné okruhy 

Konverzačné okruhy sú dané pre 5. - 9. ročník, precvičujú sa v jednotlivých ročníkoch. Učiteľ dbá, aby 

sa jednotlivé témy postupne vo vyšších ročníkoch rozširovali v obsahu a rozsahu. Zoznam 

odporúčaných okruhov má učiteľ prebrať. Nie je záväzné pracovať len s danými okruhmi. Učiteľ si 
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môže pribrať aj ďalšie, ak má vhodný materiál, pričom je dôležité dbať na medzipredmetové vzťahy 

(zemepis, dejepis, hudobná výchova a pod.). 

 

1. Family 

a) Me and My Family; b) My Home, My Room, Our Flat, House; c) Town, Village Where We Live 

2. My Life 

a) My Interests, Speaking about Myself; b) My Friends; c) Leisure Time 

3. Home Country 

a) Our Capital Town; b) Places of Interests; c) The Life in My Country 

4. School 

a) Life in School; b) Subjects I Like/Dislike; c) Ambitions, Professions 

5. Meals 

a) Food, Meals, Diet, Nutrition; b) How to Prepare Some Dishes 

6. Clothes 

a) Different Kinds of Clothes; b) Parts of Clothes; c) Sports Wear; d) Buying Clothes 

7. People 

a) Countries, Peoples, Languages; b) Countries Where English Is Spoken; c) Holidays, Festivals 

8. Nature 

a) Pets; b) Countryside; c) Save the Animals; d) Environment - Pollution, Greenhouse Effect 

9. Travelling 

a) My Summer/Winter Holiday b) Travelling; c) Hotels, Restaurants, Post Office 

10. Health and Disease 

a) How to Keep Healthy; b) Injuries; c) First Aid 

11. Time, Weather 

a) What´s the Time; b) Seasons; c) Different Kinds of Weather; d) Weather Forecast 

12. Hobby 

a) Music; b) Sport; c) Reading 

 

Štandard kompetencií, ktoré má žiak v jednotlivých tematických okruhoch učiva získať: 

V každodenných situáciách  žiaci vedia, ústne aj písomne, primeraným spôsobom: 

1. pozdraviť sa a odpovedať na pozdrav, rozlúčiť sa 

2. začať  rozhovor, pokračovať v ňom a ukončiť rozhovor 

3. osloviť niekoho, predstaviť seba aj iných ľudí a opýtať ako sa kto má 
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4. poprosiť a poďakovať  

5. ospravedlniť sa 

6. pýtať sa a odpovedať na otázky  

7. používať zaužívané frázy pri telefonovaní a v korešpondencii 

8. vyjadriť súhlas/ nesúhlas, odmietnutie, nezáujem, radu, zákaz 

9. vyjadriť radosť / sklamanie, prekvapenie, želanie, spokojnosť, nespokojnosť 

10. prijať pozvanie a vyjadriť pozvanie  

11. vyjadriť / zistiť zámer, ponuku, radu  

12. vyhľadať a poskytnúť informácie/ požiadať o informácie  

 

Žiaci porozumejú: 

- vety, výrazy a slová, ktoré sa ich bezprostredne týkajú 

- hlavné myšlienky  nahrávok  a textov, ktoré sú im známe a obsahujú minimálny počet neznámej 

slovnej zásoby  

Žiaci: 

- vedia rozlíšiť v texte základné a rozširujúce informácie 

- vedia zachytiť špecifické informácie z textov, ktoré sa týkajú daných tematických     okruhov 

- porozumejú  textom  pomocou neverbálnych znakov  (gestá, mimika, reč tela,...) v     

priamej komunikácii.  

- vedia odhadnúť z kontextu význam neznámych slov 

 

Žiaci vedia: 

- vyhľadať hlavnú myšlienku v texte, ktorý má minimálny počet neznámych slov (asi 5%).   

- vyhľadať špecifické informácie v jednoduchých textoch  

- v texte  rozlíšiť podstatné informácie od nepodstatných 

- vyhľadať relevantné informácie z obrázkov, grafov, tabuliek, ktoré sprevádzajú písaný 

text 

Žiaci sa dokážu vyjadriť  jednoduchým spôsobom v situáciách, ktoré sú spojené s tematickými 

okruhmi formou monológu aj dialógu.  

Žiaci  vedia: 

- nadviazať krátky dialóg na tému, ktorá im je blízka 

- klásť otázky k danej téme z každodenného života, ktorá  im je blízka a tiež odpovedať na otázky  

- rozprávať o bežných témach a vymieňať si pritom jednoduché informácie 
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- jednoduchými vetami opísať seba, svoju rodinu, iných ľudí, spôsob života a ich činnosť v škole 

- vyjadriť čas, deň, mesiac, dátum 

- jednoducho opísať, čo robili v minulosti 

- načrtnúť svoje plány do budúcnosti 

- vyjadriť v krátkosti jednoduchými vetami, názor na daný problém, otázku, ktorá sa týka 

stanovených tematických okruhov 

- zostaviť krátke rozprávanie  

- zreprodukovať obsah krátkeho, jednoduchého textu 

- (odporúčaná dĺžka opisu, rozprávania je 120 –140 slov). 

Žiaci vedia jednoduchým spôsobom opísať a porozprávať o: 

- mieste, kde bývajú 

- veciach v ich okolí (napr. o dome, obľúbenej veci ) 

- svojom dennom režime a ostatných témach týkajúcich sa určených tematických okruhov 
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V 

Mes. 

    Témat.celok   

Ph 

Obsahový štandard                   

                            

 Výkonový štandard            

  

         

        

Prier.témy Poznámky. 

Téma       Pojmy Vzdel.výst. Krit.hodn. 

Sep. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Hello 1 

 

1 

 

1 

Pozdravy 

 

Predstavenie sa 

 

Zoznamovania 

Druhy pozdravov 

 

Názvy krajín 

Žiak má: 

vedieť sa 

predstaviť 

Žiak: 

použil nacvičené 

situačné frázy 

Osobnostný 

a sociálný 

rozvoj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Začíname 1 

 

1 

 

1 

 

1 

Čísla 

 

Telefonovanie 

 

Ukážky sitácii 

 

Precvičovanie 

Čísla do 100 Počítať do 

100 

-rozlíšiť 

telefónne 

číslo 

-rozlíšiť 

podobnosť 

čísel 14-40 

správne 

vyslovoval čísla 

do 100 

-vnímal odlišnú 

výslovnosť čísel 

13-30,14-

40,..,19-90 

Osobnostný 

a sociálný 

rozvoj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Pomenovanie vecí 2 

 

 

 

 

 

2 

Priradzovanie 

slovných poj-mov 

veciam 

 

 

 

Precvičovanie 

otázka - odpoveď 

Názvy vecí v cu-

dzom jazyku 

 

 

 

 

 

Farba a 

vlastnostivecí 

Opýtať sa 

jednoducho a 

zároveň 

odpovedať 

Presne vyslovil 

pomenovanie 

konkrétnej veci 

 

Rozlišoval farby 

Multikultu- 

lárna výchova  
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Žiaci vedia: 

- v súlade s pravopisnými normami správne používať dané jazykové prostriedky   

- vhodne usporiadať obsah svojho písomného prejavu do odsekov 

- písať jednoduchú korešpondenciu a odpovedať na ňu, napr. pohľadnicu, blahoželanie ( v 

rozsahu asi 20 – 40 slov ) 

-  vypracovať osnovu k textu a na jej základe napísať súvislý text, napr. osobný list ( 

v rozsahu 90 -100 slov) 

- napísať poznámky a odkazy týkajúce sa každodenného života v rámci vymedzených tém 

- vyplniť jednoduchý formulár (osobný dotazník), uviesť meno, údaje o narodení, 

národnosť, adresu, pohlavie 

- opísať osoby a miesta (v rozsahu 90-100 slov) 

- jednoduchým spôsobom opísať udalosti, činnosti a skúsenosti 

- vyjadriť svoje plány do blízkej budúcnosti 

- napísať jednoduchý text na základe vizuálneho podnetu, napr. obrázku, fotografie... 
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Sep 

 

 

 

 

 

 

4 

Pokyny 

 

 

 

 

 

 

Abeceda 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

Požiadanie a 

príkazy 

 

 

 

Znaky pre 

výslovnosť 

Slovesa v 

rozkazovacom 

tvare 

 

 

 

Rozlíšiť po-

žiadanie a 

príkaz 

Reagoval na 

uložené 

pokyny a 

príkazy 

 

Zapamätal si 

hláskovanie 

  

Okt 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Pomenovanie vecí 

 

 

 

 

 

Predložky 

2 

 

 

 

 

 

2 

Priradenie  

 

 

 

 

 

Predložky mies-ta 

Privlastňovací tvar 

 

 

 

 

Vytvoriť 

jednoduchú vetu 

Vymedziť 

funkciu 

apostrofu 

 

 

 

Použit 

predložky  

Zapísal 

vyjadrenie 

patričnosti 

 

 

 

Určil správnu 

predložku 

  

 

 

 

 

 

 

 

6 

Plural 

 

 

 

 

Vetná stavba 

2 

 

 

 

 

 

2 

Pravidelný a 

nepravidelný tvar 

 

 

tvároslovie 

pravidelné a 

nepravidelné 

množné číslo 

 

 

zápis názvov 

Zapamätať 

nepravidelné 

množné číslo 

 

Rozvíjanie 

komunitív-

nosti 

Správne opísal 

početnosť vecí 

 

Uplatnil 

správne 

poznatky 

Osobosný a  

Sociálny roz- 

vooj 

 

Napísanie 

1.písomnej 

práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Sloveso “byť” 4 Skrátenie vety 

,súvis otázka a 

jedoduchá 

odpoveď 

Druhý 

jednoduchých viet 

Forma 

komunikácie-

pohľadnica 

Uvedomiť si 

vetnú skladbu 

Napísať 

pohľadnicu 

Vedel správne 

zapísať vetu 

Jednoducho 

opísal miesto 

pobytu 
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8 

Radio 

 

 

 

 

 

Skrátene tvary 

2 

 

 

 

 

 

2 

Tvorenie privla-

stňovacích príd. 

Mien 

 

 

 

Sloveso “byť”- 

spájanie vo vete 

Tvary 

privlastňova-cích 

príd.mien 

 

 

 

Tvary skrátených 

spoj 

Vedieť roz-

líšiť podľa 

situácie 

 

 

 

Vedieť správne 

spojiť 

Správne po-

užil tvar 

 

 

 

 

Vytvoril 

skráteny tvar 

Mediálna 

výchova 

 

Nov 

 

 

 

 

 

 

 

9 

Práca na projekte 3 Predstavenie 

seba,záľub 

Opakovanie 

nadobudnutých 

skúsenosti 

Pokúsiťsa 

pripraviť 

vlastný pro-

jekt 

Žiak preukázal 

vedomosti a 

tvorivý prístup 

v učení 

Tvorba pro- 

jektu a pre- 

zntačné  

zručnosti 

Odovzdanie 

projektu č.1 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Opakovanie a upevňovanie 

učiva 

 

 

 

 

Môj svet 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

Sebakontrola 

zvládnutia učiva 

 

 

 

 

Práca so 

slovníkom 

Upevnenie a 

prehlbenie  

 

 

 

 

Nové pojmy 

Hodnotenie 

vedomosti 

 

 

 

 

Správne 

vysloviť 

Správne 

vyslovuje a 

použiva slovné 

a gramatické  

pojmy 

 Napísanie 

2.písomnej 

práce 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 2 

 

 

 

 

 

 

2 

Nová mena Euro 

 

 

 

 

 

Množné číslo 

podst.mien 

Skladba peňažnej 

jed-notky 

 

 

 

 

Tvary podst.mien 

Chápať 

hodnotu vecí 

 

 

 

 

Rozlišovať 

početnosť 

Jednoducho 

použiť otázku 

a odpoveď na 

cenu 

 

 

Správne tvoriť 

počet 

Multikultu- 

rálna výcho- 

va 

Vysvetliť 

novú peňaž-nú 

menu Euro na 

Slovensku 



 

 181 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

List priateľovi 2 

 

 

 

 

2 

Forma a concept 

listu 

 

 

 

Skráteny a 

neskrátený tvar 

slovesa”mať” 

Rodina,slove-so” 

mať” 

Vedieť napísať 

oslovenia,adre-

su 

Vie napísať 

jednoduchý 

list 

 

 

Vie správne 

používať tvar 

slovesa”mať” 

Osobnost- 

ný a  so- 

ciálny roz- 

voj 

 

Dec 

 

 

 

 

 

 

13 

 2 

 

 

 

 

 

2 

Uplatniť sloveso 

“mať”v 

praktickych 

situáciach 

 

 

Otázka a 

jedoduchá odp. 

Pojmy súvisiace s 

domovom 

 

 

 

 

 

Vedieť 

povedať 

jednoduché 

vety 

Správne 

používa 

sloveso “mať” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

Komiks  2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Zápor slovesa 

“maťˇ” 

 

 

 

 

 

 

Precvičovanie 

slovesa “mať” v 

rôznych situác. 

Nové pojmy 

súvisiace s témou 

komiks 

 

Tvary slovesa 

“mať” 

Vyjadriť 

negatívnu 

odpoveď 

Vie použiť 

záporný tvar 

slovesa 
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14 

Moja škola 4 Jednoduchá 

konverzácia-

reagovanie na 

otázky 

Vyučovacie 

predmety,rovrh,  

dni, mesiace 

Utvoriť krátke 

otázky a 

odpovede 

Rozumie téme 

škola,komuni-

kuje jednodu-

chými 

odpoveďami 

Multikultu- 

rálna výcho- 

va 

 

Jan 

 

 

 

 

 

 

15 

 3 Precvičovanie a 

doplnenie piesne 

pojmami o škole 

Vyučovacie 

predmety,rozvrh,  

dni, mesiace 

Utvoriť krátke 

otázky a 

odpovede 

Rozumie téme 

škola,komuni-

kuje jednodu-

chými 

odpoveďami 

 Napísanie 

3.písomnej 

práce 

 

 

 

 

 

 

 

16 

Môj project :list 

priateľovi,moja škola 

3 Vlastný project k 

určenej téme 

Opakovanie pojmov 

tém..celku 

Vytvoriť projekt Žiak spracoval 

project  

Tvorba pro- 

jektu a pre- 

zntačné  

zručnosti 

Odovzdanie 

projektu č.2 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 3 Opakovanie,pol-

ročný test, hod-

notenie 

    Napísanie 

kontrolného 

polročného 

testu 
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Febr 

 

 

 

 

 

 

18 

Koľko je hodín? 2 

 

 

 

 

 

2 

Opakovanie čí-sel 

 

 

 

 

Orientácia na 

hodinkách 

Čísla do 100 

 

 

 

 

 

Pomenovania časov. 

dôb 

Vie vysloviť a 

napísať číslo 

 

 

 

 

Vie pomenovať 

Zvládol čísla do 

100 

 

 

 

 

Určí správne  

čas  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 2 Rozhovory s 

uplatnením času 

Čísla do 100 

 

 

 

 

 

Pomenovania časov. 

dôb 

Vie vysloviť a 

napísať číslo 

 

 

 

 

Vie pomenovať 

Zvládol čísla do 

100 

 

 

 

 

Určíl správne  

čas 

  

 

 

 

 

 

 

 

20 

Môj denný režim 2 

 

 

 

 

 

 

2 

Počúvanie s po-

rozumením 

 

 

 

Precvičovanie 

jednod.prít.čas 

Jednoduchý prí-

tomný čas 

 

Vie jednoducho 

komentovať 

činnosť na 

obrázku 

Vedel priradiť 

činnosť k 

obrázku 

  

Správne  

pochopil vety v 

j.p.č. 

Osobnost- 

ný a  so- 

ciálny roz- 

voj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

Voľný čas 2 

 

 

 

 

 

 

2 

Otázky v 

jednoduchom 

prítomnom čase 

 

Precvičovanie témy 

voľný čas s 

dôrazom na voľný 

čas 

Športy,hudobné 

nástroje 

Opíše činnosť v 

jed.prít.čase 

 

 

 

Vie utvoriť 

jededuchu otázku 

v j.p.č. 

Vedel priradiť 

činnosť k 

obrázku 

 

Osobnost- 

ný a  so- 

ciálny roz- 

voj 
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Mar 

 

 

 

 

 

 

22 

Komiks 2 

 

 

 

 

 

 

2 

Porozumenie 

príbehu-pojem 

frázové slovesa 

 

 

 

 

Zápor v j.p.č. 

Frázové slovesa 

 

 

Záporné tvary viet 

vj.p.č 

Zdokonaľuje sa v 

popise činnosti z 

obrázka 

Správne 

písomnou a 

ústnou formou 

komentuje 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

Môj project:denný 

režim,voľný čas 

3 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Vlastná práca k 

určenej téme 

 

 

 

 

 

Opakovanie okruhu 

Slová známe a 

rozširujúce danú 

tému 

 

 

 

 

Opakovacie úlohy 

Vytvoriť project 

 

 

 

 

 

Správne 

vypracovať 

Žiak spracoval 

project 

 

 

 

 

Preukázal 

znalosť 

Tvorba pro- 

jektu a pre- 

zntačné  

zručnosti 

Odovzdanie 

projektu č.3 

 

 

 

 

 

Napísanie 

4.písomnej pr. 

 

 

 

 

 

 

Apr 

24 

Project pre Rebeccu 2 

 

 

 

 

 

 

2 

Osvojenie slovesa 

“can” 

 

 

 

 

Zápor a skrátene tv. 

can 

Modálne a 

plnovýznamové 

slovesa 

 

 

Skrátené a zap. 

tvary 

Vedieť sa učiť 

cez role play  

Dokázal utvoriť 

jednoduché vety 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

Môj dom  2 

 

 

 

 

 

 

2 

Zameranie sa na 

spojenie “there 

is/there are “ 

 

 

 

 

Predložky-

upevnenie 

Vybavenie 

domácnosti,časti 

domu 

Vie opísať dom, 

v ktorom býva 

 

 

 

Správne 

vypracovať 

Správne použil 

spojenie 

 

 

 

Preukázal 

znalosť 

Osobnost- 

ný a  so- 

ciálny roz- 

voj 
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26 

Naše mesto 2 

 

 

 

 

 

 

2 

Zachytenie slovnej 

zásoby v počutom 

texte 

 

 

 

 

Správne nasmer 

Predložky,budovy v 

meste 

Vybrať správny 

obrázok k 

počutému textu 

Vedel správne 

určiť časť v 

meste 

Osobnost- 

ný a  so- 

ciálny roz- 

voj 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

Hra-komun. frázy 2 

 

 

 

 

 

 

2 

Uplatnenie slovnej 

zásoby 

 

 

 

 

Orientácia v 

pesničke 

Tvary inštrukcii: 

letś, must.., 

Pochopiť 

inštrukciu 

Pochopil pokyny   

Máj 

 

 

 

 

 

 

 

28 

Môj project: môj 

dom,mesto 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

Vlastná práca k 

určenej téme 

 

 

 

 

Prehlbovanie a 

opkovanie uč. 

 

Slová známe a 

rozširujúce danú 

tému 

 

Vytvoriť project 

 

spracoval project 

 

Tvorba pro- 

jektu a pre- 

zntačné  

zručnosti 

Odovzdanie 

projektu č.4 

 

 

 

 

Napísanie 

5.písomnej 

práce 

 

 

 

 

 

 

 

29 

Frankova rodina 2 

 

 

 

 

 

 

2 

Vyjadrovanie 

vlastnosti-prídavné 

mená 

 

 

Komunikácia k 

téme 

Slovné pojmy na 

opis 

postavý,prídavné 

mená 

Opísať fyzický 

vzhľad 

Vedel opísať 

osobu 
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30 

Život rodiny 2 

 

 

 

 

 

 

2 

Opis obrázku 

 

 

 

 

Tvorenie času 

Priebehový čas Priradiť opis k 

obrázku 

Pochopil 

priebehový prít. 

čas 

Osobnost- 

ný a  so- 

ciálny roz- 

voj 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

Porovnanie jedno-

duchého a priebe-

hového času 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

Rozlišenie dvoch 

časov 

 

 

 

 

precvičovanie 

Frázove slovesá v 

časoch 

Presne určiť čas Správne vyjadril 

písomnou a 

rečovou formou 

  

Jún 

 

 

 

 

 

 

32 

Mikiho hovoriace 

tričko 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

Kupovanie 

 

 

 

 

 

 

precičovanie 

Oblečenie-pojmy Jednoduchá 

komunikácia v 

obchode 

Správne 

postupoval pri 

nakupovaní 

  

 

 

 

 

 

 

 

33 

Môj project:ľudia-

opis,komunokácia 

2 Vlastná práca k 

určenej téme 

 

Slová známe a 

rozširujúce danú 

tému 

 

Vytvoriť project 

 

Žiak spracoval 

project 

 

Tvorba pro- 

jektu a pre- 

zntačné  

zručnosti 

Odovzdanie 

projektu č.5 

 

 

 

 

 

 

 

34 

Opakovanie a upev 

ňovanie  učiva 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

Prehlbenie 

vedomosti 

 

 

Hodnotenie 

dosiahnutých 

výsledkov 

    Napísanie 

vystupného 

testu 5.r  
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10. 1.1.  Učebný predmet:  Ruský jazyk 

Charakteristika predmetu 

 

           Cieľom učebných osnov z cudzích jazykov je ponúknuť učiacim sa nielen súhrn jazykových 

kompetencií, ale aj kompetencie všeobecné tak, aby ich jazyková príprava efektívne zodpovedala 

požiadavkám moderného európskeho demokratického občana pripraveného na život v spojenej Európe. 

Učenie sa cudzích jazykov podporuje otvorenejší prístup k ľuďom. Komunikácia a rozvoj kompetencií 

v cudzom jazyku sú dôležité pre podporu mobility v rámci Európskej únie, umožňujú občanom plne 

využívať slobodu pracovať a študovať v niektorom z jej členských štátov. Orientácia jazykového 

vzdelávania na kompetencie v nemalej miere vytvára podmienky pre nadpredmetové 

a medzipredmetové vzťahy, ktoré pomáhajú učiacemu sa chápať vzťahy medzi jednotlivými zložkami 

okolia a sveta, v ktorom existujú. Chápanie jazykového vzdelávania ako „ vzdelávania pre život“ 

umožňuje každému jedincovi žiť podľa vlastných predstáv a uspokojenia. 

Nová koncepcia základnej pedagogickej dokumentácie vychádza zo základného dokumentu: 

Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky, ďalej SERR ( Common European Framework of 

Reference for Languages, Learning, Teaching, Assessment ( Cambridge, 2001), ktorý bol vytvorený na 

pôde Rady Európy. Tento dokument na jednej strane vytvára rámec pre tvorbu edukačných politík 

v oblasti jazykov, pričom sa zameriava na rozvoj komunikačných a kognitívnych kompetencií žiaka 

a na druhej strane stanovuje všeobecný stupeň dosiahnutia jednotlivých presne špecifikovaných 

kompetencií, čím vytvára rámec komunikačných spôsobilostí, ktoré môžu učiaci sa pri presne 

stanovených podmienkach dosiahnuť. 

            Dokument definuje jednotlivé kompetencie ako „ súhrn vedomostí, zručností a vlastností, ktoré 

umožňujú osobe konať“ pričom: 

- „všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale sú nevyhnutné pre 

rôzne činnosti, vrátane rečových činností 

- komunikačné jazykové kompetencie  sú tie, ktoré umožňujú osobe konať s použitím 

konkrétnych jazykových prostriedkov 

- kontext označuje konfiguráciu udalosti a situačných faktorov (fyzických a iných), do ktorých sú 

situované komunikačné akty 

- jazykové činnosti predstavujú uplatňovanie vlastnej komunikačnej jazykovej kompetencie pri 

plnení úlohy v konkrétnej oblasti spracovania 

- stratégia je organizovaný, zámerný a riadený postup úkonov, ktorý si jednotlivec vyberie na 

splnenie ním zvolenej úlohy alebo úlohy, ktorú ma nariadenú 
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- úloha je definovaná ako také zámerné konanie, ktoré jednotlivec pokladá za potrebné na 

dosiahnutie daného výsledku v kontexte riešeného problému“ (Spoločný európsky referenčný 

rámec pre jazyky, učenie sa, vyučovanie, hodnotenie,ŠPU Bratislava 2006, s. 12 – 13) 

 

Dokument ďalej definuje jednotlivé komunikačné úrovne: 

- Základná úroveň A nazvaná  Používateľ základov jazyka, ktorá sa ďalej delí  na úroveň A1 

(fáza objavovania /oboznamovania sa s jazykom) a úroveň A2  ( počiatočná fáza využívania 

základných komunikačných nástrojov) 

- Mierne pokročilá úroveň B nazvaná  Samostatný používateľ, ktorá sa ďalej delí na úroveň 

B1 (fáza plynulého využívania základných komunikačných nástrojov/prahová úroveň) a úroveň 

B2 (fáza primeraného využívania komunikačných kompetencií v bežných komunikačných 

situáciách)                                                          

               Stanovenie úrovní ovládania jazyka má za cieľ presne vymedziť rámec pre harmonizáciu 

dosiahnutých jazykových kompetencií učiaceho sa, pričom kľúčovými kompetenciami v oblasti 

jazykovej prípravy sú: porozumieť (počúvať, čítať ), hovoriť   (ústna interakcia, samostatný ústny 

prejav), a písať. Kľúčové kompetencie sú priamo ovplyvňované kvalitatívnymi aspektmi ako rozsah, 

presnosť, plynulosť, interakcia a koherencia. 

               Nová koncepcia z osnov cudzích jazykov má za cieľ vytvoriť rámec pre dosiahnutie 

referenčných úrovní vo vybraných CJ tak, aby boli vytvorené efektívnejšie podmienky pre výučbu CJ  

v rámci skvalitnenia usporiadania obsahu. Obsah učiva pre všetky  uvedené  jazyky: AJ, NJ, FJ, RJ, ŠJ, 

a TJ bol usporiadaný na základe nasledujúcich požiadaviek: 

- definovať všeobecné, medzipredmetové a jazykové kompetencie v súlade so SERR 

- syntetický usporiadať všetky kompetencie (vrátane ich jednotlivých časti), nakoľko umožňujú 

učiteľovi rýchlu orientáciu v základných častiach, ktoré potrebuje na prípravu svojej hodiny 

resp. sekvencie 

- presne zadefinovať lexikálne témy a kvantitatívne vymedziť základné lexikálne jednotky 

v rámci jednotlivých referenčných úrovni 

 

 

Cieľové zameranie vzdelávacej oblasti 

 

          Vzdelávanie v danej vzdelávacej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií 

tým, že vedie žiakov k : 
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- podpory sebadôvery každého žiaka; 

- k osvojeniu si vedomostí a nadobudnutých kompetencií, ktoré im umožnia vzdelávať sa po celý 

ich život a zaujať aktívne miesto v ekonomickom, sociálnom a kultúrnom živote; 

- príprave všetkých žiakov tak, aby sa stali zodpovednými občanmi, schopnými podieľať sa na 

rozvoji demokratickej spoločnosti, solidarity, pluralizmu a kultúrnej otvorenosti; 

- zaručeniu rovnakých šancí sociálnej emancipácie pre všetkých žiakov; 

- pochopeniu vzdelávania v príslušnom jazyku ako svojbytnému historickému javu, v ktorom sa 

odráža historický a kultúrny vývoj národa a zároveň ako významný zjednocujúci činiteľ 

národného spoločenstva a ako dôležitý prostriedok celoživotného vzdelávania; 

- vnímaniu a postupnému osvojovaniu si jazyka ako bohatého mnohotvárneho prostriedku 

k získavaniu a odovzdávaniu informácií, k vyjadrovaniu vlastných postojov a názorov; 

- zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej komunikácie daného kultúrneho prostredia 

a nadobudnutiu pozitívneho vzťahu k jazyku v rámci interkultúrnej komunikácie; 

- nadobudnutiu vzťahov k slovesným umeleckým dielam, k vlastným čitateľským zážitkom, 

k rozvíjaniu svojho pozitívneho vzťahu k literatúre a ďalším druhom umenia vychádzajúcich 

z umeleckých textov a rozvíjaniu svojich emocionálnych a estetických cítení a vnímaní; 

- pestovaniu vedomia jazykovej príslušnosti k istému etniku, pocitu jazykovej príbuznosti 

a spolupatričnosti s inými etnikami, prostredníctvom ovládania normy spisovného jazyka viesť 

žiakov k zvyšovaniu jazykovej kultúry ich verbálnych ústnych i písomných jazykových 

prejavov 

 

Výchovné a vzdelávacie stratégie 

 

Podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky pri používaní a učení sa jazyka sa 

rozvíja celý rad kompetencií. Učiaci sa využíva nielen všeobecné kompetencie, ale aj celý rad 

komunikačných jazykových kompetencií, ktoré spolupôsobia v rozličných kontextoch a v rôznych 

podmienkach. Zapája sa do jazykových činností, ktoré sa týkajú jazykových procesov, pri ktorých si 

vytvára a/alebo prijíma texty vo vzťahu k témam z konkrétnych oblastí. Pri tomto procese aktivuje tie 

stratégie, ktoré sa mu zdajú na splnenie úloh najvhodnejšie.  

Kompetencie definujeme ako súhrn vedomostí, zručností, postojov a hodnôt, ktoré umožňujú 

osobe konať. Preto základným princípom jazykového vzdelávania na báze kompetencií je zabezpečiť, 

aby učiaci sa:.  
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 • dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal 

cudzincom, ktorí sú v jeho vlastnej krajine,  

 • dokázal vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria iným 

jazykom a sprostredkúvajú mu svoje myšlienky a pocity,  

 • viac a lepšie chápal spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo.  

 

II Všeobecné kompetencie  

Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale ktoré sú nevyhnutné 

pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností.  

Učiaci sa na úrovni A1 rozvíja všeobecné kompetencie tak, aby dokázal:  

 • získavať uvedomene nové vedomosti a zručnosti,  

 vedomosti a dopĺňať si ich,  

 • uvedomovať si stratégie učenia pri osvojovaní si cudzieho jazyka,  

 • opísať rôzne stratégie učenia s cieľom pochopiť ich a používať,  

 • pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,  

 • dopĺňať si vedomosti a rozvíjať rečové zručnosti, prepájať ich s poznaným, systematizovať ich 

a využívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny život,  

 • kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti svojho 

rozvoja,  

 • udržať pozornosť pri prijímaní poskytovaných informácií,  

 • pochopiť zámer zadanej úlohy,  

 • účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách,  

 • aktívne a často využívať doteraz osvojený jazyk,  

 • využívať dostupné materiály pri samostatnom štúdiu,  

 • byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.  

  

III Komunikačné jazykové kompetencie  

Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú učiacemu sa konať s použitím 

konkrétnych jazykových prostriedkov.  

Na uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa vyžaduje komunikačné správanie, ktoré je 

primerané danej situácii a bežné v krajinách, kde sa cudzím jazykom hovorí.  

Učiaci sa, ktorý dosiahne úroveň A1:  
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 • rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším frázam, ktorých účelom je  

uspokojenie konkrétnych potrieb, tieto výrazy a frázy dokáže používať,  

 • dokáže predstaviť seba aj iných, dokáže klásť a odpovedať na otázky o osobných 

údajoch, ako napríklad kde žije, o ľuďoch, ktorých pozná a o veciach, ktoré vlastní,  

 • dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner v 

komunikácii rozpráva pomaly a jasne a je pripravený mu pomôcť.  

 

Jazyková kompetencia  

Učiaci sa na úrovni A1:  

 • používa iba základný rozsah jednoduchých výrazov týkajúcich sa osobných údajov a potrieb 

konkrétneho typu,  

 • má základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovných spojení vzťahujúcich sa na 

dané konkrétne situácie,  

 • prejavuje iba obmedzené ovládanie základných gramatických štruktúr a typov viet, ktoré sú 

súčasťou osvojeného repertoáru,  

 • ovláda výslovnosť obmedzeného repertoáru naučených slov a slovných spojení zrozumiteľnú 

pre rodených hovoriacich, ktorí sú zvyknutí komunikovať s cudzincami,  

 • dokáže odpísať známe slová a krátke slovné spojenia, napríklad jednoduché pokyny alebo 

inštrukcie, názvy každodenných predmetov, názvy obchodov a bežne používané ustálené 

spojenia,  

 • dokáže vyhláskovať svoju adresu, štátnu príslušnosť a ostatné osobné údaje.  

 

2 Sociolingvistická kompetencia  

Učiaci sa na úrovni A1:  

 • dokáže nadviazať základnú spoločenskú konverzáciu tak, že použije najjednoduchšie spôsoby 

vyjadrenia zdvorilosti: dokáže pozdraviť aj rozlúčiť sa, predstaviť sa, poďakovať, ospravedlniť 

sa, atď.  

 

3 Pragmatická kompetencia  

Učiaci sa na úrovni A1:  

 • dokáže spájať slová alebo skupiny slov pomocou najzákladnejších lineárnych spojovacích 

výrazov, napríklad „a“ alebo „potom“,  
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 • dokáže zvládnuť veľmi krátke izolované a väčšinou vopred naučené výpovede, ktoré sú 

poznamenané mnohými pauzami nevyhnutnými na hľadanie výrazových prostriedkov, na 

artikuláciu menej známych slov a na pokusy o vhodnejšiu formuláciu. 

 

IV Komunikačné zručnosti  

Komunikačné zručnosti nemožno chápať izolovane, pretože sa navzájom prelínajú a dopĺňajú 

(integrované zručnosti).  

1 Počúvanie s porozumením  

Učiaci sa na úrovni A1:  

 • dokáže rozoznať známe slová a najzákladnejšie slovné spojenia týkajúce sa jeho samého, jeho 

rodiny a bezprostredného konkrétneho okolia, keď ľudia hovoria pomaly a jasne,  

 • rozumie, ak sa hovorí veľmi pomaly a pozorne, a ak dlhšie pauzy poskytujú čas na pochopenie 

zmyslu,  

 • rozumie jednoduchým pokynom, ktoré sú pomaly a zreteľne adresované a dokáže porozumieť 

krátkemu jednoduchému popisu cesty.  

 

 2 Čítanie s porozumením  

 

Učiaci sa na úrovni A1  

 • rozumie známym menám, názvom, slovám a veľmi jednoduchým vetám, napríklad na 

oznámeniach a plagátoch alebo v katalógoch, na pohľadniciach,  

 • rozozná základné slovné spojenia v jednoduchých oznamoch z každodenného života,  

 • dokáže si pri jednoduchšom informačnom materiály a krátkych, jednoduchých opisoch urobiť 

predstavu o obsahu, najmä ak má k dispozícii vizuálnu pomoc,  

 • rozumie krátkemu jednoduchému písomnému popisu cesty.  

 

 3 Písomný prejav  

Učiaci sa na úrovni A1:  

 • dokáže napísať krátky osobný list alebo pohľadnicu, napríklad pozdrav z dovolenky,  

 • dokáže vyplniť jednoduché registračné formuláre s osobnými údajmi ako meno, štátna 

príslušnosť, adresa, telefón a podobne,  

 • dokáže napísať jednoduché slovné spojenia a vety o sebe a iných ľuďoch, o tom kde žijú a čo 

robia,  
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 • vie si písomne vyžiadať informácie alebo ich podať ďalej,  

 • vie napísať jednoduché slovné spojenia alebo vety a použiť v nich spojovacie výrazy ako „a“, 

„ale“ alebo „pretože“.  

 

4 Ústny prejav  

Ústny prejav – dialóg  

Učiaci sa na úrovni A1:  

 • dokáže komunikovať jednoduchým spôsobom za predpokladu, že jeho partner v komunikácii 

je pripravený zopakovať alebo preformulovať svoju výpoveď pri pomalšej rýchlosti reči, a že 

mu pomôže sformulovať, čo sa pokúša povedať,  

 • dokáže klásť a odpovedať na jednoduché otázky z oblasti jeho základných potrieb alebo na 

známe témy,  

 • používať jednoduché zdvorilostné formulácie ako pozdrav, lúčenie, opýtať sa niekoho ako sa 

má,  

 • vie predstaviť seba a iných a reaguje, keď ho predstavujú,  

 • rozumie každodenným výrazom, ktoré sú zamerané na uspokojenie jednoduchých 

konkrétnych komunikačných potrieb a vie reagovať na jednoduché informácie, ktoré sa dozvie,  

 • rozumie otázkam a pokynom, jednoduchému opisu cesty, vie niekoho o niečo požiadať a 

niekomu niečo oznámiť.  

 

Ústny prejav – monológ  

Učiaci sa na úrovni A1:  

 • dokáže využívať jednoduché slovné spojenia a ucelenými vetami opísať seba, miesto, kde žije, 

čo robí a ľudí, ktorých pozná.  

 

V Komunikačné spôsobilosti a funkcie komunikácie  

 

Jednotlivé časti osnov sú uvedené v komunikačnom kontexte a v nadväznosti na ostatné časti 

komunikačných kompetencií, čím vytvárajú komunikačný kontext.  

Spôsobilosti súvisia s komunikačnými situáciami v ústnom aj písomnom prejave a zahŕňajú aj 

reakcie všetkých účastníkov komunikačnej situácie. Funkcie sú chápané ako základné časti 

komunikácie, ktoré musí žiak ovládať, aby sa mohla komunikácia v cudzom jazyku uskutočniť, pričom 

s niektorými z nich sa žiak stretne až na vyšších úrovniach, v logickej nadväznosti po zvládnutí 
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základných jazykových funkcií. Časť Aplikácia funkcie je zoznamom vyjadrujúcim pragmatické 

zručnosti, ktorý nie je uzavretý a charakterizuje jednotlivé úrovne. Jeho cieľom je poskytnúť základný 

rámec pre rozvoj jazykových zručností v súlade s príslušnou úrovňou. Jednotlivé formulácie musia 

zodpovedať príslušnej úrovni, čím je úroveň vyššia, tým sa možnosti jazykového prejavu rozširujú. 

Vyššie úrovne jazykového prejavu sú charakteristické úzkou prepojenosťou na všeobecné a 

sociolingvistické kompetencie. Jazykové prostriedky charakterizujú uvedené funkcie a ich ovládanie 

by nemalo byť samostatným cieľom, ale prostriedkom na správne použitie, resp. vyjadrenie 

jednotlivých funkcií komunikácie. Časť Jazykový register má za úlohu dať do pozornosti základné 

sledované ciele. V súlade s jednotlivými úrovňami SERR rekapituluje požiadavky kladené na žiaka. 

Priamo prepája jazykovú a všeobecnú časť osnov a umožňuje tiež tvorcom spresniť svoj prístup a 

naznačiť cestu na dosiahnutie sledovaných cieľov. Ovládanie Jazykovej a interkultúrnej dimenzie 

umožní žiakovi, aby sa prispôsobil od najnižšej úrovne ovládania jazyka zásadám sociálnej kohézie v 

cieľovej/vých krajine/ách. Patria sem aj interkultúrne kompetencie, t. j. znalosti o rôznych etnických, 

kultúrnych a sociálnych skupinách žijúcich v európskej spoločnosti a akceptácia ľudí z iných kultúr s 

ich rozdielnym správaním a hodnotami.  

Jazyková a interkultúrna dimenzia vo vyučovaní cudzích jazykov sa dá budovať nielen v 

škole, ale aj v rámci samovzdelávania na základe využitia autentických materiálov (hudba, literatúra, 

video, internet, DVD). V školskom prostredí budovanie interkultúrnej kompetencie zahŕňa:  

 − rozvoj interkultúrnych postojov (otvorenosť, zvedavosť,...),  

 − vedomosti o sociálnych skupinách a procesoch v spoločnosti,  

 − schopnosť interpretovať udalosti, dokumenty z vlastnej kultúry a iných kultúr,  

 − schopnosť kriticky hodnotiť produkty vlastnej kultúry aj iných kultúr.  

 

 

 

Najdôležitejšie a pravdepodobne rozhodujúce kompetencie „učiacich sa“ a „učiteľov“ pri 

vytváraní a udržovaní interaktívneho učebného prostredia v škole potom sú:  

 − kritické myslenie, t. j. schopnosť nachádzať, analyzovať a vyberať informácie využívaním 

interdisciplinárnych znalostí, rozmanitých zručností a kritického prístupu; prijímanie 

informovaných rozhodnutí založených na dôkazoch a zmena pozícií zoči voči presvedčivým a 

pádnym argumentom;  
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 − kreatívne myslenie, t. j. schopnosť nachádzať nové, nezvyčajné spôsoby spájania faktov v 

procese riešenia problémov, ktoré minimalizujú nežiaduce zovšeobecnenia, predsudky a 

stereotypy;  

 − prosociálne a prospoločenské myslenie, t. j. schopnosť analyzovať fakty a problémy a vyberať 

si v súvislosti s potrebami iných a spoločnosti ako celku, boj proti sebectvu a etnocentrizmu; 

otvorenosť pri komunikácii s inými a schopnosť poučiť sa zo skúseností iných;  

 − myslenie orientované na budúcnosť, t. j. schopnosť vnímať problémy a hodnotiť rozhodnutia 

s ohľadom na skúsenosti s cieľom vybudovať spravodlivejšiu budúcnosť.  
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Stratégia vyučovania 

 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

 

 

Názov tematického celku 

 

 

                             Stratégia  vyučovania 

       Metódy         Postupy        Formy práce 

1. Lekcia - Škola 

 

 

 

 

 

uvedomeno-praktická 

metóda, priama 

metóda 

 

 

 

audioorálne 

a audiovizuálne 

postupy 

 

 

 

kolektívny 

a individuálny hovor, 

didaktická hra, 

skupinová 

i samostatná práca 

žiakov 

2. Lekcia - Rodina 

 

 

uvedomeno-praktická 

metóda, priama 

metóda 

audioorálne 

a audiovizuálne 

postupy 

kolektívny 

a individuálny hovor, 

didaktická hra, 

skupinová 

i samostatná práca 

žiakov 

3. Lekcia - Azbuka 

 

 

uvedomeno-praktická 

metóda, priama 

metóda 

audioorálne 

a audiovizuálne 

postupy 

kolektívny 

a individuálny hovor, 

didaktická hra, 

skupinová 

i samostatná práca 

žiakov 

4. Lekcia - Azbuka 

 

 

uvedomeno-praktická 

metóda, priama 

metóda 

audioorálne 

a audiovizuálne 

postupy 

kolektívny 

a individuálny hovor, 

didaktická hra, 

skupinová 

i samostatná práca 

5. Lekcia - Azbuka uvedomeno-praktická 

metóda, priama 

metóda 

audioorálne 

a audiovizuálne 

postupy 

kolektívny 

a individuálny hovor, 

didaktická hra, 

skupinová 

i samostatná práca ž. 

6. Lekcia - Rodina 

 

uvedomeno-praktická 

metóda, priama 

metóda 

 

audioorálne 

a audiovizuálne 

postupy 

kolektívny 

a individuálny hovor, 

didaktická hra, 

skupinová 

i samostatná práca ž. 

7. Lekcia - Bratislava uvedomeno-praktická 

metóda, priama 

metóda 

 

audioorálne 

a audiovizuálne 

postupy 

kolektívny 

a individuálny hovor, 

didaktická hra, 

skupinová 

i samostatná práca ž. 
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8. Lekcia – V obchode uvedomeno-praktická 

metóda, priama 

metóda 

 

audioorálne 

a audiovizuálne 

postupy 

kolektívny 

a individuálny hovor, 

didaktická hra, 

skupinová 

i samostatná práca ž. 

 

9. Lekcia - Škola uvedomeno-praktická 

metóda, priama 

metóda 

 

audioorálne 

a audiovizuálne 

postupy 

kolektívny 

a individuálny hovor, 

didaktická hra, 

skupinová 

i samostatná práca ž. 

 

 

10. Lekcia - Šport 

 

uvedomeno-praktická 

metóda, priama 

metóda 

 

audioorálne 

a audiovizuálne 

postupy 

 

 

kolektívny 

a individuálny hovor, 

didaktická hra, 

skupinová 

i samostatná práca 

11. Lekcia - Azbuka 

 

uvedomeno-praktická 

metóda, priama 

metóda 

 

 

audioorálne 

a audiovizuálne 

postupy 

 

 

kolektívny 

a individuálny hovor, 

didaktická hra, 

skupinová 

i samostatná práca ž 

 

12. Lekcia - Opakovacia 

 

 

uvedomeno-praktická 

metóda, priama 

metóda 

 

 

audioorálne 

a audiovizuálne 

postupy 

 

 

 

kolektívny 

a individuálny hovor, 

didaktická hra, 

skupinová 

i samostatná práca ž 

 

13. Lekcia - Rodina 

 

uvedomeno-praktická 

metóda, priama 

metóda, gramatická 

metóda 

 

 

audioorálne 

a audiovizuálne 

postupy 

 

 

kolektívny 

a individuálny hovor, 

didaktická hra, 

skupinová 

i samostatná práca ž 

14. Lekcia -Škola uvedomeno-praktická 

metóda, priama 

metóda, gramatická 

metóda 

 

 

 

audioorálne 

a audiovizuálne 

postupy 

 

 

 

kolektívny 

a individuálny hovor, 

didaktická hra, 

skupinová 

i samostatná práca  

 

15. Lekcia - Rodina 

 

uvedomeno-praktická 

metóda, priama 

metóda, gramatická 

metóda 

 

 

audioorálne 

a audiovizuálne 

postupy 

 

 

 

kolektívny 

a individuálny hovor, 

didaktická hra, 

skupinová 

i samostatná práca ž 
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16. Lekcia - Škola uvedomeno-praktická 

metóda, priama 

metóda, gramatická 

metóda 

 

 

audioorálne 

a audiovizuálne 

postupy 

 

kolektívny 

a individuálny hovor, 

didaktická hra, 

skupinová 

i samostatná práca ž 

 

17. Lekcia - Príroda uvedomeno-praktická 

metóda, priama 

metóda, gramatická 

metóda 

 

audioorálne 

a audiovizuálne 

postupy 

 

kolektívny 

a individuálny hovor, 

didaktická hra, 

skupinová 

i samostatná práca ž 

 

18. Lekcia – Škola                       

Príroda 

uvedomeno-praktická 

metóda, priama 

metóda, gramatická 

metóda 

 

audioorálne 

a audiovizuálne 

postupy 

 

kolektívny 

a individuálny hovor, 

didaktická hra, 

skupinová 

i samostatná práca ž 

 

19. Lekcia -  Mesto uvedomeno-praktická 

metóda, priama 

metóda, gramatická 

metóda 

 

audioorálne 

a audiovizuálne 

postupy 

 

kolektívny 

a individuálny hovor, 

didaktická hra, 

skupinová 

i samostatná práca ž 

 

20. Lekcia - Šport uvedomeno-praktická 

metóda, priama 

metóda, gramatická 

metóda 

 

audioorálne 

a audiovizuálne 

postupy 

 

kolektívny 

a individuálny hovor, 

didaktická hra, 

skupinová 

i samostatná práca ž 

 

21. Lekcia – Rodina. 

Nákupy 

uvedomeno-praktická 

metóda, priama 

metóda, gramatická 

metóda 

 

audioorálne 

a audiovizuálne 

postupy 

 

kolektívny 

a individuálny hovor, 

didaktická hra, 

skupinová 

i samostatná práca ž 

 

22. Lekcia - Opakovacia uvedomeno-praktická 

metóda, priama 

metóda, gramatická 

metóda 

 

audioorálne 

a audiovizuálne 

postupy 

 

kolektívny 

a individuálny hovor, 

didaktická hra, 

skupinová 

i samostatná práca ž 
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Učebné zdroje 

 

Na podporu  a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje: 

 

Názov tematického 

celku 

Odborná 

literatúra 

Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, 

knižnica) 

1. lekcia 

Ruský jazyk 

pre 5. Ročník 

ZŠ – 

Kovačíková-

Glendová 

CD prehrávač Mapa Ruska, 

nástenná tabuľa 

azbuky, ruské 

knihy, obrazy, 

zvukové 

nahrávky 

 

2. lekcia 

Ruský jazyk 

pre 5. Ročník 

ZŠ – 

Kovačíková-

Glendová 

CD prehrávač Mapa Ruska, 

nástenná tabuľa 

azbuky, ruské 

knihy, obrazy, 

zvukové 

nahrávky, 

rodinné 

fotográfie 

 

3. lekcia 

Ruský jazyk 

pre 5. Ročník 

ZŠ – 

Kovačíková-

Glendová 

CD prehrávač Mapa Ruska, 

nástenná tabuľa 

azbuky, ruské 

knihy, obrazy, 

zvukové 

nahrávky 

 

4. lekcia 

Ruský jazyk 

pre 5. Ročník 

ZŠ – 

Kovačíková-

Glendová 

CD prehrávač Mapa Ruska, 

nástenná tabuľa 

azbuky, ruské 

knihy, obrazy, 

zvukové 

nahrávky 

 

5. lekcia 

Ruský jazyk 

pre 5. Ročník 

ZŠ – 

Kovačíková-

Glendová 

CD prehrávač Nástenná tabuľa 

azbuky, ruské 

knihy, obrázky, 

AO - program, 

fotografie, 

skladacia azbuka 

 

6. lekcia 

Ruský jazyk 

pre 5. Ročník 

ZŠ – 

Kovačíková-

Glendová 

CD prehrávač Nástenná tabuľa 

azbuky, ruské 

knihy, obrázky, 

AO - program, 

fotografie, 

skladacia 

azbuka, 

 

7. lekcia 

Ruský jazyk 

pre 5. Ročník 

ZŠ – 

CD prehrávač Nástenná tabuľa 

azbuky, ruské 

knihy, obrázky, 
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Kovačíková-

Glendová 

AO - program, 

fotografie, 

skladacia azbuka 

,mapa Ruska a 

Slovenska 

8. lekcia 

Ruský jazyk 

pre 5. Ročník 

ZŠ – 

Kovačíková-

Glendová 

CD prehrávač Nástenná tabuľa 

azbuky, ruské 

knihy, AO - 

program, 

skladacia azbuka 

 

9. lekcia 

Ruský jazyk 

pre 5. Ročník 

ZŠ – 

Kovačíková-

Glendová 

CD prehrávač Nástenná tabuľa 

azbuky, ruské 

knihy, , AO - 

program, , 

skladacia azbuka 

 

10. lekcia 

Ruský jazyk 

pre 5. Ročník 

ZŠ – 

Kovačíková-

Glendová 

CD prehrávač Nástenná tabuľa 

azbuky, ruské 

knihy, , AO - 

program, , 

skladacia 

azbuka, 

fotografie 

 

11. lekcia 

Ruský jazyk 

pre 5. Ročník 

ZŠ – 

Kovačíková-

Glendová 

CD prehrávač Nástenná tabuľa 

azbuky, ruské 

knihy, , AO - 

program, , 

skladacia azbuka 

 

12. lekcia 

Ruský jazyk 

pre 5. Ročník 

ZŠ – 

Kovačíková-

Glendová 

CD prehrávač Nástenná tabuľa 

azbuky, ruské 

knihy, , AO - 

program, , 

skladacia azbuka 

 

13. lekcia 

Ruský jazyk 

pre 5. Ročník 

ZŠ – 

Kovačíková-

Glendová 

CD prehrávač Nástenná tabuľa 

azbuky, ruské 

knihy, , AO - 

program, , 

skladacia 

azbuka, 

fotografický 

materiál, 

gramatická 

tabuľa 

 

14. lekcia 

Ruský jazyk 

pre 5. Ročník 

ZŠ – 

Kovačíková-

Glendová 

CD prehrávač Nástenná tabuľa 

azbuky, ruské 

knihy, , AO - 

program, 

gramatická 

tabuľa, , 

skladacia azbuka 
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15. lekcia 

Ruský jazyk 

pre 5. Ročník 

ZŠ – 

Kovačíková-

Glendová 

CD prehrávač Nástenná tabuľa 

azbuky, ruské 

knihy, , AO - 

program, 

gramatická 

tabuľa, , 

skladacia azbuka 

 

16. lekcia 

Ruský jazyk 

pre 5. Ročník 

ZŠ – 

Kovačíková-

Glendová 

CD prehrávač Nástenná tabuľa 

azbuky, ruské 

knihy, , AO - 

program, 

gramatická 

tabuľa, , 

skladacia azbuka 

 

17. lekcia 

Ruský jazyk 

pre 5. Ročník 

ZŠ – 

Kovačíková-

Glendová 

CD prehrávač Nástenná tabuľa 

azbuky, ruské 

knihy, , AO - 

program, 

obrázky , 

skladacia azbuka 

 

18. lekcia 

Ruský jazyk 

pre 5. Ročník 

ZŠ – 

Kovačíková-

Glendová 

CD prehrávač Nástenná tabuľa 

azbuky, ruské 

knihy, , AO - 

program, 

obrázky, 

gramatická 

tabuľa , 

skladacia azbuka 

 

19. lekcia 

Ruský jazyk 

pre 5. Ročník 

ZŠ – 

Kovačíková-

Glendová 

CD prehrávač Nástenná tabuľa 

azbuky, ruské 

knihy, , AO - 

program, 

obrázkový 

materiál, , 

skladacia azbuka 

 

20. lekcia 

Ruský jazyk 

pre 5. Ročník 

ZŠ – 

Kovačíková-

Glendová 

CD prehrávač Nástenná tabuľa 

azbuky, ruské 

knihy, , AO - 

program, , 

skladacia azbuka 

 

21. lekcia 

Ruský jazyk 

pre 5. Ročník 

ZŠ – 

Kovačíková-

Glendová 

CD prehrávač Nástenná tabuľa 

azbuky, ruské 

knihy, , AO - 

program, , 

skladacia azbuka 

 

22. lekcia 

Ruský jazyk 

pre 5. Ročník 

ZŠ – 

Kovačíková-

CD prehrávač Nástenná tabuľa 

azbuky, ruské 

knihy, , AO - 

program, , 
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Glendová skladacia azbuka 

 

 

 

 
 
Obsah vzdelávania 

 

Piaty ročník 

4 hodiny týždenne, spolu 132 hodín  ročne 

Tematický celok Časová dotácia 

 Úvodná vyučovacia hodina,  1 VH 

1.  1. lekcia  4  VH 

2.  2. lekcia  7 VH 

3. 3. lekcia 8 VH 

4.  4. lekcia 6 VH 

5.  5. lekcia 5 VH 

6.  6. lekcia 8 VH 

7.  7. lekcia 5 VH 

8.  8. lekcia 7 VH 

9.  9. lekcia 8 VH 

10. 10. lekcia 4 VH 

11. 11. lekcia 3 VH 

12. 12. lekcia 5 VH 

13. 13. lekcia 8 VH 

14. 14. lekcia 7 VH 

15. 15. lekcia 6 VH 

16. 16. lekcia 5 VH 

17. 17. lekcia 6 VH 
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18. 18. lekcia 5 VH 

19. 19. lekcia 5 VH 

20. 20. lekcia 5 VH 

21. 21. lekcia 7 VH 

22. 22.lekcia 13 VH 
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Šiesty ročník 

3 hodiny týždenne, spolu 99 hodín ročne 

Tematický celok Časová dotácia 

 Úvodná vyučovacia hodina,  1 VH 

1.  1. lekcia  5VH 

2.  2. lekcia 5 VH 

3. 3. lekcia 6 VH 

4.  4. lekcia 5 VH 

5.  5. lekcia 4 VH 

6.  6. lekcia 4 VH 

7.  7. lekcia 4 VH 

8.  8. lekcia 5 VH 

9.  9. lekcia 4 VH 

10. 10. lekcia 4 VH 

11. 11. lekcia 3 VH 

12. 12. lekcia 5 VH 

13. 13. lekcia 5 VH 

14. 14. lekcia 5 VH 

15. 15. lekcia 5 VH 

16. 16. lekcia 4 VH 

17. 17. lekcia 4 VH 

18. 18. lekcia 5 VH 

19. 19. lekcia 6 VH 

20. 20. lekcia 6 - 10 VH 
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Siedmy ročník 

2 hodiny týždenne, spolu 66  hodín ročne 

Tematický celok Časová dotácia 

 Úvodná vyučovacia hodina,  1 VH 

1.  1. lekcia 3 VH 

2.  2. lekcia 3 VH 

3. 3. lekcia 3 VH 

4.  4. lekcia 3 VH 

5.  5. lekcia 3 VH 

6.  6. lekcia 3 VH 

7.  7. lekcia 3 VH 

8.  8. lekcia 3 VH 

9.  9. lekcia 3 VH 

10. 10. lekcia 3 VH 

11. 11. lekcia 3 VH 

12. 12. lekcia 3 VH 

13. 13. lekcia 3 VH 

14. 14. lekcia 3 VH 

15. 15. lekcia 3 VH 

16. 16. lekcia 3 VH 

17. 17. lekcia 3 VH 

18. 18. lekcia 3 VH 

19. 19. lekcia 3 VH 

20. 20. lekcia 3 VH 
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Ôsmy ročník 

3 hodiny týždenne, spolu 99 hodín ročne 

Tematický celok Časová dotácia 

 Úvodná vyučovacia hodina,  1 VH 

1.  1. lekcia  7 VH 

2.  2. lekcia 7 VH 

3. 3. lekcia 5 VH 

4.  4. lekcia 7 VH 

5.  5. lekcia 7 VH 

6.  6. lekcia 8 VH 

7.  7. lekcia 5 VH 

8.  8. lekcia 6 VH 

9.  9. lekcia 9 VH 

10. 10. lekcia 8 VH 

11. 11. lekcia 4 VH 

12. 12. lekcia 4 VH 

13. 13. lekcia 7 VH 

14. 14. lekcia 5 VH 

15. 15. lekcia 7 VH 

16. 16. lekcia 7 VH 

 



 

 207 

Deviaty ročník 

3 hodiny týždenne, spolu 99 hodín ročne 

Tematický celok Časová dotácia 

 Úvodná vyučovacia hodina,  1 VH 

1.  1. lekcia  9 VH 

2.  2. lekcia 8 VH 

3. 3. lekcia 6 VH 

4.  4. lekcia 6-8 VH 

5.  5. lekcia 5-8 VH 

6.  6. lekcia 5 VH 

7.  7. lekcia 5 VH 

8.  8. lekcia 5 VH 

9.  9. lekcia 6 VH 

10. 10. lekcia 6 VH 

11. 11. lekcia 6-8 VH 

12. 12. lekcia 5 VH 

13. 13. lekcia 5 VH 

14. 14. lekcia 5 -7 VH 

15. 15. lekcia 6 VH 

16. 16. lekcia 8-10 VH 
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Štandard kompetencií 

SERR pre jazyky: 

Spôsobilosti  Funkcie  

 

 1. Nadviazať kontakt v súlade s 

komunikačnou situáciou  
 

Upútať pozornosť  

Pozdraviť  

Odpovedať na pozdrav  

Rozlúčiť sa  

Poďakovať a vyjadriť svoje uznanie  

 

 2. Vypočuť si a podať 

informácie  
 

Informovať sa  

Potvrdiť (trvať na niečom)  

Začleniť informáciu  

Odpovedať na žiadosť  

 

 3. Vybrať si z ponúkaných 

možností  
 

Identifikovať  

Opísať  

Potvrdiť/Odmietnuť (vyjadriť nesúhlas)  

Opraviť (korigovať)  

 

 4. Vyjadriť svoj názor  
 

Vyjadriť svoj názor  

Vyjadriť svoj súhlas  

Vyjadriť svoj nesúhlas  

Vyjadriť presvedčenie  

Vyjadriť vzdor  

Protestovať  

Vyjadriť stupeň istoty  

 

 5. Vyjadriť svoju vôľu  
 

Vyjadriť svoje želania/túžby  

Vyjadriť svoje plány (blízke a budúce)  

 

 6. Vyjadriť svoju schopnosť  
 

Vyjadriť vedomosti/poznatky/zistenia  

Vyjadriť neznalosť  

Vyjadriť svoju schopnosť vykonať nejakú činnosť  

 

 7. Vnímať a prejavovať svoje 

city  
 

Vyjadriť radosť z niečoho, šťastie, uspokojenie  

Vyjadriť smútok, skľúčenosť  

Vyjadriť sympatie  

Vyjadriť fyzickú bolesť  

Utešiť, podporiť, dodať odvahu  

 

 8. Vyjadriť očakávania a 

reagovať na ne  
 

Vyjadriť nádej  

Vyjadriť sklamanie  

Vyjadriť strach, znepokojenie, obavu  

Ubezpečiť  

Vyjadriť úľavu  

Vyjadriť spokojnosť  

Vyjadriť nespokojnosť, posťažovať si  

Zistiť spokojnosť/nespokojnosť niekoho s niekým/s niečím  

 

 9. Predstaviť svoje záľuby a svoj 

vkus  
 

Vyjadriť, čo mám rád, čo sa mi páči, čo uznávam  

Vyjadriť, že niekoho/niečo nemám rád  

Vybrať si z ponúkaných možností najobľúbenejšiu  

 

 10. Reagovať vo vyhrotenej 

situácii  
 

Vyjadriť svoj hnev, zlú náladu  

Reagovať na hnev, na zlú náladu niekoho iného  

Urážať  

Nadávať  



 

 209 

 

 11. Stanoviť, oznámiť a prijať 

pravidlá alebo povinnosti  
 

Vyjadriť príkaz/zákaz  

Vyjadriť morálnu alebo sociálnu normu  

Získať povolenie, súhlas  

Dať súhlas, povoliť niečo  

Odmietnuť  

Zakázať  

Vzoprieť sa proti zákazu/Spochybniť zákaz  

Vyhrážať sa  

Sľúbiť  

 

           12. Reagovať na nesplnenie 

pravidiel alebo povinností 

Obviniť, obviniť sa, priznať sa  

Ospravedlniť sa  

Odmietnuť obvinenie  

Vyčítať 

 

 13. Reagovať na príbeh alebo 

udalosť  
 

Vyjadriť záujem o niečo  

Vyjadriť záujem o to, čo niekto rozpráva  

Vyjadriť prekvapenie  

Vyjadriť, že ma niekto/niečo neprekvapil/-lo  

Vyjadriť nezáujem  

 

 14. Ponúknuť a reagovať na 

ponuku  
 

Žiadať od niekoho niečo  

Odpovedať na žiadosť  

Navrhnúť niekomu, aby niečo vykonal  

Navrhnúť niekomu, aby sme spoločne niečo vykonali  

Ponúknuť pomoc (urobiť niečo namiesto niekoho iného)  

Navrhnúť, že niečo požičiam/darujem  

Odpovedať na návrh niekoho iného  

 

 15. Reagovať na niečo, čo sa má 

udiať v  

 budúcnosti 

Varovať pred niekým/niečím  

Poradiť  

Dodať odvahu/Podporiť  

Adresovať niekomu svoje želanie  

 

 16. Reagovať na niečo, čo sa 

udialo v  

 minulosti 

Spomenúť si na niečo/niekoho  

Vyjadriť, že som na niečo/niekoho zabudol  

Pripomenúť  

Kondolovať  

Gratulovať  

 

 17. Reagovať pri prvom 

stretnutí  
 

Predstaviť niekoho  

Predstaviť sa  

Reagovať na predstavenie niekoho  

Privítať  

Predniesť prípitok  

 

 18. Korešpondovať  
 

Korešpondovať  

Začať list  

Ukončiť list  

 

 19. Telefonovať  
 

Začať, udržiavať a ukončiť telefonický rozhovor  

 

 20. Vymieňať si názory, 

komunikovať s  

 niekým 

Začať rozhovor  

Ujať sa slova v rozhovore  

Vypýtať si slovo  

Vrátiť sa k nedopovedanému, keď ma prerušili  

Zabrániť niekomu v rozhovore  

 

 21. Vypracovať 

prezentáciu/prednášku  
 

Uviesť tému, hlavnú myšlienku (hlavné myšlienky)  

Oboznámiť s obsahom/osnovou  

Rozviesť tému a osnovu  

Prejsť z jedného bodu na iný  

Ukončiť svoj výklad  
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 22. Obohatiť / Doplniť 

štruktúrovanú  

 prezentáciu/prednášku 

Podčiarknuť / dať do pozornosti  

Odbočiť od témy (digresia)  

Vrátiť sa k pôvodnej téme  

Uviesť príklad  

Citovať  

Parafrázovať  

 

 23. Zúčastniť sa na diskusii / 

Argumentovať  
 

Navrhnúť novú tému / nové body diskusie  

Odmietnuť diskutovať na ponúkanú tému/bod diskusie  

Vrátiť sa k téme / k bodu diskusie  

 

 24. Uistiť sa v rozhovore, že 

moje slová/môj  

 výklad/môj argument boli 

pochopené 

Uistiť sa, že účastníci komunikácie pochopili moje vyjadrenia  

Uistiť sa, že som dobre pochopil to, čo bolo povedané  

Požiadať o pomoc pri vyjadrovaní ohľadom problematického 

slova/vyjadrenia/frázy  

Nahradiť zabudnuté/nepoznané slovo  

Hľadať slovo/vetu  

Opraviť sa, vrátiť sa k rozhovoru  

 

 25. Porozprávať niečo  
 

Rozprávať príbeh  

Začať príbeh, historku, anekdotu  

Zhrnúť príbeh, historku  
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10. 2.   Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 

10. 2.1. Učebný predmet: Fyzika 

 

Charakteristika predmetu 

Základnou charakteristikou predmetu je hľadanie zákonitých súvislostí medzi pozorovanými 

vlastnosťami prírodných objektov a javov, ktoré nás obklopujú v každodennom živote. 

 Porozumenie podstate javov a procesov si vyžaduje interdisciplinárny prístup, a preto aj úzku 

spoluprácu s chémiou, biológiou, geografiou a matematikou. Okrem rozvíjania pozitívneho vzťahu 

k prírodným vedám sú prírodovedné poznatky interpretované aj ako neoddeliteľná a nezastupiteľná 

súčasť kultúry ľudstva. V procese vzdelávania sa má žiakom sprostredkovať poznanie, že neexistujú 

bariéry medzi jednotlivými úrovňami organizácie prírody a odhaľovanie jej zákonitostí je možné len 

prostredníctvom koordinovanej spolupráce všetkých prírodovedných odborov s využitím prostriedkov 

IKT.  

Formy aktívneho poznávania a systematického bádania vo fyzike sú si v metódach 

a prostriedkoch výskumnej činnosti príbuzné s ostatnými prírodovednými disciplínami. Žiaci preto 

budú mať čo najviac príležitostí na aktivitách osvojovať si vybrané (najčastejšie experimentálne) formy 

skúmania fyzikálnych javov. Každý žiak dostane základy, ktoré z neho spravia prírodovedne 

gramotného jedinca tak, aby vedel robiť prírodovedné úsudky a vedel použiť získané vedomosti na 

efektívne riešenie problémov.  

Pri výučbe je najväčšia pozornosť venovaná samostatnej práci žiakov – aktivitám, ktoré sú 

zamerané na činnosti vedúce ku konštrukcii nových poznatkov. Dôraz sa kladie aj na také formy práce, 

akými sú diskusia, brainstorming, vytváranie logických schém a pojmových máp a práca 

s informáciami. 

Okrem objavovania a osvojovania si nových poznatkov a rozvíjania kompetencií fyzikálne 

vzdelávanie poskytne žiakovi možnosť získania informácií o tom, ako súvisí rozvoj prírodných vied 

s rozvojom techniky, technológií a so spôsobom života spoločnosti. 

Výučba fyziky v rámci prírodovedného vzdelávania má u žiakov prehĺbiť aj hodnotové 

a morálne aspekty výchovy, ku ktorým patria predovšetkým objektivita a pravdivosť poznania. To bude 

možné dosiahnuť slobodnou komunikáciou a nezávislou kontrolou spôsobu získavania dát alebo 

overovania hypotéz. 

Žiak prostredníctvom fyzikálneho vzdelávania získa vedomosti na pochopenie vedeckých ideí 

a postupov potrebných pre osobné rozhodnutia, na účasť v občianskych a kultúrnych záležitostiach a dá 

mu schopnosť zmysluplne sa stavať k lokálnym a globálnym záležitostiam, ako zdravie, životné 

prostredie, nová technika, odpady a podobne. Žiak by mal byť schopný pochopiť kultúrne, spoločenské 
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a historické vplyvy na rozvoj vedy, uvažovať nad medzinárodnou povahou vedy a vzťahoch 

s technikou. 

Ciele predmetu  

Intelektuálna oblasť 

 vedieť vysvetliť na primeranej úrovni prírodné javy v bezprostrednom okolí a vedieť navrhnúť 

metódy  testovania  hodnovernosti vysvetlení, 

 rozvíjať schopnosti myslieť koncepčne, kreatívne, kriticky a analyticky, 

 vedieť aplikovať logické postupy a kreativitu v skúmaní  javov v bezprostrednom okolí, 

 vedieť získavať, triediť, analyzovať a vyhodnocovať informácie z rozličných vedeckých 

a technologických informačných zdrojov, 

 využívať informácie na riešenie problémov, efektívne rozhodnutia a pri rozličných 

činnostiach, 

 vedieť rozlíšiť argumenty od osobných názorov, spoľahlivé od nespoľahlivých informácii, 

 vedieť  obhájiť vlastné rozhodnutia a postupy logickou argumentáciou založenou na dôkazoch, 

 vedieť analyzovať vzájomné vzťahy medzi vedou, technikou a spoločnosťou. 

 

Schopnosti a zručnosti 

 porovnávať vlastnosti látok a telies pozorovaním aj pomocou meradiel fyzikálnych veličín, 

 nájsť súvislosti medzi fyzikálnymi javmi a aplikovať ich v praxi, 

 využívať každú príležitosť na rozvíjanie logického myslenia,  

 vedieť pripraviť, uskutočniť aj vyhodnotiť jednoduchý fyzikálny experiment, 

 dodržiavať pravidlá bezpečnosti práce počas experimentovania, 

 trénovať schopnosť sústredene pracovať a trpezlivo sa dopracovať k výsledku, 

 vynakladať na dosiahnutie cieľa maximálne úsilie a zvládať prípadný neúspech, 

 zdokonaľovať sa v komunikácii so spolužiakmi, vedieť pracovať v skupinách, 

 vedieť správne formulovať aj otázky aj odpovede, ale aj počúvať druhých. Dokázať obhájiť 

svoj názor a nehanbiť sa priznať vlastnú chybu 

 riešiť problémové situácie, 

 vedieť nájsť, získať a spracovať informácie z odbornej literatúry a iných zdrojov aj ich 

kriticky zhodnotiť z hľadiska ich správnosti, presnosti a spoľahlivosti. 

 

Postojová oblasť 

 naučiť žiakov pristupovať k riešeniu problémov, 

 byť otvoreným k novým objavom, vedeckým a technickým informáciám, 

 vzbudiť u žiakov záujem o prírodu, prírodné vedy a svet techniky, 
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 snažiť sa pochopiť fyzikálne zákony a využívať ich vo svojom živote, lebo človek je súčasťou 

prírody, v ktorej platia fyzikálne zákony, 

 osvojiť si a rozvíjať schopnosť cielene experimentovať, lebo experiment je jednou zo 

základných metód aktívneho poznávania vo fyzike a rozvíja nielen manuálne zručnosti, ale aj 

rozumové schopnosti, 

 vytvárať pozitívny vzťah žiakov k procesu poznávania a zdokonaľovania svojich schopností. 

 

Sociálna oblasť 

 uvedomiť si poslanie prírodných vied, ako ľudského atribútu na  

vysvetlenie reality nášho okolia, 

 uvedomiť si možnosti, ale aj hranice využitia vedy a techniky v spoločnosti, 

 vedieť kriticky posúdiť úžitok a problémy spojené s využitím vedeckých poznatkov a techniky 

pre rozvoj spoločnosti, 

 vedieť sa učiť, komunikovať a spolupracovať v tímoch, 

 vedieť sa rozhodovať, 

 byť autoregulatívny napr. pri dodržiavaní pracovnej disciplíny, vlastnom samovzdelávaní, 

 mať cit pre hranice vlastných kompetencií a svoje miesto spoločnosti. 

 

Tematické okruhy predmetu Fyzika  

1. Skúmanie vlastností kvapalín, plynov a pevných telies 

2. Správanie sa telies v kvapalinách a plynoch 

3. Teplota. Skúmanie premien skupenstva látok 

4. Teplo 

5. Svetlo 

6. Sila a pohyb. Práca. Energia 

7. Magnetické a elektrické javy. Elektrický obvod 

 

 

Obsah vzdelávania 

Šiesty ročník  

(1  hodina týždenne, 33 hodín za rok) 

Prehľad tematických celkov, ich obsahu a časová dotácia 

Tematický celok Časová dotácia 

 
Úvodná vyučovacia hodina  1 VH 

1. 
Skúmanie vlastností kvapalín, plynov a pevných 

telies       
15 VH 
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2. Správanie sa telies v kvapalinách a plynoch 15 VH 

3. Projekty  2  VH 

 

Obsahový štandard 

      1. TC  SKÚMANIE VLASTNOSTÍ KVAPALÍN, PLYNOV A PEVNÝCH TELIES 

1.1.Vlastnosti kvapalín a plynov 

       

- Vlastnosti vody – nestlačiteľnosť, tekutosť, deliteľnosť.                                   1 hod 

      - Využitie vlastností kvapalín, napr./ v brzdovom systéme áut /.                         1 hod 

 

     - Meranie objemu kvapalného telesa odmerným valcom. Jednotky objemu-1ml, 1l.    1 hod 

     - Vlastnosti vzduchu – stlačiteľnosť, tekutosť, rozpínavosť, deliteľnosť.             1 hod 

     - Využitie vlastností vzduchu, napr. ako náplň do pneumatík.                              1 hod 

     - Tekutosť ako spoločná vlastnosť kvapalín a plynov.                                          1 hod 

     - Merateľné a nemerateľné vlastnosti tekutín.                                                       1 hod 

     - PROJEKT: Tvorivé rozvinutie vedomosti o vlastnostiach tekutín. (Napr. navrhnúť  zariadenie, 

v ktorom možno dať do pohybu tekutiny horizontálnym aj vertikálnym smerom) 

1.2.Vlastnosti pevných telies 

    - Krehkosť, tvrdosť, pružnosť, deliteľnosť.                                                              1 hod 

    - Merateľné a nemerateľné vlastnosti pevných telies.                                              1 hod 

    - Meranie hmotnosti telies. Jednotky hmotnosti 1 g, 1 kg.                                       1 hod 

    - Objem telies.                                                                                                           1 hod 

    - Meranie objemu geometricky nepravidelných telies.                                             1 hod 

    - Dĺžka. Jednotky dĺžky 1 mm, 1 cm, 1 m, 1 km. Odhad dĺžky.                               1 hod 

    - Rozdielne a spoločné vlastnosti kvapalín, plynov a pevných telies.                       1 hod 

    - AKTIVITA: Odhad a meranie dĺžky väčších vzdialeností, voľba vlastnej jednotky.  (Napr.  vlastný 

krok ako jednotka, zmeranie dĺžky kroku, zostrojenie grafu závislosti medzi počtom krokov a dĺžkou.)                                                                                                           

1 hod 

Výkonový štandard 

Žiak vie: 

 overiť jednoduchým experimentom vlastnosti kvapalín, plynov a pevných telies, 

 porovnať a vybrať spoločné a rozdielne vlastnosti kvapalín, plynov a pevných telies, 

 rozlíšiť merateľné a nemerateľné vlastnosti telies, 

 správne použiť pojem fyzikálna vlastnosť, 

 použiť stratégiu riešenia problémov predpoklad – experiment – potvrdenie/nepotvrdenie 

predpokladu, 
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 vykonať zápis nameranej hodnoty fyzikálnej veličiny zaznamenať pozorovania a namerané 

hodnoty fyzikálnych veličín do tabuľky, 

 zostrojiť graf lineárnej závislosti a použiť graf napr. pri odhade dĺžky. 

 

Rozvoj kompetencie 

poznávacej (kognitívnej): 

 formulovať hypotézy a overiť ich experimentom, 

 analyzovať záznamy z meraní, 

 porovnať záznamy z pozorovaní a meraní, vybrať spoločné a rozdielne vlastnosti kvapalín, 

plynov a pevných telies, 

 urobiť odhady dĺžky, budovať predstavu o jednotkách dĺžky, 

 aplikovať poznatky o vlastnostiach kvapalín, plynov a pevných telies v technických 

zariadeniach a v bežnom živote, 

 tvorivo využiť vedomosti pri práci na projekte, 

komunikačnej: 

 zaznamenať pozorovania a merania do tabuľky, 

 pokusom ilustrovať vybrané vlastnosti kvapalín, plynov a pevných telies, 

 spracovať namerané hodnoty formou grafu (PC), 

 prezentovať výsledky pozorovania a merania, 

 podieľať sa na práci v tíme pri tvorbe projektu, 

interpersonálnej: 

 kooperovať vo dvojici prípadne v skupine, 

intrapersonálnej: 

 ohodnotiť vlastnú prácu a prácu druhých, 

 schopnosť sebaregulácie. 

 

Obsahový štandard 

 

2.TC  SPRÁVANIE SA TELIES V KVAPALINÁCH A PLYNOCH 

2.1.Správanie sa telies v kvapalinách 

 

- Meranie objemu a hmotnosti telies plávajúcich, vznášajúcich sa a potápajúcich sa vo vode, určenie 

podielu m/V.                                                                                                          3 hod 

- Pojem hustota. Jednotky hustoty g/cm
3
, kg/m

3
.                                                              1 hod 
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- Zostrojenie grafu hustoty (závislosť hmotnosti od objemu) pre telesá zhotovené z rovnakej látky.                                                                                                                                  

1 hod 

- Odčítanie hodnoty hustoty látky z grafu.                                                                         1 hod   

- Experimentálne určenie hustoty rôznych kvapalín (voda, slaná voda, alpa).                  1 hod 

- Meranie vytlačeného objemu vody plávajúcimi telesami a potápajúcimi sa telesami.    1 hod 

- Porovnanie hmotnosti telies plávajúcich vo vode s hmotnosťou vytlačenej vody.          1 hod  

- Porovnanie hmotnosti potápajúcich sa telies s hmotnosťou vytlačenej kvapaliny.          1 hod 

- Skúmanie objemu a hmotnosti vytlačenej kvapaliny pri ponáraní plávajúceho telesa  v kvapalinách 

s rôznou hustotou.                                                                                          1 hod   

- Riešenie problémov: identifikácia neznámych látok pomocou určenia ich hustoty, práca s tabuľkami.                                                                                                                           

1 hod 

 

2.2.Správanie sa telies v plynoch 

- Pozorovanie správania sa mydlových bubliniek vo vzduchu a v plyne s väčšou hustotou ako má 

vzduch.                                                                                                                            1 hod  

- Hustoty plynov.                                                                                                                 1 hod  

- PROJEKT: Zostrojenie technického zariadenia, ktoré funguje na princípe nadľahčovania telesa vo 

vode alebo vo vzduchu (napr. ponorka, model meteorologického balóna). 

- Skúmanie vplyvu teploty na zmenu hustoty látky.                                                            1 hod 

AKTIVITA: Skúmanie vplyvu teploty na zmenu hustoty látky (napr. pokusy s balónikmi naplnenými 

vodou rôznej teploty ponorenými do akvária s vodou). [nepovinné] 

  

Výkonový štandard 

Žiak vie: 

 postupovať podľa návodu stratégiou: formulovanie problému – vyslovenie hypotézy – 

realizácia pokusov a meraní – spracovanie, posúdenie a interpretovanie výsledkov meraní,  

 zostrojiť graf hustoty pre telesá z rovnakej látky, určiť z grafu hodnotu hustoty, 

 aplikovať zistenie, že hmotnosť telesa plávajúceho v kvapaline a hmotnosť telesom vytlačeného 

objemu kvapaliny sú rovnaké, 

 prakticky určiť hustotu malých telies, 

 pracovať s tabuľkami MFCHT, 

 identifikovať neznámu látku podľa jej hustoty, 

 riešiť jednoduché výpočtové úlohy, 

 vysvetliť vybrané javy z bežného života pomocou hustoty, 

 získať informácie k tvorbe projektu, 
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 tvorivo využiť získané poznatky a informácie na vypracovanie projektu, 

 podieľať sa na práci v tíme, 

 prezentovať a obhájiť svoju prácu v triede, 

 v rámci hodnotenia projektov v triede vybrať najlepší projekt a svoj výber zdôvodniť. 

 

 

Rozvoj kompetencie 

poznávacej (kognitívnej): 

 aplikovať model empirického poznávania, 

 rozvíjať abstraktné myslenie upevňovaním vzťahu reálne meranie – grafické zobrazenie, 

 aplikovať poznatky pri zostrojení modelov technických zariadení, 

 tvorivo využiť vedomosti pri práci na projekte, 

komunikačnej: 

 vyhľadať a spracovať informácie, 

 spracovať namerané hodnoty formou grafu (PC), 

 prezentovať výsledky pozorovania a merania, 

 argumentovať a diskutovať pri prezentácii projektu, 

 kooperovať v tíme, 

interpersonálnej: 

 kooperovať vo dvojici, prípadne v skupine, 

intrapersonálnej: 

 vedieť kriticky zhodnotiť výsledky svojej práce a práce druhých 

 schopnosť sebaregulácie. 

 

Obsah vzdelávania 

Siedmy ročník  

(1  hodina týždenne, 33 hodín za rok) 

Prehľad tematických celkov, ich obsahu a časová dotácia 

Tematický celok Časová dotácia 

 
Úvodná vyučovacia hodina                                                                  1 VH 

1. Teplota. Skúmanie premien skupenstva látok 16 VH 

2. Teplo 16 VH 

 

Obsahový štandard 
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 1. TC  TEPLOTA. SKÚMANIE PREMIEN SKUPENSTVA LÁTOK 

- Meranie teploty.                                                                                                5 hod 

- Modelovanie zostrojenia Celsiovho teplomera. Kalibrácia teplomera.              1 hod     

- Skúmanie premeny skupenstva: kvapaliny na plyn (vyparovanie, var). Zostrojenie grafu závislosti 

teploty od času z nameraných hodnôt. Bod varu, plató.                                3 hod  

- Skúmanie premeny skupenstva: vodnej pary na vodu (kondenzácia). Zisťovanie teploty rosného bodu.                                                                                                                

2 hod 

- Modelovanie dažďa.                                                                                             1 hod 

- Kyslé dažde.                                                                                                      1 hod 

- Skúmanie premeny skupenstva: topenia a tuhnutia napr. ľadu, parafínu. Zostrojenie grafu 

z nameraných hodnôt.                                                                                            3 hod  

- AKTIVITA: Praktické meteorologické pozorovania, meteorologická stanica (dlhodobá tímová práca a 

pozorovanie). 

 

Výkonový štandard 

Žiak vie: 

 znázorniť reálny teplomer modelom, 

 analyzovať grafy, vysvetliť priebeh čiary grafu, 

 porovnať dva grafy a z priebehu ich čiar určiť ich spoločné a rozdielne znaky, 

 využiť PC pri zostrojovaní grafov, 

 vypracovať záznam údajov z meteorologických pozorovaní, navrhnúť tabuľku, porovnať údaje 

v triede, prezentovať údaje aj formou grafov, 

 navrhnúť experiment, ktorý by umožnil zistiť hodnotu rosného bodu napr. v triede, 

 opísať kolobeh vody v prírode, 

 modelovať vznik dažďa, 

 rozumie vzniku a škodlivosti kyslých dažďov. 

 

Rozvoj kompetencie 

poznávacej (kognitívnej): 

 trénovať modelovanie ako myšlienkový proces, 

 analyzovať záznamy z meraní a ich grafický priebeh, 

 aplikovať poznatky o vlastnostiach plynov, kvapalín a pevných telies v technických 

zariadeniach a v bežnom živote, 

 tvorivo využiť vedomosti pri práci na projekte, 

komunikačnej: 
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 zaznamenať pozorovania a merania do tabuľky, 

 spracovať namerané hodnoty formou grafu (PC), 

 prezentovať výsledky pozorovania a merania, 

 podieľať sa na práci v tíme pri tvorbe projektu, 

interpersonálnej: 

 podieľať sa na práci v tíme, 

 kooperovať, 

 akceptovať skupinové rozhodnutia, 

intrapersonálnej: 

 vytvárať si vlastný hodnotový systém smerom k prírode. 

 

Obsahový štandard  

2. TC  TEPLO 

- Odovzdávanie a prijímanie tepla telesom.       3 hod 

- Vedenie tepla.          1 hod 

- Zostrojenie kalorimetra z jednoduchých pomôcok.     1 hod 

- Odhad a meranie výslednej teploty pri výmene tepla medzi horúcou a studenou vodou. 1 hod 

- Odhad a meranie výslednej teploty pri odovzdávaní tepla horúcimi kovmi (Cu, Al, Fe) vode. 

1 hod  

- Zavedenie označenia ∆t pre rozdiel dvoch teplôt.      1 hod  

- Hmotnostná tepelná kapacita .        2 hod  

- Vzťah Q = c.m.∆t pre výpočet tepla. Jednotka tepla 1 J.     3 hod  

- Stanovenie energetickej hodnoty potravín formou ich spaľovania.   1 hod 

- AKTIVITA: Zistenie energetickej hodnoty potravín, napr. spaľovanie orieška  1 hod 

- Tepelné spaľovacie motory.         1 hod 

 

Výkonový štandard 

Žiak vie: 

 formou experimentu dokázať rozdielnu fyzikálnu vlastnosť látok – vodivosť tepla,  

 dodržať podmienky platného experimentu, 

 odhadnúť výslednú teplotu pri odovzdávaní tepla medzi horúcou a studenou vodou, 

 pracovať s tabuľkami MFCHT,  

 riešiť jednoduché výpočtové úlohy s využitím vzťahu pre výpočet tepla, 

 opísať technologické postupy, napr. spôsob stanovenia energetickej hodnoty potravín 

spaľovaním, 
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 získať informácie o energetickej hodnote potravín, 

 vysvetliť princíp činnosti tepelných spaľovacích motorov, 

 posúdiť negatívne vplyvy tepelných spaľovacích motorov na životné prostredie a spôsoby ich 

eliminácie. 

 

Rozvoj kompetencie 

poznávacej (kognitívnej): 

 odhadnúť výslednú teplotu po výmene tepla, 

 analyzovať záznamy z meraní, 

 zovšeobecniť výsledky meraní do výsledného vzťahu, 

 rozvíjať úroveň formálnych operácií, 

 aplikovať poznatky do technickej praxe, 

 

komunikačnej: 

 zaznamenať výsledky pozorovania a merania do tabuľky, 

 prezentovať výsledky pozorovania a merania, 

 tvoriť nové informácie z meraní, 

 vyhľadávať informácie z technických tabuliek, 

interpersonálnej: 

 podieľať sa na práci v skupine, 

 kooperovať, 

intrapersonálnej: 

 vytvárať si vlastný hodnotový systém s ohľadom na životné prostredie. 

 

Obsah vzdelávania 

Ôsmy ročník  

(2  hodiny týždenne, 66 hodín za rok) 

Prehľad tematických celkov, ich obsahu a časová dotácia 

Tematický celok Časová dotácia 

 
Úvodná vyučovacia hodina                                                                  1 VH 

1. Svetlo 15 VH 

2. Sila a pohyb. Práca. Energia                                                  48 VH 

3. Projekty   2 VH 

 

Obsahový štandard 
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1. TC  SVETLO 

- Slnečné svetlo a teplo.                                                                                    2 hod 

- Svetelná energia a jej premena na teplo, ktorého veľkosť vieme vypočítať. 1 hod 

- Porovnanie zdrojov svetla – Slnka a žiarovky.                                               1 hod 

- Dôkazy priamočiareho šírenia sa svetla.                                                         1 hod  

- Rozklad svetla. Farby spektra.                                                                        1 hod 

- AKTIVITA: Zostrojenie jednoduchého zariadenia na rozklad svetla.            1 hod 

- Absorbovanie a odraz farieb spektra povrchmi rôznej farby.                         1 hod 

- Skladanie farieb.                                                                                              1 hod 

- Odraz svetla. Zákon odrazu.                                                                            1 hod 

- Lom svetla. Zákon lomu. Dúha.                                                                      1 hod 

- Zobrazovanie šošovkami.                                                                                2 hod 

- Chyby oka. Okuliare.                                                                                       2 hod 

- PROJEKT: Využitie slnečnej energie.  

 

Výkonový štandard 

Žiak vie: 

 dokázať experimentom premenu svetla na teplo, 

 navrhnúť jednoduchý experiment na rozklad svetla, 

 porovnať zdroje svetla – Slnko, žiarovka, 

 navrhnúť experiment na dôkaz priamočiareho šírenie sa svetla, 

 opísať absorbovanie a odraz farieb spektra od bieleho povrchu a farebných povrchov, 

 opísať skladanie farieb, 

 navrhnúť experiment na dôkaz platnosti zákona odrazu svetla, 

 navrhnúť experiment na dôkaz platnosti zákona lomu svetla, 

 znázorniť graficky zobrazenie predmetu spojkou a rozptylkou, 

 vysvetliť princíp použitia okuliarov pri odstraňovaní chýb oka, 

 získavať informácie pre tvorbu projektu z rôznych zdrojov, 

 správne citovať zdroje informácií, 

 tvorivo využívať poznatky na vypracovanie projektu , 

 prezentovať a obhájiť svoju prácu v triede. 

Rozvoj kompetencie 

poznávacej (kognitívnej): 

 porovnať výsledky zistení, identifikovať zhodné a rozdielne znaky, 

 zovšeobecniť experimentálne zistenia až k platnému zákonu, 

 dokázať tvrdenie experimentom, 
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 aplikovať poznatky do technickej praxe, 

komunikačnej: 

 prezentovať výsledky pozorovania a merania, 

 tvoriť nové informácie z pozorovania a experimentálnych zistení, 

 vyhľadávať informácie z rôznych zdrojov a pracovať s nimi, 

interpersonálnej: 

 podieľať sa na práci v skupine, 

 akceptovať skupinové rozhodnutia, 

intrapersonálnej: 

 nadobudnúť presvedčenie, že fyzikálne poznatky môžu zlepšiť kvalitu života človeka, 

 uvedomiť si, že poznanie predstavuje hodnotu. 

Obsahový štandard 

2. TC  SILA A POHYB. PRÁCA. ENERGIA 

- Vzájomné pôsobenie telies, sila.                                                                            2 hod 

- Jednotka sily 1 N.                                                                                                   1 hod 

- Gravitačná sila, gravitačné pole.                                                                             1 hod 

- Výpočet sily, ktorou Zem priťahuje telesá pri svojom povrchu (F = g.m).            2 hod 

- Lineárna závislosť gravitačnej sily a hmotnosti telesa.                                           2 hod 

- AKTIVITA: Zostrojenie silomera z jednoduchých pomôcok, kalibrácia zariadenia, stanovenie rozsahu 

merania, porovnania presnosti merania s laboratórnym silomerom. 1 hod 

- Ťažisko telesa a jeho určenie.                                                                                  2 hod 

- Pohybové účinky sily./ posuvné a otáčavé /                                                            8 hod                                                                                                     

- Meranie času. Jednotky času 1 s, 1 min, 1 h.                                                           2 hod 

- Rovnomerný a nerovnomerný pohyb.                                                                      1 hod 

- Dráha a rýchlosť rovnomerného pohybu (s = v.t, v = s/t).                                       2 hod  

- Priemerná rýchlosť.                                                                                                  1 hod    

- Jednotky rýchlosti 1 m/s, 1 km/h.                                                                             1 hod 

- Grafické znázornenie rýchlosti a dráhy pohybu v čase.                                           2 hod 

- Deformačné účinky sily.                                                                                           1 hod 

- Tlaková sila Tlak. (p= F/S)                                                                                       2 hod  

- Jednotky tlaku 1 Pa, 1 hPa, 1kPa.                                                                             1 hod 

- Mechanická práca. (W = F.s)                                                                                    2 hod 

- Jednotka práce 1 J.                                                                                                    1 hod 

- Trenie. Trecia sila.                                                                                                    2 hod 

- Pohybová energia telesa.                                                                                          2 hod 



 

 223 

- Polohová energia telesa.                                                                                           2 hod    

- Vzájomná premena pohybovej a polohovej energie telesa.                                     1 hod 

- Zákon zachovania energie.                                                                                       1 hod  

- Zdroje energie. Fosílne palivá. Tradičné a netradičné zdroje energie.                     3 hod 

- Vodné elektrárne.                                                                                                      1 hod    

- Zvyšovanie spotreby energie, z toho vyplývajúce nepriaznivé dôsledky.                1 hod 

- PROJEKT: Navrhnúť a zostrojiť zariadenie, v ktorom by teplo konalo prácu. 

 

Výkonový štandard 

Žiak vie: 

 vysvetliť silu ako prejav vzájomného pôsobenia telies, 

 vysvetliť spôsob merania sily silomerom, 

 stanoviť rozsah merania daným silomerom, 

 vybrať pre dané meranie vhodný silomer, 

 určiť chyby merania silomerom, 

 zostrojiť graf lineárnej závislosti gravitačnej sily a hmotnosti telesa, 

 určiť ťažisko vybraných telies, 

 zostrojiť graf lineárnej závislosti dráhy od času pre rovnomerný priamočiary pohyb, 

 zostrojiť graf konštantnej závislosti rýchlosti od času pri rovnomernom priamočiarom pohybe, 

 čítať údaje z grafu, 

 riešiť výpočtové úlohy s využitím vzťahov pre rovnomerný priamočiary pohyb, 

 aplikovať vzťah na výpočet tlaku a mechanickej práce v jednoduchých výpočtových úlohách, 

 analyzovať situácie, v ktorých sa prejavujú účinky trenia, 

 na jednoduchých príkladoch vysvetliť vzájomnú premenu rôznych foriem energie a zákon 

zachovania energie, 

 zaujať kladný postoj k opatreniam vedúcim k úsporám energie, 

 získavať informácie pre tvorbu projektu z rôznych zdrojov, 

 správne citovať zdroje informácií, 

 tvorivo využívať poznatky na vypracovanie projektu , 

 prezentovať a obhájiť svoj projekt v triede. 

 

Rozvoj kompetencie 

poznávacej (kognitívnej): 

 zdokonaľovať sa v klasifikačnej analýze pri rozlišovaní javov, pojmov, (fyzikálnych veličín, 

zákonov, 



 

 224 

 zvyšovať úroveň formálnych operácií pri hľadaní vzťahov medzi fyzikálnymi veličinami, 

 čítať s porozumením texty úloh, 

 analyzovať situácie v úlohách, 

 tvorivo aplikovať poznatky pri príprave projektu, 

komunikačnej: 

 zapísať prehľadne údaje pri riešení úloh, 

 vyhľadávať informácie z rôznych zdrojov a pracovať s nimi, 

interpersonálnej: 

 kooperovať v skupine, 

 akceptovať skupinové rozhodnutia, 

intrapersonálnej: 

 vytvárať si vlastný hodnotový systém s ohľadom na svoje zdravie a na životné prostredie. 

 

 

Obsah vzdelávania 

Deviaty ročník  

(1 hodina týždenne, 33 hodín za rok) 

Prehľad tematických celkov, ich obsahu a časová dotácia 

Tematický celok Časová dotácia 

 
Úvodná vyučovacia hodina  1 VH 

1. Magnetické a elektrické javy. Elektrický obvod                  30 VH 

3. Projekty   2 VH 

 

Obsahový štandard 

1. TC  MAGNETICKÉ A ELEKTRICKÉ JAVY. ELEKTRICKÝ OBVOD 

- Magnet a jeho vlastnosti.                                                                                   1 hod                                                                           

- Póly magnetu.                                                                                                    1 hod  

- Magnetické pole.                                                                                               1 hod  

- Zem ako magnet. Kompas.                                                                                1 hod 

- Elektrizovanie telies. Elektrický náboj. Elektrické pole.                                   3 hod  

- Elektrometer.                                                                                                      1 hod 

- PROJEKT: Zostrojenie elektroskopu z jednoduchých pomôcok. 

- Elektrický obvod. Časti elektrického obvodu.                                                   1 hod 

- Znázornenie elektrického obvodu schematickými značkami.                           1 hod 

- Žiarovka a jej objavenie.                                                                                    1 hod 
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- Elektrické vodiče a izolanty z pevných látok.                                                    1 hod     

- Sériové zapojenie žiaroviek. Porovnanie jasu niekoľkých žiaroviek 

 v sériovom zapojení.                                                                                            1 hod                              

- Paralelné zapojenie žiaroviek.                                                                            1 hod  

- Elektrický prúd. Jednotka elektrického prúdu 1 A.                                            2 hod  

- Meranie veľkosti elektrického prúdu ampérmetrom.                                         1 hod 

- Elektrické napätie. Jednotka napätia 1 V.                                                          2 hod  

-Meranie veľkosti elektrického napätia.                                                               1 hod 

- Zdroje elektrického napätia.                                                                               1 hod  

- Rezistor.                                                                                                              1 hod 

- Experimentálne odvodenie Ohmovho zákona (I = U/R).                                   1 hod 

- Zostrojenie grafu závislosti elektrického prúdu od elektrického napätia.          1 hod             

- Elektrický odpor. Jednotka elektrického odporu 1 Ω.                                        2 hod 

- Vedenie elektrického prúdu v kvapalinách.                                                        1 hod   

- Model vedenia elektrického prúdu v pevných a kvapalných látkach.                 1 hod 

- Elektrická energia a jej premeny.                                                                         1 hod 

- Elektrické spotrebiče v domácnosti. Bezpečnosť pri práci s elektrickými spotrebičmi.1 hod 

- PROJEKT: Návrh a realizácia elektrického obvodu s regulovateľným zdrojom napätia. 

 

Výkonový štandard 

Žiak vie: 

 navrhnúť experiment na overenie pólov magnetu, 

 vysvetliť princíp určovania svetových strán kompasom, 

 získať informácie o objave žiarovky, 

 zakresliť elektrický obvod pomocou schematických značiek, 

 zapojiť elektrický obvod podľa schémy, 

 odmerať veľkosť elektrického prúdu a elektrického napätia na žiarovke v sériovo zapojenom 

elektrickom obvode, 

 zostrojiť graf priamej úmernosti medzi prúdom a napätím z nameraných hodnôt, 

 riešiť výpočtové úlohy, 

 riešiť úlohy na praktické zapájanie elektrických obvodov a merania v nich, 

 rešpektovať pravidlá bezpečnosti pri práci s elektrickými spotrebičmi, 

 využiť tvorivo poznatky na vypracovanie projektu. 

 

Rozvoj kompetencie 
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poznávacej (kognitívnej): 

 dokázať tvrdenie experimentom, 

 zdokonaľovať sa v klasifikačnej analýze pri rozlišovaní javov, pojmov, (fyzikálnych veličín), 

zákonov, 

 pracovať s formálnymi operáciami pri hľadaní vzťahov medzi fyzikálnymi veličinami, 

 čítať s porozumením texty úloh, 

 analyzovať situácie v úlohách, 

 tvorivo aplikovať poznatky pri riešení projektu, 

komunikačnej: 

 zakresliť schémou elektrický obvod, 

 zapísať prehľadne údaje pri riešení úloh, 

 vyhľadávať informácie so zameraním na historické aspekty objavov z rôznych zdrojov 

a pripraviť z nich stručný referát, 

interpersonálnej: 

 kooperovať v skupine, 

 akceptovať skupinové rozhodnutia, 

intrapersonálnej: 

 rešpektovať pravidlá pri práci s elektrickými spotrebičmi s vedomou ochranou svojho zdravia. 

 

Štandard kompetencií, ktoré má žiak v jednotlivých tematických  okruhoch učiva fyziky získať: 

Žiak vie: 

 overiť jednoduchým experimentom vlastnosti kvapalín, plynov a pevných telies, 

 porovnať a vybrať spoločné a rozdielne vlastnosti kvapalín, plynov a pevných telies, 

 rozlíšiť merateľné a nemerateľné vlastnosti telies, 

 správne použiť pojem fyzikálna vlastnosť, 

 použiť stratégiu riešenia problémov predpoklad – experiment – potvrdenie/nepotvrdenie 

predpokladu, 

 vykonať zápis nameranej hodnoty fyzikálnej veličiny zaznamenať pozorovania a namerané 

hodnoty fyzikálnych veličín do tabuľky, 

 zostrojiť graf lineárnej závislosti a použiť graf napr. pri odhade dĺžky. 

 postupovať podľa návodu stratégiou: formulovanie problému – vyslovenie hypotézy – 

realizácia pokusov a meraní – spracovanie, posúdenie a interpretovanie výsledkov meraní,  

 zostrojiť graf hustoty pre telesá z rovnakej látky, určiť z grafu hodnotu hustoty, 

 aplikovať zistenie, že hmotnosť telesa plávajúceho v kvapaline a hmotnosť telesom vytlačeného 

objemu kvapaliny sú rovnaké, 
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 prakticky určiť hustotu malých telies, 

 pracovať s tabuľkami MFCHT, 

 identifikovať neznámu látku podľa jej hustoty, 

 riešiť jednoduché výpočtové úlohy, 

 vysvetliť vybrané javy z bežného života pomocou hustoty, 

 získať informácie k tvorbe projektu, 

 tvorivo využiť získané poznatky a informácie na vypracovanie projektu, 

 podieľať sa na práci v tíme, 

 prezentovať a obhájiť svoju prácu v triede, 

 v rámci hodnotenia projektov v triede vybrať najlepší projekt a svoj výber zdôvodniť. 

 znázorniť reálny teplomer modelom, 

 analyzovať grafy, vysvetliť priebeh čiary grafu, 

 porovnať dva grafy a z priebehu ich čiar určiť ich spoločné a rozdielne znaky, 

 využiť PC pri zostrojovaní grafov, 

 vypracovať záznam údajov z meteorologických pozorovaní, navrhnúť tabuľku, porovnať údaje 

v triede, prezentovať údaje aj formou grafov, 

 navrhnúť experiment, ktorý by umožnil zistiť hodnotu rosného bodu napr. v triede, 

 opísať kolobeh vody v prírode, 

 modelovať vznik dažďa, 

 rozumie vzniku a škodlivosti kyslých dažďov. 

 formou experimentu dokázať rozdielnu fyzikálnu vlastnosť látok – vodivosť tepla,  

 dodržať podmienky platného experimentu, 

 odhadnúť výslednú teplotu pri odovzdávaní tepla medzi horúcou a studenou vodou, 

 riešiť jednoduché výpočtové úlohy s využitím vzťahu pre výpočet tepla, 

 opísať technologické postupy, napr. spôsob stanovenia energetickej hodnoty potravín 

spaľovaním, 

 získať informácie o energetickej hodnote potravín, 

 vysvetliť princíp činnosti tepelných spaľovacích motorov, 

 posúdiť negatívne vplyvy tepelných spaľovacích motorov na životné prostredie a spôsoby ich 

eliminácie. 

 dokázať experimentom premenu svetla na teplo, 

 navrhnúť jednoduchý experiment na rozklad svetla, 

 porovnať zdroje svetla – Slnko, žiarovka, 

 navrhnúť experiment na dôkaz priamočiareho šírenie sa svetla, 
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 opísať absorbovanie a odraz farieb spektra od bieleho povrchu a farebných povrchov, 

 opísať skladanie farieb, 

 navrhnúť experiment na dôkaz platnosti zákona odrazu svetla, 

 navrhnúť experiment na dôkaz platnosti zákona lomu svetla, 

 znázorniť graficky zobrazenie predmetu spojkou a rozptylkou, 

 vysvetliť princíp použitia okuliarov pri odstraňovaní chýb oka, 

 vysvetliť silu ako prejav vzájomného pôsobenia telies, 

 vysvetliť spôsob merania sily silomerom, 

 stanoviť rozsah merania daným silomerom, 

 vybrať pre dané meranie vhodný silomer, 

 určiť chyby merania silomerom, 

 zostrojiť graf lineárnej závislosti gravitačnej sily a hmotnosti telesa, 

 určiť ťažisko vybraných telies, 

 zostrojiť graf lineárnej závislosti dráhy od času pre rovnomerný priamočiary pohyb, 

 zostrojiť graf konštantnej závislosti rýchlosti od času pri rovnomernom priamočiarom pohybe, 

 čítať údaje z grafu, 

 riešiť výpočtové úlohy s využitím vzťahov pre rovnomerný priamočiary pohyb, 

 aplikovať vzťah na výpočet tlaku a mechanickej práce v jednoduchých výpočtových úlohách, 

 analyzovať situácie, v ktorých sa prejavujú účinky trenia, 

 na jednoduchých príkladoch vysvetliť vzájomnú premenu rôznych foriem energie a zákon 

zachovania energie, 

 zaujať kladný postoj k opatreniam vedúcim k úsporám energie, 

 získavať informácie pre tvorbu projektu z rôznych zdrojov, 

 správne citovať zdroje informácií,. 

 navrhnúť experiment na overenie pólov magnetu, 

 vysvetliť princíp určovania svetových strán kompasom, 

 získať informácie o objave žiarovky, 

 zakresliť elektrický obvod pomocou schematických značiek, 

 zapojiť elektrický obvod podľa schémy, 

 odmerať veľkosť elektrického prúdu a elektrického napätia na žiarovke v sériovo zapojenom 

elektrickom obvode, 

 zostrojiť graf priamej úmernosti medzi prúdom a napätím z nameraných hodnôt, 

 riešiť výpočtové úlohy, 

 riešiť úlohy na praktické zapájanie elektrických obvodov a merania v nich, 
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 rešpektovať pravidlá bezpečnosti pri práci s elektrickými spotrebičmi, 

  prezentovať a obhájiť svoj projekt v triede, 

  tvorivo využívať poznatky na vypracovanie projektu , 

 

Rozvoj kompetencie 

poznávacej (kognitívnej): 

 formulovať hypotézy a overiť ich experimentom, 

 analyzovať záznamy z meraní, 

 porovnať záznamy z pozorovaní a meraní, vybrať spoločné a rozdielne vlastnosti kvapalín, 

plynov a pevných telies, 

 urobiť odhady dĺžky, budovať predstavu o jednotkách dĺžky, 

 aplikovať poznatky o vlastnostiach kvapalín, plynov a pevných telies v technických 

zariadeniach a v bežnom živote, 

 aplikovať model empirického poznávania, 

 rozvíjať abstraktné myslenie upevňovaním vzťahu reálne meranie – grafické zobrazenie, 

 aplikovať poznatky pri zostrojení modelov technických zariadení, 

 tvorivo využiť vedomosti pri práci na projekte, 

 trénovať modelovanie ako myšlienkový proces, 

 analyzovať záznamy z meraní a ich grafický priebeh, 

 aplikovať poznatky o vlastnostiach plynov, kvapalín a pevných telies v technických 

zariadeniach a v bežnom živote, 

 tvorivo využiť vedomosti pri práci na projekte, 

 odhadnúť výslednú teplotu po výmene tepla, 

 analyzovať záznamy z meraní, 

 zovšeobecniť výsledky meraní do výsledného vzťahu, 

 rozvíjať úroveň formálnych operácií, 

 aplikovať poznatky do technickej praxe, 

 porovnať výsledky zistení, identifikovať zhodné a rozdielne znaky, 

 zovšeobecniť experimentálne zistenia až k platnému zákonu, 

 dokázať tvrdenie experimentom, 

 aplikovať poznatky do technickej praxe, 

 zdokonaľovať sa v klasifikačnej analýze pri rozlišovaní javov, pojmov, (fyzikálnych veličín, 

zákonov, 

 zvyšovať úroveň formálnych operácií pri hľadaní vzťahov medzi fyzikálnymi veličinami, 

 čítať s porozumením texty úloh, 
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 analyzovať situácie v úlohách, 

 tvorivo aplikovať poznatky pri príprave projektu, 

 dokázať tvrdenie experimentom, 

 zdokonaľovať sa v klasifikačnej analýze pri rozlišovaní javov, pojmov, (fyzikálnych veličín), 

zákonov, 

 pracovať s formálnymi operáciami pri hľadaní vzťahov medzi fyzikálnymi veličinami, 

 čítať s porozumením texty úloh, 

 analyzovať situácie v úlohách, 

 tvorivo aplikovať poznatky pri riešení projektu, 

 

komunikačnej: 

 zaznamenať pozorovania a merania do tabuľky, 

 pokusom ilustrovať vybrané vlastnosti kvapalín, plynov a pevných telies, 

 spracovať namerané hodnoty formou grafu (PC), 

 vyhľadať a spracovať informácie, 

 prezentovať výsledky pozorovania a merania, 

 argumentovať a diskutovať pri prezentácii projektu, 

 kooperovať v tíme, 

 prezentovať výsledky pozorovania a merania, 

 podieľať sa na práci v tíme pri tvorbe projektu, 

 zaznamenať výsledky pozorovania a merania do tabuľky, 

 prezentovať výsledky pozorovania a merania, 

 tvoriť nové informácie z meraní, 

 vyhľadávať informácie z technických tabuliek, 

 prezentovať výsledky pozorovania a merania, 

 tvoriť nové informácie z pozorovania a experimentálnych zistení, 

 vyhľadávať informácie z rôznych zdrojov a pracovať s nimi, 

 zapísať prehľadne údaje pri riešení úloh, 

 zakresliť schémou elektrický obvod, 

 zapísať prehľadne údaje pri riešení úloh, 

 vyhľadávať informácie so zameraním na historické aspekty objavov z rôznych zdrojov 

a pripraviť z nich stručný referát, 

 

interpersonálnej: 

 kooperovať vo dvojici prípadne v skupine, 
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 podieľať sa na práci v tíme, 

 kooperovať, 

 akceptovať skupinové rozhodnutia, 

 podieľať sa na práci v skupine, 

 

intrapersonálnej: 

 ohodnotiť vlastnú prácu a prácu druhých, 

 schopnosť sebaregulácie 

 vedieť kriticky zhodnotiť výsledky svojej práce a práce druhých 

 vytvárať si vlastný hodnotový systém smerom k prírode. 

 vytvárať si vlastný hodnotový systém s ohľadom na životné prostredie. 

 nadobudnúť presvedčenie, že fyzikálne poznatky môžu zlepšiť kvalitu života človeka, 

 uvedomiť si, že poznanie predstavuje hodnotu. 

 vytvárať si vlastný hodnotový systém s ohľadom na svoje zdravie a na životné prostredie. 

 rešpektovať pravidlá pri práci s elektrickými spotrebičmi s vedomou ochranou svojho zdravia. 

 

 

 

 

10. 2.2. Učebný predmet: Chémia 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 

         Predmet chémia vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda svojim experimentálnym charakterom 

vyučovania vytvára podmienky žiakom pre hlbšie porozumieť zákonitostiam prírodných javov 

a procesov. Obsah učiva tvoria poznatky o vlastnostiach a použití látok, s ktorými sa žiaci stretávajú 

v každodennom živote. Sú to predovšetkým tieto oblasti: chémia potravín a nápojov, kozmetiky, liečiv, 

čistiacich prostriedkov a recyklácie produktov.  

         Zvlášť významné je, že pri štúdiu chémie špecifickými poznávacími metódami si žiaci osvojujú 

i dôležité spôsobilosti. Ide predovšetkým o rozvíjanie spôsobilosti objektívne a spoľahlivo pozorovať, 

experimentovať a merať, vytvárať a overovať hypotézy v procese riešenia úloh rôznej zložitosti. 

        Organickou súčasťou učebného predmetu chémia je aj systém vhodne vybraných laboratórnych 

prác, ktorých správna realizácia si vyžaduje osvojenie si základných manuálnych zručností a návykov 

bezpečnej práce v chemickom laboratóriu.  
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Ciele vyučovacieho predmetu  

 

        Cieľom vyučovania chémie na základnej škole je oboznámiť žiakov s významom poznatkov z 

chémie pre človeka, spoločnosť a prírodu, čo umožňuje u žiakov vytvorenie pozitívneho vzťahu 

k učebnému predmetu chémia. Ďalším významným cieľom vyučovania chémie na ZŠ je v čo najväčšej 

miere prispieť k splneniu všeobecných cieľov vzdelávania, vytváraniu a rozvíjaniu kľúčových 

kompetencií prostredníctvom obsahu chémie.  

        Cieľom vyučovania chémie je podieľať sa  na rozvíjaní prírodovednej gramotnosti, v rámci ktorej  

je potrebné rozvíjať aj čitateľskú gramotnosť a prácu s odborným textom. Žiaci by mali porozumieť 

odborným textom na primeranej úrovni a majú vedieť aplikovať získané poznatky pri riešení 

konkrétnych úloh. V rámci samostatnej práce majú byť schopní samostatne získavať potrebné 

informácie súvisiace s  chemickou problematikou z rôznych informačných zdrojov (odborná literatúra, 

internet) a využívať multimediálne učebné materiály. 

        Vyučovanie chémie na hodinách základného typu a laboratórnych cvičeniach realizované 

metódami aktívneho poznávania, výraznou mierou prispieva k formovaniu a rozvíjaniu logického, 

kritického a tvorivého myslenia žiakov, ktoré im umožňuje nachádzať vzťahy medzi štruktúrou a 

vlastnosťami látok ako aj osvojenie dôležitých manuálnych zručností. 

        Významným cieľom vyučovania chémie je aj oboznámenie sa žiakov s chemickými látkami, ktoré 

pozitívne a negatívne ovplyvňujú život človeka (chemické aspekty racionálnej výživy, vplyv alkoholu, 

nikotínu a iných drog na ľudský organizmus). 

        V predmete chémia si žiaci majú v dostatočnej miere osvojiť zručnosti a návyky bezpečnej práce 

v chemickom laboratóriu. Potrebné je, aby žiaci  dosiahli takú úroveň pochopenia a zvládnutia učiva, 

ktoré im umožní efektívne využiť získané vedomosti, spôsobilosti a návyky v každodennom živote.  

 

Ďalšie ciele 

 

Identifikácia a správne používanie pojmov. Žiak vie správne používať základné pojmy 

a identifikovať ich v reálnych situáciách. Pritom nie je vhodné iba mechanické odrecitovanie definícií. 

Znalosť týchto pojmov žiak dokáže tým, že rozumie textu, v ktorom sa vyskytujú a že ich aktívne 

používa  v správnom kontexte. 

Kvalitatívny popis objektov, systémov a javov a ich klasifikácia – žiak vie popísať 

a poprípade načrtnúť objekt, systém alebo jav, ktorý pozoruje podľa skutočnosti, modelu alebo nákresu 

vie popísať stavbu systému, vie nájsť spoločné a rozdielne vlastnosti látok, predmetov alebo javov 

(napríklad uviesť hlavné rozdiely medzi kovmi a nekovmi). 
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Vysvetlenie javov – žiak vie vysvetliť niektoré javy pomocou známych zákonov alebo 

pomocou jednoduchších javov  

Predvídanie javov a určovanie kauzálnych súvislostí – žiak vie v jednoduchých prípadoch 

predpovedať, čo sa v určitej situácii stane, rozhodnúť, či za určitých okolností je daný jav možný alebo 

nie (napríklad určiť faktory, ktoré ovplyvňujú rýchlosť chemickej reakcie). 

Pozorovanie, experimentovanie, meranie a odhady – žiak vie zrealizovať jednoduchý 

experiment podľa návodu, navrhnúť a zrealizovať jednoduchý experiment, ktorý simuluje určitý jav, 

alebo  dáva odpoveď na určitú otázku. Do tejto skupiny patria predovšetkým merania a odhady 

veľkosti niektorých veličín, zhromažďovanie a vhodné usporiadanie údajov (napríklad zistiť, či roztok 

je kyslý, zásaditý alebo neutrálny). 

Kvantitatívny popis – žiak vie vypočítať niektoré veličiny z iných. Vie v jednoduchých 

prípadoch porovnať dve veličiny rovnakého druhu, určiť ako sa určitá veličina mení. Vie určiť hodnotu 

niektorých veličín z grafu alebo z tabuľky. 

Aplikácia vedomostí – žiak vie opísať niektoré prírodné alebo umelé systémy 

a v jednoduchších prípadoch opísať aj princíp ich fungovania. Vie uviesť príklady aplikácie určitých 

prírodných javov, rozhodnúť, kedy je daný jav výhodný a kedy nevýhodný. Vie posúdiť dôsledky 

určitých javov alebo ľudskej činnosti z ekologického, ekonomického alebo zdravotného hľadiska 

(napríklad vysvetliť škodlivé účinky používania chloridu sodného k zimnému posypu ciest). 
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Výchovné a vzdelávacie stratégie k rozvíjaniu kľúčových kompetencií žiakov 

 

kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa 

- uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie 

a osobného rozvoja, 

- dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní 

nových poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa, 

- dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky 

využívať, 

- kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie rozvojové 

možnosti, 

 

sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti) 

- dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní 

informácií rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav zodpovedajúci situácii 

a účelu komunikácie, 

- efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie, 

- vie prezentovať sám seba a výsledky svojej prace na verejnosti, používa odborný jazyk, 

- dokáže primerane komunikovať v materinskom a v dvoch cudzích jazykoch, 

- chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú základom 

efektívnej spolupráce, založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a povinností a na 

prevzatí osobnej zodpovednosti, 

 

kompetencia (spôsobilosť) uplatňovať základ chemického myslenia a základné 

schopnosti poznávať v oblasti vedy a techniky 

- používa chemické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných 

situáciách, 

- používa chemické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, 

modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky), 

- používa základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umožní robiť vedecky podložené 

úsudky, pričom vie použiť získané operačné vedomosti na úspešné riešenie problémov, 

 

kompetencia (spôsobilosť) v oblasti informačných a komunikačných technológií 

- má osvojené základné zručnosti v oblasti IKT ako predpoklad ďalšieho rozvoja, 

- používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou, 

- dokáže vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom grafickom 
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prostredí, 

- je schopný nahrávať a prehrávať zvuky a videá, 

- dokáže využívať IKT pri vzdelávaní, 

 

kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy 

- uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom 

a tvorivom myslení, 

- je otvorený (pri riešení problémov) získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovatívnych 

postupov, formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov, 

- má predpoklady na konštruktívne a kooperatívne riešenie konfliktov, 

 

kompetencie (spôsobilosti) občianske 

- uvedomuje si základné humanistické hodnoty, zmysel národného kultúrneho 

dedičstva, uplatňuje a ochraňuje princípy demokracie, 

- vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. 

spoločnosti, 

- uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam, 

prispieva k naplneniu práv iných, 

- je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti, 

- má predpoklady zainteresovane sledovať a posudzovať udalosti a vývoj verejného 

života a zaujímať k nim stanoviská, aktívne podporuje udržateľnosť kvality životného 

prostredia, 

 

kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne 

- dokáže na primeranej úrovni reflektovať vlastnú identitu a budovať si vlastnú 

samostatnosť/nezávislosť ako člen celku, 

- vie si svoje ciele a priority stanoviť v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami, záujmami 

a potrebami, 

- osvojil si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine - uvedomuje si svoju 

zodpovednosť v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať k dosahovaniu spoločných cieľov, 

- dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a uplatňovať 

sociálne prospešné zmeny v medziosobných vzťahoch, 

 

kompetencie (spôsobilosti) pracovné 

- dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí svoje 

výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov, 
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- je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny, 

- dokáže získať a využiť informácie o vzdelávacích a pracovných príležitostiach, 

 

kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti 

- dokáže inovovať zaužívané postupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové projekty 

so zámerom dosiahnuť ciele, a to nielen v práci, ale aj v každodennom živote, 

 

kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 

- dokáže sa vyjadrovať na vyššom stupni umeleckej gramotnosti prostredníctvom 

vyjadrovacích prostriedkov výtvarného a hudobného umenia, 

- uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote a v živote celej 

spoločnosti, 

- cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické tradície, 

- pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), 

- správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám, 

- je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Názov tematického 

celku 

Stratégia vyučovania 

Metódy Postupy Formy práce 

Látky a zmesi 

Motivačné: motivačný rozhovor,  

problémové úlohy,  

Expozičné: riadený rozhovor, 

demonštrácia, samostatná práca,  

Fixačné: opakovanie, 

precvičovanie, otázka/odpoveď, 

písomné opakovanie, DÚ,  

Diagnostické, klasifik.: ústne, 

písomné skúšanie, did. testy,  

 - klasická vyuč. hodina 

- práca v dvojiciach 

- samostatná práca 

- skupinová práca 

Štruktúra látok, 

periodická tabuľka 

Motivačné: motivačný rozhovor,  

problémové úlohy,  

Expozičné: riadený rozhovor, 

demonštrácia, samostatná práca,  

Fixačné: opakovanie, 

precvičovanie, otázka/odpoveď, 

písomné opakovanie, DÚ,  

Diagnostické, klasifik.: ústne, 

písomné skúšanie, did. testy,  

 - klasická vyuč. hodina 

- práca v dvojiciach 

- samostatná práca 

- skupinová práca 

Chemické reakcie, 

chemické prvky, 

kyseliny, hydroxidy a soli 

Motivačné: motivačný rozhovor,  

problémové úlohy,  

Expozičné: riadený rozhovor, 

demonštrácia, samostatná práca,  

Fixačné: opakovanie, 

precvičovanie, otázka/odpoveď, 

písomné opakovanie, DÚ,  

 - klasická vyuč. hodina 

- práca v dvojiciach 

- samostatná práca 

- skupinová práca 
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Diagnostické, klasifik.: ústne, 

písomné skúšanie, did. testy,  

Chemické výpočty, 

fyzikálne zmeny pri 

chemických reakciách 

Motivačné: motivačný rozhovor,  

problémové úlohy,  

Expozičné: riadený rozhovor, 

demonštrácia, samostatná práca, 

did. montáž 

Fixačné: opakovanie, 

precvičovanie, otázka/odpoveď, 

písomné opakovanie, DÚ,  

Diagnostické, klasifik.: ústne, 

písomné skúšanie, did. testy, 

 - klasická vyuč. hodna 

- práca v dvojiciach 

- samostatná práca 

- skupinová práca 

Uhľovodíky, deriváty 

uhľovodíkov 

 

 Motivačné: motivačný rozhovor,  

problémové úlohy,  

Expozičné: riadený rozhovor, 

demonštrácia, samostatná práca, 

pozorovanie, hra, projekt 

Fixačné: opakovanie, 

precvičovanie, otázka/odpoveď, 

písomné opakovanie, DÚ,  

Diagnostické, klasifik.: ústne, 

písomné skúšanie, did. testy, 

 - klasická vyuč. hodna 

- práca v dvojiciach 

- samostatná práca 

- skupinová práca 

- samoštúdium - projekty 

Biolátky, chémia a 

spoločnosť 

Motivačné: motivačný rozhovor,  

problémové úlohy,  

Expozičné: riadený rozhovor, 

demonštrácia, samostatná práca, 

pozorovanie, hra, projekt 

Fixačné: opakovanie, 

precvičovanie, otázka/odpoveď, 

písomné opakovanie, DÚ,  

Diagnostické, klasifik.: ústne, 

písomné skúšanie, did. testy, 

 - klasická vyuč. hodna 

- práca v dvojiciach 

- samostatná práca 

- skupinová práca 

- samoštúdium - projekty 

 

 

Učebné zdroje 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje: 

Názov tematického 

celku 

Odborná 

literatúra 

Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, 

knižnica) 

Látky a zmesi 
Chémia 8, 

Adamkovič, 

Šimeková 
- spätný projektor 

-soľ, naftalén, 

cukor, benzín 

 

Štruktúra látok, 

periodická tabuľka 

Chémia 8, 

Adamkovič, 

Šimeková 

- Power Point - periodická 

tabuľka prvkov 

 

Chemické reakcie, 

chemické prvky, 

kyseliny, hydroxidy a 

soli 

Chémia 8, 

Adamkovič, 

Šimeková 

- spätný projektor - dichróman 

amónny, kyseliny, 

hydroxidy 

 

Chemické výpočty, 

fyzikálne zmeny pri 

chemických reakciách 

Chémia 9, 

Adamkovič, 

Šimeková 

- Power Point - kalkulačka  

Uhľovodíky, deriváty 

uhľovodíkov 

 

Chémia 9, 

Adamkovič, 

Šimeková 

 - modely molekúl,  Internet, médiá 

Biolátky, chémia a 

spoločnosť 

Chémia 9, 

Adamkovič, 

Šimeková 

- spätný projektor -ropa, liečivá, 

vosky 
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Obsah vzdelávania 

Šiesty ročník 

(1 hodina týždenne,  33 hodín ročne) 

Prehľad tematických celkov, ich obsahu a ročnej časovej dotácie 

Tematický celok  Časová dotácia  

 Úvodná vyučovacia hodina, hodnotenie a klasifikácia 2  

1. Látky a chémia, poznávanie vlastností látok 6  

2. Pozorovanie a pokus v chémii 4  

3. Chemické látky a zmesi  4  

4. Oddeľovanie zložiek zmesí, roztoky 7  

5. Voda, vzduch  7  

6. Laboratórne práce 3  

 

 

1. LÁTKY A ZMESI 

       Obsahový štandard 

Význam chémie pre život človeka, chémia ako veda, chemická výroba, chemický výrobok, prírodná 

surovina, chemicky čistá látka, (chemická látka), vlastnosti látok (horľavosť, skupenstvo, vôňa zápach, 

vzhľad, rozpustnosť), zmes, rôznorodá zmes, metódy oddeľovania zložiek zmesí (usadzovanie, 

filtrácia, odparovanie, destilácia, kryštalizácia), rovnorodá zmes - roztok, vodný roztok, nasýtený 

roztok, rozpúšťadlo, rozpustená látka, hmotnosť roztoku, hmotnosť rozpustenej látky, hmotnostné 

percento, voda, vzduch. 

      Výkonový štandard 

 určiť pozorovaním vlastnosti konkrétnych látok, 

 vymenovať: príklady horľavých a nehorľavých látok,  

 uviesť príklady: chemicky čistých látok, aspoň troch rôznorodých zmesí,  rovnorodých zmesí 

(roztokov tuhých, kvapalných a plynných), chemických látok  rozpustných vo vode, chemických 

látok nerozpustných vo vode, vodných roztokov používaných v domácnosti, piatich metód 

oddeľovania zložiek zmesí (usadzovanie, filtrácia, odparovanie, destilácia, kryštalizácia), využitia 

metód oddeľovania zložiek zmesí v hospodárstve a v domácnosti, 

 poznať: význam vody pre život človeka, zvieratá a rastliny, rozdelenie vôd podľa výskytu 

(zrážková, povrchová, podzemná, minerálna) a podľa použitia (pitná, úžitková, odpadová, 

destilovaná), 
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 vysvetliť rozdiely medzi rôznymi druhmi vôd (zrážková, povrchová, podzemná, pitná, 

úžitková, odpadová, destilovaná), 

 poznať možnosti úpravy a čistenia vôd, dôsledky znečistenia vôd, 

 vymenovať hlavné zložky vzduchu, skleníkové plyny (napr. CO2, metán), hlavné zdroje znečistenia 

ovzdušia (spaľovanie odpadov – potreba separovaného zberu), 

 poznať význam kyslíka pre živé organizmy, 

 poznať príčiny vzniku ozónovej diery a skleníkového efektu a ich následky na našu planétu, 

význam ozónovej vrstvy, 

 pomenovať jednoduché laboratórne pomôcky: skúmavka, kadička, banka, krycie sklíčko, 

kryštalizačná miska, filtračný lievik, filtračný papier, odmerný valec, držiak, kruh, svorka, stojan, 

odparovacia miska, roztieračka s roztieradlom, pinzeta, chemická lyžička, chemické kliešte, kahan, 

váhy, pipeta, chladič,  

 vedieť používať ochranné pomôcky – okuliare, rukavice, ochranný štít, 

 poznať  zásady bezpečnej práce v chemickom laboratóriu, základné piktogramy (napr. žieravina, 

horľavina), 

 zaznamenať výsledok pokusu, 

 pripraviť podľa návodu vodný roztok tuhej látky o určitom hmotnostnom percente, 

 dodržiavať zásady bezpečnej práce v chemickom laboratóriu,  

 dodržiavať zásady bezpečnej práce s chemickými látkami v bežnom živote, 

 vykonať podľa návodu: filtráciu, kryštalizáciu, 

 vypočítať hmotnosť látky a vody potrebnej na prípravu roztoku určitej hmotnosti a hmotnostného 

percenta zložky roztoku, 

 

Siedmy ročník 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

Prehľad tematických celkov, ich obsahu a ročnej časovej dotácie 

Tematický celok Časová dotácia  

 Úvodná vyučovacia hodina, hodnotenie a klasifikácia 2  

1. Atómy, ich zloženie a štruktúra  5 

2. Chemické prvky, ich názvy a značky 5 

3. Periodická sústava chemických prvkov 5 

4. Chemické väzby 3 

5. Molekuly a chemické zlúčeniny 7 
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6. Ióny 3 

7. Laboratórne práce 3 

 

2. ŠTRUKTÚRA  LÁTOK 

PERIODICKÁ SÚSTAVA CHEMICKÝCH PRVKOV 

     Obsahový štandard 

Častice látok, atóm,  obal atómu, jadro atómu, mikročastice (protón, neutrón, elektrón), protónové 

číslo, chemický prvok (prvok), názov a značka (symbol) prvku, periodická sústava chemických prvkov, 

skupiny, periódy, periodický zákon, chemická väzba, elektrónový pár, molekula, chemická zlúčenina, 

vzorec molekuly a zlúčeniny, ión, katión, anión.  

      Výkonový štandard 

 opísať stavbu a zloženie atómu, 

 poznať elektrický náboj (protónov, elektrónov, neutrónov) a jeho označenie, 

 poznať slovenské  názvy a  značky  chemických prvkov: Ag, Ar, Al, Au, Br, C, Ca, Cl, Cr, Cu, F, 

Fe, H, He, Hg, I, K, Li, Mg, Mn, N, Na, Ne, O, P, Pb, S, Se, Si, Zn, 

 poznať meno autora periodického zákona (D. I. Mendelejev), 

 určiť počet radov a stĺpcov  v periodickej tabuľke prvkov  (1-18), 

 vedieť určiť umiestnenie (perióda a skupina) konkrétneho prvku na základe hodnoty protónového 

čísla, 

 zapísať protónové číslo atómov, 

 určiť z hodnoty protónového čísla počet elektrónov v atóme, 

 vysvetliť vznik chemickej väzby v látkach H2, NaCl, 

 zapísať a vysvetliť schému vzniku iónov z atómov, 

 zapísať a prečítať vzorce dvojatómových a viacatómových molekúl (napr: H2, O2, Cl2, I2, H2O, 

NH3), 

 určiť druh a počet atómov v konkrétnom príklade molekuly. 
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Ôsmy ročník 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

Prehľad tematických celkov, ich obsahu a ročnej časovej dotácie 

Tematický celok Časová dotácia  

 Úvodná vyučovacia hodina, hodnotenie a klasifikácia 2  

1. Chemické reakcie (reaktanty, produkty, rovnica)  3 

2. Chemické prvky a ich zlúčeniny 5 

3. Kovy, nekovy, alkalické kovy 4 

4. Vodík, kyslík, halogény 7 

5. Kyseliny, hydroxidy a soli 7 

6. Kyslosť a zásaditosť vodných roztokov 2 

7. Laboratórne práce 3 

 

3. Chemické reakcie 

 

Obsahový štandard 

Chemická reakcia, reaktant, produkt, chemická rovnica, zákon zachovania hmotnosti pri chemických 

reakciách, chemický rozklad, chemické zlučovanie. 

 

Výkonový štandard 

 rozlíšiť chemické reakcie a fyzikálny dej, 

 uviesť príklady chemických reakcií, 

 zapísať rovnice chemických reakcií na základe slovného opisu reakcie, 

 označiť v chemickej rovnici reaktanty a produkty, 

 poznať príklady reakcií chemického rozkladu a chemického zlučovania. 

 

4. NIEKTORÉ CHEMICKÉ PRVKY A ICH ZLÚČENINY 

 

Obsahový štandard 

Kovové a nekovové prvky. alkalické kovy, vodík, kyslík, oxidy, halogény, oxidačné číslo (kladné, 

záporné, nulové), halogenidy,  zliatiny kovov. 

 

Výkonový štandard 



 

 242 

 poznať typické vlastnosti kovov a nekovov, 

 vymenovať príklady kovových a nekovových prvkov, 

 pomenovať a zapísať značkou: alkalické kovy, halogény, vodík a kyslík, ozón 

 vymenovať základné vlastnosti (skupenstvo, farba, reaktivita, atď.) a použitie vodíka, kyslíka, 

alkalických kovov a halogénov , 

 uviesť význam katiónov sodíka, draslíka, horčíka, vápnika a železa, a ich potravinové zdroje, 

 určiť oxidačné čísla atómov prvkov v halogenidoch a oxidoch, 

 vedieť aplikovať pravidlá tvorby vzorcov a názvov oxidov a  halogenidov, 

 poznať vlastnosti a použitie NaCl, CO, CO2, SO2, CaO,  

 poznať názvy a využitie aspoň dvoch zliatin (napr. bronz, mosadz). 

 

5. KYSELINY, HYDROXIDY, SOLI 

 

Obsahový štandard 

Kyseliny (podľa Arrhenia), bezkyslíkaté a kyslíkaté kyseliny, hydroxidy, kyslý, zásaditý a neutrálny 

roztok; pH, stupnica pH, indikátor, neutralizácia, soli. 

Výkonový štandard 

 vymenovať najdôležitejšie vlastnosti (farba, skupenstvo) a možnosti použitia kyselín: HCl, HNO3 a 

H2SO4 a hydroxidov: NaOH, KOH, Ca(OH)2, 

 pomenovať ióny, ktoré vzniknú štiepením HCl,  NaOH vo vode, 

 poznať oxidy, ktoré reakciou s vodou spôsobujú kyslé dažde, a príčiny vzniku uvedených oxidov 

(oxidy síry a dusíka), 

 poznať vplyv kyslých dažďov na životné prostredie, možnosti obmedzenia ich vzniku, 

 vymenovať produkty, ktoré vznikajú  tepelným rozkladom CaCO3, 

 vedieť názvy a  vzorce:  

- bezkyslíkatých kyselín: HF, HCl, HBr, HI,  

- kyslíkatých kyselín: HNO3, H2SO4, H2CO3, 

- hydroxidov: NaOH, KOH, Ca(OH) 2 ,  

 zapísať chemickou rovnicou: 

- reakciu  zinku s kyselinou chlorovodíkovou, 

- reakciu oxidu vápenatého (pálené vápno) s vodou (príprava haseného vápna), 

- reakciu oxidu sírového s vodou, 

- reakciu kyseliny chlorovodíkovej s hydroxidom sodným, 

- reakciu hydroxidu vápenatého s oxidom uhličitým (tvrdnutie malty), 

 vymenovať spôsoby vzniku solí,  
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 určiť pomocou univerzálneho indikátorového papierika pH rôznych roztokov (kyslý, neutrálny,  

zásaditý),  

 vedieť názvy a vzorce solí (NaCl, NaNO3, CuSO4, CaCO3), 

 poznať výskyt a funkciu kyseliny chlorovodíkovej v ľudskom organizme, 

 zdôvodniť negatívny vplyv nadbytku NaCl v potrave pre ľudský organizmus. 

 

 

Deviaty ročník 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

Prehľad tematických celkov, ich obsahu a ročnej časovej dotácie 

Tematický celok Časová dotácia  

 Úvodná vyučovacia hodina, hodnotenie a klasifikácia 2  

1. Chemické výpočty, redoxné reakcie  13 

2. Fyzikálne zmeny pri chemických reakciách 11 

3. Uhľovodíky 10 

4. Deriváty uhľovodíkov 9 

5. Biolátky 7 

6. Chémia a spoločnosť 9 

7. Laboratórne práce 5 

 

6. CHEMICKÉ VÝPOČTY 

 

           Obsahový štandard 

Látkové množstvo, jednotka látkového množstva – mol, molárna hmotnosť, jednotka molárnej 

hmotnosti. 

Výkonový štandard 

 porovnať hmotnosť 1 mólu atómov rôznych prvkov, 

 vypočítať molárnu hmotnosť zlúčenín zo známych mólárnych hmotností atómov prvkov tvoriacich 

zlúčeninu, 

 vypočítať látkové množstvo látky, ak je zadaná hmotnosť látky a molárna hmotnosť látky. 

 

7. REDOXNÉ REAKCIE 

Obsahový štandard 
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Oxidácia, redukcia, redoxné reakcie, ušľachtilý a neušľachtilý kov, korózia 

Výkonový štandard 

 určiť v zápise chemickej reakcie oxidačné čísla atómov  prvkov v reaktantoch a produktoch, 

 pomenovať dej, pri ktorom sa oxidačné číslo atómu zvyšuje, pri ktorom sa oxidačné číslo atómu 

znižuje, 

 určiť v zápise  redoxných reakcií látku, ktorá sa oxidovala a látku, ktorá sa redukovala, 

 vysvetliť na konkrétnom príklade koróziu kovov, 

 uviesť podmienky, ktoré urýchľujú koróziu a spôsoby ochrany kovov pred koróziou, 

 vymenovať tri kovy, ktoré nepodliehajú korózii, 

 poznať príklady troch ušľachtilých a neušľachtilých kovov, 

 uviesť príklady priebehu redoxných reakcií v bežnom živote, 

 

8. FYZIKÁLNE ZMENY PRI CHEMICKÝCH REAKCIÁCH 

 

Obsahový štandard 

Energetické zmeny pri chemických reakciách, exotermické reakcie, endotermické reakcie, rýchlosť 

chemických reakcií, faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií.  

 

Výkonový štandard 

 pomenovať reakcie, pri ktorých sa energia uvoľňuje a pri ktorých sa energia spotrebuje 

(exotermické a endotermické reakcie), 

 uviesť príklady exotermických a endotermických reakcií s dôrazom na bežný život, 

 vymenovať faktory, ktoré ovplyvňujú rýchlosť chemických reakcií, 

 poznať vplyv teploty, koncentrácie reaktantov,  plošného obsahu reaktantov a katalyzátora na 

rýchlosť chemických reakcií sdôrazom na bežný život. 

 

9. UHĽOVODÍKY 

 

Obsahový štandard 

Charakteristika organických látok, organická chémia, štvorväzbovosť uhlíka, molekulový, štruktúrny a 

zjednodušený  štruktúrny vzorec, uhlíkový reťazec, otvorený reťazec, uzavretý reťazec, jednoduchá 

väzba, dvojitá väzba a trojitá väzba, uhľovodíky, alkány, alkény, alkíny, arény, nasýtené a nenasýtené 

uhľovodíky, benzénové jadro, polymerizácia, makromolekula, prírodné zdroje uhľovodíkov, oktánové 

číslo benzínu. 
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Výkonový štandard 

 vymenovať príklady anorganických a organických látok, 

 poznať typ väzby atómov prvkov v alkánoch, alkénoch, alkínoch, cykloalkánoch a v arénoch, 

 poznať vzorce uhľovodíkov: 

- alkány: metán, etán, propán, bután, 

- alkény: etén,  

- alkíny: acetylén,   

- arény: benzén, naftalén,  

 opísať vlastnosti (skupenstvo, horľavosť, výbušnosť), výskyt a použitie metánu, etánu, propánu, 

butánu, eténu, acetylénu a benzénu,  

 poznať použitie propán – butánovej zmesi a vysvetliť, aké nebezpečenstvo hrozí pri unikaní tejto 

zmesi z tlakovej nádoby v uzavretom priestore, 

 poznať produkty horenia uhľovodíkov,   

 poznať princíp polymerizácie na príklade vzniku polyetylénu z eténu,  

 vymenovať prírodné zdroje uhľovodíkov (uhlie, ropa, zemný plyn), spôsob ich získavania a 

využitia, alternatívne zdroje energie (bioplyn), 

 poznať negatívne dôsledky produktov vznikajúcich pri spaľovaní uhlia, 

 vymenovať základné frakcie spracovania ropy (napr. nafta, benzín, oleje, asfalt), 

 vymenovať najväčšie svetové náleziská ropy a zemného plynu,  

 vymenovať druhy benzínu, ktoré sa v súčasnosti u nás používajú ako palivo do automobilov, 

 vysvetliť súvislosť medzi oktánovým číslom benzínu a jeho kvalitou, 

 vymenovať plynné latky, ktorými prispieva automobilová doprava k znečisťovaniu ovzdušia. 

 

10. DERIVÁTY UHĽOVODÍKOV 

 

Obsahový štandard 

Deriváty uhľovodíkov, halogénderiváty, hydroxyderiváty (alkoholy), karboxylové kyseliny, soli 

karboxylových kyselín. 

 

Výkonový štandard 

 vyznačiť na konkrétnych príkladoch derivátov uhľovodíkov uhľovodíkový zvyšok a 

charakteristickú skupinu, 

 roztriediť príklady zlúčenín na uhľovodíky a deriváty uhľovodíkov, 

 poznať názvy a vzorce:   

- halogénderivátov  (chlórmetán), 
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- alkoholov (metanol, etanol), 

- karboxylových kyselín (kyselina mravčia, kyselina octová), 

 poznať najdôležitejšie vlastnosti a možnosti využitia chloroformu, metanolu a etanolu, kyseliny 

octovej, 

 vysvetliť, prečo sa halogénderiváty uhľovodíkov zaraďujú medzi ekologické jedy, 

 zdôvodniť nebezpečenstvo používania freónov ,  

 poznať vplyv metanolu a etanolu na ľudský organizmus, dôsledky pôsobenia etanolu ako 

návykovej látky, 

 poznať spôsoby zneškodňovania zvyškov farieb a rozpúšťadiel ako nebezpečných odpadov, 

 poznať pôvod názvu kyseliny mravčej. 

 

11. BIOLÁTKY 

 

Obsahový štandard 

Prírodné látky, sacharidy, fotosyntéza, tuky, bielkoviny, vitamíny, enzýmy, hormóny. 

 

 

Výkonový štandard 

 vymenovať atómy prvkov, ktoré tvoria sacharidy, 

 uviesť rozdelenie sacharidov podľa zloženia (jednoduché, zložité),  

 vymenovať reaktanty, produkty a podmienky priebehu fotosyntézy, 

 vysvetliť význam fotosyntézy pre život človeka a živočíchov, 

 poznať výskyt, vlastnosti a možnosti využitia sacharidov (glukóza,  fruktóza, sacharóza, laktóza, 

škrob, glykogén a celulóza), 

 poznať  vlastnosti tukov (rozpustnosť vo vode a v alkohole, pôsobenie svetla na tuky), 

 roztriediť tuky podľa zloženia (skupenstva) a pôvodu (výskytu), 

 vysvetliť funkcie tukov v živých organizmoch, 

 poznať vplyv  rastlinných a živočíšnych tukov na ľudský organizmus, 

 vysvetliť vplyv cholesterolu na ľudský organizmus, 

 poznať zloženie a vlastnosti bielkovín,  

 poznať funkcie bielkovín v ľudskom tele, 

 vymenovať zdroje rastlinných a živočíšnych bielkovín, 

 poznať význam vitamínov a ich potravinové zdroje, 

 poznať význam enzýmov a hormónov pre človeka. 
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12. CHÉMIA A SPOLOČNOSŤ 

 

Obsahový štandard 

Plasty, (polyetylén, polyvinylchlorid, polystyrén), syntetické vlákna (silon, nylon, polyester, viskóza), 

mydlá, saponáty,  kozmetické prípravky, lieky, drogy, hnojivá, pesticídy. 

 

Výkonový štandard 

 vymenovať príklady a použitie plastov  a syntetických vlákien, 

 opísať úžitkové vlastnosti a možnosti použitia syntetických vlákien, 

 uviesť výhody a nevýhody používania plastov z environmentálneho hľadiska, 

 poznať rozdiely medzi mydlami a saponátmi, 

 poznať účinky základných chemických látok v kozmetických prípravkoch, 

 opísať výhody a nevýhody používania pesticídov,  

 poznať účinky skupín liekov (antibiotiká, analgetiká, antipyretiká), 

 uviesť príklady a negatívne pôsobenie tolerovaných a zakázaných drog, 

 poznať príklady prírodných a priemyselných hnojív 
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10. 2.3. Učebný predmet: Biológia 

 

Charakteristika učebného predmetu 

  Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na 

vzájomné vzťahy organizmov a vzťahy k prostrediu, ako aj človeka k živým a neživý zložkám 

prostredia. Predmet je zameraný na chápanie živej a neživej prírody ako celku. To predstavuje 

poznanie konkrétnych prírodných celkov a život organizmov v ich životnom prostredí. Orientuje sa na 

prejavy života a vzájomné vzťahy organizmov, chápanie základných súvislostí živých a neživých 

zložiek prírody, ako výsledku vzájomného pôsobenia rôznych procesov. Vedie k schopnosti triediť 

informácie a poznatky, využívať ich v praktickom živote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode, 

človeku a ochrane jeho zdravia. 

  

Ciele učebného predmetu 

Ciele sú zamerané na poznávanie živej a neživej prírody ako celku, čo predstavuje: 

1. Poznať a chápať život v prírodných celkoch a život organizmov v nich žijúcich.  

2. Poznať väzby organizmov na životné prostredie v prejavoch života a vzájomných vzťahoch ako 

súčastí celku. 

3. Chápať základné súvislosti a vzťahy prírodných objektov, ako výsledok vzájomného pôsobenia 

prírodných procesov a javov. 

4. Chápať základné biologické procesy vo väzbe na živé a neživé zložky prírody.  

5. Viesť k schopnosti triediť informácie a osvojené poznatky a využívať v praktickom živote. 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

 

sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti) 

- dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní 

informácií rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav zodpovedajúci situácii 

a účelu komunikácie 

- vie prezentovať sám seba a výsledky svojej prace na verejnosti, používa odborný jazyk 

- chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú základom 

efektívnej spolupráce, založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a povinností a na 

prevzatí osobnej zodpovednosti 

 

kompetencia (spôsobilosť) v oblasti informačných a komunikačných technológií 

- má osvojené základné zručnosti v oblasti IKT ako predpoklad ďalšieho rozvoja 
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- používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou 

- dokáže vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom grafickom prostredí 

- je schopný nahrávať a prehrávať zvuky a videá 

 

kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy 

- uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom a tvorivom myslení 

- má predpoklady na konštruktívne a kooperatívne riešenie konfliktov 

 

kompetencie (spôsobilosti) pracovné 

- dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí svoje výsledky a 

aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov 

- je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny 

- chápe princípy podnikania a zvažuje svoje predpoklady pri jeho budúcom plánovaní 

- dokáže získať a využiť informácie o vzdelávacích a pracovných príležitostiach 

 

kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti 

- dokáže inovovať zaužívané postupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové projekty so zámerom 

dosiahnuť ciele, a to nielen v práci, ale aj v každodennom živote 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy Postupy Formy práce 

1.Príroda a život -motivácia 

-rozhovor 

-pozorovanie 

-inštruktáž 

-práca s knihou a textom 

-opis 

-vysvetľovanie 

-zdôvodňovanie 

-klasická vyučovacia hodina 

-samostatná práca 

-skupinová práca 

2.Život v lese 

-motivačné rozprávanie 

-rozhovor 

-projektová metóda 

-praktické aktivity 

-práca s knihou a textom 

-metóda opakovania 

a precvičovania učiva 

-opis 

-popisovanie 

-vysvetľovanie 

-zdôvodňovanie 

-prezentovanie 

-zhromažďovanie 

informácii 

-klasická vyučovacia hodina 

-samostatná činnosť na 

základe inštruktáže 

-samostatná práca 

-skupinová práca 

-prezentácia projektov 

3.Život vo vode a na 

brehu 

-motivačné rozprávanie 

-rozhovor 

-praktické aktivity 

-práca s knihou a textom 

-metóda opakovania 

a precvičovania učiva 

-opis 

-popisovanie 

-vysvetľovanie 

-zdôvodňovanie 

-prezentovanie 

-zhromažďovanie 

informácii 

-klasická vyučovacia hodina 

-samostatná činnosť na 

základe inštruktáže 

-samostatná práca 

-skupinová práca 

4.Život na poliach a 

lúkach 

-motivačné rozprávanie 

-rozhovor 

-praktické aktivity 

-práca s knihou a textom 

-popisovanie 

-vysvetľovanie 

-zdôvodňovanie 

-prezentovanie 

-klasická vyučovacia hodina 

-samostatná činnosť na 

základe inštruktáže 

-samostatná práca 
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-metóda opakovania 

a precvičovania učiva 

-zhromažďovanie 

informácii 

-skupinová práca 

 

Učebné zdroje 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje: 

Názov tematického 

celku 

Odborná 

literatúra 

Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, knižnica) 

1.Príroda a život 
Encyklopédia 

Planéta Zem 

 -mikroskop 

-lupa 

 

2.Život v lese 

Z našej prírody, 

Veľká kniha 

živočíchov 

-dataprojektor 

-PC 

-akryláty 

ihličnatých 

a listnatých stromov 

-herbárové položky 

-makéty húb 

-vzorkovnica 

plodov a semien 

-akryláty 

machorastov, 

 papraďorastov a 

lišajníkov 

 

3.Život vo vode 

a na brehu 

Z našej prírody, 

Veľká kniha 

živočíchov, 

Encyklopédia 

živočíchov, 

Hydrobiológia 

-dataprojektor 

-PC 

-zbierka hmyzu 

-obrazy rýb 

-obraz vtákov 

-mikroskop 

 

4.Život na poliach 

Z našej 

prírody,Veľká 

kniha 

živočíchov, 

Encyklopédia 

živočíchov 

-dataprojektor 

-PC 

-akryláty lúčnych 

tráv 

-herbárové položky 

-obraz vtákov 

-zbierka hmyzu 

-zbierka motýľov 
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Učebné osnovy 

5.  ročník 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín za rok) 

Tematický celok Časová dotácia 

 Úvodná vyučovacia hodina 1 VH 

1. Príroda a život 4 VH 

2. Život v lese 25 VH 

3. Život vo vode a na brehu 17 VH  

4. Život na poliach a lúkach 18 VH 

5. Hodnotenie a klasifikácia 1 VH 

 

6.  ročník 

(1 hodina týždenne, 33 hodín za rok) 

Tematický celok Časová dotácia 

 Úvodná vyučovacia hodina 1 VH 

1. Život s človekom v ľudských sídlach 11 VH 

2. Základná štruktúra života 2 VH 

3. Živé organizmy a ich stavba 3 VH  

4. Stavba tela rastlín a húb 9 VH 

5. Stavba tela bezstavovcov 6 VH 

 Praktické aktivity 2 VH 

 

7.  ročník 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín za rok) 

Tematický celok Časová dotácia 

 Úvodná vyučovacia hodina 1 VH 

1. Stavba tela stavovcov 14 VH 

2. Človek a jeho telo 45 VH 

3. Zdravie a život človeka 4 VH  

4. Praktické aktivity 2 VH 

 

8.  ročník 

(1 hodina týždenne, 33 hodín za rok) 

Tematický celok Časová dotácia 

 Úvodná vyučovacia hodina 1 VH 



 

 252 

1. Neživá príroda jej poznávanie 1 VH 

2. Zem a jej stavba 2 VH 

3. Stavebné jednotky zemskej kôry 2 VH  

4. Geologické procesy a dejiny Zeme 14 VH 

5. Podmienky života a vzťahy organizmov 11 VH 

6. Praktické aktivity 2 VH 

 

9.  ročník 

(1 hodina týždenne, 33 hodín za rok) 

Tematický celok Časová dotácia 

 Úvodná vyučovacia hodina 1 VH 

1. Základné znaky a životné procesy organizmov 19 VH 

2. Základná stavba organizmov 7 VH 

3. Životné prostredie organizmov a človeka 4 VH  

4. Praktické aktivity 2 VH 

 

 

Štandard kompetencií, ktoré má žiak v jednotlivých tematických okruhoch učiva získať: 

 poznáva živé organizmy a ich význam v prírode a pre život človeka 

 rozvíja schopnosti a zručnosti pri riešení praktických aktivít, spracovávaní jednoduchých správ 

z pozorovaní a jednoduchých školských projektov 

 rozvíja zručnosti pri práci s prírodninami a pri terénnych pozorovaniach 

 identifikuje a správne používať základné pojmy 

 objektívne opisuje základné znaky biologických objektov a procesov 

 vysvetľuje podstatu javov, procesov a vzťahov 

 predpokladá a určuje príčinné súvislosti, pozoruje, experimentuje a odhaduje 

 aplikuje poznatky a skúsenosti v praktických podmienkach 

 

Stanovené ciele sa dosahujú rozvíjaním ďalších kľúčových kompetencií žiakov 

 v oblasti komunikačných schopností: 

- vecne, správne sa vyjadruje verbálne, písomne a graficky k danej učebnej téme 

- využíva informačné a komunikačné zdroje 

- vyhľadáva, triedi a spracováva informácie a dáta z rôznych zdrojov 

- zrozumiteľne prezentuje svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti 

- spracováva jednoduchú správu z pozorovania na základe danej štruktúry 
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- spracováva a prezentuje jednoduchý projekt so zameraním na ciele, metódy, výsledky a ich 

využitie 

• v oblasti  identifikácie problémov, navrhovania riešenia a schopnosti ich riešiť: 

- navrhuje rôzne riešenia úloh, postupov a prístupov 

- využíva tvorivosť a nápaditosť, samostatne tvorí závery na základe zistení, skúmaní alebo 

riešení úloh 

- rieši úlohy zamerané na rozvoj porozumenia a aplikácie 

• v oblasti  sociálnych kompetencií: 

- vyjadruje svoje názory, postoje a skúsenosti 

- pracuje vo dvojiciach alebo v skupinách, vzájomne radi a pomáha 

- prezentuje a zhodnocuje výsledky svojej alebo skupinovej činnosti, hodnotí vlastné výkony 

a pokroky v učení 

• v oblasti  získavať, osvojovať si a rozvíjať manuálne zručnosti: 

- používa správne postupy a techniky pri praktických činnostiach 

- dodržiava pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia 

- využíva učebné, kompenzačné a iné pomôcky 
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10. 3.    Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

10. 3.1.  Učebný predmet: Dejepis 

 

Charakteristika predmetu 

 

Dejepis je samostatným predmetom a spolu s humánnou zložkou zemepisu a občianskou 

výchovou tvorí vzdelávaciu oblasť spoločenskovedných predmetov. Spolu s nimi sa významne podieľa 

na humanizácii žiakov.  

Hlavnou funkciou dejepisu je vytváranie a kultivovanie historického vedomia žiaka, 

uchovávanie historickej pamäti a odovzdávanie historickej skúsenosti. Pomocou vyučovania dejepisu 

sa žiaci oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti v rôznych oblastiach a v jednotlivých obdobiach. 

Ide predovšetkým o postupné poznávanie takých historických udalostí, javov, procesov a osobností, 

ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili vývoj spoločnosti tak na celosvetovej ako aj na národnej úrovni. 

Vyučovanie dejepisu vedie žiakov na jednej strane k úcte k vlastnému národu, cez poznávanie 

svojej vlastne minulosti, rozvíjanie historického vedomia a vytváranie zdravého vlastenectva. 

Vyvracaním historických mýtov a prekonávaním predsudkov a bariér na druhej strane prispieva k úcte 

k iným národom a kultúram a k rešpektovaniu odlišností. 

U žiakov zároveň napomáha rozvíjať kritické myslenie a kultivovanú komunikáciu a osvojovať 

si všeľudské hodnoty. 

 

Ciele predmetu 

 

Podieľať sa na rozvoji a humanizácii žiakov. 

Vytvárať a kultivovať u žiakov historické vedomie a sprostredkovať im historickú skúsenosť. 

Postupne oboznámiť žiakov s vývojom ľudskej spoločnosti od najstarších čias po súčasnosť. 

Naučiť žiakov chápať historický čas a priestor, orientovať sa v nich a pracovať s nimi. 

Naučiť žiakov pracovať s historickými faktami, udalosťami, javmi a  procesmi, porozumieť ich 

príčinám, rozoznávať ich dôsledky a hodnotiť ich.  

Naučiť žiakov pracovať s odbornou aj populárnou literatúrou, dejepisnými mapami a rôznymi 

historickými prameňmi. 

Naučiť žiakov samostatne vyhľadávať informácie, pracovať s nimi a využívať ich. 

Rozvíjať u žiakov logické a kritické myslenie, vyjadrovanie vlastných názorov a postojov, samostatnú 

prácu a komunikačné schopnosti. 

Viesť žiakov k úcte k vlastnému národu i k iným národom a kultúram a k vzájomnému rešpektovaniu 

sa a tolerancii.  



 

 255 

Viesť žiakov k osvojovaniu si všeľudských hodnôt.  

Viesť žiakov k úcte k prírode a všetkému živému a k vedomiu spoluzodpovednosti za planétu Zem. 

 

Základné predmetové kompetencie (spôsobilosti)  

I. Žiaci sa naučia pochopiť a pracovať:  

 1.   s historickým časom 

- zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti chronologicky, resp. synchrónne   

- rozpoznávať postupne nerovnomernosť vývoja 

- využívať medzníky ako prostriedok orientácie v minulosti 

              

2. s historickým priestorom 

- rozlišovať miestny, regionálny, národný a globálny historický priestor 

- zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti priestorovo 

- rozpoznať podmienenosť medzi historickým priestorom a spôsobom života a obživy človeka 

a spoločnosti 

 

3. s historickými faktami, udalosťami, javmi, procesmi a osobnosťami a ich hodnotiacim 

posudzovaním 

- vymedziť jednotlivú udalosť, jav, proces a osobnosť  

- popísať jednotlivé historické udalosti, javy, procesy a osobnosti na základe určujúcich znakov 

- rekonštruovať, skúmať a vysvetľovať konanie a postoje ľudí v minulosti 

- určiť príčiny a vymedziť dôsledky jednotlivých historických udalostí, javov a procesov 

- rozpoznať charakteristické znaky jednotlivých historických období rozpoznať základné faktory, 

ktoré ovplyvňovali historický vývoj 

 

II. Žiaci získajú základné informácie ako: 

1. vyhľadávať príslušné informácie z rôznych zdrojov (z písomných a obrazových historických 

prameňov, ústnej tradície, odbornej a náučnej literatúry, novín a časopisov, webových 

stránok...) 

 

2. využívať a posudzovať tieto informácie (ich výber, porovnávanie, kritické zhodnotenie) 

 

3. štrukturovať získané výsledky (rozlišovanie podstatného od nepodstatného, zaradenie do 

časového a historického rámca, tvorba vlastnej práce) 
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Stratégie vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

Názov tém. celku  Stratégie vyučovanie  

  Metódy Postupy Formy práce 

Od blízkeho k 

vzdialenému  

motivačné rozprávanie, 

motivačný rozhovor,   

rozhovor, rozprávanie, opis, 

vysvetľovanie       

Žiaci s pomocou učiteľa 

a vychádzajúc z už osvojených 

poznatkov dospievajú k novým 

záverom.  

úvodná hodina, základná 

hodina, hodina preberania 

nového učiva, zhrňujúca 

hodina, záverečná hodina  

  

práca s učebnicou, práca 

s rôznymi písomnými a 

obrazovými prameňmi, 

projekt, opakovanie, 

precvičovanie  

Žiaci zhromažďujú z rôznych 

zdrojov informácie k zadanej 

téme, pracujú s nimi, 

vyhodnocujú ich a dochádzajú 

k určitým záverom.  

samostatná práca s učebnicou, 

inou literatúrou, resp. 

s rôznymi historickými 

prameňmi, domáca úloha   

Človek v premenách 

priestoru a času   

motivačné rozprávanie, 

motivačný rozhovor,   

rozhovor, rozprávanie, opis, 

vysvetľovanie        

Žiaci s pomocou učiteľa 

a vychádzajúc z už osvojených 

poznatkov dospievajú k novým 

záverom.   

úvodná hodina, základná 

hodina, hodina preberania 

nového učiva, zhrňujúca 

hodina, záverečná hodina   

  

práca s učebnicou, práca 

s rôznymi písomnými a 

obrazovými prameňmi, 

projekt, opakovanie, 

precvičovanie   

Žiaci zhromažďujú z rôznych 

zdrojov informácie k zadanej 

téme, pracujú s nimi, 

vyhodnocujú ich a dochádzajú 

k určitým záverom.   

samostatná práca s učebnicou, 

inou literatúrou, resp. 

s rôznymi historickými 

prameňmi, domáca úloha    

Pamäť ľudstva. 

Človek a komunikácia  

motivačné rozprávanie, 

motivačný rozhovor,   

rozhovor, rozprávanie, opis, 

vysvetľovanie        

Žiaci s pomocou učiteľa 

a vychádzajúc z už osvojených 

poznatkov dospievajú k novým 

záverom.   

úvodná hodina, základná 

hodina, hodina preberania 

nového učiva, zhrňujúca 

hodina, záverečná hodina   

  

práca s učebnicou, práca 

s rôznymi písomnými a 

obrazovými prameňmi, 

projekt, opakovanie, 

precvičovanie   

Žiaci zhromažďujú z rôznych 

zdrojov informácie  k zadanej 

téme, pracujú s nimi, 

vyhodnocujú ich a dochádzajú 

k určitým záverom.   

samostatná práca s učebnicou, 

inou literatúrou, resp. 

s rôznymi historickými 

prameňmi, domáca úloha    
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Učebné zdroje 

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využívajú nasledovné učebné zdroje:   

 

Názov tém. celku Odb. litetatúra Didakt. technika Mater. výuč. prostr. Ďalšie zdroje 

Od blízkeho 

k vzdialenému 

Bardejov a okolie 

Slovenské národné 

múzeum  

meotar, CD prehrávač, 

počítač, dataprojektor 

dejepisné mapy rôzny 

obrazový materiál 

internet, noviny 

a časopisy 

Človek v premenách 

priestoru a času 

Stopy dávnej minulosti I. 

– IV. 

meotar, CD prehrávač, 

počítač, dataprojektor 

dejepisné mapy rôzny 

obrazový materiál 

internet, noviny 

a časopisy 

Pamäť ľudstva. 

Človek a 

komunikácia 

Svetové náboženstvá     

Dejiny umenia 

meotar, CD prehrávač, 

počítač, dataprojektor 

dejepisné mapy rôzny 

obrazový materiál 

internet, noviny a 

časopisy 

 Lexikón slovenských 

dejín                  Lexikón 

svetových dejín                    

Krátke dejiny Slovenska               

čas. Historická revue  

   

 

 

Učebné osnovy 

PIATY ROČNÍK 

1 hodina týždenne, 33 hodín ročne 

Tématický celok Počet hodín 

Od blízkeho k vzdialenému 10 

Človek v premenách priestoru a času  11 

Pamäť ľudstva. Človek a komunikácia 12 

 

Tématický celok: Od blízkeho k vzdialenému 

Žiaci v tomto tématickom celku spoznávajú dejepis, jeho náplň práce a poslanie. Oboznamujú 

sa rôznymi druhmi historických  prameňov a aj s miestami ich uchovávania. Zhromažďujú rôzne, 

predovšetkým obrazové pramene viažuce sa k minulosti ich obce a okolia a ich pamiatkam a učia sa 

pracovať s nimi. Poznávajú sviatky, zvyky a tradície. Oboznamujú sa s historickým časom, jeho 

kategóriami a učia sa orientovať na časovej priamke. Zároveň v prvej fáze projektu Pátranie po svojich 

predkoch získavajú informácie o minulosti svojej rodiny z rozprávania príbuzných.  
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Tématický celok: Človek v premenách priestoru a času 

Žiaci sa v tomto tematickom celku učia orientovať v historickom priestore a pracovať 

s dejepisnými mapami. Oboznamujú sa z rôznymi spôsobmi života a obživy ľudí v minulosti a ich 

premenami v čase. Poznávajú vývoj dopravy a využívania prírodných zdrojov a energií človekom. 

Zvláštny dôraz sa pritom kladie na vytváranie uvedomelého prístupu k prírode. V druhej etape projektu 

zhromažďujú informácie o svojich predkoch z dostupných písomných prameňov. 

 

Tématický celok: Pamäť ľudstva. Človek a komunikácia 

Žiaci v tomto tématickom celku získavajú základné poznatky rasách a národoch a ich 

charakteristických znakoch, o vzniku, vývoji a funkciách jazyka a písma a o vzniku a členení 

náboženstiev. Dôraz sa pritom kladie na výchovu k tolerancii a znášanlivosti. Žiaci sledujú vývoj 

komunikácie medzi ľuďmi a vznik moderných masmédií. Oboznamujú sa s problémom vojen a ich 

vplyvu a rôznymi druhmi umení. V záverečnej fáze projektu žiaci na základe získaných informácií 

zostavia svoj vlastný rodokmeň a rodostrom. 

 

ŠIESTY ROČNÍK 

1 hodina týždenne, 33 hodín ročne 

Tématický celok Počet hodín 

Obrazy pravekého sveta 7 

Obrazy starovekého sveta  12 

Svetové náboženstvá  4 

Obrazy stredovekého sveta  10 

 

 

SIEDMY ROČNÍK 

1 hodina týždenne, 33 hodín ročne 

Tématický celok Počet hodín 

Predkovia Slovákov v Karpatskej kotline  6 

Slováci v Uhorskom kráľovstve  10 

Obrazy novovekého sveta  7 

Habsburská monarchia  10 
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ÔSMY ROČNÍK 

1 hodina týždenne, 33 hodín ročne 

Tématický celok Počet hodín 

Európa na ceste k moderným národom  10 

Moderný slovenský národ  9 

Rakúsko-Uhorsko   8 

Prvá svetová vojna  6 

 

 

DEVIATY ROČNÍK 

2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne 

Tématický celok Počet hodín 

 Európa v medzivojnovom období 8 

 Československo v medzivojnovom 

období 

12 

 Druhá svetová vojna 10 

 Slovenská republika (1939 – 1945) 10 

 Povojnový svet 8 

 Československo za železnou oponou 9 

 Slovenská republika 3 

 Súčasný svet 6 

 

 

Profil absolventa predmetu 

 

     Žiak pozná základné historické fakty, udalosti, javy a procesy, hlavne tie, ktoré sa podstatným 

spôsobom podieľali na vývoji a formovaní ľudskej spoločnosti v jej jednotlivých oblastiach. Zároveň 

pozná historické udalosti, osobnosti a procesy, ktoré boli rozhodujúce vo vývoji Slovenska a Slovákov, 

predovšetkým pri formovaní a postupnej emancipácii moderného slovenského národa. 

     Žiak sa dokáže správne orientovať v historickom priestore a čase. Dokáže pracovať s rôznymi 

historickým faktami, udalosťami, javmi a procesmi: vymedziť ich, charakterizovať ich, porovnávať, 

určiť ich príčiny a rozpoznať ich dôsledky a napokon ich aj správne zhodnotiť.  
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     Dokáže samostatne pracovať s literatúrou, dejepisnými mapami a dostupnými historickými 

prameňmi. Je schopný z rôznych zdrojov samostatne vyhľadať potrebné informácie, triediť 

a organizovať ich, rozlíšiť podstatné od nepodstatného, kriticky ich zhodnotiť, dôjsť k požadovaným 

výstupom a prezentovať ich. 

     Dokáže logicky a kriticky uvažovať, vyjadriť a zdôvodniť svoje názory a postoje a jasne a presne sa  

vyjadrovať. 

     Váži si a rešpektuje iné národy a kultúry a odmieta predsudky a diskrimináciu. Má zodpovedný 

prístup k životu, prírode a planéte Zem.    
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10. 3.2. Učebný predmet:  Geografia 

 

Charakteristika učebného predmetu 

Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa 

odvíja obsah predmetu. Žiaci pochopia význam poznania zákonitostí Zeme: Uvedomia si, že dokonalé 

pochopenie princípov existencie Zeme im pomôže ju využívať a chrániť. Kompetencie, ktoré žiaci 

prehlbujú štúdiom geografie, umožňujú im spoznávať krajinu, zákonitosti jej usporiadania, možnosti 

optimálneho využitia a ochrany krajiny človekom.  

Obsah geografie sa sústreďuje aj na väzby prírody a ľudskej spoločnosti. Vzhľadom na nárast 

problémov, vyplývajúcich z aktivít človeka a ich dopadu na prírodné prostredie i na spoločnosť, žiaci 

získajú aj skúsenosti ako reagovať na zmeny v priestore, pochopiť ich a v budúcnosti riešiť. 

 

Základnou geografickou kompetenciou je práca s mapou. Vedieť pracovať s mapou, čítať ju, 

analyzovať obsah mapy a interpretovať ho, orientovať sa podľa mapy, vedieť zhotoviť jednoduchý 

náčrt okolia a i. Túto základnú kompetenciu podporujú i záujmy žiakov, nielen o svoje okolie, ich 

možnosť cestovať, pracovať s internetom a i. 

Spoznávanie Zeme je základnou podmienkou jej ochrany. Každé miesto na Zemi je iné, líši sa 

podnebím, rastlinstvom, živočíšstvom, obyvateľmi a ich výtvormi. Obyvateľstvo v rôznych častiach 

sveta sa líši nielen jazykom ale aj svojou kultúrou či spôsobom života. Poznanie týchto charakteristík 

a ich pochopenie vedie k porozumeniu predovšetkým vzájomných väzieb v krajine. Posúdiť postavenie 

Slovenska v porovnaní s ostanými štátmi, ako ďalej zmeniť súčasný stav a pričiniť sa o rozvoj 

Slovenska a jeho regiónov tiež patria do geografického poznávania. Námety, čo môže každý žiak 

urobiť pre svoje mesto, svoj región, sú súčasťou praktického geografického výstupu potrebného pre 

bežný život.  

 

Ciele predmetu v prepojení na kľúčové kompetencie  

Geografia rozvíja súbor kľúčových kompetencií, ktoré majú prevažne priestorový a integrujúci 

charakter. Považuje sa za ne súbor vedomostí, zručností a schopností, ktoré vie žiak správne 

skombinovať a tak porozumieť, interpretovať a prakticky využívať danosti krajiny. Patria medzi ne:  

 Používať a vedieť interpretovať mapy rôzneho druhu (automapy, mapy na internete, turistické 

mapy, tematické mapy a i.).  

 Práca s informáciami o krajine ako časti Zeme (aj Zeme ako celku). Ich praktické využitie 

v bežnom živote a schopnosť vyhľadať a použiť ich pre praktické potreby (textové a dátové 

zdroje v tlačenej či digitálnej podobe). 

Získané poznatky systemizovať do oblastí fyzickej a humánnej geografie.  
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Poznatky fyzickej geografie sú u oblasti prírodných  charakteristík Zeme. Získané informácie 

využije žiak  pri správnom pochopení vzniku a vývoji hlavných povrchových tvarov, pri  

porovnávaní a využívaní nerovností zemského povrchu napríklad i turistike, ale aj pri  

rozhodovaní umiestňovaní aktivít v rozvoji regiónov – dopravných sietí, prípadne ťažbe 

nerastných surovín.  Poznať vplyv a účinok vnútorných  a vonkajších síl, ktoré pôsobia na povrch 

Zeme umožnia ľuďom chrániť sa pred živelnými pohromami. To isté platí aj pri poznaní 

zákonitostí počasia v rôznych podnebných oblastiach sveta.    

V oblasti humánnej geografie vyučovanie sa zameriava na človeka na Zemi, na premeny,  

ktorými ovplyvnil krajinu Porozumieť premenám v krajine, ktoré podmieňuje človek (vrátane 

kultúrnych aspektov). Zhodnotiť perspektívy rozvoja pre budúcnosť (vývoj počtu obyvateľstva, 

rozvoja sídel, hospodárstva a i.).  

 Pri vyučovaní geografie sa veľký dôraz kladie na literatúru ako zdroj, nielen učebnice ale ja 

odborné a populárnovedecké časopisy, ktoré prinášajú aktuálne informácie Podporujeme tým 

potrebu čítania u žiakov, správne porozumenie prečítaného a spracovanie a interpretáciu. 

Prvotné rozvíjanie čítania a interpretácie obrázkov, fotografií, grafov, tabuliek, prierezov, 

schém a diagramov považujem za základné  vyjadrovacie  prostriedky geografie.  

 V obsahu geografie sa snažíme o integráciu a súborný pohľad na poznatky získané 

v spoločenských či prírodovedných disciplínach (história, biológia, geológia, fyzika, chémia, 

sociológia, filozofia). Vytvoriť ich prepojenie tak, aby vznikol komplexný obraz o regiónoch 

v rôznych častiach sveta. V novom zameraní geografie, kladieme väčší dôraz na kultúru 

a charakteristiku kultúrnych prejavov ľudí v rôznych častiach sveta, preto prinášame aj väčšie 

prepojenie s hudobnou a výtvarnou výchovou.   

 Rozvíjanie podnikateľských zručností žiaci  získajú spracúvaním projektov. Žiaci sa naučia 

riadiť projekty, ako sú napr. modelové cestovné kancelárie, projekty na inventarizáciu 

predpokladov rozvoja regiónov a pod.  

 Kultúrne kompetencie rozšíriť prostredníctvom poznania rôznych kultúr na celom svete. 

Geografia učí vážiť si iné kultúry pri zachovaní vlastnej identity, venuje sa ľudovej kultúre 

a kultúrnym tradíciám. Kultúrne pamiatky sú súčasťou obsahu regionálnej geografie.  

 Schopnosti a zručnosti získané štúdiom geografie využiť pri oddychových aktivitách (cestovaní, 

rekreácii a i.).  

 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií  

sociálne komunikačné kompetencie  

- dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní informácií 

rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav zodpovedajúci situácii a účelu komunikácie, 
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- efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie, 

- vie prezentovať sám seba a výsledky svojej prace na verejnosti, používa odborný jazyk, 

- dokáže primerane komunikovať v materinskom, 

- chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú základom 

efektívnej spolupráce, založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a povinností a na prevzatí osobnej 

zodpovednosti, 

 

 

kompetencia uplatňovať základ matematického myslenia a základné schopnosti poznávať v 

oblasti vedy a techniky  

- používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných situáciách, 

- používa geografické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely, 

štatistika, diagramy, grafy, tabuľky), 

- používa základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umožní robiť vedecky podložené úsudky, 

pričom vie použiť získané operačné vedomosti na úspešné riešenie problémov, 

 

kompetencia v oblasti informačných a komunikačných technológií 

- má osvojené základné zručnosti v oblasti IKT ako predpoklad ďalšieho rozvoja, 

- používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou, 

- dokáže vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom grafickom prostredí, 

- dokáže využívať IKT pri vzdelávaní, 

 

kompetencia riešiť problémy 

- uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom a tvorivom myslení, 

- je otvorený (pri riešení problémov) získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovatívnych postupov, 

formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov, 

- dokáže spoznávať pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje si aj potrebu zvažovať 

úrovne ich rizika, 

- má predpoklady na konštruktívne a kooperatívne riešenie konfliktov, 

 

kompetencie občianske 

- uvedomuje si základné humanistické hodnoty, zmysel národného kultúrneho dedičstva, uplatňuje a 

ochraňuje princípy demokracie, 

- vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. spoločnosti, 

- uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam, prispieva k 

naplneniu práv iných, 
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- je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti, 

- má predpoklady zainteresovane sledovať a posudzovať udalosti a vývoj verejného života a zaujímať k 

nim stanoviská, aktívne podporuje udržateľnosť kvality životného prostredia, 

 

kompetencie sociálne a personálne 

- dokáže na primeranej úrovni reflektovať vlastnú identitu a budovať si vlastnú 

samostatnosť/nezávislosť ako člen celku, 

- vie si svoje ciele a priority stanoviť v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami, záujmami a 

potrebami, 

- osvojil si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine - uvedomuje si svoju zodpovednosť v 

tíme, kde dokáže tvorivo prispievať k dosahovaniu spoločných cieľov, 

- dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a uplatňovať sociálne 

prospešné zmeny v medziosobných vzťahoch, 

 

kompetencie pracovné  

- dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí svoje výsledky a 

aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov, 

- je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny, 

- chápe princípy podnikania a zvažuje svoje predpoklady pri jeho budúcom plánovaní, 

- dokáže získať a využiť informácie o vzdelávacích a pracovných príležitostiach, 

 

kompetencie smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti 

- dokáže inovovať zaužívané postupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové projekty so zámerom 

dosiahnuť ciele, a to nielen v práci, ale aj v každodennom živote, 

 

kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 

- uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote a v živote celej spoločnosti, 

- cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické tradície, 

- pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), 

- správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám, 

- je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr. 
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Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania. 

Názov TC 

 

1.TC – Objavovanie 

zeme a vesmír 

 

 

 

 

 

2. TC – Povrch 

zeme, svetadiely, 

oceány 

 

 

3. TC – Glóbus 

a mapa 

 

4.TC – Najkrajšie 

miesta na zemi, 

ktoré vytvorila 

príroda 

 

5. TC – Najkrajšie 

miesta na zemi ktoré 

vytvoril človek 

Stratégia vyučovania 

Metódy Postupy Formy 

Slovné  vysvetľovanie, 

výklad 

Názorné, demonštračné 

Ukážky 

Príklady 

Činnostno - praktické 

cvičenia  

Rozvíjať 

psychomotorické 

zručností v práci 

z mapou a glóbusom 

Frontálne vyučovanie 

z demonštračnými 

pomôckami, mapami, 

atlasmi a obrazovým 

materiálom 

Riešenia problémových 

úloh  

Rozvíjať tvorivosť, 

prezentovať projekt 

Problémové vyučovanie, 

projektové vyučovanie – 

projekty, skupinová práca 

z využitím máp, atlasov, 

glóbusov, pracovných 

listov, literatúry, médií a 

internetu 

Výklad činnostno 

praktické cvičenia 

Rozvíjať zručnosti, čítať 

mapu, orientovať sa na 

mape a na glóbuse 

Skupinová práca 

z využitím máp, atlasov a 

glóbusov 

Práca z informačnými 

formami, videofilm, 

metóda tezaurov  

Vnímať jedinečnosť 

prírodných javov 

a úkazov a vysvetliť ich 

na základe vedomostí 

Objavujúce vyučovanie, 

internet, encyklopédie  

Práca z odbornou 

literatúrou, 

vyhľadávanie 

informácií 

Oceniť krásu kultúrnych 

pamiatok a výtvorov, 

vážiť si ich a chrániť 

Exkurzia a práca v teréne 
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Učebné zdroje  

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje. 

Názov TC Odborná 

literatúra 

Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

1.TC – 

Objavovanie 

Zeme a vesmír 

Encyklopédia 

zeme, Vesmír, 

Planéta Zem 

Meotár, VDZ, 

KP – super 8 

Mapa - slnečná 

sústava, Zem a jej 

družice 

Internet 

2.TC – Povrch 

Zeme, 

svetadiely, 

oceány 

Geografia, 

publikácie Ázia, 

Amerika, 

Austrália, Ľudia 

a Zem 

Meotár, VDZ Mapa svet, mapa 

oceány 

 

3.TC – Glóbus a 

mapa 
 Meotár Mapa zemské 

pologule, žiacke 

školské glóbusy, 

turistická mapa 

a auto mapa 

 

4.TC – 

Najkrajšie miesta 

na Zemi, ktoré 

vytvorila príroda 

Encyklopédia 

Zeme, 

Encyklopédie 

svetadielov 

VDZ Obrazový materiál Internet 

5.TC – 

Najkrajšie miesta 

na Zemi, ktoré 

vytvoril človek 

Encyklopédia 

ľudstva 

VDZ Obrazový materiál Internet 
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Obsah vzdelávania  

Piaty ročník  

(2  hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

Tematický celok Časová dotácia 

1. Objavovanie Zeme a vesmír 8 VH 

2. Povrch Zeme, svetadiely a oceány 6 VH 

3. Glóbus a mapa 16 VH  

4. Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvorila príroda 24 VH 

5. Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvoril človek 10 VH 

 

Hlavné témy, pokiaľ to ich charakter umožňuje, sú interpretované cez regióny. Bázou 

geografického vzdelávania je regionálna geografia, pričom poznatky z fyzickej a humánnej geografie 

sú zaradené priamo v regióne – krajine – kontinente či v oceáne, kde sa vyskytujú, čiže sú dominantné. 

Primeraná kombinácia všeobecných a konkrétnych regionálnych tém podnieti na kvalitnejšie 

sprostredkovanie a osvojenie geografických poznatkov, ktoré možno sumarizovať do okruhov 

(hlavných tém): 

Zem ako planéta vo vesmíre 

Získať poznatky o Zemi, tvare a jej pohyboch a uvedomiť si vplyv slnečnej energie ako 

základnej podmienky pre život ľudí. Riešiť problémové úlohy, vysvetliť zmeny v prírode počas roka, 

súvislosti vzniku podnebných a rastlinných pásiem s rozdielnym množstvom dopadajúceho slnečného 

žiarenia, ktoré je ovplyvnené tvarom Zeme.  

Priestor na Zemi a jeho zobrazovanie  

Používať mapy pri orientácii v teréne (turistické mapy, automapy, plány miest, tematické mapy) 

Vedieť sa orientovať na mapách – získavať a aplikovať z nich údaje v bežnom živote. Používať mapy 

pri získavaní informácií o danej lokalite. Vedieť nájsť mapu na internete a orientovať sa v nej, získavať 

informácie z dát.  

Vzťah medzi zložkami krajiny 

Vedieť vysvetliť prírodný charakter jednotlivých oblastí na Zemi, pochopiť fungovanie zložiek 

krajiny v danej oblasti, porozumieť odlišnostiam krajiny a tomu prispôsobiť svoj život. V tejto téme sa 

maximálne uplatňuje systémový prístup a príčinno-následné vzťahy. Vplyv podnebia na povrch, na 

rastlinstvo a živočíšstvo, význam vody (činnosť rieky, jazerá a i.).  

Vzťah medzi krajinou a človekom  
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Posúdiť život človeka v priestore, tvorený vzájomnými vzťahmi medzi prírodou 

a spoločnosťou. Podmieňuje ho znalosť podmienok, ktoré príroda dáva človeku a ovplyvňuje ho. 

Zároveň uvedomenie si človeka, do akej miery môže využívať prírodu, aby prežil. Vznik chránených 

území, národných parkov. Využívanie prírodných zdrojov človekom.  

Ľudia na Zemi a vzťahy medzi ľuďmi 

Zhodnotiť rozmiestnenie obyvateľstva na Zemi, podmienky v jednotlivých častiach Zeme a ich 

vhodnosť pre život človeka, vzájomné ovplyvňovanie starých a nových kultúr, existenciu rôznych 

kultúr vedľa seba. Vzbudiť snahu zaujímať sa o kultúru ľudí žijúcich v rôznych oblastiach sveta, 

porozumieť jej a akceptovať hodnoty iných kultúr pri zachovaní svojej vlastnej identity ako predpoklad 

kvalitného reagovania na možné spolupráce.  

Regióny Zeme 

 

Komplexne hodnotiť regióny z hľadiska ich prírodných a kultúrnych a i. charakteristík, 

možností rozvoja, poznať miestny región, možnosti jeho rozvoja, byť schopný prispieť k rozvoju 

miestneho regiónu. 

 

 

Rozdelenie obsahu do ročníkov v základnej škole  

 

V 5. ročníku sú obsahom štúdia geografie základné zákonitosti, ktoré sú interpretované v praktickej 

rovine a poskytované motivačným spôsobom. Základné témy sú vybrané na princípe  

Obsah učiva v ročníkoch 6. – 9. sa opiera o spoznávanie jednotlivých regiónov Zeme systémom od 

najvzdialenejších oblastí po najbližšie (nadväzuje na základy geografických poznatkov z vlastivedy). 

V úvode každého ročníka sú vstupné praktické témy, ktoré napomáhajú porozumieť vybranej 

problematike. Každý z regiónov je rozdelený na tri vzájomne previazané organické súčasti: 

A) Základné informácie o regióne v kontexte planéty Zem.  

B) Objavovanie prírodných a človekom vytvorených osobitostí regiónu a ich porovnanie so 

Slovenskom (miestnou krajinou) 

C) Environmentálne súvislosti spestrené zaujímavosťami o regióne  
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Šiesty ročník 

(1 hodina týždenne, 33 ročne) 

Tematický celok Časová dotácia 

1. Planéta Zem  6  hodín 

2. Austrália a Oceánia  8 hodín 

3. Environmentálne súvislosti  3 hodiny 

4. Amerika – Nový svet 10 hodín 

5. Environmentálne súvislosti  6 hodín 

 

Siedmy ročník 

(1 hodina týždenne, 33 ročne) 

Tematický celok Časová dotácia 

1. Premeny Zeme  3 hodiny 

2. Afrika 10 hodín 

3. Environmentálne súvislosti  4 hodiny 

4. Ázia 12 hodín 

5. Environmentálne súvislosti  4 hodiny 

 

Ôsmy ročník 

(1 hodina týždenne, 33 ročne) 

Tematický celok Časová dotácia 

1. Európa – náš svetadiel 29 hodín 

2. Environmentálne súvislosti  4 hodiny 

 

Deviaty ročník 

(2 hodiny týždenne, 66 ročne) 

Tematický celok Časová dotácia 

1. Geografia v bežnom živote  4 hodiny 

2. Slovensko 56 hodín 

3. Environmentálne súvislosti  6 hodín 
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Štandard kompetencií, ktoré má žiak v jednotlivých tematických okruhoch učiva získať: 

 Poznať Zem vo vesmíre  

 Orientovať sa na mape, čítať, mapu a získavať geografické informácie 

 Porovnať povrch Zeme, vymedziť svetadiely a oceány 

 Určovať polohu vybratého regiónu geografickými súradnicami 

 Ovládať členitosť zemského povrchu 

 Určovať rozloženie podnebných, rastlinných a živočíšnych pásem na Zemi 

 Charakterizovať obeh vody v prírode, činnosť riek, ľadovca, vetra a človeka 

 Popísať štruktúru obyvateľstva, rozloženie obyvateľstva na Zemi, mieru urbanizácie 

 Charakterizovať činnosť človeka na Zemi z hľadiska socio-ekonomického 

 Podieľať sa na ochrane a tvorbe životného prostredia 
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10. 3.3. Učebný predmet: Občianska výchova 

Charakteristika  učebného predmetu 

               Predmet prispieva k orientácii žiakov v rodinnom a školskom prostredí. Vedie ich 

k poznávaniu svojej obce, regiónu, vlasti a  Európskej únie. Umožňuje žiakom pochopiť seba samých 

a pomáha im v ich socializačnom procese. Učí ich demokraticky myslieť a  konať, poznávať svoje 

práva a povinnosti a obhajovať práva druhých. Poskytuje žiakom základné vedomosti z oblasti štátu 

a práva a vedie ich k aktívnej občianskej angažovanosti a umožňuje im pochopiť ekonomický život 

spoločnosti. 

 

Obsah občianskej výchovy 

Predmet vekuprimerane oboznamuje žiakov s  vybranými poznatkami z oblasti sociológie, 

psychológie, politológie, práva a ekonómie, ktoré ich vedú k poznávaniu seba a iných, k chápaniu 

personálnych, interpersonálnych, sociálnoprávnych a ekonomických vzťahov medzi jednotlivcov 

a spoločnosťou. Podieľa sa na mravnom, občianskom a intelektuálnom rozvoji žiakov. 

 

Ciele predmetu  

Predmet sa cieľmi spolupodieľa na utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií tým, že vedie 

žiaka k: 

 podpore vedomia jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka v spoločnosti,  

 utváraniu vedomia vlastnej identity a identity druhých ľudí,  

 realistickému sebapoznávaniu a sebahodnoteniu,  

 akceptovaniu vlastnej osobnosti a osobnosti druhých ľudí, 

 aktívnemu občianstvu a osobnej angažovanosti, uvedomovaniu si práv a povinností, 

rešpektovaniu základných princípov demokracie a tolerancie,  

 vytváraniu pozitívnych vzťahov k opačnému pohlaviu v prostredí školy a mimo školy,  

 rozpoznávaniu stereotypných názorov na postavenie muža a ženy,  

 získaniu základných vedomostí o ekonomickom fungovaní spoločnosti, 

 uplatňovaniu vhodných komunikačných prostriedkov k vyjadrovaniu vlastných myšlienok, 

citov, názorov a postojov,  

 k obhajovaniu vlastných postojov a k primeranému obhajovaniu svojich práv, 

 vytváraniu schopnosti využívať ako zdroj informácií rôzne verbálne a neverbálne texty 

spoločenského a spoločenskovedného charakteru,  

 rešpektovaniu a uplatňovaniu mravných princípov a pravidiel spoločenského spolunažívania a 

prebratiu zodpovednosti za vlastné názory, správanie sa a dôsledky konania. 
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Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií  

Výchovné a vzdelávacie postupy v tomto predmete vedú k týmto kľúčovým kompetenciám: 

o Kompetencia k celoživotnému učeniu sa 

 - uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a 

 osobného rozvoja 

 - dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní  nových 

poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa 

 - dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky 

 využívať 

 - vyberá si a využíva vhodné spôsoby a metódy 

 - vyhľadáva a triedi informácie, na základe ich porozumeniu ich využíva v procese učenia 

 - používa termíny, znaky a symboly, uvádza veci do súvislostí 

 - spoznáva zmysel a cieľ učenia sa, prijíma spätnú väzbu 

 

o Sociálne komunikačné kompetencie 

- dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní 

 informácií rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav zodpovedajúci situácii a účelu 

komunikácie 

 - efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie 

 - vie prezentovať sám seba a výsledky svojej práce na verejnosti, používa odborný jazyk 

 - formuluje a vyjadruje svoje myšlienky v logickom slede, vyjadruje sa výstižne 

 - chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú základom  

 efektívnej spolupráce, založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a povinností a na 

 prevzatí osobnej zodpovednosti 

 

o  Kompetencia riešiť problémy 

- rozpozná a pochopí problém, premyslí si spôsob jeho riešenia 

- vyhľadáva informácie vhodné k riešeniu problému, získané vedomosti a schopnosti využíva 

k rôznym spôsobom riešenia 

- uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom a tvorivom 

myslení, 

- je otvorený (pri riešení problémov) získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovatívnych 

postupov, formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov 

- dokáže spoznávať pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje si aj potrebu 

zvažovať úrovne ich rizika 
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- prakticky overuje správnosť riešenia problému, osvedčené postupy aplikuje pri riešení 

obdobných problémových situáciách 

- kriticky myslí, je schopný obhájiť si svoje rozhodnutia 

 

o  Kompetencie občianske 

- vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. spoločnosti 

- má predpoklady zainteresovane sledovať a posudzovať udalosti a vývoj verejného života a 

zaujímať k nim stanoviská, aktívne podporuje udržateľnosť kvality životného prostredia 

 

o  Kompetencie sociálne a personálne 

- vie si svoje ciele a priority stanoviť v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami, záujmami a 

potrebami 

- osvojil si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine - uvedomuje si svoju 

zodpovednosť v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať k dosahovaniu spoločných cieľov, podieľa 

sa na vytváraní pravidiel práce v tíme 

- podieľa sa na utváraní príjemnej pracovnej atmosfére v tíme, prispieva k upevňovaniu dobrých 

vzťahov v tíme, poskytne pomoc alebo o ňu požiada 

- chápe potrebu spolupráce s druhými pri riešení problému, rešpektuje skúsenosti a názory 

druhých 

- dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania  

- vytvára si pozitívnu predstavu o sebe samom, ktorá podporuje jeho sebadôveru 

 

o  Kompetencie pracovné 

- dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí svoje 

výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov 

- je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny 

- plní si svoje povinnosti a záväzky 

- využíva znalosti a  skúsenosti získané vo vyučovacom predmete v záujme vlastného rozvoja 

a prípravy pre budúcnosť 

 

o  Kompetencie smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti 

- dokáže inovovať zaužívané postupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové projekty so 

zámerom dosiahnuť ciele, a to nielen v práci, ale aj v každodennom živote 

 

o  Kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 
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- uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote a v živote celej 

spoločnosti 

- je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Názov tematického 

celku 

Stratégia vyučovania 

Metódy Postupy Formy práce 

Moja rodina Motivačné: motivačný 

rozhovor, riadený rozhovor, 

problémové úlohy  

Expozičné: riadený 

rozhovor,  samostatná práca, 

situačná metóda, inscenačná 

metóda, pozorovanie 

Fixačné: opakovanie, 

precvičovanie, anketové 

metódy, riadený rozhovor, 

cvičenia, transfer 

aktivity -úvodná hodina 

- klasická vyuč. hodna 

- práca v dvojiciach 

- samostatná práca 

- skupinová práca 

- projekt 

Moja škola 

Motivačné: motivačný 

rozhovor,  

problémové úlohy, riadený 

rozhovor, brainstorming 

Expozičné: riadený 

rozhovor,  samostatná práca, 

situačná metóda, inscenačná 

metóda, pozorovanie  

Fixačné: opakovanie, 

precvičovanie, anketové 

metódy ,  

riadený rozhovor, cvičenia, 

transfer  

aktivity - klasická vyuč. hodna 

- práca v dvojiciach 

- samostatná práca 

- skupinová práca 

- projekt 
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Učebné zdroje 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje: 

 

Názov tematického 

celku 

Odborná 

literatúra 

Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, 

knižnica) 

Moja rodina 

Občianska výchova 

pre 6. ročník ZŠ od 

kolektívu autorov 

Jakubovská, V.,a 

kol., Metodická 

príručka  

Nechaj ma, chcem 

sa učiť sám – 

Alexová, Vopel,  

Ako poznám sám 

seba 

 obrázky dopl.literatúra 

Moja škola 

Občianska výchova 

pre 6.ročník ZŠ od 

kolektívu autorov 

Jakubovská,V. 

a kol., Občianska 

výchova pre 

7.ročník ZŠ od 

kolektívu autorov 

Dříza ,J. a kol., 

Metodická príručka 

Nechaj ma, chcem 

sa učiť sám – 

Alexová, Vopel, 

Ako poznám sám 

seba 

 obrázky dopl.literatúra 
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Obsah vzdelávania 

Piaty ročník  

(1 hodina týždenne, 33 hodín za rok) 

Prehľad tematických celkov, ich obsahu a časová dotácia 

Tematický celok Časová dotácia 

 
Úvodná vyučovacia hodina 1 VH 

1. Moja rodina 15 VH 

2. Moja škola 15 VH 

3. Projekty 2 VH 

  

        I.  Moja rodina 

Poslanie a funkcie rodiny. Rodina. Funkcie rodiny 

Vzťahy v rodine, roly členov rodiny. Spoločenské roly 

Normy a pravidlá, práva a povinnosti členov rodiny 

Práva a povinnosti rodičov. Práva a povinnosti detí 

História mojej rodiny, zvyky a tradície 

Rodostrom. Zvyky a tradície rodiny 

Komunikácia v rodine 

Verbálna komunikácia. Neverbálna komunikácia 

Problémy rodinného života a ich riešenie 

Zdravý spôsob života. Zdravý životný štýl 

Voľný čas v mojej rodine. Voľný čas 

Naši príbuzní, priatelia, susedia. Širšia rodina. Medziľudské vzťahy 

Práca s dokumentmi a zákonmi. Dohovor o právach dieťaťa. Zákon o rodine 

           II. Moja škola      

Trieda ako sociálna skupiny. Sociálna skupina 

Sebapoznávanie, sebahodnotenie a hodnotenie žiakov triedy 

Sebapoznávanie. Sebahodnotenie. Hodnotenie iných 

Sociálne vzťahy v našej triede. Osobnosť. Spolupráca. Pravidlá spolupráce v triede 

Práva a povinnosti žiakov v triede - triedna samospráva 

Práva a povinnosti žiakov v škole – školská samospráva 

Mimovyučovacia a mimoškolská činnosť 

Naša škola 

História a súčasnosť školy. Symboly školy (logo, hymna) 

Naša pani učiteľka, pán učiteľ 
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Typológia osobnosti učiteľov a ich pracovný štýl 

Vzdelávanie ako hodnota 

Čím by som chcela, chcel byť. Povolanie. Zamestnanie. Rodinné tradície v povolaniach 

Školský systém v Slovenskej republike 

Typy a stupne škôl. Povinná školská dochádzka 

Školský systém v Európe 

Typy a stupne škôl vo vybraných štátoch EÚ (kritériá výberu: projekt Comenius) 

Život žiaka základnej školy u nás – v zahraničí, na dedine a v meste 

Režim dňa. Výchova, vyučovanie. Voľnočasové aktivity 

Škola budúcnosti 

    

 

Šiesty ročník 

(1 hodina týždenne, 33 hodín za rok) 

Prehľad tematických celkov, ich obsahu a časová dotácia 

Tematický celok Časová dotácia 

 Úvodná vyučovacia hodina 1 VH 

1. Moja obec, región, vlasť, Európska únia  12 VH 

2. Vnútorný a vonkajší život jednotlivca 18 VH 

3. Projekty 2 VH 

 

 

Siedmy ročník 

(1 hodina týždenne, 33 hodín za rok) 

Prehľad tematických celkov, ich obsahu a časová dotácia 

Tematický celok Časová dotácia 

 Úvodná vyučovacia hodina 1 VH 

1. Sociálne vzťahy v spoločnosti  10 VH 

2. Občiansky život ako proces formovania demokracie 14 VH 

3. 
Projekty, aktivity o obci, účasť na zasadnutí žiackeho 

parlamentu a obecného zastupiteľstva 
8 VH 
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Ôsmy ročník 

(1 hodina týždenne, 33 hodín za rok) 

Prehľad tematických celkov, ich obsahu a časová dotácia 

Tematický celok Časová dotácia 

 Úvodná vyučovacia hodina 1 VH 

1. Štát a právo 32 VH 

Deviaty ročník 

(1 hodina týždenne, 33 hodín za rok) 

Prehľad tematických celkov, ich obsahu a časová dotácia 

Tematický celok Časová dotácia 

 Úvodná vyučovacia hodina 1 VH 

1. Ekonomický život v spoločnosti 32 VH 

 

 

Štandard kompetencií, ktoré má žiak získať: 

 

Vie vysvetliť poslanie a funkcie rodiny, svoje miesto v rodine. 

Pozná pravidlá v rodine, vie ich objasniť na príklade svojej rodiny. 

Vie rozlíšiť vhodné a nevhodné spôsoby využívania voľného času v rodine. 

Vie rozlíšiť kladné i záporné vlastnosti seba i svojich spolužiakov. 

Uvedomuje si význam hodnôt, týkajúcich sa rodiny a školy vo svojom živote. 

Vie získavať požadované informácie  

Zaujíma sa o svoju obec, mesto, región, vlasť, pozná ich symboly, kultúru. 

Pozná vonkajší aj vnútorný život jednotlivca, proces socializácie a hodnotí ich význam. 

Toleruje iné národy, etniká a kultúry. 

Zaujíma sa o proces formovania občianskej spoločnosti, o jej históriu. 

Pozná Ústavu a základné politické inštitúcie v SR, medzinárodné organizácie a dokumenty  ochrany 

ľudských práv. 

Zaujíma sa o ekonomický život v spoločnosti v ktorej žije, vyhľadáva, triedi a spracováva informácie 

a dáta z rôznych zdrojov.  
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10. 4.   Vzdelávacia oblasť:  Človek a hodnoty 

10. 4.1.  Učebný predmet: Náboženská výchova 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

  

Keďže človek je z psychologického a sociologického hľadiska prirodzene bytosť náboženská, 

má potrebu smerovať k tomu, čo ho presahuje. Vyučovací predmet náboženská výchova má preto 

opodstatnenú úlohu v celistvom ponímaní výchovy v škole.  

Vyučovací predmet náboženská výchova formuje v človeku náboženské myslenie, svedomie, 

náboženské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboženského myslenia a integrálnej súčasti 

identity človeka. Ponúka prístup k biblickému posolstvu, k učeniu  kresťanských cirkví a  k ich 

tradíciám, otvára pre neho možnosť života s Cirkvou.   

Vyučovací predmet náboženská výchova sa zameriava na pozitívne ovplyvnenie hodnotovej 

orientácie žiakov tak, aby sa z nich stali slušní ľudia s vysokým morálnym kreditom, ktorých 

hodnotová orientácia bude prínosom pre ich osobný a rodinný život i pre život spoločnosti. Náboženská 

výchova je  výchovou k zodpovednosti voči sebe, voči iným jednotlivcom i celej spoločnosti. Učí 

žiakov kriticky myslieť, nenechať sa manipulovať, rozumieť sebe, iným ľuďom a svetu, v ktorom žijú. 

Výučba predmetu zároveň naväzuje na ďalšie spoločenskovedné predmety, umožňuje žiakom 

ozrejmiť si morálny pohľad na mnohé témy otvorenej spoločenskej diskusie. Učí žiakov rozlišovať 

medzi tým, čo je akceptované spoločnosťou, a tým, čo je skutočne morálnym dobrom pre jednotlivca 

i pre celú spoločnosť.  

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

 

Predmet  náboženská výchova umožňuje žiakom:  

o formulovať otázky týkajúce sa základných životných hodnôt, postojov a konania 

o konfrontovať ich s vedecky a  nábožensky (kresťansky) formulovanými pohľadmi na svet 

o hľadať svoju vlastnú životnú hodnotovú orientáciu  

o formovať svedomie 

o prehlbovať medziľudské vzťahy cez skvalitnenie komunikácie 

o spoznávať spôsoby komunikácie človeka s Bohom 

o oceniť komunikáciu s Bohom prostredníctvom sviatosti, liturgického slávenia čítania Božieho 

slova 

o rozvíjať kritické myslenie hodnotením pozitívnych aj negatívnych javov v spoločnosti a v 

Cirkvi 
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Výchovné a vzdelávacie stratégie 

Napĺňanie cieľov jednotlivých vzdelávacích oblastí a vyučovacích predmetov sa realizuje 

v školskom prostredí prostredníctvom kľúčových a predmetových kompetencií žiakov, ktoré zároveň 

rozvíja. Vyučovací predmet náboženská výchova sa podieľa na rozvoji kľúčových kompetencií najmä 

rozvíjaním týchto predmetových kompetencií:  

Komunikačné kompetencie 

 žiak prispieva k diskusii v pracovnej skupine a v triede, kladie otázky a zisťuje odpovede, učí sa 

konfrontovať s názormi druhých, počúvať a byť otvorený pre odlišnosti, žiak si osvojuje 

vhodnú argumentáciu, učí sa vypočuť spoludiskutujúceho, formuluje otázky, porovnáva, 

oponuje, formuluje  a vyjadruje svoje myšlienky a názory, žiak sa učí reagovať primerane 

situácii, je schopný uvedomiť si vlastné reakcie v konflikte, vie vyjadriť svoj názor asertívnym 

nezastrašujúcim spôsobom, sformulovať „ja - správu“ a vyjadriť svoje pocity, žiak  sa učí 

dešifrovať a vhodne používať symboly, rozumie symbolickému vyjadrovaniu v rituáloch 

a slávnostiach profánneho a náboženského života 

Kompetencie k učeniu sa 

 žiak sa učí vyhľadávať a triediť informácie, vyhodnocuje výsledky svojho učenia a diskutuje 

o nich 

Kompetencie k riešeniu problémov 

 žiak sa zaujíma sa o rôzne problémy a nové veci, prijíma nové nápady, prípadne sám prichádza 

s novými nápadmi a postupmi, plánuje a podieľa sa na riešení úloh s druhými, žiak vníma, 

rozpozná a pochopí problém závislostí, premyslí a naplánuje riešenie problému na modelovej 

situácii primerane svojej detskej skúsenosti obhajuje svoj názor 

Občianske kompetencie  

 žiak sa adaptuje na meniace životné a pracovné podmienky, podľa svojich schopností  

a možností sa podieľa na ich aktívnom a tvorivom ovplyvňovaní, chápe potrebu efektívne 

spolupracovať s druhými pri vytváraní pravidiel, zapája sa do občianskeho života vo svojom 

okolí, háji svoje práva aj práva iných, vníma dôležité postavenie rodiny ako základnej bunky 

spoločnosti 

Kultúrne kompetencie 

 žiak si osvojuje postoj vzájomnej tolerancie, učí sa akceptovať druhých ľudí takých, akí sú, 

angažuje sa a rešpektuje vo svojom živote humánne princípy v duchu solidarity a lásky, všíma 

si kultúrne prejavy iných národov, národností, etník, iné kultúry a ich umenie považuje za 

rovnocenné a inšpirujúce, žiak vníma obrazy a symboly, architektúru, ľudovú tvorivosť (kroje, 

výšivky, ornamenty),rešpektuje kultúrne tradície ako základ súčasného umenia,osvojuje si 
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prácu s literárnymi žánrami a  druhmi, vníma pôvod umeleckých diel vyrastajúcich 

z kresťanskej tradície (obraz, literatúra, hudba, móda) žiak si osvojuje kritický prístup 

k médiám 

Sociálne a interpersonálne  kompetencie 

 žiak sa učí  tolerancii, ústretovosti ale aj kritickosti,  k iným, učí sa chápať ich potreby 

a postoje,objavuje a uznáva dôstojnosť človeka bez ohľadu na jeho schopnosť podať výkon, 

uvedomuje si svoje silné a slabé stránky, žiak sa vníma ako časť celku,chápe potrebu efektívne 

spolupracovať s druhými pri riešení danej úlohy, oceňuje skúsenosti druhých ľudí, buduje 

návyk vonkajších prejavov úcty k opačnému pohlaviu, žiak zaujíma pozitívne a empatické 

postoje k chorým, osobám so zdravotným postihnutím, starým ľuďom 

 

Existenciálne kompetencie 

 žiak objavuje opakovanosť archetypálnych skúseností opakujúcich sa v dejinách ľudstva, 

oceňuje skúsenosti druhých ľudí – vzorov z dejín cirkvi, učí sa odhadnúť dôsledky rozhodnutí 

a činov človeka, objavuje existenciu nemennej pravdy, aplikuje vo svojom živote jednotlivé 

prvky spirituality 

 

Stratégia vyučovania 

  Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliada učiteľ na usporiadanie obsahu vyučovania, 

vlastné činnosti a činnosti žiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov a kľúčových 

kompetencií žiakov. Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej hodiny, vekových a iných 

osobitostí žiakov a materiálneho vybavenia.  

  Na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť možno využiť motivačné metódy, ako je 

motivačné rozprávanie (približovanie obsahu učenia), motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov 

a skúseností žiakov), motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému), 

motivačnú demonštráciu ( vzbudenie záujmu pomocou umeleckého diela). 

  Expozičné metódy je potrebné využívať pri vytváraní nových poznatkov a zručností. Odporúča 

sa rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), vysvetľovanie (logické systematické 

sprostredkovanie učiva), rozhovor (verbálna komunikácia formou otázok a odpovedí na vyjadrenie 

faktov, konvergentných a divergentných otázok, otázok na pozorovanie, posúdenie situácie, hodnotenie 

javov, rozhodovanie), demonštračná metóda (demonštrácia obrazov), pozorovanie (cielené 

systematické vnímanie objektov a procesov), manipulácia s predmetmi (práca so symbolom, didaktická 

hra). 

  Významné miesto majú problémové metódy, ku ktorým patrí heuristická metóda (učenie sa 

riešením problémov založenom na vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výberu možných riešení 
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a vlastnom riešení) a projektová metóda (riešenie projektu, komplexná praktická úloha, problém, téma, 

ktorej riešenie teoretickou aj praktickou činnosťou vedie k vytvoreniu určitého produktu).  

 Pre realizáciu cieľov sú dôležité aktivizujúce metódy, z nich je vhodná diskusia (vzájomná 

výmena názorov, uvádzanie argumentov, zdôvodňovanie za účelom riešenia daného problému), 

filozofická diskusia je efektívnym prostriedkom, ako vytvárať rovnováhu medzi vyučovaním 

zameraným na prežívanie a vyučovaním zameraným na rozumové zdôvodňovanie viery, situačná 

metóda (riešenie problémového prípadu reálnej situácie so stretom záujmov), inscenačná metóda 

(sociálne učenie v modelovej predvádzanej situácii, pri ktorej sú žiaci aktérmi danej situácie), 

didaktické hry (sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov, a spontánnosti), kooperatívne 

vyučovanie (forma skupinového vyučovania založená na vzájomnej závislosti členov heterogénnej 

skupiny), dramatizácia (plánovaný dramatizovaný prednes hry, príbehu  a pod.) simulácia 

(simulovanie,  napodobňovanie  životných  situácií,  aktivity, ktoré   vyžadujú   interakciu medzi 

skupinou žiakov  a jednotlivcami), konverzácia  alebo  iná spoločensky orientovaná  interakcia, podľa 

rozprávania  učiteľa, žiakov, návštevníka  o najdôležitejších a najaktuálnejších témach zo života.  

Typické autentické rozhovory. 

 Fixačné metódy sú neoddeliteľnou súčasťou vyučovania, napr. metódy opakovania a 

precvičovania, (ústne a písomné opakovanie, opakovanie s využitím hry AZ kvíz, domáce úlohy).   

Domáce úlohy (transfer) sa netýkajú písomného vypracovávania, ale konkrétnych jednoduchých 

cvičení či predsavzatí orientovaných na požadované správanie. Dôležitou súčasťou každej hodiny je 

podelenie sa s niekým so získanou skúsenosťou v bežnom živote. 

 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

Názov tematického 

celku 

Stratégia vyučovania 

Metódy Postupy Formy práce 

Boh hovorí k človeku motivačný rozhovor, 

samostatná práca 

 práca v dvojiciach, 

samostatná práca 

Dialóg Boha a človeka riadený rozhovr, 

samostatná práca 

 skupinová práca 

Moja modlitba motivačný rozhovor  práca v dvojiciach 

Náš dialóg s Bohom demonštrácia  skupinová práca 

Obeta Božieho ľudu motivačný rozhovor, 

samostatná práca 

 samostatná práca 

Dialóg cez službu motivačný rozhovor  práca v dvojiciach 

Služba modlitbou motivačný rozhovor  skupinová práca 
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Učebné zdroje 

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje: 

 

Názov 

tematického 

celku 

Odborná 

literatúra 

Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(intertnet, 

knižnica) 

Boh hovorí 

k človeku 

Metodická 

príručka kat. náb. 

Pre 5. roč. ZŠ 

Poznávanie cez 

dialóg, Pracovný 

zošit pre 5. roč. 

ZŠ  Pán 

prehovoril     

 Sväté písmo  

Dialóg Boha 

a človeka 

 Sväté písmo  

Moja modlitba  Pracovné listy  

Náš dialóg 

s Bohom 

 Sväté písmo internet 

Obeta Božieho 

ľudu 

 Pracovné listy  

Dialóg cez službu  Pracovné listy  

Služba modlitbou  Pracovné listy  

 

Učiteľ má k dispozícii metodický materiál v metodickej príručke katolíckeho náboženstva pre 

piaty ročník základných škôl „Poznávanie cez dialóg“, vydanú Katolíckym pedagogickým a 

katechetickým centrom, n.o. v Spišskej Novej Vsi. Metodická príručka obsahuje metodicky spracované 

témy, farebné obrazové prílohy a pracovné listy. Metodické materiály pre náboženskú výchovu 

obsahujú ku každej téme bohatú ponuku aktivít. Z nich si učiteľ vyberie tie, ktoré považuje za vhodné 

vzhľadom na svoje osobné dispozície, dispozície žiakov a iné okolnosti.  

K neodmysliteľným zdrojom patrí:  Sväté písmo, Katechizmus Katolíckej cirkvi, Dokumenty 

Katolíckej cirkvi, biblické mapy. 

Prierezové tematiky 

Multikultúrna výchova 1.téma: Boh hovorí k človeku 

Mediálna výchova 1.téma: Boh hovorí k človeku 

Osobnostný a sociálny rozvoj 6.téma: Dialóg cez službu 

Enviromentálna výchova 3.téma: Moja modlitba 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 4.téma: Náš dialóg s Bohom (Chrám – miesto oslavy)  

7.téma: Služba modlitbou (Môj patrón – môj                                         

ochranca) 
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Obsah vzdelávania 

 

Základné tematické okruhy sú:  

 

1. téma: Boh hovorí k človeku 

2. téma: Dialóg Boha a človeka 

3. téma: Moja modlitba 

4. téma: Náš dialóg s Bohom 

5. téma: Obeta Božieho ľudu 

6. téma: Dialóg cez službu  

7. téma: Služba modlitbou   

 

1. téma: BOH HOVORÍ K ČLOVEKU 

Hodinová dotácia témy:  7 hod.  

1.1Úvod do 5. ročníka 

1.2 Úvod do Svätého písma 

1.3 Orientujem sa vo Svatom písme 

1.4 Evanjeliá 

1.5 Misia sv. Cyrila a Metoda – nový jazyk 

1.6 Otče náš v staroslovienčine 

1.7 Šírenie posolstva sv. Cyrila a Metoda 

 

2. téma: DIALÓG BOHA A ČLOVEKA 

Hodinová dotácia témy: 5 hod.  

2.1 Modlitba v Starom zákone – Modlitba Dávida a Šalamúna 

2.2 V modlitbe počúvam – Abrahámova modlitba 

2.3 Modlitba v Novom zákone – Rozhovor s Otcom 

2.4 Cez Máriu k Otcovi – Plniť vôľu Otca 

2.5 Advent 

 

3. téma: MOJA MODLITBA 

Hodinová dotácia témy: 4 hod.  

3.1 Modlitba svätých – Sv. František z Assisi 

3.2 Druhy modlitby – Modlitba ako studňa 

3.3 Modlitba – pomoc (svetlo) na ceste 

3.4 Vidieť srdcom – Rozprávka o zázračnom košíku 
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4. téma: NÁŠ DIALÓG S BOHOM 

Hodinová dotácia témy: 4 hod.  

4.1 Čo je symbol 

4.2 Liturgické úkony, postoje, gestá a farby 

4.3 Svätý dar slávenia – Prečo oslavujeme, liturgický rok 

4.4 Chrám – miesto oslavy 

 

5. téma: OBETA BOŽIEHO ĽUDU 

Hodinová dotácia témy:  6 hod. 

5.1 Kto horí pre mňa – Sviečka a zápalka 

5.2 Rút, tá, ktorá horela pre iných 

5.3 Obeta Ježiša – Nebeský pelikán 

5.4 Baránok Boží 

5.5 Moja obeta 

5.6 Byť chlebom – domom chleba 

 

6. téma: DIALÓG CEZ SLUŽBU  

Hodinová dotácia témy:  4 hod. 

6.1 Som chlapec a dievča, slúžim rodine 

6.2 Sluha sluhov Božích 

6.3 Slúžim chorým 

6.4 Chlieb pre všetkých 

 

7. téma: SLUŽBA MODLITBOU   

Hodinová dotácia témy: 3 hod.  

7.1 Modlím sa za najbližších 

7.2 Môj patrón – môj ochranca 

7.3 Záverečné opakovanie 

 

Kritéria hodnotenia  

Na hodine náboženskej výchovy žiakov učiteľ nehodnotí známkou. Pri praktických aktivitách je 

vhodné slovné hodnotenie praktických zručností s dôrazom na samostatnosť a správnosť tvorby 

záverov z riešenia úloh. Optimálne je slovné hodnotenie so stručným komentárom k výkonu žiaka. 

Úroveň kombinovaných verbálnych, písomných, výtvarných, literárnych prejavov a komunikatívnych 

zručností je vhodné kontrolovať a hodnotiť prostredníctvom prezentácie projektov. 
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*Poznámka: Učivo, ktoré rozširuje štátny vzdelávací program je v texte zvýraznené tučnou kurzívou  

Ročníková téma: Poznávanie cez dialóg 

Ročníkový cieľ: Spoznávať spôsoby komunikácie Boha s ľuďmi. Nadchnúť sa pre komunikáciu s 

Bohom prostredníctvom sviatosti, liturgického slávenia čítania Božieho slova. Prostredníctvom 

komunikácie sa približovať k Bohu a k ľuďom.  

 

Kľúčové pojmy: Sväté písmo, evanjeliá, misia Cyrila a Metoda, Otče náš v staroslovienčine,  

sv.Gorazd, sv. Bystrík 

 

Obsahový štandard 

Práca so  Svätým písmom /vyhľadávanie kníh, kapitol veršov/, skratky kníh. 

Misia Cyrila a Metoda /cyrilika, hlaholika, Otče náš v staroslovienčine/ 

Žiaci vierozvestcov – sv. Gorazd, jeho žiak sv. Bystrík, legenda o sv. Bystríkovi 

 

Ciele témy:  

Kognitívny: Definovať pojem Biblia, Sväté písmo a orientovať sa v ňom. Vysvetliť prínos prekladu 

Svätého písma do nášho jazyka. 

Afektívny: Uvedomiť si potrebu čítania Svätého písma. Oceniť misiu Cyrila a Metoda pre Slovensko.                        

Psychomotorický: Formovať návyk pravidelného čítania Svätého písma. Rozvíjať zručnosť vo 

vyhľadávaní podľa limitácií /súradníc/ vo Svätom písme. 

 

Výkonový štandard 

Žiak vie 

o vymenovať 5 historických kníh Starého zákona a 5 historických kníh Nového zákona 

o pomenovať časti Nového zákona 

o podľa súradníc nájsť daný text vo Svätom písme 

o správne používať skratky kníh Svätého písma, čísla kapitol a veršov 

o opísať najdôležitejšie udalosti zo života sv. Cyrila a Metoda 

o vysvetliť prínos byzantskej misie pre Slovensko 

o vysvetliť základné prvky legendy, rozlíšiť legendu od historickej správy 

o vysvetliť prínos prekladu Svätého písma do nášho jazyka 

o reprodukovať spamäti prvé dva verše Jánovho evanjelia 

o s pomocou učiteľa poskladať modlitbu Otče náš v cirkevnoslovanskom jazyku 

o používať vhodné slová v komunikácii s inými ľuďmi 

o pravdivo a správne šíriť informácie 
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Kľúčové pojmy: modlitba, Starý zákon, Nový zákon, Dávid, Šalamún, Ježiš, Mária, Magnifikat, Otče 

náš, domov 

Obsahový štandard 

Dávidové prosby odpustenie (žalmy) 

Šalamúnova  prosba o múdrosť 

Mária zvelebuje Boha (Magnifikat) 

Ježiš – učiteľ modlitby (Otče náš), porovnanie dvoch evanjeliových textov modlitby Otče náš 

 

Ciele témy:  

Kognitívny: Porovnať modlitby jednotlivých biblických postáv modlitbu Dávida, Šalamúna,  

Márie a Ježiša. 

Afektívny: Uvedomiť si potrebu modlitby a jej dôležitosti v živote biblických postáv. 

Psychomotorický: Integrovať do svojho života dôverný dialóg s Bohom v modlitbe podľa 

vzoru  biblických postáv. 

 

Výkonový štandard 

Žiak vie 

o v biblických príbehoch nájsť spoločné znaky modlitby Dávida a Šalamúna 

o prerozprávať časť biblického príbehu zo života kráľa Dávida a Šalamúna 

o charakterizovať časti modlitby Otče náš 

o vytvoriť kartotéku biblických modlitieb 

o porovnať dva evanjeliové texty modlitby Otče náš 

o prostredníctvom modlitby rozvíjať dialóg s Bohom 

o nájsť vo Svätom písme modlitbu Otče náš 

o citovať  jeden citát zo Svätého písma 

o správne doplniť (poskladať) Magnifikat 

 

Kľúčové pojmy: pravidlá modlitby, druhy modlitby, svätý František z Asissi, oslavná modlitba 

Obsahový štandard 

Pravidlá modlitby (miesto, čas a pravidelnosť) 

Druhy modlitby 

Príklady svätých (hymnus sv. Františka na stvorenstvo – príklad oslavnej modlitby) 

 

Ciele témy:  

Kognitívny: Vysvetliť prínos modlitby pre duchovný život človeka.   

Afektívny: Rozvíjať schopnosť samostatnej modlitby.    
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Psychomotorický: Vytvoriť si súbor osobných modlieb k rôznym príležitostiam.   

 

Výkonový štandard 

Žiak vie 

o vymenovať pravidlá modlitby 

o pomenovať aspoň tri druhy modlitby 

o jednoducho prerozprávať životopis sv. Františka 

o podľa vzoru – hymnus sv. Františka na stvorenstvo v modlitbe vyjadriť vďaku 

o výrazovo vyjadriť Františkovu pieseň stvorenstva  

o vytvoriť osobnú modlitbu k rôznym príležitostiam 

 

Kľúčové pojmy: symbol, liturgický rok, liturgické obdobia,  liturgické farby, úkony, predmety, chrám 

– dom Boží, kostol, Jeruzalemský chrám 

 

Obsahový štandard 

Čo je symbol? 

Znaky a symboly v bežnom živote. 

Komunikácia prostredníctvom symbolu 

Liturgické symboly, farby,  úkony, postoje, gestá 

Slávenie liturgického roku, slávnosť, liturgické obdobia 

Chrám, kostol, Jeruzalemský chrám 

Liturgické predmety 

 

Ciele témy:  

Kognitívny: Vysvetliť a porovnať jednotlivé obdobia liturgického roku. Vysvetliť význam farieb, 

slávenia, symbolov a úkonov liturgického roku. 

Afektívny: Vnímať dorozumievanie sa človeka prostredníctvom symbolov. Uvedomovať si prežívanie 

liturgického roku. Pozorovať zmeny v liturgickom roku. Vnímať a oceniť slávenie liturgie ako spôsob 

komunikácie Boha s človekom (aj prostredníctvom symbolickej reči rozprávky) 

Psychomotorický: Sláviť liturgický rok v rodine a vo farnosti. 

 

Výkonový štandard 

Žiak vie 

o vysvetliť pojem symbol 

o rozlíšiť znak od symbolu 

o oceniť úlohu a zmysel symbolov 



 

 289 

o vymenovať jednotlivé obdobia liturgického roka 

o priradiť správnu farbu k liturgickému obdobiu 

o správne demonštrovať aspoň 5 liturgických úkonov 

o vysvetliť a oceniť potrebu slávenia 

o symbolicky nakresliť schému rozdelenia liturgického roku 

o pomenovať základné časti chrámu 

o nakresliť a pomenovať 5 liturgických predmetov 

Kľúčové pojmy: obeta, sviečka, svätá omša, nebeský pelikán, obeta Ježiša Krista, Baránok Boží, 

Pascha, posledná večera, príprava obetných darov, môj obetný dar, chlieb, víno 

 

Obsahový štandard 

Obeta, obetavosť,  jej zmysel v živote človeka. 

Obeta Ježiša Krista. 

Obeta baránka (starozákonná, novozákonná obeta, Pascha, posledná večera) 

Obetný dar, moja obeta. 

 

Ciele témy:  

Kognitívny: Definovať pojem obeta. Porovnať starozákonnú a novozákonnú obetu.  

Afektívny: Oceniť hodnotu obety v ľudskom živote.  

Psychomotorický: Zapájať sa do prípravy a priebehu liturgického slávenia. 

 

Výkonový štandard 

Žiak vie 

o prostredníctvom príkladu opísať zmysel obety  

o konkrétnym skutkom vyjadriť vďačnosť za obetu druhých ľudí (priateľov, rodičov) 

o vysvetliť jednoduchým spôsobom spôsob sprítomnenia Ježišovej obety pri sv. omši 

o vysvetliť prirovnanie Ježiša k nebeskému pelikánovi 

o prejaviť vďaku za Ježišovu obetu 

o nájsť analógiu medzi baránkom v Starom zákone a Božím baránkom v Novom zákone 

o charakterizovať symbolický význam chleba a vína pri sv. omši 

o oceniť význam chleba a vína v živote človeka  

o aktívne sa podieľať na príprave a priebehu liturgického slávenia 

 

Kľúčové pojmy: služba chorým, sviatosť pomazania chorých, služba ľudskej rodine, sviatosť 

manželstva, služba Božej rodine, sviatosť kňazstva, kňaz, diakon 
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Obsahový štandard 

Cirkev slabých (etika chudoby a milosrdenstva v cirkvi, kláštorná starostlivosť o chudobných a 

chorých, Katerína Sienská, Vincent z Pauly, Alžbeta Durínska 

Starostlivosť o chudobných a chorých v súčasnej farnosti – charita, paliatívna starostlivosť 

Služba chorým (sviatosť pomazania chorých) 

Služba ľudskej rodine (sviatosť manželstva) 

Služba Božej rodine (sviatosť kňazstva – diakon, kňaz, biskup) 

 

Ciele témy:  

Kognitívny: Zdôvodniť potrebu sviatostí pre život kresťana.  

Afektívny: Uvedomiť si hodnotu a význam sviatosti v službe ľuďom.  

Psychomotorický: Zapojiť sa do modlitieb za duchovné povolania, za chorých, za rodičov. 

 

Výkonový štandard 

Žiak vie 

o opísať a porovnať úlohu chlapca a dievčaťa v službe rodine 

o konkrétnymi skutkami slúžiť rodine, chorým, slabším 

o vymenovať tri stupne kňazstva 

o vymenovať kňazov vo svojej farnosti 

o vysvetliť potrebu sviatosti manželstva, kňazstva a pomazania chorých pre človeka z pohľadu 

      služby 

o formulovať modlitbu za kňazov 

 

Kľúčové pojmy: modlitba za živých, k svätým, za zomrelých, rodičov, kňaza, priateľov, môj krstný 

patrón, Terézia z Lisieux, patrón farnosti, diecézy, sv. omša    

 

Obsahový štandard 

Modlitba za živých /modlitba za kňaza, priateľov, rodičov, spolužiakov, učiteľov/ 

Modlitba k svätým /modlitba na príhovor svätých – Terézia z Lisieux, môj krstný patrón/ 

Modlitba za zomrelých 

 

Ciele témy:  

Kognitívny: Vysvetliť modlitbu za živých, k svätým, za mŕtvych. Interpretovať modlitby cirkvi. 

Afektívny: Uvedomiť si hodnotu modlitby za druhých ľudí. Povzbudiť sa pre rôzne spôsoby modlitby 

za druhých ľudí. 
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Psychomotorický: Formulovať modlitby za druhých ľudí. Vyhľadať príklady modlitby spoločenstva 

vo Svätom písme.             

 

Výkonový štandard 

Žiak vie 

o pomenovať rôzne formy modlitby za druhých ľudí 

o priradiť jednotlivé časti sv. omše/liturgie k bohoslužbe slova alebo bohoslužbe obety 

o formulovať modlitbu za iných vlastnými slovami (kňazov, štátnych predstaviteľov, učiteľov, 

spolužiakov/ 

o na príklade života sv. Terézie z Lisieux zdôvodniť potrebu modlitby k svätým 

o sformulovať modlitbu ku svojmu krstnému patrónovi 
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10. 4.2. Učebný predmet: Etická výchova 

 

Charakteristika predmetu 

               Poslaním predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou 

orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a národné hodnoty 

zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje iba s poskytovaním informácií 

o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením účinne podporuje pochopenie a interiorizáciu 

(zvnútornenie) mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. 

Pripravuje mladých ľudí pre život v tom zmysle, aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu 

harmonických a stabilných  vzťahov v rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe 

a medzi národmi. 

                Etická výchova sa v prvom rade  zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža 

v morálnych postojoch a v regulácii správania žiakov. Pre etickú výchovu je primárny  rozvoj etických 

postojov a prosociálneho správania. Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručností /otvorená 

komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie iných…/ ako aj podpora mentálnej hygieny, podieľa sa na 

primárnej prevenciu porúch správania a učenia. 

 

Obsah etickej výchovy je orientovaný na atribúty, ktoré treba v dieťati rozvíjať, aby sme dosiahli 

výchovné ciele. Tieto atribúty sa premietajú v tematických celkoch učebných  osnov. Ide o tzv. desať 

základných tém a šesť aplikačných tém: 

1. otvorená komunikácia 

2. dôstojnosť ľudskej osoby, sebaúcta, pozitívne hodnotenie seba 

3. pozitívne hodnotenie iných 

4. tvorivosť a iniciatíva 

5. vyjadrovanie citov 

6. empatia 

7. asertivita 

8. reálne a zobrazené vzory 

9. prosociálne správanie – pomoc, darovanie, delenie sa, spolupráca, priateľstvo 

10. komplexná prosociálnosť 

11. etika – hľadanie koreňov prosociálneho správania 

12. etika a ekonomické hodnoty 

13. etika a náboženstvá – tolerancia a úcta 

14. rodina, v ktorej žijem 

15. výchova k manželstvu a rodičovstvu 

16. ochrana prírody a životného prostredia 
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Ciele predmetu  

Cieľom etickej výchovy na II. stupni základných škôl je 

 poskytnúť žiakom impulzy a pozitívne skúsenosti, ktoré podporujú základnú dôveru, autonómiu 

a iniciatívu 

 umožniť im osvojiť si základné komunikačné zručnosti, základné úkony spoločenského 

správania, učiť ich pozitívne hodnotiť seba aj druhých, tvorivo riešiť každodenné situácie v 

medziľudských vzťahoch 

 vysvetliť žiakom pojmy empatia, asertivita, spolupráca a prosociálne (sociálne 

pozitívne) správanie 

 umožniť žiakom osvojiť si ďalšie sociálne zručnosti, napr. vyjadrovanie citov, empatie, 

asertívne správanie 

 umožniť žiakom osvojiť si základné postoje, ktoré podmieňujú kultivované dospievanie, učiť 

ich poznávať sám seba, objavovať svoju identitu, rozvíjať sebaoceňovanie 

 spoznávať a osvojovať si práva a povinnosti v rodine, učiť sa kultivovane prejaviť svoj názor, 

postupne preberať zodpovednosť za svoje rozhodnutia, zároveň však rešpektovať rodičov a 

viesť s nimi konštruktívny dialóg 

 umožniť žiakom uvedomiť si svoju sexuálnu identitu, chápať pozitívne hodnoty priateľstva, 

lásky, manželstva a rodiny, uvedomiť si riziká spojené s predčasným sexuálnym životom 

zdôvodniť základné mravné normy, zaujať správny postoj k otázkam súvisiacim so sexualitou  

 rozvíjať u žiakov pozitívny postoj k postihnutým, chorým, a iným skupinám obyvateľstva, ktoré 

potrebujú pomoc a porozumenie 

 vysvetliť žiakom základné pojmy súvisiace s voľbou životných cieľov, svetonázorom, 

náboženstvom, etickými hodnotami a normami 

 umožniť žiakom pochopiť základné etické problémy súvisiace s ekonomickými hodnotami, 

pravdou a dobrým menom 

 vysvetliť žiakom základné pojmy súvisiace s ochranou prírody a životného prostredia 

 učiť žiakov rešpektovať ľudí s inými názormi, zároveň však ostať sám sebou; formulovať svoje 

životné ciele, byť odolný voči nevhodným ponukám, ostať slobodný od závislostí, ktoré 

znehodnocujú a ohrozujú náš život 

 rozvíjať u žiakov povedomie vlastnej dôstojnosti a hodnoty ľudskej bytosti, v tomto zmysle byť 

schopný kriticky hodnotiť masmediálne vplyvy, vychovať kritického diváka.  

 

  Cieľom etickej výchovy je vychovať osobnosť, ktorá: 

 má svoju vlastnú identitu, je sama sebou a pritom táto identita zahŕňa v sebe aj prosociálnosť, 

 má pozitívny vzťah k životu a ľuďom spojený so zdravou kritickosťou, 
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 jej správanie je určované osobným presvedčením a interiorizovanými etickými normami, 

vyplývajúcimi z univerzálnej solidarity a spravodlivosti, a preto je do istej miery nezávislá od 

tlaku spoločnosti, 

 má zrelý morálny úsudok opierajúci sa o zovšeobecnené zásady, preto je schopná správne 

reagovať aj v neočakávaných a zložitých situáciách, 

 charakterizuje ju spojenie správneho myslenia a správneho konania, 

 koná v súlade so svojimi zásadami, ale aj s citovou zaangažovanosťou - súlad medzi emóciami 

a chcením – nekoná len z povinnosti a bez nadšenia s pocitom sebaľútosti, 

 prijíma iných v ich rozdielnosti, akceptuje ich názory a je ochotná na prijateľný kompromis, 

ktorý ale nie je v rozpore so všeľudskými hodnotami, 

 je ochotná a schopná spolupracovať a iniciovať spoluprácu 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií  

Výchovné a vzdelávacie postupy v tomto predmete vedú k týmto kľúčovým kompetenciám: 

 

o  Kompetencia k celoživotnému učeniu sa 

 - uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a 

 osobného rozvoja 

 - dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní  nových 

poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa 

 - dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky 

 využívať 

 - vyberá si a využíva vhodné spôsoby a metódy, prejavuje ochotu venovať sa ďalšiemu  štúdiu 

 - vyhľadáva a triedi informácie, na základe ich porozumeniu ich využíva v procese učenia 

 - používa termíny, znaky a symboly, uvádza veci do súvislostí 

- spoznáva zmysel a cieľ učenia sa,  prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie    

rozvojové možnosti 

 

o  Sociálne komunikačné kompetencie 

- dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní 

 informácií rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav zodpovedajúci situácii a účelu 

komunikácie 

 - efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie 

 - vie prezentovať sám seba a výsledky svojej prce na verejnosti, používa odborný jazyk 

 - formuluje a vyjadruje svoje myšlienky v logickom slede, vyjadruje sa výstižne 

 - rozumie rôznym typom textov a záznamov 
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 - chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú základom  

efektívnej spolupráce, založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a povinností a na 

 prevzatí osobnej zodpovednosti 

  

o  Kompetencia v oblasti informačných a komunikačných technológií 

- používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou 

- dokáže vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom grafickom prostredí 

- dokáže využívať IKT pri vzdelávaní 

 

o  Kompetencia riešiť problémy 

- rozpozná a pochopí problém, premyslí si spôsob jeho riešenia 

- vyhľadáva informácie vhodné k riešeniu problému, získané vedomosti a schopnosti využíva 

k rôznym spôsobom riešenia 

- uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom a tvorivom 

myslení, 

- je otvorený (pri riešení problémov) získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovatívnych 

postupov, formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov 

- dokáže spoznávať pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje si aj potrebu 

zvažovať úrovne ich rizika 

- prakticky overuje správnosť riešenia problému, osvedčené postupy aplikuje pri riešení 

obdobných problémových situáciách 

- kriticky myslí, je schopný obhájiť si svoje rozhodnutia 

- má predpoklady na konštruktívne a kooperatívne riešenie konfliktov 

 

o  Kompetencie občianske 

- vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. spoločnosti 

- má predpoklady zainteresovane sledovať a posudzovať udalosti a vývoj verejného života a 

zaujímať k nim stanoviská, aktívne podporuje udržateľnosť kvality životného prostredia 

 

o  Kompetencie sociálne a personálne 

- vie si svoje ciele a priority stanoviť v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami, záujmami a 

potrebami 

- osvojil si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine - uvedomuje si svoju 

zodpovednosť v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať k dosahovaniu spoločných cieľov, podieľa 

sa na vytváraní pravidiel práce v tíme 
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- podieľa sa na utváraní príjemnej pracovnej atmosfére v tíme, prispieva k upevňovaniu dobrých 

vzťahov v tíme, poskytne pomoc alebo o ňu požiada 

- chápe potrebu spolupráce s druhými pri riešení problému, rešpektuje skúsenosti a názory 

druhých 

- dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a uplatňovať sociálne 

prospešné zmeny v medziosobných vzťahoch 

- vytvára si pozitívnu predstavu o sebe samom, ktorá podporuje jeho sebadôveru 

 

o  Kompetencie pracovné 

- dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí svoje 

výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov 

- je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny 

- chápe princípy podnikania a zvažuje svoje predpoklady pri jeho budúcom plánovaní 

- dokáže získať a využiť informácie o vzdelávacích a pracovných príležitostiach 

- plní si svoje povinnosti a záväzky 

- využíva znalosti a skúsenosti získané vo vyučovacom predmete v záujme vlastného rozvoja 

a prípravy pre budúcnosť 

 

o  Kompetencie smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti 

- dokáže inovovať zaužívané postupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové projekty so 

zámerom dosiahnuť ciele, a to nielen v práci, ale aj v každodennom živote 

 

o  Kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 

- uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote a v živote celej 

spoločnosti 

- je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr 
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Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy Postupy Formy práce 

Otvorená komunikácia 

 

Motivačné: motivačný rozhovor, 

riadený rozhovor, problémové 

úlohy  

Expozičné: riadený rozhovor,  

samostatná práca, situačná metóda, 

inscenačná metóda, pozorovanie 

Fixačné: opakovanie, 

precvičovanie, anketové metódy, 

riadený rozhovor, cvičenia, 

transfer 

hra, hranie scénok, 

hranie rolí, 

dramatizácia, 

aktivity, zážitkové 

učenie 

- klasická vyuč. hodna 

- práca v dvojiciach 

- samostatná práca 

- skupinová práca 

Poznanie a pozitívne 

hodnotenie seba 

Motivačné: motivačný rozhovor,  

problémové úlohy, riadený 

rozhovor, brainstorming 

Expozičné: riadený rozhovor,  

samostatná práca, situačná metóda, 

inscenačná metóda, pozorovanie  

Fixačné: opakovanie, 

precvičovanie, anketové metódy ,  

riadený rozhovor, cvičenia, 

transfer  

hra, hranie scénok, 

hranie rolí, 

dramatizácia, 

aktivity, zážitkové 

učenie 

- klasická vyuč. hodna 

- práca v dvojiciach 

- samostatná práca 

- skupinová práca 

Poznanie a pozitívne 

hodnotenie druhých 

Motivačné: motivačný rozhovor,  

problémové úlohy, riadený 

rozhovor, brainstorming 

Expozičné: riadený rozhovor, 

samostatná práca, situačná metóda, 

inscenačná metóda, pozorovanie  

Fixačné: opakovanie, 

precvičovanie, anketové metódy, 

riadený rozhovor, cvičenia, 

transfer 

hra, hranie scénok, 

hranie rolí, 

dramatizácia, 

aktivity, zážitkové 

učenie 

- klasická vyuč. hodna 

- práca v dvojiciach 

- samostatná práca 

- skupinová práca 

Tvorivosť v medziľudských 

vzťahoch, iniciatíva 

Motivačné: motivačný rozhovor,  

problémové úlohy, riadený 

rozhovor  

Expozičné: riadený rozhovor,  

samostatná práca, situačná metóda, 

inscenačná metóda  

Fixačné: opakovanie, 

precvičovanie, cvičenia, riadený 

rozhovor 

hra, hranie scénok, 

hranie rolí, 

dramatizácia, 

aktivity, zážitkové 

učenie 

- klasická vyuč. hodna 

- práca v dvojiciach 

- samostatná práca 

- skupinová práca 

Etické aspekty ochrany 

prírody 

 Motivačné: motivačný rozhovor,  

problémové úlohy, riadený 

rozhovor, brainstorming  

Expozičné: riadený rozhovor, 

pozorovanie, hra 

Fixačné: opakovanie, 

precvičovanie, anketové metódy, 

cvičenia, transfer 

hra, hranie scénok, 

hranie rolí, 

dramatizácia, 

aktivity, zážitkové 

učenie 

- klasická vyuč. hodna 

- práca v dvojiciach 

- samostatná práca 

- skupinová práca 
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Učebné zdroje 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje: 

 

Názov tematického celku Odborná 

literatúra 

Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, knižnica) 

Otvorená komunikácia 

 

Etická výchova pre 

5. ročník ZŠ – 

Piovarčiová,T., 

Gogolová,D., 

Metodická 

príručka, 

Nechaj ma, chcem 

sa učiť sám – 

Alexová, Vopel, 

Ako poznám sám 

seba  

CD prehrávač čítanie príbehov, 

obrázky 

 

Poznanie a pozitívne 

hodnotenie seba 

Etická výchova pre 

5. ročník ZŠ – 

Piovarčiová,T., 

Gogolová,D., 

Metodická 

príručka, 

Nechaj ma, chcem 

sa učiť sám – 

Alexová, Vopel, 

Ako poznám sám 

seba 

 čítanie príbehov Etická výchova- 

Olivar,R 

Poznanie a pozitívne 

hodnotenie druhých 

Etická výchova pre 

5. ročník ZŠ – 

Piovarčiová,T., 

Gogolová,D., 

Metodická 

príručka, 

Nechaj ma, chcem 

sa učiť sám – 

Alexová, Vopel, 

Ako poznám sám 

seba 

 čítanie príbehov Etická výchova- 

Olivar,R 

Tvorivosť 

v medziľudských 

vzťahoch, iniciatíva 

Etická výchova pre 

5. ročník ZŠ – 

Piovarčiová,T., 

Gogolová,D., 

Metodická 

príručka, 

Nechaj ma, chcem 

sa učiť sám – 

Alexová, Vopel, 

Ako poznám sám 

seba 

CD prehrávač čítanie príbehov Etická výchova- 

Olivar,R 

Etické aspekty ochrany 

prírody 

Etická výchova pre 

5. ročník ZŠ – 

Piovarčiová,T., 

Gogolová,D., 

Metodická 

príručka, 

Nechaj ma, chcem 

sa učiť sám – 

Alexová, Vopel, 

Ako poznám sám 

seba 

 čítanie príbehov, 

obrázky 
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Obsah vzdelávania 

 

Piaty ročník  

(1 hodina týždenne, 33 hodín za rok) 

 

Prehľad tematických celkov, ich obsahu a časová dotácia 

Tematický celok Časová dotácia 

 
Úvodná vyučovacia hodina 1 VH 

1. Otvorená komunikácia 7 VH 

2. Poznanie a pozitívne hodnotenie seba 7 VH 

3. Poznanie a pozitívne hodnotenie druhých 7 VH 

4. Tvorivosť v medziľudských vzťahoch, iniciatíva 7 VH 

5. Etické aspekty ochrany prírody 8 VH 

  

I.  Otvorená komunikácia 

            Úrovne komunikácie, verbálna a neverbálna komunikácia, pozdrav, otázka, poďakovanie, 

ospravedlnenie, prejavenie úcty voči iným v komunikácii, komunikačné šumy, chyby a prekážky. 

 

           II.   Poznanie a pozitívne hodnotenie seba 

            Sebapoznanie, sebahodnotenie, sebaúcta, sebaovládanie, poznanie svojich silných a slabých 

stránok, povedomie vlastnej hodnoty, elementy formujúce sebaúctu v školskom veku (rodina, škola, 

vrstovníci, zovňajšok, úspech, vzťahy, záujmy...). 

 

           III.   Poznanie a pozitívne hodnotenie druhých 

            Pozitívne hodnotenie druhých v bežných podmienkach, pozitívne hodnotenie najbližších 

(rodina, kamaráti, učitelia...) hľadanie dôvodov pre pozitívne hodnotenie iných, ich verbálne 

vyjadrenie, prípadne písomné vyjadrenie pozitív iných, reflexia nad dobrom, ktoré od iných prijímame. 

Úcta k postihnutým, starým, chorým a pod. 

 

           IV.  Tvorivosť v medziľudských vzťahoch, iniciatíva 

            Rozvíjanie základnej tvorivosti, objavovanie darov prostredníctvom širokej ponuky pre ľudskú 

tvorivosť (pohybová, výtvarná, imitačná, literárne, prosociálna...) radosť z tvorivosti, tvorivosť 

a iniciatíva v medziľudských vzťahoch (čo môžem urobiť pre mojich spolužiakov, pre našu triedu, pre 

rodinu, pre ľudí v núdzi...). 
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 V.    Etické aspekty ochrany prírody 

            Vnímanie prírody, obdiv a úcta ku všetkým formám života, dôležitosť ochrany prírody 

z hľadiska prosociálnosti (úcta k tým, čo prídu do prírody po nás, či už o týždeň, alebo o sto rokov...), 

ekologická etika z pohľadu žiaka (zber odpadu, neznečisťovať okolie, šetriť prírodu konkrétnou 

citlivosťou v bežných životných situáciách –tečúci vodovodný kohútik, zbytočne zažaté svetlo). 

  

 

Šiesty ročník 

(1 hodina týždenne, 33 hodín za rok) 

 

Prehľad tematických celkov, ich obsahu a časová dotácia 

Tematický celok Časová dotácia 

 Úvodná vyučovacia hodina 1 VH 

1. Identifikácia a vyjadrenie vlastných citov 5 VH 

2. 
Kognitívna a emocionálna empatia, pochopenie 

druhých, vžitie sa do situácie druhých 
5 VH 

3. Zvládnutie asertivity 7 VH  

4. Pozitívne vzory správania v histórii a v literatúre 5 VH  

5. 
Pozitívne vzory v každodennom živote ("hrdinovia 

všedných  dní") 
5 VH 

6. Prosociálne správanie 5 VH 

 

  

Siedmy ročník 

(1 hodina týždenne, 33 hodín za rok) 

 

Prehľad tematických celkov, ich obsahu a časová dotácia 

Tematický celok Časová dotácia 

 Úvodná vyučovacia hodina 1 VH 

1. Objavenie vlastnej jedinečnosti a identity 5 VH 

2. Byť sám sebou, vedieť obhájiť svoje práva a názory 5 VH 

3. Prosociálnosť ako zložka vlastnej identity 5 VH 

4. Etické aspekty vzťahu k vlastnej rodine 5 VH 

5. 
Etické aspekty integrovania sexuálnej zrelosti do 

kontextu  osobnosti 
7 VH 

6. 
Vzťah k starým, chorým a k osobám so špecifickými  

potrebami 
5 VH 
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Ôsmy ročník 

(1 hodina týždenne, 33 hodín za rok) 

 

Prehľad tematických celkov, ich obsahu a časová dotácia 

Tematický celok Časová dotácia 

 Úvodná vyučovacia hodina 1 VH 

1. Zdroje etického poznania ľudstva 7 VH 

2. Život, telesné a duševné zdravie ako etická hodnota 7 VH 

3. Ekonomické hodnoty a etika 10 VH 

4. Dobré meno a pravda ako etické hodnoty 8 VH 

 

   

Deviaty ročník 

(1 hodina týždenne, 33 hodín za rok) 

 

Prehľad tematických celkov, ich obsahu a časová dotácia 

Tematický celok Časová dotácia 

 Úvodná vyučovacia hodina 1 VH 

1. Prehlbovanie komunikačných spôsobilostí 7 VH 

2. Zdravý životný štýl 10 VH 

3. Závislosti 7 VH 

4. Masmediálne vplyvy 8 VH 

 

 

7.  Štandard kompetencií 

 

Výchovné a vzdelávacie postupy v tomto predmete vedú k týmto kľúčovým kompetenciám: 

1. Komunikačné schopnosti a spôsobilosti 

2. Personálne a interpersonálne schopnosti 

3. Schopnosti tvorivo a kriticky riešiť problémy 

4. Formovať občiansku spoločnosť 

 

           V etickej výchove ide predovšetkým o hodnotovú orientáciu žiakov, osvojovanie takých 

postojov, na základe ktorých je možné zlepšiť medziľudské vzťahy v triede, v škole a v spoločnosti 

celkove. 
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           V etickej výchove nie je prvoradé množstvo vedomostí, ale priama reflexia, vnútorné 

osvojenie si postojov pre praktický život. Ide predovšetkým o zmenu pohľadu na seba samého v zmysle 

akceptácie seba, zmenu vzťahu žiak – žiak, učiteľ – žiak, ako aj otvorenú nápomocnú orientáciu na 

societu i jednotlivcov, s ktorými žijeme. 

            I keď predmet etická výchova obsahuje náukový potenciál, určité penzum vedomostí, ide 

predovšetkým o pojmy duchovného charakteru, ako sú napr. sebavedomie, sebaúcta, dôstojnosť 

človeka, priateľstvo, láska, solidarita, pomoc, pravda, sloboda, nezávislosť, zodpovednosť, súcit, 

svedomie,... ktorých obsah v rôznom vekovom období je rôzny. Okrem toho vedomosti o etických 

princípoch nevypovedajú o kvalite správania o istom súbore návykov a postojov žiakov, ktoré sú 

potrebné ku zmene ducha súčasnej školy a celkovej klímy v spoločnosti. 

            Ak etická výchova prispieva k humanizácii súčasnej školy, ide predovšetkým o vývoj afektívno 

– hodnotovej stránky osobnosti, kultiváciu citov, osvojovanie postojov, ktoré formujú charakter 

osobnosti a prosociálnu atmosféru v škole. 

            Hodnotová reflexia, ktorá spočíva v rozumovom uchopení zážitku a v jeho etickom 

vyhodnotení  predpokladá dôveru, spontánnosť a slobodu vyjadrovania. Preto sa akceptuje zásada 

nepoužívania hodnotiacich výrokov, ale akceptácia názorov a následné zamýšľanie sa nad nimi. 

            Hlavným zámerom etickej výchovy je rozvíjanie integrity osobnosti s ohľadom na integrovanie 

prosociálnosti ako základného etického princípu. 

             Vzdelávací štandard vo svojej výkonovej časti sa delí na socio-afektívnu zložku osobnosti (čo 

žiak môže prežívať) i osvojené formy správania, alebo viditeľné smerovanie k žiaducemu správaniu. 

Ide o vzťah medzi poznaním, afektívnym prežívaním a konatívnou stránkou žiaka. Kognitívne znalosti 

spolu s afektívnym prežívaním sú predpokladom pre hodnotovú reflexiu a následnú motiváciu pre 

požadované správanie. Zároveň očakávané správanie rozvíja afektivitu a posilňuje kognitívny rozmer 

o vlastnú skúsenosť. 
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10. 5.   Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

10. 5.1. Učebný predmet:  Matematika 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 

 Učebný predmet matematika na 2. stupni ZŠ je zameraný na rozvoj matematickej kompetencie 

tak, ako ju formuloval Európsky parlament: 

 „Matematická kompetencia je schopnosť rozvíjať a používať matematické myslenie na riešenie 

rôznych problémov v každodenných situáciách. vychádzajúc z dobrých numerických znalostí sa dôraz 

kladie na postup a aktivitu, ako aj na vedomosti. Matematická kompetencia zahŕňa na rôznych 

stupňoch schopnosť a ochotu používať matematické modely myslenia (logické a priestorové myslenie) 

a prezentácie (vzorce, modely, diagramy, grafy, tabuľky).“  

 „Potrebné vedomosti z matematiky zahŕňajú dobré vedomosti o počtoch, mierkach 

a štruktúrach, základné operácie a základné matematické prezentácie, chápanie matematických 

termínov a konceptov a povedomie o otázkach, na ktoré matematika ponúka odpovede. Jednotlivec by 

mal byť schopný myslieť matematicky, chápať matematický dôkaz, komunikovať v matematickom 

jazyku a používať vhodné pomôcky. Pozitívny postoj v matematike je založený na rešpektovaní pravdy 

a na ochote hľadať príčiny a posudzovať ich platnosť.“ 

 

 Obsah vzdelávania je spracovaný na kompetenčnom základe. Pri prezentácii nových 

matematických poznatkov sa vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania žiakov, z 

ich skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. Vyučovanie sa prioritne zameriava na rozvoj 

žiackych schopností, predovšetkým väčšou aktivizáciou žiakov. 

 

Vzdelávací obsah predmetu je rozdelený na päť tematických okruhov: 

1. Čísla, premenná a počtové výkony s číslami 

2. Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy 

3. Geometria a meranie 

4. Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika  

5. Logika, dôvodenie, dôkazy. 

 V tematickom okruhu Čísla, premenná a počtové výkony s číslami sa dokončuje vytváranie 

pojmu prirodzeného čísla, desatinného čísla, zlomku a záporných čísel. Žiak sa oboznamuje 

s algoritmami počtových výkonov v týchto číselných oboroch. Súčasťou tohto okruhu je dlhodobá 

propedeutika premennej, rovníc a nerovníc.  
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 V tematickom okruhu Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy žiaci objavujú kvantitatívne 

a priestorové vzťahy, zoznámia sa s pojmom premennej veličiny a jej prvotnou reprezentáciou vo 

forme, tabuliek, grafov a diagramov. Skúmanie týchto súvislostí smeruje k zavedeniu pojmu funkcie.  

 

 V tematickom okruhu Geometria a meranie sa žiaci zoznamujú so základnými geometrickými 

útvarmi, skúmajú a objavujú ich vlastnosti. Učia sa zisťovať odhadom, meraním a výpočtom veľkosť 

uhlov, dĺžok, povrchov a objemov. Riešia polohové a metrické úlohy z bežnej reality. Dôležité miesto 

má rozvoj priestorovej predstavivosti.  

 

 Ďalšou súčasťou matematického vzdelávania žiakov 2. stupňa  základnej školy je  

Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika, v ktorej sa žiaci naučia systematicky vypisovať 

možnosti a zisťovať ich počet, čítať a tvoriť grafy, diagramy a tabuľky dát, rozumieť bežným 

pravdepodobnostným a štatistickým vyjadreniam. 

 

 Tematický okruh Logika, dôvodenie, dôkazy sa prelína celým matematickým učivom a  

rozvíja schopnosť žiakov logicky argumentovať, usudzovať, hľadať chyby v usudzovaní a 

argumentácii, presne sa vyjadrovať a formulovať otázky.  

 

 

Ciele vyučovacieho predmetu  

 Cieľom matematiky na 2. stupni ZŠ je, aby žiak získal schopnosť používať matematiku 

v svojom budúcom živote. Matematika má rozvíjať žiakovo logické a kritické myslenie, schopnosť 

argumentovať a komunikovať a spolupracovať v skupine pri riešení problému. Žiak by mal spoznať 

matematiku ako súčasť ľudskej kultúry a dôležitý nástroj pre spoločenský pokrok. 

 

 Vyučovanie matematiky musí byť vedené snahou umožniť žiakom, aby získavali nové 

vedomosti špirálovite a s množstvom propedeutiky, prostredníctvom riešenia úloh s rôznorodým 

kontextom, tvorili jednoduché hypotézy a skúmali ich pravdivosť, vedeli používať rôzne spôsoby 

reprezentácie matematického obsahu (text, tabuľky, grafy, diagramy), rozvíjali svoju schopnosť 

orientácie v rovine a priestore. Má napomôcť rozvoju ich algoritmického myslenia, schopnosti 

pracovať s návodmi a tvoriť ich. 

 

 Výsledkom vyučovania matematiky na 2. stupni ZŠ by malo byť správne používanie  

matematickej symboliky a znázorňovania a schopnosť čítať s porozumením súvislé texty obsahujúce 

 čísla, závislosti a vzťahy a nesúvislé texty obsahujúce tabuľky, grafy a diagramy. Žiak by mal vedieť 

využívať pochopené a osvojené postupy a algoritmy pri riešení úloh, pričom vyučovanie by malo viesť 
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k budovaniu  vzťahu medzi matematikou a realitou, k získavaniu skúseností s matematizáciou reálnej 

situácie a tvorbou matematických modelov. Matematika na 2. stupni ZŠ sa podieľa na rozvíjaní 

schopností žiakov používať prostriedky IKT na vyhľadávanie, spracovanie, uloženie a prezentáciu 

informácií. Použitie vhodného softvéru by malo uľahčiť niektoré namáhavé výpočty alebo postupy 

a umožniť tak sústredenie sa na podstatu riešeného problému. 

 

 Matematika na 2. stupni ZŠ má viesť žiakov k získaniu a rozvíjaniu  zručností  súvisiacich 

s procesom učenia sa, k aktivite na vyučovaní a k racionálnemu a samostatnému učeniu sa.  

 Má podporiť a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti žiakov, ako je samostatnosť, 

rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomá sebavýchova 

a sebavzdelávanie, dôvera vo vlastné schopnosti a možnosti, systematickosť pri riešení úloh. 

  

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií  

 

 Výchovné a vzdelávacie postupy v tomto predmete vedú k týmto kľúčovým kompetenciám a na 

konci vzdelávacieho obdobia žiak: 

 

o  Kompetencia k celoživotnému učeniu sa 

 - uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a 

 osobného rozvoja 

 - dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní  nových 

poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa 

 - dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky 

 využívať 

 - vyberá si a využíva vhodné spôsoby a metódy, prejavuje ochotu venovať sa ďalšiemu  štúdiu 

 - vyhľadáva a triedi informácie, na základe ich porozumeniu ich využíva v procese učenia 

 - používa termíny, znaky a symboly, uvádza veci do súvislostí 

 - spoznáva zmysel a cieľ učenia sa, má pozitívny vzťah k učeniu, posudzuje vlastný  pokrok 

a prekážky v učení, kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a  uvedomuje si svoje ďalšie 

rozvojové možnosti 

 

o  Sociálne komunikačné kompetencie 

- dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní 

 informácií rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav zodpovedajúci situácii a účelu 

komunikácie 

 - efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie 
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 - vie prezentovať sám seba a výsledky svojej prace na verejnosti, používa odborný jazyk 

 - formuluje a vyjadruje svoje myšlienky v logickom slede, vyjadruje sa výstižne 

 - rozumie rôznym typom textov a záznamov 

 - chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú základom  

 efektívnej spolupráce, založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a povinností a na prevzatí 

osobnej zodpovednosti 

 

 

o  Kompetencia uplatňovať základ matematického myslenia a základné schopnosti poznávať 

v oblasti vedy a techniky 

- používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných situáciách 

- používa matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, 

modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky) 

- používa základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umožní robiť vedecky podložené 

úsudky, pričom vie použiť získané operačné vedomosti na úspešné riešenie problémov 

 

o  Kompetencia v oblasti informačných a komunikačných technológií 

- používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou 

- dokáže vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom grafickom prostredí 

- dokáže využívať IKT pri vzdelávaní 

 

o  Kompetencia riešiť problémy 

- rozpozná a pochopí problém, premyslí si spôsob jeho riešenia 

- vyhľadáva informácie vhodné k riešeniu problému, získané vedomosti a schopnosti využíva 

k rôznym spôsobom riešenia 

- uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom a tvorivom 

myslení, 

- je otvorený (pri riešení problémov) získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovatívnych 

postupov, formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov 

- dokáže spoznávať pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje si aj potrebu 

zvažovať úrovne ich rizika 

- prakticky overuje správnosť riešenia problému, osvedčené postupy aplikuje pri riešení 

obdobných problémových situáciách 

- kriticky myslí, je schopný obhájiť si svoje rozhodnutia 

- má predpoklady na konštruktívne a kooperatívne riešenie konfliktov 

o  Kompetencie občianske 
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- vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. spoločnosti 

- má predpoklady zainteresovane sledovať a posudzovať udalosti a vývoj verejného života a 

zaujímať k nim stanoviská, aktívne podporuje udržateľnosť kvality životného prostredia 

 

o  Kompetencie sociálne a personálne 

- vie si svoje ciele a priority stanoviť v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami, záujmami a 

potrebami 

- osvojil si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine - uvedomuje si svoju 

zodpovednosť v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať k dosahovaniu spoločných cieľov, podieľa 

sa na vytváraní pravidiel práce v tíme 

- podieľa sa na utváraní príjemnej pracovnej atmosfére v tíme, prispieva k upevňovaniu dobrých 

vzťahov v tíme, poskytne pomoc alebo o ňu požiada 

- chápe potrebu spolupráce s druhými pri riešení problému, rešpektuje skúsenosti a názory 

druhých 

- dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a uplatňovať sociálne 

prospešné zmeny v medziosobných vzťahoch 

- vytvára si pozitívnu predstavu o sebe samom, ktorá podporuje jeho sebadôveru 

 

o  Kompetencie pracovné 

- dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí svoje 

výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov 

- je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny 

- chápe princípy podnikania a zvažuje svoje predpoklady pri jeho budúcom plánovaní 

- dokáže získať a využiť informácie o vzdelávacích a pracovných príležitostiach 

- plní si svoje povinnosti a záväzky 

- využíva znalosti a skúsenosti získané vo vyučovacom predmete v záujme vlastného rozvoja 

a prípravy pre budúcnosť 

 

o  Kompetencie smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti 

- dokáže inovovať zaužívané postupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové projekty so 

zámerom dosiahnuť ciele, a to nielen v práci, ale aj v každodennom živote 

 

o  Kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 

- uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote a v živote celej 

spoločnosti 

- je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr 
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Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy Postupy Formy práce 

Opakovanie a prehĺbenie 

učiva matematiky 1. – 4. 

ročníka 

Motivačné: motivačný 

rozhovor,  

problémové úlohy,  

Expozičné: riadený rozhovor, 

demonštrácia, samostatná 

práca,  

Fixačné: opakovanie, 

precvičovanie, 

otázka/odpoveď, písomné 

opakovanie, DÚ,  

Diagnostické, klasifik.: ústne, 

písomné skúšanie, did. testy,  

- odvodzovanie 

(indukcia, 

dedukcia) 

- numerické 

počítanie 

- rysovanie 

- popisovanie, 

zdôvodnenie 

- rozbor úlohy 

- klasická vyuč. hodna 

- práca v dvojiciach 

- samostatná práca 

- skupinová práca 

Vytvorenie oboru 

prirodzených čísel do a nad 

milión 

Motivačné: motivačný 

rozhovor,  

problémové úlohy,  

Expozičné: riadený rozhovor, 

demonštrácia, samostatná 

práca,  

Fixačné: opakovanie, 

precvičovanie, 

otázka/odpoveď, písomné 

opakovanie, DÚ,  

Diagnostické, klasifik.: ústne, 

písomné skúšanie, did. testy,  

- odvodzovanie 

(indukcia, 

dedukcia) 

- numerické 

počítanie 

- popisovanie, 

zdôvodnenie 

- čítanie, zápis, 

porovnávanie 

- klasická vyuč. hodna 

- práca v dvojiciach 

- samostatná práca 

- skupinová práca 

Počtové výkony 

s prirodzenými číslami – I 

Motivačné: motivačný 

rozhovor,  

problémové úlohy,  

Expozičné: riadený rozhovor, 

demonštrácia, samostatná 

práca,  

Fixačné: opakovanie, 

precvičovanie, 

otázka/odpoveď, písomné 

opakovanie, DÚ,  

Diagnostické, klasifik.: ústne, 

písomné skúšanie, did. testy,  

- odvodzovanie 

(indukcia, 

dedukcia) 

- numerické 

počítanie 

- popisovanie, 

zdôvodnenie 

- rozbor úlohy 

- klasická vyuč. hodna 

- práca v dvojiciach 

- samostatná práca 

- skupinová práca 

Geometria a meranie 

Motivačné: motivačný 

rozhovor,  

problémové úlohy,  

Expozičné: riadený rozhovor, 

demonštrácia, samostatná 

práca, did. montáž 

Fixačné: opakovanie, 

precvičovanie, 

otázka/odpoveď, písomné 

opakovanie, DÚ,  

Diagnostické, klasifik.: ústne, 

písomné skúšanie, did. testy, 

- rysovanie 

- odvodzovanie 

(indukcia, 

dedukcia) 

- numerické 

počítanie 

- popisovanie, 

zdôvodnenie 

- rozbor úlohy 

- klasická vyuč. hodna 

- práca v dvojiciach 

- samostatná práca 

- skupinová práca 

Riešenie aplikačných  úloh 

a úloh  rozvíjajúce 

špecifické matematické 

myslenie 

 Motivačné: motivačný 

rozhovor,  

problémové úlohy,  

Expozičné: riadený rozhovor, 

- zhromažďovanie 

informácií 

- stanovenie 

hypotéz 

- klasická vyuč. hodna 

- práca v dvojiciach 

- samostatná práca 

- skupinová práca 
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demonštrácia, samostatná 

práca, pozorovanie, hra, 

projekt 

Fixačné: opakovanie, 

precvičovanie, 

otázka/odpoveď, písomné 

opakovanie, DÚ,  

Diagnostické, klasifik.: ústne, 

písomné skúšanie, did. testy, 

- numerické 

počítanie 

- popisovanie, 

zdôvodnenie 

- rozbor úlohy 

- samoštúdium - projekty 

 

 

 

Učebné zdroje 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje: 

 

Názov tematického 

celku 

Odborná 

literatúra 

Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, 

knižnica) 

Opakovanie 

a prehĺbenie učiva 

matematiky 1. – 4. 

ročníka 

Matematika pre 

3. ročník ZŠ – 

Bero/Berová 

- Power Point 

- multimédiá 

- rysovacie 

pomôcky 

- internet 

Vytvorenie oboru 

prirodzených čísel do 

a nad milión 

Matematika pre 

4. ročník ZŠ – 

Bero/Pytlová 

- Power Point 

- multimédiá 

- číselná os 

- modely 

bankoviek 

- internet 

Počtové výkony 

s prirodzenými 

číslami – I 

Matematika pre 

4. ročník ZŠ – 

Bero/Pytlová 

 

Matematika pre 

5. ročník ZŠ –

Šedivý/Čeretková 

 

- Power Point 

- multimédiá 

- kalkulačka - internet 

- knižnica 

Geometria a meranie 

Matematika pre 

4. ročník ZŠ – 

Bero/Pytlová 

 

Matematika pre 

5. ročník ZŠ –

Šedivý/Čeretková 

 

- Power Point 

- spätný 

projektor 

- multimédiá 

- modely telies 

- fólie 

- rysovacie 

pomôcky 

- stavebnice 

- internet 

Riešenie aplikačných  

úloh a úloh  

rozvíjajúce špecifické 

matematické myslenie 

Matematika pre 

7. ročník ZŠ –

Šedivý/Čeretková 

 

- Power Point 

- Excel 

- multimédiá 

- pomôcky pre 

kombinatoriku a 

pravdepodobnosť 

- internet, médiá 
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Obsah vzdelávania 

Piaty ročník  

(5  hodín týždenne, 165 hodín ročne) 

 

Prehľad tematických celkov, ich obsahu a časová dotácia 

Tematický celok Časová dotácia 

 Úvodná vyučovacia hodina, hodnotenie a klasifikácia 2 VH 

1. 
Opakovanie a prehĺbenie učiva matematiky 1. – 4. 

Ročníka 
28 VH 

2. Vytvorenie oboru prirodzených čísel do a nad milión 17 VH 

3. Počtové výkony s prirodzenými číslami – I 62 VH (-6RU) 

4. Geometria a meranie 45 VH 

5. 
Riešenie aplikačných  úloh a úloh  rozvíjajúce 

špecifické matematické myslenie 
17 VH 

  

I.  Opakovanie a prehĺbenie učiva matematiky 1. – 4. ročníka 

– Násobenie a delenie v obore násobilky.  

   Slovné úlohy na násobenie a delenie.  

   Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel spamäti, písomne.  

   Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel pomocou kalkulačky. Slovné úlohy.  

– Rysovanie štvorca a obdĺžnika.  

   Kruh a kružnica.  

   Rysovanie trojuholníka.  

   Premena jednotiek dĺžky.  

– Pravdivý, nepravdivý výrok.  

   Negácia výrokov.  

   Stĺpcový diagram.  

   Aritmetický priemer 

 

II.   Vytvorenie oboru prirodzených čísel do a nad milión 

Vytvorenie predstavy o veľkých číslach.  

Počítanie po  desaťtisícoch, tisícoch, stovkách.  

Čítanie a písanie prirodzených čísel.  



 

 311 

Rád číslice v zápise prirodzeného čísla, porovnanie, usporiadanie, zaokrúhľovanie, zobrazovanie na 

číselnej osi. 

    III.  Počtové výkony s prirodzenými číslami – I 

Násobenie a delenie spamäti mimo obor násobilky v obore do 100.  

Delenie so zvyškom v obore do 100.  

Násobenie a delenie písomne jednociferným číslom a v jednoduchých prípadoch aj spamäti. Násobenie 

a delenie pomocou kalkulačky aj dvojciferným číslom. Kontrola správnosti výpočtu. Riešenie 

jednoduchých slovných úloh na násobenie a delenie.  

Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel spamäti, písomne a na kalkulačke (písomne hlavne kvôli 

pochopeniu princípu).  

Riešenie jednoduchých slovných úloh na sčítanie a odčítanie. 

Rovnice a nerovnice (zatiaľ bez premennej - len ako hľadanie „chýbajúcich“ čísel v príkladoch) 

Kontextové úlohy, metóda pokus – omyl (aj pri rovniciach) 

 

            IV.  Geometria a meranie  

Trojuholník, štvoruholník, kruh, kružnica.  

Vytváranie rovinných útvarov rysovaním kolmíc a rovnobežiek.  

Meranie dĺžky úsečky, Obvod trojuholníka , štvorca a obdĺžnika.  

Stavba telies zo stavebnicových kociek na základe stanovených podmienok.  

Zväčšovanie a zmenšovanie geometrických tvarov  vo štvorcovej sieti. 

 

 V.  Riešenie aplikačných  úloh a úloh  rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie 

Zhromažďovanie, usporiadanie a grafické znázornenie údajov.   

Voľba stratégie a zisťovanie počtu.  

Pravdepodobnostné hry, pokusy, pozorovania.  

Zisťovanie počtu náhodných udalostí pri pokusoch. 
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Šiesty ročník 

(5 hodín týždenne, 165 ročne) 

 

Prehľad tematických celkov, ich obsahu a časová dotácia 

Tematický celok Časová dotácia 

 Úvodná vyučovacia hodina, hodnotenie a klasifikácia 2 VH 

1. Opakovanie a prehĺbenie učiva matematiky 5. ročníka 26 VH 

2. Počtové výkony s prirodzenými číslami – I 30 VH 

3. Desatinné čísla. Počtové výkony s desatinnými číslami 52 VH (4 RU) 

4. Obsah obdĺžnika a štvorca 25 VH (4RU) 

5. Uhol a jeho veľkosť, operácie s uhlami 21 VH 

6. Kombinatorika v úlohách 15 VH 

 

I. Opakovanie a prehĺbenie učiva matematiky 5. ročníka 

– Porovnanie, usporiadanie, zaokrúhľovanie, zobrazovanie na číselnej osi prirodzených čísel. 

   Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel.  

   Násobenie a delenie písomne jednociferným číslom, dvojciferným číslom.  

   Riešenie jednoduchých slovných úloh na sčítanie a odčítanie, násobenie a delenie.  

   Rovnice a nerovnice (bez premennej).  

– Kolmice, rovnobežky.  

   Obvod trojuholníka, štvorca a obdĺžnika.  

– Usporiadanie a grafické znázornenie údajov.  

   Zisťovanie počtu náhodných udalostí pri pokusoch. 

 

II.  Počtové výkony s prirodzenými číslami – I 

Násobenie a delenie prirodzených čísel spamäti (v obore do  100, mimo obor do 100 s násobkami 10, 

100, atď. ), písomne a na kalkulačke vrátane delenia so zvyškom.  

Sčítanie a odčítanie, resp. násobenie a delenie ako navzájom opačné operácie, využitie tejto skutočnosti 

pri riešení jednoduchých úloh ako propedeutika rovníc.   

Dohoda o poradí počtových výkonov, porovnanie s poradím operácií na kalkulačkách používaných 

žiakmi.  

Propedeutika počítania s približnými (zaokrúhlenými) číslami. 
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II.  Desatinné čísla. Počtové výkony s desatinnými číslami 

Desatinné číslo (kladné), rád číslice v jeho zápise, porovnanie, usporiadanie, zaokrúhľovanie, 

zobrazovanie desatinných čísel na číselnej osi (ako zovšeobecnenie skúseností s obdobnými 

činnosťami pre prirodzené čísla).  

Sčítanie a odčítanie, násobenie a delenie desatinných čísel (spamäti a písomne,  jednoduché úlohy 

slúžiace predovšetkým na pochopenie princípu , ostatné výpočty hlavne na kalkulačke).  

Sčítanie a odčítanie, resp. násobenie a delenie ako navzájom opačné operácie, využitie tejto skutočnosti 

pri riešení jednoduchých úloh ako propedeutika rovníc.  

Násobenie a delenie mocninami 10, premena jednotiek dĺžky, hmotnosti, obsahu.  

Objav periodičnosti podielu dvoch prirodzených čísel.  

   

III. Obsah obdĺžnika a štvorca 

Použitie štvorčekovej siete ako propedeutiky približného výpočtu obsahu  rovinných útvarov. Obvod 

a obsah obdĺžnika a štvorca.  

Výpočet obvodov a obsahov obrazcov zložených zo štvorcov a obdĺžnikov.  

Premena jednotiek obsahu. 

          

IV.  Uhol a jeho veľkosť, operácie s uhlami 

Uhol a jeho veľkosť, stupeň (minúta).  

Os uhla a jej konštrukcia.  

Odhad a meranie veľkosti uhla.  

Priamy, pravý, ostrý a tupý uhol.  

Triedenie trojuholníkov podľa veľkosti ich  uhlov.  

Vrcholové a susedné uhly.   

  

V. Kombinatorika v úlohách 

Možnosti usporiadania niekoľkých prvkov za sebou.  

Úlohy s kombinatorickou motiváciou a ich riešenie rôznymi spôsobmi. 
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Siedmy ročník 

(4 hodín týždenne, 132 ročne) 

 

Prehľad tematických celkov, ich obsahu a časová dotácia 

Tematický celok Časová dotácia 

 Úvodná vyučovacia hodina, hodnotenie a klasifikácia 2 VH 

1. Opakovanie a prehĺbenie učiva matematiky 6. ročníka 18 VH 

2. Zlomky. Počtové výkony so zlomkami. Racionálne čísla 32 VH 

3. Percentá 20 VH 

4. Objem a povrch kvádra  a kocky 24 VH 

5. Pomer. Priama a nepriama úmernosť 26 VH 

6. Riešenie rôznych úloh z kombinatoriky 10 VH 

 

 I. Opakovanie a prehĺbenie učiva matematiky 6. ročníka 

– Násobenie a delenie prirodzených čísel.  

   Sčítanie a odčítanie, resp. násobenie a delenie ako navzájom opačné operácie.  

   Úlohy s viacerým matematickými operáciami.  

   Desatinné číslo (kladné).  

   Porovnanie, usporiadanie, zaokrúhľovanie, zobrazovanie desatinných   čísel na číselnej osi.  

   Sčítanie a odčítanie, násobenie a delenie (spamäti a písomne).  

   Násobenie a delenie mocninami 10.  

– Premena jednotiek dĺžky, hmotnosti, obsahu.  

   Obvod a obsah obdĺžnika a štvorca.  

   Uhol a jeho veľkosť. Vrcholové a susedné uhly.  

– Úlohy s kombinatorickou motiváciou a ich riešenie rôznymi spôsobmi. 

 

II . Zlomky. Počtové výkony so zlomkami. Racionálne čísla 

Zlomok, znázornenie zlomkovej časti celku.  

Rovnosť zlomkov, ich krátenie a rozširovanie.  

Porovnávanie zlomkov s rovnakými čitateľmi alebo rovnakými menovateľmi.  

Sčitovanie a odčítavanie zlomkov s rovnakými menovateľmi, sčítanie a odčítanie prevodom na 

spoločný menovateľ (nie nevyhnutne najmenší), objav krížového pravidla.  

Násobenie a delenie zlomku prirodzeným číslom (ostatné výpočty prevažne prevodom na desatinné 

čísla).  
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Interpretácia násobenia zlomkom ako výpočtu zlomkovej časti z čísla.  

Vzťah medzi zlomkom a desatinným zápisom.  

 

          III.   Percentá 

Percento, základ, počet percent.  

Promile. Vzťah percent (promile), zlomkov a desatinných čísel.  

Znázorňovanie časti celku a počtu percent vhodným diagramom.  

Jednoduché  úrokovanie.  

 

  IV.  Objem a povrch kvádra  a kocky 

Niektoré spôsoby zobrazovania priestoru (voľné rovnobežné premietanie, perspektíva).  

Obrazy kvádra a kocky vo voľnom  rovnobežnom premietaní, viditeľnosť hrán.  

Telesá zložené z kvádrov a kociek, ich znázorňovanie, pôdorys a bokorys, úlohy na rozvoj priestorovej 

predstavivosti.  

Sieť kvádra a kocky.  

Objem kvádra a kocky.  

Jednotky objemu a ich premena. 

Povrch kvádra a kocky. 

 

  V.   Pomer. Priama a nepriama úmernosť 

Pomer, rozdeľovanie celku v danom pomere.  

Priama a nepriama úmernosť. Trojčlenka.  

Znázornenie priamej  a nepriamej úmernosti graficky.  

 

         VI. Riešenie rôznych úloh z kombinatoriky 

Úlohy na tvorbu skupín predmetov a ich počte z oblasti rôznych hier, športu a z rôznych oblastí života.  

Riešenie jednoduchých kombinatorických úloh (na základe hier a pokusov).  

Riešenie kombinatorických úloh rôznymi metódami (stromový diagram, príprava tabuliek, 

systematické vypisovanie možností). 
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Ôsmy ročník 

(5 hodín týždenne, 165 hodín ročne) 

 

Prehľad tematických celkov, ich obsahu a časová dotácia 

Tematický celok Časová dotácia 

 Úvodná vyučovacia hodina, hodnotenie a klasifikácia 2 VH 

1. Opakovanie a prehĺbenie učiva matematiky 7. ročníka 20 VH 

2. Celé čísla. Počtové výkony s celými číslami 33 VH 

3. Premenná, výraz, rovnica 22 VH 

4. Trojuholník, zhodnosť trojuholníkov 24 VH 

5. Rovnobežníky, lichobežníky, obsah trojuholníka 26 VH 

6. Niektoré ďalšie telesá, ich objem a povrch 24 VH 

7. Pravdepodobnosť, štatistika 14 VH 

 

 I. Opakovanie a prehĺbenie učiva matematiky 7. ročníka 

– Zlomok, jeho krátenie a rozširovanie.  

   Porovnávanie zlomkov.  

   Sčitovanie a odčítavanie zlomkov.  

   Násobenie a delenie zlomkov.  

   Percento, základ, počet percent. Promile. Jednoduché  úrokovanie.  

– Objem kvádra a kocky. Jednotky objemu a ich premena.  

   Povrch kvádra a kocky.  

– Pomer. Priama a nepriama úmernosť. Trojčlenka.  

– Riešenie jednoduchých kombinatorických úloh. 

 

II. Celé čísla. Počtové výkony s celými číslami 

Kladné a záporné čísla v rozšírenom obore desatinných čísel.  

Navzájom opačné čísla.  

Usporiadanie celých a desatinných čísel a ich zobrazenie na číselnej osi.  

Sčitovanie a odčítavanie celých a desatinných čísel, násobenie a delenie  záporného čísla kladným. 

 

III.   Premenná, výraz, rovnica 

Riešenie jednoduchých úloh vedúcich na lineárne rovnice  bez formalizácie do podoby rovnice: 

úvahou, metódou pokus-omyl a pod.  



 

 317 

Overenie, či dané číslo je riešením slovnej úlohy.  

Zápis vzťahov vychádzajúcich z jednotlivých operácií, z porovnávania.  

Dopočítavanie chýbajúcich údajov v jednoduchých vzorcoch, výpočet neznámej zo vzorca. Výrazy s 

premennými, dosadzovanie čísel za jednotlivé premenné.  

Využitie úloh na priamu a nepriamu úmernosť na propedeutiku funkcií. 

 

IV.   Trojuholník, zhodnosť trojuholníkov 

Konštrukcia trojuholníka (sss, sus, usu), jej jednoznačnosť a súvis so zhodnosťou trojuholníkov.  Objav 

trojuholníkovej nerovnosti a veľkosti súčtu vnútorných uhlov trojuholníka.  Rovnoramenný 

a rovnostranný trojuholník, objav niektorých ich základných vlastností.  

Výška trojuholníka, niektoré ďalšie konštrukčné úlohy.  

 

V.   Rovnobežníky, lichobežníky, obsah trojuholníka 

Striedavé a súhlasné uhly pri rovnobežkách.  

Rovnobežníky a ich základné vlastnosti vyplývajúce z rovnobežnosti.  

Lichobežník, pravouhlý a rovnoramenný lichobežník, objav niektorých ich vlastností. Jednoduché 

konštrukcie rovnobežníkov, lichobežníka.  

Obsah a obvod kosodĺžnika, kosoštvorca a trojuholníka.  

Obvod a obsah lichobežníka.     

 

  VI.   Niektoré ďalšie telesá, ich objem a povrch  

Hranol, jeho znázornenie a sieť.  

Objem a povrch hranola.  

Valec, ihlan, kužeľ a ich siete.  

Objem a povrch valca.  

Guľa a rez guľou.  

Použitie vzorcov na výpočet objemu a povrchu ihlana a kužeľa. 

 

       VII.   Pravdepodobnosť, štatistika  

Pravdepodobnostné hry a pokusy.  

Zobrazenie skupín údajov, tvorba grafov a diagramov.  

Plánovitý zber údajov a ich systemizácia 
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Deviaty ročník 

(5 hodín týždenne, 165 hodín ročne) 

 

Prehľad tematických celkov, ich obsahu a časová dotácia 

Tematický celok Časová dotácia 

 Úvodná vyučovacia hodina, hodnotenie a klasifikácia 2 VH 

1. Opakovanie a prehĺbenie učiva matematiky 8. ročníka 20 VH 

2. Mocniny a odmocniny, zápis veľkých  čísel 22 VH 

3. Riešenie lineárnych rovníc a nerovníc 26 VH 

4. Kruh, kružnica 15 VH 

5. Súmernosť v rovine    15 VH 

6. Pytagorova veta 16 VH 

7. Grafické znázorňovania závislosti 18 VH 

8. Podobnosť trojuholníkov 16 VH 

9. Štatistika 15 VH 

 

 I. Opakovanie a prehĺbenie učiva matematiky 8. ročníka 

– Kladné a záporné čísla.  

   Usporiadanie Za D. Sčitovanie a odčítavanie, násobenie a delenie.  

   Premenná, výraz, rovnica.  

   Riešenie jednoduchých úloh vedúcich na lineárne rovnice.  

   Výpočet neznámej zo vzorca.  

   Výrazy s premennými.  

– Konštrukcia trojuholníka (sss, sus, usu).  

   Rovnoramenný a rovnostranný trojuholník.  

   Výška trojuholníka.  

   Striedavé a súhlasné uhly.  

   Lichobežník.  

   Konštrukcie rovnobežníkov, lichobežníka.  

   Obsah a obvod rovnobežníkov, trojuholníka, lichobežníka.  

   Objem a povrch hranola, valca, ihlana a kužeľa.  

– Pravdepodobnostné hry a pokusy.  
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 II. Mocniny a odmocniny, zápis veľkých  čísel 

Druhá a tretia mocnina a odmocnina.  

Mocniny čísla 10, predpony a ich súvis s mocninami.  

Zápis veľkých čísel v tvare  a.10
n
 a práca s takýmito číslami na kalkulačke.  

Vytváranie predstavy o veľmi veľkých a veľmi malých číslach.  

Počítanie s veľkými číslami, zaokrúhľovanie a odhad výsledku. 

 

III.   Riešenie lineárnych rovníc a nerovníc 

Riešenie jednoduchých lineárnych  nerovníc, ich vzťah k príslušnej lineárnej rovnici.  

Riešenie slovných úloh, ktoré vedú k lineárnej rovnici alebo nerovnici.  

Riešenie rovníc s jedným výskytom neznámej.   

 

IV.   Kruh, kružnica 

Kruh, kružnica, dotyčnica ku kružnici, jej poloha voči príslušnému polomeru.  

Tetiva kružnice, kružnicový oblúk a kruhový výsek, ich stredový uhol.  

Obsah kruhu a dĺžka kružnice.  

 

       V.   Súmernosť v rovine    

Osová súmernosť, os súmernosti.  

Konštrukcia obrazu v osovej súmernosti.  

Ukážky stredovej  súmernosti. 

 

VI. Pytagorova veta 

Pytagorova veta, jej odvodenie a použitie. 

  

        VII. Grafické znázorňovania závislosti 

Kartézsky súradnicový systém.  

Rôzne spôsoby znázorňovania – grafy závislostí.  

Súvis grafu  s niektorými základnými vlastnosťami závislostí (rast, klesanie, najväčšie a najmenšie 

hodnoty).  

Lineárna závislosť, jej vlastnosti a graf.  
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      VIII. Podobnosť trojuholníkov 

Podobnosť geometrických útvarov, pomer podobnosti.  

Podobnosť trojuholníkov.  

Použitie podobnosti pri meraní výšok a vzdialeností, topografické práce.  

 

     IX.  Štatistika  

Početnosť. Relatívna početnosť.  

Štatistické prieskumy, triedenie, náhodný výber.  

Realizácia vlastných jednoduchých štatistických prieskumov, ich spracovanie.  

Tabuľky, grafy a diagramy, ich čítanie, interpretácia a tvorba, prechod od jedného typu znázornenia 

k inému. 

 

 

Štandard kompetencií, ktoré má žiak v jednotlivých tematických okruhoch učiva získať: 

 

Čísla, premenná a počtové výkony s  číslami 

Kompetencie, ktoré má žiak získať: 

 používa prirodzené, celé a racionálne čísla pri opise reálnej situácie 

 číta, zapisuje a porovnáva prirodzené, celé a racionálne čísla, používa, zapisuje a číta vzťah 

rovnosti a nerovnosti 

 zobrazí čísla na číselnej osi 

 vykonáva spamäti aj písomne základné počtové výkony  

 zaokrúhľuje čísla, vykonáva odhady a kontroluje správnosť výsledkov počtových výkonov   

 pozná a funkčne využíva rôzne spôsoby kvantitatívneho vyjadrenia celok – časť (prirodzeným 

číslom, zlomkom, desatinným číslom, percentom), rieši aplikačné úlohy 

 rieši modelovaním a výpočtom situácie vyjadrené pomerom, pracuje s mierkou máp a plánov 

 matematizuje jednoduché reálne situácie s využitím písmen vo význame čísla (premennú, určí 

hodnotu výrazu),  

 matematizuje a rieši reálnu situáciu pomocou rovníc a ich sústav 

 tvorí a rieši  úlohy, v ktorých aplikuje osvojené poznatky o číslach a počtových výkonoch 

a algebrickom aparáte   

Dosiahnuté postoje 

– na čísla sa pozerá, ako na  prostriedky objektívneho poznania reality  

– smelšie kvantifikuje realitu okolo seba  
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– prostredníctvom možnosti kontroly výpočtov spolieha sa na počtovými výkonmi zistené  

výsledky  

– prostredníctvom veličín vystupujúcich pri výpočte percent, získava pocit, že poznáva realitu z inej 

strany  

– je vedomí toho,  že pomer a mierka sú veľmi blízke dennému životu  

– poznaním písmen vo význame čísla získava pocit, že je bohatší o dôležité využiteľné vedomosti   

– poznanie rovníc mu dáva rýchlejší a univerzálnejší prostriedok riešenia úloh. 

Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy, 

Kompetencie, ktoré má žiak získať: 

 udáva tabuľky jednoduchých lineárnych súvislostí, doplňuje chýbajúce údaje na základe 

objaveného pravidla a znázorňuje údaje 

 objavuje funkčné vzťahy medzi premennými a znázorňuje ich v pravouhlej súradnicovej sústave  

 vyjadrí lineárne funkcie  rovnicou, tabuľkou, grafom, vie uviesť  príklady nelineárnych funkcií  

 vytvára  tabuľky a grafy  pre jednoduché funkcie       

 objavuje rieši úlohy z praxe na priamu a nepriamu úmernosť     

 znázorňuje údaje na diagrame, z diagramu číta znázornené údaje 

Dosiahnuté postoje 

– získava pozitívny vzťah k tvorivému prístupu k údajom   

– vidí potrebu samostatnosti pri objavovaní a slovnom vyjadrení výsledkov zistenia  

– vytvára naklonenosť k využívaniu grafických prostriedkov vyjadreniu kvantitatívnych súvislostí  

– rozvážne posudzuje pravdivosť a nepravdivosť výrokov  

– má záujem na zdokonaľovanie svojho logického myslenia, na jeho  neustálom rozširovaní 

a prehlbovaní (triedenie, použitie elementárnych algoritmov, atď.) o prvky kritického myslenia  

– získava istotu a kladný vzťah k využívaniu priamej a nepriamej úmernosti pri riešení bežných úloh 

zo života  

– je priaznivo naklonený na rozvíjanie svojich schopnosti a objavenia pravidelnosti okolo seba  

– zoznamuje  sa s premennou,  pripraví žiaka na iný spôsob prístupu k veličinám a realite.  

 

Geometria a meranie  

 

Kompetencie, ktoré má žiak získať: 

 rozozná, pomenuje a opíše  jednotlivé základné priestorové geometrické tvary, nachádza v realite 

ich reprezentáciu; dokáže špecifikovať ich jednotlivé prvky (telesová uhlopriečka, vzťah hrán) 

 pozná, vie popísať,  pomenovať, načrtnúť, narysovať a zostrojiť základné rovinné útvary, pozná ich 

základné prvky a ich  vlastnosti a najdôležitejšie relácie medzi týmito prvkami a ich vlastnosťami   
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 užíva k argumentácii a pri výpočtoch vety o zhodnosti a podobnosti trojuholníkov  

 rozoznáva a modeluje osovo a stredove súmerné útvary v rovine, manipulatívnou činnosťou je žiak  

privedení k pochopeniu a osvojeniu  jednoduchých geometrických  transformácií,  pozná základné 

vlastnosti  dvojíc súmerných útvarov a vie ich využívať pri jednoduchých konštrukciách  

 vie vykonať v praxi potrebné  najdôležitejšie merania a výpočty obvodu, obsahu, povrchu 

a objemu geometrických útvarov 

 pozná spôsob merania uhlov a počítanie s uhlami, využíva vlastnosti známych dvojíc 

uhlov(susedné, striedavé, doplnkové) pri výpočte vnútorných a vonkajších uhlov rovinných 

útvarov  

 pozná meracie prostriedky a ich jednotky, vie ich samostatne používať aj pri praktických 

meraniach.  

 analyzuje a rieši aplikačné geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu 

Dosiahnuté postoje 

–  nie je ľahostajný k svojmu okoliu  

– dokáže sa sústrediť na objavovanie geometrických tvarov vo svojom okolí  

– snaží sa do primeraných praktických problémov vniesť geometriu   

– je naklonený v jednote používať odhad, meranie a výpočet 

– postupne zvyká na potrebu dôkazu a v odôvodnených prípadoch ho aj nárokuje 

– snaha o presnosť pri meraniach, konštrukcii a výpočtoch je pre neho samozrejmé  

– ochotne používa náčrty, rôzne spôsoby znázornenia geometrických telies a predmetov, vyvíja 

snahu o rozvoj vlastnej priestorovej predstavivosti  

– často sa opiera o svoje vedomosti a zručnosti z oblasti zhodnosti a podobnosti geometrických 

útvarov  

– trvá na používaní správnej geometrickej terminológie  v praxi. 

 

Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika 

 

Kompetencie, ktoré má žiak získať: 

 prostredníctvom hier a manipulatívnych činností získa skúsenosti s organizáciou konkrétnych 

súborov predmetov podľa zvoleného ľubovoľného a podľa vopred daného určitého kritéria 

 vie z daného počtu prvkov vybrať skupinu s daným počtom  prvkov podľa určeného pravidla 

a vypočítať  počet možností výberu  

 vykonáva zber,  zápis, interpretácia údajov a ich grafické znázornenie      

 je schopný orientovať sa  v množine údajov 

 vie prisúdiť výrokom z blízkeho okolia správnu pravdivostnú hodnotu 
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 vie posudzovať realitu zo štatistického a pravdepodobnostného pohľadu     

        v jednoduchých prípadoch vie rozlíšiť istý a nemožný jav 

Dosiahnuté postoje 

– iný spôsob vnímania okolitej skutočnosti  

– vedomie určitej nadvlády nad svojím okolím  

– uspokojenie nad ovládaním ďalšieho prostriedku riešenia úloh  

– uspokojenie nad novým pohľadom na realitu  

– spokojnosť nad novou možnosťou zachytávania kvantifikácie reality. 

 

Logika, dôvodenie, dôkazy 

Kompetencie, ktoré má žiak získať: 

●  dokáže kvantifikovať všeobecné výroky a uskutočniť negáciu kvantifikovaných výrokov     

●  vie posúdiť jednoznačnosť jednoduchých návodov, vyhlášok a nariadení 

●  posúdi správnosť použitých spojok „a“, „alebo“, buď alebo“, „ak, tak“ 

●  posúdi pravdivosť alebo nepravdivosť matematických výrokov 

●  pozná miesto definície, hypotézy a dôkazu v matematických textoch 

Dosiahnuté postoje 

– sebadôvera pri interpretácii matematických a nematematických textov  

– pripravenosť na posúdenie pravdivosti matematických výrokov, ktorými sa v priebehu svojej učebnej 

činnosti stretol  

– získa nadhľad nad celkovým chápaním matematického textu, z hľadiska jeho štrukturácie na 

definície, vety, hypotézy, dôkazy. 
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10. 5.2. Učebný predmet: Informatika 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože rozvíja myslenie žiakov, ich 

schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a 

overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo 

formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie. 

Oblasť informatiky zaznamenáva mimoriadny rozvoj, preto v predmete informatika je potrebné 

dôkladnejšie sa zamerať na štúdium základných univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú súčasné 

technológie.  

Poslaním vyučovania informatiky je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a 

techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch. Buduje tak 

informatickú kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie  s 

rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov. Toto 

poslanie je potrebné dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatika a aplikovaním 

informačných technológií vo vyučovaní iných predmetov, medzipredmetových projektov, 

celoškolských programov a pri riadení školy. 

Oblasť informatiky zaznamenáva mimoriadny rozvoj, preto v predmete informatika je potrebné 

dôkladnejšie sa zamerať na štúdium základných univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú súčasné 

technológie.  

Výučba predmetu sa realizuje v počítačovej učebni tak, aby každý žiak mal možnosť pracovať 

na počítači samostatne. Trieda sa preto delí na dve skupiny, čo sa v prechodovom období využije na 

oddelené vyučovanie tých žiakov 5.ročníka, ktorí s IKT ešte nepracovali a tých, ktorí už 

v predchádzajúcom období absolvovali nepovinný predmet Práca s počítačom. 

Systematické základné vzdelanie v oblasti informatiky a využitia jej nástrojov zabezpečí 

rovnakú príležitosť pre produktívny a plnohodnotný život absolventov v informačnej a znalostnej 

spoločnosti, ktorú budujeme. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu  

Cieľom vyučovania informatiky je sprístupniť základné pojmy a techniky používané pri práci s 

údajmi a pri tvorbe algoritmov a výpočtových procesov. Dostupné technológie majú poskytnúť 

vyučovaniu informatiky široký priestor na motiváciu a praktické projekty. 

Výchovno-vzdelávací proces v tomto predmete smeruje k tomu, aby žiaci: 

- sa oboznámili s pojmami údaj a informácia, s rôznymi typmi údajov, s ich zbieraním, 

uchovávaním, zobrazovaním, spracovaním a prezentovaním. 
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- sa oboznámili so systémami na spracovanie údajov – z pohľadu ich architektúry (počítač, 

prídavné zariadenia, médiá, komunikácie) a logickej štruktúry (napr. operačný systém);  

- rozumeli pojmom algoritmus a program (formálny zápis automatizovaného spracovania údajov); 

- si rozvíjali schopnosť algoritmizovať zadaný problém, rozvíjali si programátorské zručnosti, 

naučili sa pracovať v prostredí bežných aplikačných programov, naučili sa efektívne vyhľadávať 

informácie uložené na CD alebo na sieti a naučili sa komunikovať cez sieť;  

- nadobudli schopnosti potrebné pre výskumnú prácu (t. j. schopnosť realizovať jednoduchý 

výskumný projekt, sformulovať problém), rozvíjali si formálne a logické myslenie, naučili sa 

viaceré metódy na riešenie problémov. 

- rozvíjali si svoje schopnosti kooperácie a komunikácie (naučili sa spolupracovať v skupine pri 

riešení problému, verejne so skupinou o ňom diskutovať a referovať); 

- rozvíjali si svoju osobnosť, tvorivosť, logické myslenie, zodpovednosť, morálne a vôľové 

vlastnosti, húževnatosť, sebakritickosť a snažili sa o sebavzdelávanie;  

- naučili sa rešpektovať intelektuálne vlastníctvo a autorstvo informatických produktov, systémov a 

aplikácií (aby chápali, že informácie, údaje a programy sú produkty intelektuálnej práce, sú 

predmetmi vlastníctva a majú hodnotu), pochopili sociálne, etické a právne aspekty informatiky. 

 

Vzdelávací obsah vyučovacieho predmetu 

Vzdelávací obsah informatiky je rozdelený na päť tematických okruhov: 

- Informácie okolo nás 

- Komunikácia prostredníctvom IKT 

- Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie 

- Princípy fungovania IKT 

- Informačná spoločnosť 

 

Informácie okolo nás 

Učivo v tomto tematickom okruhu je kľúčové pre nižšie sekundárne vzdelávanie. Pojem 

informácia, typy informácií (textová, multimediálna, atď.), aplikácie na spracovávanie špecifických 

informácií sú veľmi dôležité pre pochopenie mechanizmov pri riešení najrôznejších problémov 

pomocou, resp. prostredníctvom IKT. Žiaci učia pracovať so základnými počítačovými aplikáciami, 

aby:  

1. vedeli základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou, 

2. vedeli vytvárať jednoduché tabuľky a grafy, 

3. získali zručnosti kreslenia v grafickom prostredí a spracovávaní grafických informácií, 

4. porozumeli nahrávaniu a prehrávaniu zvukov a videí, 
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5. prostredníctvom didaktických hier, edukačných prostredí a encyklopédií pochopili využitie 

IKT v iných predmetoch, 

6. pomocou IKT dokázali realizovať čiastkové úlohy a výstupy z projektového vyučovania. 

Komunikácia prostredníctvom IKT 

Tento tematický okruh sa venuje využitiu nástrojov internetu na komunikáciu na vlastné učenie 

sa a aj na riešenie školských problémov, na získavanie a sprostredkovanie informácií. Žiaci 

1. by mali pochopiť spôsob a mechanizmy vyhľadávania informácií na internete, 

2. by mali poznať niektoré základné postupy pri využívaní internetu v informačnej spoločnosti 

(cestovný poriadok, mapy, internetový obchod), 

3. by sa mali naučiť pracovať s elektronickou poštou, 

4. by mali získať základné vedomosti o priamej komunikácii prostredníctvom IKT (rozhovory, 

okamžité správy), 

5. by si mali uvedomovať bezpečnostné riziká pri práci s internetom. 

Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie 

V tomto tematickom okruhu sa žiaci zoznámia so špecifickými postupmi riešenia problémov 

prostredníctvom IKT. Zoznámia sa s pojmami ako algoritmus, program, programovanie. Najväčším 

prínosom tohto okruhu bude to, že žiaci získajú základy algoritmického myslenia a schopnosť 

uvažovať nad riešením problémov pomocou IKT. Naučia sa uvažovať nad rôznymi parametrami 

efektívnosti rôznych riešení problémov, naučia sa rôzne postupy a mechanizmy pri riešení úloh z 

rôznych oblastí. 

Princípy fungovania IKT 

Tento tematický okruh sa venuje popisu a pochopeniu mechanizmov informačných a 

komunikačných technológií. Žiaci by sa mali zoznámiť s princípmi fungovania 

1. jednoduchého hardvéru, 

2. rôznych oblastí určenia softvéru, 

3. úlohami operačných systémov (napr. práca so súbormi a priečinkami), 

4. lokálnej siete a internetu. 

Informačná spoločnosť 

Tento tematický okruh sa nachádza v prieniku informatiky a občianskej výchovy. Zaoberá sa 

etickými, morálnymi a spoločenskými aspektmi informatiky. Oboznamuje s možnými rizikami a 

metódami na riešenie týchto rizík. Žiaci by mali 

1. sa oboznámiť s využitím IKT v najrôznejších oblastiach znalostnej spoločnosti, 

2. pochopiť, že používanie IKT si vyžaduje kritický a zvažujúci postoj k dostupným 

informáciám, 

3. viesť k zodpovednému používaniu interaktívnych médií – rozumieť rizikám, ktoré sa tu 

nachádzajú. 
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Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií  

 

 Výchovné a vzdelávacie postupy v tomto predmete vedú k týmto kľúčovým kompetenciám a na 

konci vzdelávacieho obdobia žiak: 

 

Kompetencia k celoživotnému učeniu sa 

- uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a 

osobného rozvoja 

- dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní 

 nových poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa 

- dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky využívať 

- vyberá si a využíva vhodné spôsoby a metódy, prejavuje ochotu venovať sa ďalšiemu štúdiu 

- vyhľadáva a triedi informácie, na základe ich porozumeniu ich využíva v procese učenia 

- používa termíny, znaky a symboly, uvádza veci do súvislostí 

- spoznáva zmysel a cieľ učenia sa, má pozitívny vzťah k učeniu, posudzuje vlastný pokrok 

a prekážky v učení, kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a  uvedomuje si 

svoje ďalšie rozvojové možnosti 

 

Sociálne komunikačné kompetencie 

- dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní 

informácií rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav zodpovedajúci situácii a 

účelu komunikácie 

- efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie 

- vie prezentovať sám seba a výsledky svojej prace na verejnosti, používa odborný jazyk 

- formuluje a vyjadruje svoje myšlienky v logickom slede, vyjadruje sa výstižne 

- rozumie rôznym typom textov a záznamov 

- chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú základom 

efektívnej spolupráce, založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a povinností a na 

 prevzatí osobnej zodpovednosti 

 

Kompetencia uplatňovať základ matematického myslenia a základné schopnosti poznávať v oblasti 

vedy a techniky 

- používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných 

situáciách 

- používa matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, 

modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky) 
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- používa základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umožní robiť vedecky podložené 

úsudky, pričom vie použiť získané operačné vedomosti na úspešné riešenie problémov 

 

Kompetencia v oblasti informačných a komunikačných technológií 

- používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou 

- dokáže vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom grafickom prostredí 

- dokáže využívať IKT pri vzdelávaní 

 

Kompetencia riešiť problémy 

- rozpozná a pochopí problém, premyslí si spôsob jeho riešenia 

- vyhľadáva informácie vhodné k riešeniu problému, získané vedomosti a schopnosti využíva 

k rôznym spôsobom riešenia 

- uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom a 

tvorivom myslení, 

- je otvorený (pri riešení problémov) získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovatívnych 

postupov, formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov 

- dokáže spoznávať pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje si aj potrebu 

zvažovať úrovne ich rizika 

- prakticky overuje správnosť riešenia problému, osvedčené postupy aplikuje pri riešení 

obdobných problémových situáciách 

- kriticky myslí, je schopný obhájiť si svoje rozhodnutia 

- má predpoklady na konštruktívne a kooperatívne riešenie konfliktov 

 

Kompetencie občianske 

- vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. 

spoločnosti 

- má predpoklady zainteresovane sledovať a posudzovať udalosti a vývoj verejného života a 

zaujímať k nim stanoviská, aktívne podporuje udržateľnosť kvality životného prostredia 

 

Kompetencie sociálne a personálne 

- vie si svoje ciele a priority stanoviť v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami, záujmami a 

potrebami 

- osvojil si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine - uvedomuje si svoju 

zodpovednosť v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať k dosahovaniu spoločných cieľov, 

podieľa sa na vytváraní pravidiel práce v tíme 
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- podieľa sa na utváraní príjemnej pracovnej atmosfére v tíme, prispieva k upevňovaniu 

dobrých vzťahov v tíme, poskytne pomoc alebo o ňu požiada 

- chápe potrebu spolupráce s druhými pri riešení problému, rešpektuje skúsenosti a názory 

druhých 

- dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a uplatňovať sociálne 

prospešné zmeny v medziosobných vzťahoch 

- vytvára si pozitívnu predstavu o sebe samom, ktorá podporuje jeho sebadôveru 

 

 

Kompetencie pracovné 

- dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí svoje 

výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov 

- je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny 

- chápe princípy podnikania a zvažuje svoje predpoklady pri jeho budúcom plánovaní 

- dokáže získať a využiť informácie o vzdelávacích a pracovných príležitostiach 

- plní si svoje povinnosti a záväzky 

- využíva znalosti a skúsenosti získané vo vyučovacom predmete v záujme vlastného rozvoja 

a prípravy pre budúcnosť 

 

Kompetencie smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti 

- dokáže inovovať zaužívané postupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové projekty so 

zámerom dosiahnuť ciele, a to nielen v práci, ale aj v každodennom živote 

 

Kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 

- uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote a v živote celej 

spoločnosti 

- je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr 
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Stratégia vyučovania 
 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania. 

 

Stratégia 5. ročník 

 

 

Tematický okruh Tematický celok 

Stratégie vyučovania 

metódy postupy formy práce 

Informačná 

spoločnosť 

Bezpečnosť a ochrana 

zdravia pri práci s počítačom. 

Bezpečnosť na internete. 

demonštrácia použitia 

IKT, 

rozhovor, 

demonštrácia práce 

s portálmi o bezpečnom 

správaní na internete 

 

žiaci s pomocou učiteľa 

pomocou už osvojených 

poznatkov dospievajú 

k novým záverom 

skupinová  a samostatná práca žiakov 

s portálmi www.hoax.cz, 

www.bezpecnenainternete.sk 

Princípy fungovania 

IKT 

 

Základy práce počítača. 

Základy práce s počítačom. 

Základy práce s OS  

rozhovor, demonštrácia 

učiteľom 

žiaci s pomocou učiteľa 

pomocou už osvojených 

poznatkov dospievajú 

k novým záverom 

samostatná  práca žiakov s pracovným listom,  

samostatná práca žiakov s počítačom 

http://www.hoax.cz/
http://www.bezpecnenainternete.sk/
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Tematický okruh Tematický celok 

Stratégie vyučovania 

metódy postupy formy práce 

 

Informácie okolo nás 

 

Aplikácie na spracovanie 

grafickej informácie. 

Multimédiá. 

rozhovor, priebežná 

demonštrácia postupov  

učiteľom  

žiaci s pomocou učiteľa 

pomocou už osvojených 

poznatkov dospievajú 

k novým záverom 

 

samostatná  práca žiakov s 

jednoduchým grafickým editorom, 

skupinová  a samostatná práca žiakov 

s výučbovými multimediálnymi CD 

Komunikácia  

prostredníctvom  

IKT 

 

Internet.  

Elektronická pošta.  

rozhovor, priebežná 

demonštrácia postupov  

učiteľom  

žiaci s pomocou učiteľa 

pomocou už osvojených 

poznatkov dospievajú 

k novým záverom 

samostatná a skupinová práca žiakov s 

Internetovým prehliadačom, samostatná  práca 

žiakov s pracovným listom, samostatná  práca 

žiakov pri registrácii a prijímaní a posielaní 

správ 

 

Postupy, riešenie  

problémov,  

algoritmické 

myslenie 

Programovanie. 

 

výklad učiteľa 

 

žiaci s pomocou učiteľa 

pomocou už osvojených 

poznatkov dospievajú 

k novým záverom 

samostatná  práca žiakov 

Tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti 

Vypracovanie projektu. projekt žiaci zhromažďujú 

informácie na danú 

tému, pracujú s nimi 

a dochádzajú k určitým 

záverom 

samostatná a skupinová práca žiakov 
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Učebné zdroje 

 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov v 5. ročníku sa využijú nasledovné učebné zdroje: 

 

Názov tematického 

celku 
Odborná literatúra 

Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 

knižnica) 

Bezpečnosť a ochrana 

zdravia pri práci s 

počítačom 

Tvorivá informatika - 

Informatika okolo nás, 

Kalaš, Winczer 

 

PC v sieti, 

dataprojektor 

Radix Smart internet 

Základy práce 

počítača 

Tvorivá informatika. 

Prvý zošit o práci 

s číškami, Kalaš a kol. 

PC v sieti, 

dataprojektor 

Radix Smart internet 

Základy práce s 

počítačom 

Tvorivá informatika - 

Informatika okolo nás, 

Kalaš, Winczer 

 

PC v sieti, 

dataprojektor 

Radix Smart internet 

Základy práce s OS 

(Windows) 

Tvorivá informatika - 

Informatika okolo nás, 

Kalaš, Winczer 

PC v sieti, 

dataprojektor 

Radix Smart internet 

Aplikácie na 

spracovanie grafickej 

informácie 

Tvorivá informatika - 

Prvý zošit o obrázkách, 

Salanci 

PC v sieti, 

dataprojektor 

Radix Smart internet 

Internet 

Tvorivá informatika - 

Prvý zošit s internetom, 

Varga, Hrušecká 

PC v sieti, 

dataprojektor 

Radix Smart internet 

Elektronická pošta 

Tvorivá informatika. 

Druhý zošit 

s internetom, Kalaš a 

kol. 

PC v sieti, 

dataprojektor 

Radix Smart internet 

Multimédiá 
Výučbový software PC v sieti, 

dataprojektor 

Radix Smart, 

CD 

 

Programovanie 

Tvorivá informatika - 

Prvý zošit z 

programovania , Blaho, 

Kalaš 

PC v sieti, 

dataprojektor 

Radix Smart internet 
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Obsah vzdelávania 

 

Piaty ročník  

(1  hodina týždenne, 34 hodín za rok) 

 

Prehľad tematických celkov, ich obsahu a časová dotácia 

Tematický celok Časová dotácia 

1. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 2VH 

2. Základy práce s počítačom 2VH 

3. Základy práce počítača 4VH 

4. Základy práce s operačným systémom (Windows) 5VH 

5. Aplikácie na spracovanie grafickej informácie 4VH 

6. Internet 3VH 

7. Elektronická pošta 3VH 

8. Multimédiá 2VH 

9. Programovanie 3VH 

10. Vypracovanie projektu 6VH 

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s počítačom 

Zásady bezpečnosti práce v učebni, správne umiestnenie počítača, správne sedenie, ochrana zraku. 

Základy práce s počítačom 

Ako pomáhajú počítače v praktickom živote a živote spoločnosti, ukážky jednoduchých aplikácií, 

práca s myšou – kurzor, klik, dvojklik, ťahať, klávesnica - klávesnica písacieho stroja, číselná klávesnica, 

ovládacie klávesy, funkčné klávesy, písanie znakov a číslic. 

Základy práce počítača 

Informácia, typy informácií, dvojková číselná sústava, bit, bajt, reprezentácia, hardware, 

vstupno/výstupné zariadenia, základná jednotka, procesor, pamäť, disk, disketa, CD, DVD, usb-

pamäťový kľúč, software, príkaz, program, oblasti aplikácií softvéru, operačný systém. 

Základy práce s operačným systémom (Windows) 

Naštartovanie operačného systému, používateľ, prihlásenie a odhlásenie používateľa, vypnutie 

počítača, pracovná plocha, ikonka, okno, minimalizovať, maximalizovať, zobrazenie, spúšťanie naraz 

viac aplikácií, priečinok, súbor, ukladanie informácií na rôzne média, úroveň, cesta, vytvoriť, otvoriť, 

spustiť, odstrániť, presunúť, kopírovať, práca so súbormi v lokálnej sieti. 
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Aplikácie na spracovanie grafickej informácie 

Grafická informácia, plátno, panely nástrojov, nástroje, farebná paleta, práca s obrázkom, výrez, 

otočiť, skosiť, práca so súborom. 

Internet 

Sieť, internet, adresa počítača v sieti, webová stránka, prehľadávač, vyhľadávač, katalógy, portály, 

školský web, weby inštitúcií, edukačný portál, vyhľadávanie pomocou google. 

Elektronická pošta 

Elektronická pošta, adresár príjemcov, príloha správy, formátovanie emailovej správy. 

Multimédiá 

Multimédiá, licencia, multilicencia, edukačné multimédiá, práca v sieti. 

Programovanie 

Postup riešenia, etapy riešenia problémov, programovací jazyk, elementárny príkaz, postupnosť, 

riešenie úloh s opakovaním nejakých činností v detskom programovacom prostredí. 

 

Šiesty ročník  

(1  hodina týždenne, 34 hodín za rok) 

 

Prehľad tematických celkov, ich obsahu a časová dotácia 

Tematický celok Časová dotácia 

1. Opakovanie učiva 5. ročníka 2VH 

2. Vstupno / výstupné zariadenia 3VH 

3. Internet – interaktívna komunikácia 3VH 

4. 
Aplikácie na spracovanie textovej informácie – 

jednoduché 
8VH 

5. Aplikácie na spracovanie grafickej informácie – animácie 6VH 

6. Programovanie – cyklus 6VH 

7. Vypracovanie projektu 6VH 
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Siedmy ročník  

(1  hodina týždenne, 34 hodín za rok) 

 

Prehľad tematických celkov, ich obsahu a časová dotácia 

Tematický celok Časová dotácia 

 1. Opakovanie učiva predchádzajúcich ročníkov 3VH 

2. Základná jednotka – procesor, pamäť 2VH 

3. Aplikácie na spracovanie textovej informácie – Word 8VH 

4. Aplikácie na spracovanie grafickej informácie – fotografie 4VH 

5. Aplikácie na spracovanie zvukovej informácie 4VH 

6. Aplikácie na tvorbu prezentácií 5VH 

7. Programovanie –procedúra 3VH 

8. Poštový klient 2VH 

9. Vypracovanie projektu 3VH 

 

Ôsmy ročník  

(1  hodina týždenne, 34 hodín za rok) 

Prehľad tematických celkov, ich obsahu a časová dotácia 

Tematický celok Časová dotácia 

1. Opakovanie učiva z predchádzajúcich ročníkov 3VH 

2. Pamäťové médiá – disk, disketa, CD, DVD, USB kľúč 2VH 

3. On line služby – cest. lístky, vstupenky, obchod, mapy 2VH 

4. Aplikácie na spracovanie číselných informácií – tabuľky 8VH 

5. Aplikácie na spracovanie grafickej informácie – fotomontáž 2VH 

6. Kompresia a zálohovanie údajov 2VH 

7. Práca v sieti – zdieľanie 2VH 

8. Programovací jazyk 6VH 

9. Počítač ako nástroj na vzdelávanie 2VH 

10. Ochrana počítača pred vírusmi 2VH 

11. Vypracovanie projektu 3VH 
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Deviaty ročník  

(1  hodina týždenne, 34 hodín za rok) 

 

Prehľad tematických celkov, ich obsahu a časová dotácia 

Tematický celok Časová dotácia 

1. Formáty súborov 1VH 

2. Prehliadač www stránok – nastavenie 1VH 

3. Aplikácie na tvorbu www. stránok 7VH 

4. Aplikácie na spracovanie video informácie 6VH 

5. Programovací jazyk – zložitejšie úlohy 6VH 

6. Autorské práva 1VH 

7. Zapájanie modulov počítača 2VH 

8. Inštalovanie softwaru 3VH 

9. Princípy fungovania internetu 4VH 

10. Vypracovanie projektu 3VH 

 

 

Vzdelávací štandard – výstup za celý stupeň  

 

Informácie okolo nás  

Obsahový štandard 

Typy informácií, reprezentácia, bit, bajt. Formátovanie textu, nadpisy, odrážky, obrázky v texte. Grafická 

informácia, fotografia, animácia. Informácie v tabuľkách, bunka, vzťahy medzi bunkami, grafy. Úprava 

zvukov, hudobný formát, prehrávanie a vytváranie videa. Prezentácia, snímka, prezentačný program, 

prezentácia na webe. Encyklopédia. 

Výkonový štandard 

Žiak: 

- Dokáže vytvoriť plagát, vizitku, pozvánku. 

- Vie upraviť fotografiu, koláž, texty v obrázkoch. 

- Dokáže graficky prezentovať výsledky prieskumu 

- Dokáže vytvoriť prezentáciu a pozná zásady správneho prezentovania. 

- Dokáže hľadať slovo, pojem v tabuľke, v dokumente, v encyklopédii. 

- Dokáže hľadať titul v elektronickej knižnici. 
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- Pozná edukačné prostredia pre iné predmety (napr. dynamická geometria, fyzikálne 

experimenty, práca s mapami, trenažéry pre cudzí jazyk) 

Komunikácia prostredníctvom IKT  

Obsahový štandard 

Interaktívna a neinteraktívna komunikácia. Adresár príjemcov, príloha správy. Webová adresa, katalógy, 

portály, vyhľadávače.  

Výkonový štandard  

Žiak: 

- Dokáže poslať emailovú správu s prílohou, plnohodnotne využíva  možnosti poštového 

klienta, pozná správnu formu správy. 

- Pozná školský web, vyhľadávanie informácií na internete pomocou vyhľadávacích strojov a 

katalógov. 

- Vie používať niektorý z nástrojov na interaktívnu komunikáciu, pozná nástroje netikety.  

- Pozná online služby e-spoločnosti   

Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie 

Obsahový štandard 

Postup riešenia, formálny zápis riešenia, etapy riešenia problémov. Programovací jazyk, elementárny 

príkaz, postupnosť, cyklus, procedúra, parametre, premenná, hodnota, priradenie. Zložitosť riešenia 

problému. 

Výkonový štandard 

Žiak: 

- Dokáže zapisovať a interpretovať postupy do formálneho zápisu (napríklad zápis 

matematických algoritmov, algoritmus na jednoduché zašifrovanie textu) 

- Demonštruje v detskom programovacom prostredí riešenie úloh s opakovaním nejakých 

činností, zapamätávanie výpočtov do premenných, zoskupovanie častí riešenia do procedúr  

- Dokáže porovnať čas trvania rôznych riešení problému  

Princípy fungovania IKT 

Obsahový štandard 

Hardvér, softvér. Oblasti aplikácií softvéru. Formáty súborov. Operačný systém, používateľ, 

prihlasovanie do systému, správca úloh. Priečinok, disk, CD, usb-pamäťový kľúč, archív. Lokálna sieť, 

zdieľanie súborov v triede. Princípy fungovania internetu, adresa, doména, IP, http, ftp, smtp.  

Výkonový štandard 

Žiak: 

- Pozná určenie, parametre periférií, 

- Dokáže spúšťať naraz viac aplikácií 

- Pozná ukladanie informácií na rôzne média, vie porovnať kapacitu  

- Dokáže vytvoriť kompresiu, dekompresiu údajov. 
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- Dokáže vykonať zálohovanie údajov. 

- Dokáže pracovať v lokálnej sieti. 

- Pozná logické princípy fungovania internetu, dokáže zistiť IP číslo počítača. 

- Pozná formát a typy súborov. 

Informačná spoločnosť 

Obsahový štandard 

Informačné technológie v znalostnej spoločnosti. Riziká technológií, vírusy, antivírusové programy. 

Zásady bezpečnosti. Platnosť, správnosť informácií, nebezpečný obsah. Licencie programov, legálnosť 

používania, freeware, shareware. Legálnosť použitia obrázkov a textov z internetu. 

Výkonový štandard 

Žiak: 

- Pozná využitie informačných a komunikačných technológií v znalostnej spoločnosti 

(bankovníctvo, zdravotníctvo, doprava, umenie... ). 

- Chápe ako sa šíria počítačové vírusy, ako sa odhaľujú a odstraňujú, pozná spôsoby 

bezpečnosti na internete a ochrany počítača.  

- Pozná riziko počítačovej kriminality a jej dopady. 

- Dokáže posúdiť spoľahlivosť získaných informácií. 

- Vie čo sú autorské práva, legálny a nelegálny softvér, pozná rozdiel v používaní a šírení 

programov s rôznymi stupňami licencií.  
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10. 6.    Vzdelávacia oblasť:  Človek a svet práce 

10. 6. 1. Učebný predmet: Svet práce 

 

Charakteristika predmetu  

 

           Predmet využíva poznatky žiakov, ktoré získali v prírodovedných predmetoch (ako je biológia 

a chémia) a ďalej ich rozvíja novými poznatkami, pozorovaním a experimentovaním, rozvíja pracovné 

zručnosti, vytvára správne etické zásady a postoje vo vzťahu k prírode, k  prírodným vedám, k prírodným 

zákonitostiam,  umožňuje sebarealizáciu žiaka a podporuje rozvoj jeho kreativity. 

 Predmet sprostredkúva žiakom poznatky o agrotechnike (postupe) pestovania okrasných rastlín – 

interiérových a exteriérových, ich viazaní a aranžovaní. Vytvára základy pre ďalšie odborné štúdium, pre 

podnikateľské aktivity, ale aj pre aktívnu tvorbu a ochranu životného prostredia. 

 

Ciele predmetu 

 

            V tomto predmete sa majú žiaci naučiť základom pracovných zručností, kreativite a kladnému 

vzťahu k prírode a životnému prostrediu. 

V rovine hodnôt a postojov predmet smeruje k: 

 uvedomeniu si významu tvorby a ochrany životného prostredia 

 rozvoju kladného vzťahu k práci a ochrane toho, čo vytvorili 

 rozvoju morálnych a vôľových vlastností / systematickosť práce k dosiahnutiu cieľa, vytrvalosť, 

samostatnosť/ 

 estetickému vnímaniu bezprostredného okolia žiaka   

 

V rovine vedomostí predmet smeruje k: 

 poznávaniu okrasných rastlín – interiérových a exteriérových 

 osvojeniu si poznatkov o ich pestovaní, rozmnožovaní a rýchlení 

 osvojeniu si základov aranžovania a viazania kvetov 

 osvojeniu si hydroponického pestovania rastlín 

 osvojeniu si poznatkov o pestovaní okrasných rastlín v obytných a pracovných priestoroch, 

v záhradách /na letničkových záhonoch, trvalkových záhonoch, v skalkách, terasách, balkónoch/  

 zakladaniu trávnika a jeho údržba 

 výsadbe okrasných drevín a ich ošetrovaní 

 

 

V rovine pracovných činností a zručností predmet smeruje k: 
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 získavaniu pracovných zručností a skúseností v oblasti tvorby životného prostredia, pri pestovaní 

črepníkových rastlín a pri pestovaní a ošetrovaní vonkajších okrasných rastlín 

 získavanie pracovných zručností a návykov  používaním správneho náradia pri pestovaní 

okrasných rastlín 

 

Tematické okruhy predmetu Svet práce 

 

1. Náradie a pomôcky  

2. Kvetinárstvo 

3. Hydroponické pestovanie rastlín 

4. Viazačstvo a aranžovanie rastlín 

5. Okrasné záhradníctvo 

6. Skalka 

7. Trávnik 

 

Obsah vzdelávania 

Siedmy ročník  

(1  hodina týždenne, 33 hodín za rok) 

Prehľad tematických celkov, ich obsahu a časová dotácia 

Tematický celok Časová dotácia 

 Úvodná vyučovacia hodina  1 VH 

1. Náradie a pomôcky  8 VH 

2. Kvetinárstvo  8 VH 

3. Hydroponické pestovanie rastlín 8 VH 

4. Viazačstvo a aranžovanie rastlín 8 VH 

 

1. Náradie a pomôcky 

Základné ručné náradie, Náradie na spracovanie pôdy, Pomôcky pri pestovaní rastlín 

2. Kvetinárstvo 

Význam a rozdelenie okrasných rastlín, Črepníkové rastliny, Praktická činnosť 

3. Hydroponické pestovanie rastlín 

Hydropónia, Hydroponické pestovanie rastlín 

4. Viazačstvo a aranžovanie rastlín 

Základy aranžovania a väzby kvetov, Výber a úprava materiálu, Praktická činnosť  
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Ôsmy ročník  

(1  hodina týždenne, 33 hodín za rok) 

 

Prehľad tematických celkov, ich obsahu a časová dotácia 

Tematický celok Časová dotácia 

 Úvodná vyučovacia hodina  1 VH 

1. Okrasné záhradníctvo  10 VH 

2. Skalka  11 VH 

3. Trávnik 11 VH 

 

1. Okrasné záhradníctvo 

Okrasné rastliny, Okrasné kvetiny, Okrasné dreviny, Praktická činnosť 

2. Skalka 

Príprava skalničkového záhona, Pestovanie okrasných rastlín v skalke, Praktická činnosť 

3. Trávnik 

Zakladanie trávnika, Ošetrovanie trávnika 
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Štandard kompetencií, ktoré má žiak v jednotlivých tematických okruhoch učiva sveta práce 

získať: 

 

Kompetencie žiaka 

 

- pozná fnkciu a spôsob  použitia základných druhov náradia a pomôcok   

- vie používať základné ručné náradie a iné pomôcky pri pestovaní črepníkových rastlín  

- pozná náradie na základné spracovanie a ošetrovanie pôdy počas vegetácie pôdy 

- pozná funkciu a spôsob  použitia základných druhov náradia a pomôcok 

- vie používať základné ručné náradie a iné pomôcky pri pestovaní črepníkových rastlín 

- pozná náradie na základné spracovanie a ošetrovanie pôdy počas vegetácie pôdy 

- pozná jednotlivé skupiny okrasných rastlín a ich typických zástupcov 

- vie rozmnožovať okrasné rastliny – vegetatívne aj generatívne  

- pozná požiadavky jednotlivých rastlín na prostredie a vie ich dopestovať a ošetrovať 

- pestovaním rastlín prispieva k osvojeniu si jednotlivých pestovateľských postupov  

- vie vybrať vhodné okrasné rastliny na určené miesto 

- vie využiť všetky doterajšie vedomosti a zručnosti pri výstavbe a zakladaní skalky, vysadené 

rastliny pozná   

- vie ošetrovať a pestovať rastliny 

- pozná základné pravidlá zakladania trávnika, pozná základné druhy tráv  

- vie  ošetrovať trávnik, získal zručnosti pri práci s náradím, bezpečnosť pri práci 
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10. 6.2. Učebný predmet: Technika 

 

Charakteristika predmetu 

            Oblasť Človek a svet práce zahrňuje  široké spektrum pracovných činností a technológií, vedie 

žiakov k získaniu základných užívateľských  zručností v rôznych oblastiach ľudskej  činnosti a prispieva 

k vytváraniu  životnej a profesijnej  orientácie žiakov. 

Koncepcia vzdelávacej  oblasti Človek a svet práce vychádza z konkrétnych životných situácií, v ktorých  

žiaci prichádzajú do priameho kontaktu s ľudskou činnosťou a technikou v jej rozmanitých podobách a 

širších súvislostiach. 

Vzdelávacia oblasť  Človek a svet práce sa zameriava na praktické pracovné  návyky a doplňuje celé 

základné vzdelávanie o dôležitou zložku nevyhnutnú pre uplatnenie človeka v ďalšom živote a v 

spoločnosti. Tým sa odlišuje od ostatných vzdelávacích oblastí a je ich určitou protiváhou. Je založená na 

tvorivej  spolupráci žiakov.  

 

 

Ciele predmetu 

 

            Vedieť vysvetliť pojem technika, technické prostredie a technické dielo ako produkt ľudskej 

činnosti. Vedieť vymenovať pozitívne a negatívne dôsledky techniky. Oboznámiť sa s najvýznamnejšími 

objavmi a vynálezmi 18. – 20. storočia. Oboznámiť sa s poznatkami histórie na Slovensku a so 

slovenskými vynálezcami. 

Vedieť vysvetliť pojem technologický postup a opísať všeobecne cestu vzniku výrobku. Vedieť 

realizovať drobný projekt (zhotoviť technický náčrt, vybrať vhodný materiál, zvoliť konštrukčné riešenia 

a spoje, navrhnúť technológie),Poznať proces vzniku technického produktu. Mat schopnosti vytvárať a 

realizovať technické myšlienky pre vlastné potreby pre potreby školy, pre komerčné aktivity a pod. 

Poznať základné druhy technických materiálov. Vedieť správne preniesť tvar a rozmery predmetu z 

výkresu na opracúvaný materiál, správne voliť meradlá a pomôcky na obrysovanie. Vedieť pracovať 

podľa jednoduchého technologického postupu a technického výkresu. Poznať a rozlíšiť základné druhy 

technických materiálov - drevo, kovy, plasty. Poznať základné náradie na ručné opracovanie dreva, kovu 

a plastov. Prakticky si precvičiť (podľa možností a vybavenia školy) a osvojiť jednotlivé elementárne 

zručnosti pri opracovaní dreva, kovov a plastov (pilovanie, vŕtanie dreva, ohýbanie plastov a plechu, 

strihanie, sekanie drôtu a plechu-). Poznať základné batériové zdroje elektrickej energie a akumulátory 

(primárne a sekundárne, elektromechanické - suché a mokré, elektrické - kyslé a alkalické). Vedieť čítať 

jednoduché elektrické značky schémy a zapojenia) a vedieť na elektrotechnickej stavebnici pre ZŠ 

zapájať jednoduché elektrické obvody. Poznať základný elektroinštalačný materiál, jeho funkciu a 

použitie (spínače, vidlice, zásuvky, žiarovkové objímky, poistky a ističe). Oboznámiť sa s používaním 

žiarovkovej skúšačky. Poznať funkciu a oboznámiť sa s hlavnými parametrami a so správnym 
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používaním základných elektrických spotrebičov pre domácnosť. Vedieť opísať výrobu a rozvod 

elektrickej energie a poznať ekologické aspekty výroby elektrickej energie. Poznať význam elektromeru a 

oboznámiť sa s príkladmi výpočtu spotreby elektrickej energie. Oboznámiť sa s modernými elektrickými 

spotrebičmi v domácnosti. Poznať pravidlá bezpečnej práce s elektrickým prúdom a vedieť poskytnúť 

prvú pomoc pri úraze elektrickým prúdom. Oboznámiť sa so systémom ústredného kúrenia v bytoch a 

jeho funkciou. Vedieť popísať systém rozvodu studenej a teplej vody v byte. Poznať zloženie a funkciu 

vodovodného kohútika a jednoduchej vodovodnej batérie. Oboznámiť sa s opravou splachovača WC. 

Poznať možnosti šetrenia teplom a teplou vodou a zároveň spôsoby. zamedzenia úniku tepla - spôsoby 

zateplenia okien a dverí. Vedieť popísať princíp spaľovania vo vykurovacích zariadeniach – ústredného 

kúrenia. Poznať výpočet spotreby energie na kúrenie. Ovládať opravu netesnosti vodovodného kohútika 

(batérie)  výmenou tesnenia, frézovaním sediel alebo výmenou vložiek ventilov. 

 

Tematické okruhy predmetu Technika 

  1. Človek a technika  

2. Grafická komunikácia 

3. Materiály a technológie 

4. Elektrická energia  

5. Technika – domácnosť – bezpečnosť 
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Obsah vzdelávania 

 

Siedmy ročník  

(1  hodina týždenne, 33 hodín za rok) 

Prehľad tematických celkov, ich obsahu a časová dotácia 

Tematický celok Časová dotácia 

 Úvodná vyučovacia hodina  1 VH 

1. Človek a technika  5 VH 

2. Grafická komunikácia  8 VH 

3. Materiály a technologie 19 VH 

 

1. Človek a technika 

Človek – príroda – spoločnosť – technika a ich vzťahy. História techniky – človek tvorca techniky. Vznik 

výrobku, cesta: myšlienka – konštrukcia – výroba – využitie. 

2. Grafická komunikácia 

Základy navrhovateľskej činnosti – technické tvorivé myslenie, Základy technickej komunikácie – 

zobrazovanie, technický náčrt – kreslenie, technický výkres – čítanie. Počítač a technické kreslenie 

(softvéry  na kreslenie)Počítač a Internet pri konštruovaní, napr.  projekty „Búdka pre vtáčika“, „Stojan 

na CD“  

3. Materiály a technológie 

Základné technologické postupy pri spracovaní technických materiálov, zodpovedajúce náradie a 

pomôcky na ich ručné opracovanie. Základné technické materiály – drevo, kovy, plasty – polotovary. 

Základy jednoduchého – ručného obrábania technických materiálov. Pravidlá správania sa v školskej 

dielenskej učebni a v technickom prostredí. 

 

Ôsmy ročník  

(1  hodina týždenne, 33 hodín za rok) 

Prehľad tematických celkov, ich obsahu a časová dotácia 

Tematický celok Časová dotácia 

 Úvodná vyučovacia hodina  1 VH 

1. Elektrická energia  18 VH 

2. Technika – domácnosť – bezpečnosť  14 VH 

 

 



 

 

 

346 

1. Elektrická energia 

Obsahom tohto celku sú schémy elektrických zapojení a jednoduché elektrotechnické práce. Práca 

s elektrotechnickou stavebnicou pre základné školy a práce súvisiace s technológiou montáže v 

elektrotechnike, pričom spoznajú a pracujú s elektromontážnym materiálom. Pravidlá bezpečnej práce s 

elektrickým prúdom a poskytovanie prvej pomoci. Výroba, rozvod a zdroje elektrickej energie. Základný 

elektroinštalačný materiál. Jednoduché elektrické obvody. Práca s elektromontážnym materiálom a 

stavebnicou. Základné elektrické spotrebiče. Domová inštalácia elektrického prúdu. Výpočet spotreby 

elektrickej energie. Moderné elektrické spotrebiče. 

 

2. Technika – domácnosť – bezpečnosť 

Kúrenie v domácnosti, centrálne, ústredné, lokálne. Rozvod studenej a teplej vody. Šetrenie vodou 

a teplom v domácnosti. Konštrukcia kotla a princíp spaľovania vo vykurovacích zariadeniach. Výpočet 

spotreby energie na kúrenie. Konštrukcia vodovodného kohútika alebo batérie - demontáž, oprava, 

montáž. 

 

 

Štandard kompetencií, ktoré má žiak v jednotlivých tematických okruhoch učiva Techniky získať: 

 

Kompetencie žiaka 

Všeobecné (univerzálne) kompetencie: 

1. schopnosť riešiť problém, schopnosť uplatňovať tvorivé nápady vo svojej práci, 

2. schopnosť preberať zodpovednosť, schopnosť byt samostatným, schopnosť hodnotiť 

    a vyjadrovať vlastný názor, 

3. schopnosť sebapoznania a seba hodnotenia v smere vlastnej profesijnej orientácie, 

4. schopnosť flexibilne reagovať na zmeny na trhu práce v snahe čo najlepšie sa uplatniť, 

5. schopnosť riešiť problém, schopnosť uplatňovať tvorivé nápady vo svojej práci, 

6. schopnosť preberať zodpovednosť, schopnosť byt samostatným, schopnosť hodnotiť 

    a vyjadrovať vlastný názor, 

7. schopnosť sebapoznania a seba hodnotenia v smere vlastnej profesijnej orientácie, 

8. schopnosť flexibilne reagovať na zmeny na trhu práce v snahe čo najlepšie sa uplatniť 

 

Pracovné kompetencie žiaka 

- používa bezpečné a účinné materiály, nástroje a vybavenie, dodržuje stanovené pravidlá, plní 

povinnosti a záväzky, adaptuje sa na zmenené nebo nové pracovné podmienky 
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- pristupuje k výsledkom pracovnej činnosti nielen z hľadiska kvality, funkčnosti, hospodárnosti 

a spoločenského významu, ale i z hľadiska ochrany svojho zdravia i zdravia druhých, ochrany 

životného prostredia i ochrany kultúrnych a spoločenských hodnôt 

- využíva znalosti a skúsenosti získané v jednotlivých vzdelávacích oblastiach v záujme vlastného 

rozvoje i svojej prípravy na budúcnosť, robí podložené rozhodnutia o ďalšom  svojom vzdelávaní 

a profesionálnom raste 

- orientuje sa v základných aktivitách ktoré bude potrebovať k uskutočneniu podnikateľského 

zámeru a k jeho realizácii, chápe podstatu, cieľ a riziko podnikania, rozvíja svoje  podnikateľské 

myslenie 

- používa bezpečné a účinné materiály, nástroje a vybavenie, dodržuje stanovené pravidlá, plní 

povinnosti a záväzky, adaptuje sa na zmenené nebo nové pracovné podmienky 

- pristupuje k výsledkom pracovnej činnosti nielen z hľadiska kvality, funkčnosti, hospodárnosti 

a spoločenského významu, ale i z hľadiska ochrany svojho zdravia i zdravia druhých, ochrany 

životného prostredia i ochrany kultúrnych a spoločenských hodnôt 

- využíva znalosti a skúsenosti získané v jednotlivých vzdelávacích oblastiach v záujme vlastného 

rozvoje i svojej prípravy na budúcnosť, robí podložené rozhodnutia o ďalšom  svojom vzdelávaní 

a profesionálnom raste 

- orientuje sa v základných aktivitách ktoré bude potrebovať k uskutočneniu podnikateľského 

zámeru a k jeho realizácii, chápe podstatu, cieľ a riziko podnikania, rozvíja svoje  podnikateľské 

myslenie 
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10. 7. Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 

10. 7.1. Učebný predmet: Výtvarná výchova 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 

Výtvarná výchova je jediný predmet, ktorý vychádza z bezprostrednej reflexie vizuálnej 

skutočnosti. Vizuálne kanály informácií a vizuálna reflexia sveta hrajú v súčasnej civilizácii dôležitú 

úlohu. Výtvarná výchova má jedinečnú možnosť zaradiť do edukačného procesu chýbajúce ťažiskové 

oblasti súčasnej vizuálnej kultúry: fotografiu, architektúru, dizajn a elektronickú tvorbu.  

Cez synestetické vzťahy zmyslových modalít má možnosť prepojenia na iné umelecké výchovy 

(hudobnú, literárnu, pohybovú), ale zahŕňa aj oblasti zmyslového poznania, ktoré nie sú kultúrne zreteľne 

inštitucionalizované ( hmatové, čuchové a chuťové poznávanie a vyjadrovanie sveta). 

Predmet výchova umením, ktorý patrí do vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra, nadväzuje na 

predmety hudobná výchova a výtvarná výchova v predchádzajúcich ročníkoch základnej školy. Má 

žiakom sprostredkovať živú skúsenosť umenia a svetové a národné kultúrne dedičstvo. Ťažiskovo 

vychádza z hudobného umenia a z vizuálnych umení – výtvarného, architektúry, dizajnu a filmu. 

Prierezovo obsahuje prvky literárneho a dramatického umenia. 

Zámerom tohto predmetu je optimálne formovať osobnosť – emocionalitu a intelekt žiakov tak, 

aby si prostredníctvom tvorivých činností a komunikácie s umením vytvárali svoj autentický spôsob 

bytia. Prostredníctvom činnostného vyučovania, vzájomným prepojením tvorivého a objaviteľského 

princípu vytvárať predpoklady na poskytovanie zážitkov, radosti, pozitívnych životných podnetov a 

znalostí tak, aby sa umenie stalo imanentnou súčasťou života žiakov.  

 

Predpokladaný prínos predmetu výchova umením:  

- vyvážene rozvíjať intuitívnu, citovú aj racionálnu stránku osobnosti žiakov; 

- zdokonaľovať gramotnosť (zručnosti, vedomosti a postoje) získanú v rámci výtvarnej a hudobnej 

výchovy v predchádzajúcich ročníkoch; 

- rozvíjať tvorivosť žiakov; 

- rozvíjať komplexný pohľad na umenie, chápať rôznosť poslania (spoločenskú funkciu) jednotlivých 

druhov umenia, rozumieť  ich vyjadrovacím prostriedkom, médiám, žánrom a komunikačným stratégiám; 

- rozumieť súčasným tendenciám umenia a poznať vlastnú kultúrnu tradíciu; 

- vnímať hudbu a výtvarné umenie z hľadiska ich obrazného, metaforického vyjadrovania sveta, a to nie 

cez encyklopedické vedomosti, ale hlavne prostredníctvom zážitkov a tvorivých činností; 

- naučiť sa orientovať v komunikačnom prostredí kultúry, získavať a vyhodnocovať informácie z rôznych 

zdrojov kultúrnej prevádzky (koncerty, festivaly, výstavy, prehliadky, internet, literatúra, reklama, 

masmédiá ...);  
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- experimentovať pri spájaní médií, žánrov a druhov umenia; 

- vytvárať možnosť projektov prepájajúcich výtvarné a hudobné umenie so slovesným umením, 

divadlom, filmom, pohybovou výchovou; 

- formovať a usmerňovať hodnotovú a vkusovú orientáciu žiakov, 

- umožňovať alternatívne metódy práce (skupinové vyučovanie, projektové vyučovanie, brainstorming, 

tvorivé dielne, ateliéry a pod.). 

 

   

Ciele vyučovacieho predmetu  

Kognitívne ciele  

Na základe vedomostí o rôznych druhoch umenia, ktoré žiaci získajú predovšetkým vlastnou činnosťou,   

- nadobudnú schopnosť uplatňovať tieto vedomosti pri aktívnom vnímaní a obsahovom 

sprístupňovaní umeleckých diel,  

- spoznajú najvýznamnejších slovenských a svetových tvorcov diel rôznych umeleckých druhov 

a ich interpretov, diela typické pre kľúčové tendencie súčasného umenia, ako aj diela 

charakterizujúce štýlové znaky historických epoch; 

- spoznajú najdôležitejšie vlastnosti vyjadrovacích prostriedkov rôznych umení, technické postupy, 

nástroje a médiá; 

- na základe spoznávania a osvojovania si umeleckej výpovede domácich diel (výtvarných, 

hudobných, literárno-dramatických) v kontexte s európskou kultúrou získavajú úctu ku tvorcom 

a dielam svojej krajiny;  

- na základe svojich činností v tomto predmete získavajú schopnosť vyjadrovať svoje emócie, 

vzťahy a postoje, teda komunikovať umeleckými prostriedkami,  

- nadobudnú schopnosť otvorene prijímať, hodnotiť a oceňovať umelecké diela a umelecké prejavy 

vlastného národa, ale i iných národov a etník;  

- dokážu analyzovať, porovnávať a syntetizovať poznatky a podnety z prírodných vied, geografie, 

histórie, etiky, literatúry, cudzích jazykov a vyhodnocovať ich vplyv na umenie,  

- dokážu vytvárať projekty, v ktorých budú syntetizovať vlastné i prevzaté nápady z jednotlivých 

umeleckých oblastí v intenciách polyestetickej výchovy.  

 

Socioafektívne ciele  

- prostredníctvom precítenia a pochopenia umeleckých diel žiaci dokážu  prekonať svoj 

egocentrizmus a stotožniť sa do istej miery s autormi týchto diel (empatia) pri zachovaní svojich 

vlastných názorov a postojov (asertivita);  

- uprednostňovať autentické tvorivé riešenia vo vlastnom vyjadrovaní prostriedkami umenia a pri 

vnímaní umeleckých diel;  
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- dokážu bez predsudkov pristupovať k vnímaniu a rozširovaniu umeleckých hodnôt rôznych 

kultúr,  

- vedia prežívať výnimočnosť významných umeleckých osobností a hľadajú v ich tvorivých 

osudoch inšpiráciu pre vlastný život,  

- získavajú schopnosti spolupracovať v tíme, prevziať zodpovednosť za plánovanie, propagáciu, 

realizáciu i prezentáciu vlastnej práce i skupinových projektov,  

- chápu umenie v jeho mnohorakých podobách a súvislostiach nielen ako ušľachtilý spôsob 

vypĺňania voľného času, ale aj ako prostriedok skvalitnenia a skultúrnenia svojho života. 

 

Psychomotorické ciele  

- na základe získaných zručností žiaci dokážu na primeranej úrovni realizovať svoje hudobné, 

výtvarné, pohybové a literárne predstavy a integrovať ich v individuálnych alebo skupinových 

projektoch;  

- dokážu zostavovať auditívne, vizuálne i dramatické prvky do celkov tak,  aby prostredníctvom 

nich vedeli vyjadriť svoje myšlienky, predstavy, postoje, a tak komunikovať s okolitým svetom; 

- osvojujú si technické postupy potrebné na spracovanie materiálu (nahrávanie, montáž, strih, 

úprava akustického signálu, komunikácia a elaborácia prostredníctvom softvérov, vyhľadávanie 

umeleckých podnetov na internete a pod. 

  

  

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií  

 

 Výchovné a vzdelávacie postupy v tomto predmete vedú k týmto kľúčovým kompetenciám: 

 Po stránke obsahovej (duševné/mentálne obsahy – archetypy, prežívanie, afektivita): 

Prostredníctvom výtvarného vyjadrovania žiak realizuje, vyjadruje základné antropologické 

koncepty 

- čas, priestor, pohyb, mierka, hĺbka, výška, šírka (zážitok časopriestoru) 

- vietor, oheň, voda, zem, prírodné polarity (kultúrne archetypy vyjadrenia prírody) 

- krása, škaredosť, drsnosť, jemnosť(kategórie estetického prežívania) 

- ja, iný, cudzinec, priateľ, blížny, postihnutý ( kategórie identity) 

- dotyk, radosť, bolesť, smútok/prežívanie života (kategórie afektivity) 

Koncepty, ktoré nie sú v zážitkovej forme tematizované v obsahoch iných predmetov kultivujú citlivosť, 

vnímavosť a rozumovú reflexiu sveta. 

 Po stránke formálnej (gramotnosť = schopnosť vyjadrovať): 

Žiak mentálne, formálne a materiálne spracováva symboly, ktoré vizuálne vyjadrujú jeho 

predstavy, fantazijné koncepty, alebo sa odvolávajú na vonkajšie skutočnosti (ako svet vyzerá). 
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Vyjadrovacie prostriedky vizuálnych umení predstavujú jazykový systém, ich znalosť – 

gramotnosť je dôležitou súčasťou neverbálneho vyjadrovania sveta, vyjadrovania, ktoré postihuje 

aj to, čo nie je pojmovo celkom vyjadriteľné. 

Znaky, ktoré pôsobia na vnímateľa, ktorý im nerozumie, umožňujú manipulovať s nim. 

 Po stránke procesuálnej: 

Žiak v činnosti na predmete (v procese vytvárania) postupuje od zmyslov a emócií k rozumovým 

operáciám a opäť k zmyslom, emóciám a rozumovým operáciám. Vo výtvarných činnostiach sa 

výrazne prepájajú a vzájomne aktivizujú mimoracionálne a racionálne zložky osobnosti žiaka. 

Dieťaťu je na počiatku školskej dochádzky vlastný prirodzený záujem o objavné laborovanie 

s materiálmi, nástrojmi, technikami, s výrazovými prostriedkami a motívmi. 

U žiaka sa očakáva osobné (vlastné) spracovanie látky – tvorivosť, v rámci činnostného 

vyučovania (cca 90% vyučovacej jednotky) sú uprednostnené iniciatívne riešenia žiaka pred 

očakávaným výsledkom.  

 

Ročníkové kompetencie – 5. ročník 

Zručnosti a spôsobilosti: 

Formálne zručnosti: 

o  vyjadriť tvar, obrys – negatív a pozitív 

o  používať a rozlišovať výrazové možnosti rôznych kvalít čiar, tvarov, plôch – povrchov 

o  komponovať – umiestňovať v rôznych častiach formátu v súlade s videnou skutočnosťou 

o  modelovať v základnom proporčnom rozvrhu 

o  cieľavedome používať charakter výrazu stopy rôznych gest a akcií 

 

Technické zručnosti: 

o  zvládnuť základy techniky lineárneho kreslenia a jednoduchého šrafovania 

o  zvládnuť základy modelovania predmetných tvarov,  

o  zvládnuť základné operácie na počítači: základy úpravy obrazu, s kresliacimi a maliarskymi 

nástrojmi(ceruza, guma, štetec, pečiatka, označenie výberu, základné filtre) 

 

Mentálne spôsobilosti – rozvoj vnímania a zážitku: 

o  vnímať vizuálne kvality priestoru a tvaru 

o  vnímať členenie (tektoniku) gesto, rukopis a ich výrazovú hodnotu 

 

Mentálne spôsobilosti – rozvoj predstavivosti a fantázie: 

o  uplatňovať predstavivosť a fantáziu vo vzťahu k zadanej téme 

o  analyticko – synteticky posudzovať textúry, mierky 
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o  analyticko – synteticky posudzovať rámcové proporcie – rozvoj predstavy videného, vizuálnej 

pamäti 

 

Mentálne spôsobilosti – rozumový rozvoj: 

o  vedome pracovať so základnými vyjadrovacími prostriedkami kresby, maľby a priestorového 

vyjadrovania(sochárske, inštalačné, architektonické, dizajnérske) 

o  rozlišovať kvality rôznych typov architektonického priestoru 

 

 

Vedomosti: 

o  pomenovať základné kompozičné vzťahy – proporcie, symetria, pohyb 

o  základná znalosť východísk kubizmu, surrealizmu, abstraktného umenia/schopnosť rozprávať 

o videných výtvarných dielach týchto štýlov 

o  vedomosti o charaktere tradičného folklóru svojho prostredia, resp. vybraných oblastí svojho 

kraja 

o  poznať východiská ranokresťanského a byzantského umenia – termín a tradície ikony 
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Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Názov tematického 

celku 

Stratégia vyučovania 

Metódy Postupy Formy práce 

Výtvarný jazyk - 

kompozícia 

Motivačné: motivačný rozhovor,  

motivačné rozprávanie  

Expozičné: riadený rozhovor, 

demonštrácia, samostatná práca,  

Fixačné: otázka/odpoveď,  DÚ,  

Diagnostické, klasifik.: ústne, praktické 

kresba, maľba, 

farebné šrafovanie 

na kartóne, 

vystrihovanie 

- klasická vyuč. hodna 

- práca v dvojiciach 

- samostatná práca 

- skupinová práca 

Možnosti zobrazovania 

videného sveta 

Motivačné: motivačný rozhovor,  

motivačné rozprávanie  

Expozičné: riadený rozhovor, 

demonštrácia, samostatná práca,  

Fixačné: otázka/odpoveď, DÚ,  

Diagnostické, klasifik.: ústne, praktické 

kresba - klasická vyuč. hodna 

- práca v dvojiciach 

- samostatná práca 

- skupinová práca 

Podnety výtvarného 

umenia/procesy techniky 

a témy 

 Motivačné: motivačný rozhovor,  

motivačné rozprávanie  

Expozičné: riadený rozhovor, 

demonštrácia, samostatná práca,  

Fixačné: otázka/odpoveď, DÚ,  

Diagnostické, klasifik.: ústne, praktické 

kresba, maľba - klasická vyuč. hodna 

- práca v dvojiciach 

- samostatná práca 

- skupinová práca 

Podnety dejín umenia 

Motivačné: motivačný rozhovor,  

motivačné rozprávanie  

Expozičné: riadený rozhovor, 

demonštrácia, samostatná práca,  

Fixačné: otázka/odpoveď, DÚ,  

Diagnostické, klasifik.: ústne, praktické 

mozaika - klasická vyuč. hodna 

- práca v dvojiciach 

- samostatná práca 

- skupinová práca 

Podnety fotografie 

 Motivačné: motivačný rozhovor,  

motivačné rozprávanie  

Expozičné: riadený rozhovor, 

demonštrácia, samostatná práca,  

Fixačné: otázka/odpoveď, DÚ,  

Diagnostické, klasifik.: ústne, praktické 

fotografovanie - klasická vyuč. hodna 

- práca v dvojiciach 

- samostatná práca 

- skupinová práca 

- samoštúdium - projekty 

 

 

Podnety filmu a videa 

Motivačné: motivačný rozhovor,  

motivačné rozprávanie  

Expozičné: riadený rozhovor, 

demonštrácia, samostatná práca,  

Fixačné: otázka/odpoveď,  DÚ,  

Diagnostické, klasifik.: ústne, praktické 

Práca s 

videokamerou 

- klasická vyuč. hodna 

- práca v dvojiciach 

- samostatná práca 

- skupinová práca 

Podnety architektúry 

Motivačné: motivačný rozhovor,  

motivačné rozprávanie  

Expozičné: riadený rozhovor, 

demonštrácia, samostatná práca,  

Fixačné: otázka/odpoveď, DÚ,  

Diagnostické, klasifik.: ústne, praktické 

kresba, maľba, 

zhotovenie 

modelov 

- klasická vyuč. hodna 

- práca v dvojiciach 

- samostatná práca 

- skupinová práca 

Podnety dizajnu 

 Motivačné: motivačný rozhovor,  

motivačné rozprávanie  

Expozičné: riadený rozhovor, 

demonštrácia, samostatná práca,  

Fixačné: otázka/odpoveď, DÚ,  

Diagnostické, klasifik.: ústne, praktické 

kresba – návrh, 

model 

- klasická vyuč. hodna 

- práca v dvojiciach 

- samostatná práca 

- skupinová práca 

Podnety tradičných 

remesiel 

Motivačné: motivačný rozhovor,  

motivačné rozprávanie  

Expozičné: riadený rozhovor, 

demonštrácia, samostatná práca,  

Fixačné: otázka/odpoveď, DÚ,  

Diagnostické, klasifik.: ústne, praktické 

modelovanie, 

drôtovanie 

- klasická vyuč. hodna 

- práca v dvojiciach 

- samostatná práca 

- skupinová práca 
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Názov tematického 

celku 

Stratégia vyučovania 

Metódy Postupy Formy práce 

 

 

Podnety hudby 

Motivačné: motivačný rozhovor,  

motivačné rozprávanie  

Expozičné: riadený rozhovor, 

demonštrácia, samostatná práca,  

Fixačné: otázka/odpoveď,  DÚ,  

Diagnostické, klasifik.: ústne, praktické 

kresba, maľba, 

grafika, koláž 

- klasická vyuč. hodna 

- práca v dvojiciach 

- samostatná práca 

- skupinová práca 

Podnety literatúry 

Motivačné: motivačný rozhovor,  

motivačné rozprávanie  

Expozičné: riadený rozhovor, 

demonštrácia, samostatná práca,  

Fixačné: otázka/odpoveď, DÚ,  

Diagnostické, klasifik.: ústne, praktické 

kresba, maľba, 

grafika, koláž 

- klasická vyuč. hodna 

- práca v dvojiciach 

- samostatná práca 

- skupinová práca 

Podnety rôznych oblasti 

poznávania sveta 

 Motivačné: motivačný rozhovor,  

motivačné rozprávanie  

Expozičné: riadený rozhovor, 

demonštrácia, samostatná práca,  

Fixačné: otázka/odpoveď, DÚ,  

Diagnostické, klasifik.: ústne, praktické 

kresba, maľba, 

koláž 

- klasická vyuč. hodna 

- práca v dvojiciach 

- samostatná práca 

- skupinová práca 

Tradícia 

a identita/kultúrna krajina 

Motivačné: motivačný rozhovor,  

motivačné rozprávanie  

Expozičné: riadený rozhovor, 

demonštrácia, samostatná práca,  

Fixačné: otázka/odpoveď, DÚ,  

Diagnostické, klasifik.: ústne, praktické 

kresba, maľba, 

grafika, textilná 

aplikácia 

- klasická vyuč. hodna 

- práca v dvojiciach 

- samostatná práca 

- skupinová práca 
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Učebné zdroje 

 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje: 

 

Názov tematického 

celku 

Odborná 

literatúra 

Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, 

knižnica) 

Výtvarný jazyk - 

kompozícia 

Štofko, M.:Metodika 

k novej koncepcii 

VV 

- PP výkres, šablóny, 

nožnice, farby, 

štetec 

 

Možnosti zobrazovania 

videného sveta 

Štofko, M.:Metodika 

k novej koncepcii 

VV 

- PP výkres, ceruza, 

uhlík 

 

Podnety výtvarného 

umenia/procesy 

techniky a témy 

Roeselová, V.: 

Techniky ve 

výtvarné výchově 

- PP výkres, farby internet 

Podnety dejín umenia 
Štofko, M.:Metodika 

k novej koncepcii 

VV 

- PP výkres, farebný 

papier, lepidlo 

internet, 

encyklopédia 

Podnety fotografie 

 -PPT fotoaparát  

Podnety filmu a videa 

Štofko, M.:Metodika 

k novej koncepcii 

VV 

- PP videokamera  

Podnety architektúry 

Štofko, M.:Metodika 

k novej koncepcii 

VV 

- PP výkres, ceruza, 

kartón 

 

Podnety dizajnu 

Odehnal, A.: 

Grafické techniky 
- PP výkres, farby internet 

Podnety tradičných 

remesiel 

Štofko, M.:Metodika 

k novej koncepcii 

VV 

- PP Modelovacia 

hmota, drôt 

internet, 

encyklopédia 

Elektronické médiá 

Štofko, M.:Metodika 

k novej koncepcii 

VV 

-PPT digitálny 

fotoaparát, skener 

 

Podnety hudby 

Štofko, M.:Metodika 

k novej koncepcii 

VV 

- PP výkres, nožnice, 

farby, štetec textil 

 

Podnety literatúry 

Štofko, M.:Metodika 

k novej koncepcii 

VV 

- PP výkres, ceruza, 

uhlík, tuš, farby 

 

Podnety rôznych oblasti 

poznávania sveta 

Roeselová, V.: 

Línie, barva, tvar ve 

výtvarné výchově 

- PP výkres, farby, 

ceruza, uhlík 

internet 

Tradícia 

a identita/kultúrna 

krajina 

Štofko, M.:Metodika 

k novej koncepcii 

VV 

- PP výkres, štetec, 

farby, textil 

internet 

Škola v galérii/galéria 

vškole 

 -PPT Žiacke práce - 

výstava 

návšteva galérie 
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Obsah vzdelávania 

 

Piaty ročník  

(2  hodiny týždenne, 66 hodín za rok) 

 

Prehľad tematických celkov, ich obsahu a časová dotácia 

Tematický celok Časová dotácia 

 Úvodná vyučovacia hodina, hodnotenie a klasifikácia 2 VH 

1. Výtvarný jazyk - kompozícia 8 VH 

2. Možnosti zobrazovania videného sveta 6 VH 

3. Podnety výtvarného umenia/procesy techniky a témy 4 VH 

4. Podnety dejín umenia  4 VH 

5. Podnety fotografie 4 VH 

6. Podnety filmu a videa 4 VH 

7. Podnety architektúry 4 VH 

8. Podnety dizajnu 6 VH  

9. Podnety tradičných remesiel 6 VH 

10. Elektronické médiá 4 VH 

11. Podnety hudby 2 VH 

12. Podnety literatúry 4 VH 

13. Podnety rôznych oblasti poznávania sveta 4 VH 

14. Tradícia a identita/kultúrna krajina 2 VH  

15. Škola v galérii/galéria v škole 2 VH 

  

I.  Výtvarný jazyk - kompozícia 

       Rozkreslenie figurálnej kompozície na puzzle; kontrastné vyfarbenie rozlišujúce pozadie a figúry; 

vystrihnutie a skladanie. Kreslenie tvaru podľa skutočnosti, vyrezanie tvaru – vznik negatívneho tvaru. 

Kreslenie figúr v pohybe, šrafovanie figúry ako plochy, šrafovanie pozadia ako plochy. 

 

II.   Možnosti zobrazovania videného sveta 

Kreslenie (modelovanie) predmetu podľa videnej skutočnosti, vyjadrenie tvaru tieňovaním, 

šrafovaním; zoznamovanie sa so základmi konštrukcie tvaru. 
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     III.   Podnety výtvarného umenia/procesy techniky a témy 

Analyzovanie geometrickej štruktúry predmetov v zátiší (hľadanie v predmetoch  v zátiší základné 

geometrické tvary – kreslenie základnej geometrie každého predmetu); skladanie obrazu z takto 

„rozložených“ predmetov. Navrhnutie konštrukcie veže zo základných geometrických prvkov – 

realizovanie malého modelu. 

 

            IV.  Podnety dejín umenia 

 Ukladanie obrazu zo štvorčekov alebo kociek – analýza mozaiky (budovanie tvaru a línie, farebné 

rozloženie), navrhnutie mozaikovej dlažby; skladanie motívu z geometrických a figuratívnych tvarov; 

využitie opakovania, otáčania a prevrátenia obrazcov. 

 

 V.  Podnety fotografie 

Oboznámenie sa s výtvarnými problémami komponovania záberu(výsek skutočnosti v hľadáčiku), 

pracovanie so zaostrovaním a s expozíciou. Ukladanie fotografií z digitálneho fotoaparátu do počítača. 

Vytlačenie fotografií. 

 

VI. Podnety filmu a videa 

Hľadanie výseku časti skutočnosti prostredníctvom papierového rámika, slovné vyjadrenie deja, 

ktorý sa v ňom odohráva; rozlišovanie veľkosti záberu, osvetlenia, farebného naladenia pomocou 

hľadáčika kamery (príp. mobilu). 

 

VII. Podnety architektúry 

Odvodzovanie priestoru od postavy človeka a jeho pohybov v ňom – tvorenie priestorových 

štruktúr odrážajúcich tvar (funkciu) mapovaného javu (proporcií, pohybov, polôh tela pri rôznych 

činnostiach); modelovanie „schránok“ na bývanie pre človeka alebo živočíchov. Vytváranie interiéru 

a prvkov, ktoré ho napĺňajú. 

 

 

VIII. Podnety dizajnu 

Navrhnutie obalu pre ľubovoľný predmet, ktorý tradične nebalíme (napr. kaleráb, automobil, 

vianočný kapor) alebo fantastického predmetu. Navrhnutie loga pre viac rôznych značiek. 

 

IX. Podnety tradičných remesiel 

Modelovanie nádoby rôznym spôsobom, jej dekorovanie; drôtovanie (spájanie drôtom, 

odrôtovávanie predmetu). 
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X. Elektronické médiá 

Naskenovanie obrázku (upravovanie, transformovanie, rozmnožovanie, zosvetľovanie, 

ztmavovanie zväčšovanie, zmenšovanie, zaostrovanie, rozostrovanie, otáčanie v grafickom programe). 

 

XI. Podnety hudby 

Zapisovanie hudby pomocou ikonických znakov, vlastných grafických symbolov, geometrických 

tvarov. 

 

XII. Podnety literatúry 

Reinterpretovanie ilustrácie: vymyslenie príbehu podľa predloženého obrázku, posunutie 

ďalšiemu spolužiakovi k dotvoreniu bez znalosti pôvodnej predlohy, na záver konfrontovanie obrázkov. 

 

XIII. Podnety rôznych oblastí poznávania sveta 

Vytvorenie mapy (cestovného poriadku, orientačnej schémy) dejepisu svojho života (vymýšľanie 

symbolov pre jednotlivé udalosti). Vytvorenie mapy, v ktorej žiaci zaznamenávajú svoje činnosti počas 

dňa (vymýšľanie „geodetických“ symbolov). 

 

XIV. Tradícia a identita / kultúrna krajina 

Analyzovanie a výtvarné spracovanie prvkov ornamentu z rôznych regiónov a kultúr, ich 

porovnávanie, kombinovanie a tvorenie novotvarov; vymýšľanie netradičných aplikácií ornamentu.  

 

XV. Škola v galérii / galéria v škole 

Uvažovanie o diele, jeho rozmeroch, autorovi, roku vzniku,...Hľadanie originálov diel 

a konfrontovanie svojich predstáv so skutočnosťou. 
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Šiesty ročník 

(1 hodina týždenne,  33  hodín za rok) 

 

Prehľad tematických celkov, ich obsahu a časová dotácia 

Tematický celok Časová dotácia 

 Úvodná vyučovacia hodina, hodnotenie a klasifikácia 1 VH 

1. Výtvarný jazyk - kompozícia 2 VH 

2. Možnosti zobrazovania videného sveta 3 VH 

3. Podnety výtvarného umenia/procesy techniky a témy 3 VH 

4. Podnety dejín umenia 3 VH 

5. Podnety fotografie  3 VH 

6. Podnety filmu a videa 1 VH 

7. Podnety architektúry 2 VH 

8. Podnety dizajnu 2 VH  

9. Podnety tradičných remesiel 2 VH 

10. Elektronické médiá 2 VH 

11. Podnety hudby 1 VH 

12. Podnety literatúry 2 VH 

13. Podnety rôznych oblasti poznávania sveta 2 VH 

14. Tradícia a identita/kultúrna krajina 2 VH  

15. Škola v galérii/galéria v škole 2 VH 
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Siedmy ročník 

(1 hodina týždenne, 33 hodín za rok) 

Prehľad tematických celkov, ich obsahu a časová dotácia 

Tematický celok Časová dotácia 

 Úvodná vyučovacia hodina, hodnotenie a klasifikácia 1 VH 

1. Výtvarný jazyk - kompozícia 2 VH 

2. Možnosti zobrazovania videného sveta 3 VH 

3. Podnety výtvarného umenia/procesy techniky a témy 2 VH 

4. Podnety dejín umenia 2 VH 

5. Podnety fotografie                2 VH 

6. Podnety filmu a videa 1 VH 

7. Podnety architektúry 2 VH 

8. Podnety dizajnu 2 VH  

9. Podnety tradičných remesiel 2 VH 

10. Elektronické médiá 2 VH 

11. Podnety hudby 2 VH 

12. Podnety literatúry 2 VH 

13. Podnety rôznych oblasti poznávania sveta 4 VH 

14. Tradícia a identita/kultúrna krajina 2 VH  

15. Škola v galérii/galéria v škole 2 VH 

 

  

Ôsmy ročník 

(1 hodina týždenne, 33 hodín za rok) 

Prehľad tematických celkov, ich obsahu a časová dotácia 

Tematický celok Časová dotácia 

 Úvodná vyučovacia hodina, hodnotenie a klasifikácia 1 VH 

1. Zvuk a obraz – jazyk umenia 12 VH 

2. Tradícia a identita 10 VH 

3. Prieniky umení 10 VH 
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Deviaty ročník 

( 1 hodina týždenne, 33 hodín za rok) 

 

Prehľad tematických celkov, ich obsahu a časová dotácia 

Tematický celok Časová dotácia 

 Úvodná vyučovacia hodina, hodnotenie a klasifikácia 1 VH 

1. Podnety umenia 8 VH 

2. Prieniky umenia a vedy 8 VH 

3. Populárna kultúra 10 VH 

4. Komplexné projekty 6 VH 

 

 

 

Štandard kompetencií, ktoré sa má žiak nižšieho sekundárneho vzdelania naučiť: 

 

Žiak by mal mať po absolvovaní nižšieho sekundárneho vzdelania tieto vedomosti, zručnosti a 

postoje: 

Vedomosti 

Vo výtvarnej výchove je väčšina vedomostí získavaná a zároveň overovaná prostredníctvom 

praktických činností žiaka; časť vedomostí o výtvarnom umení a vizuálnej kultúre sa utvára počas 

motivačnej, expozičnej a diskusnej časti vyučovacej jednotky a je podporená vizuálnymi materiálmi 

(edukačné DVD, knihy, časopisy). 

Absolvent  nižšieho sekundárneho vzdelania sa naučil: 

 

Zručnosti a spôsobilosti 

Formálne zručnosti 

Vyjadrovacie zručnosti, ktoré predstavujú základy znalostí vyjadrovacích prostriedkov (jazyka) 

vizuálnych umení (gramotnosť v oblasti vizuálnej kultúry). 

Žiak dokáže: 

– zvládnuť základy proporčnej stavby zobrazovaného predmetu (výška a šírka, pomer hlavných častí), 

– dokázať vybrať časť videnej skutočnosti za účelom zobrazenia – záber (fotografia, film, komiks), rám, 

pohľad (obraz), charakteristický tvar (plastika), 

– hrať sa s jednoduchými animačnými trikmi, kamuflážou a napodobneninou (filmový trik, kulisa, 

maskovanie, mimikry), 

– vytvárať formálne série z jedného motívu a jednoduché variácie motívu, 
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– vyjadriť sa základnými technickými postupmi kreslenia, maľovania, jednoduchých grafických techník, 

fotografovania, priestorového vytvárania objektu, plastiky a skulptúry,  

– vytvoriť základný rozvrh architektonického tvaru a priestoru, kresbu jednoduchého dizajnérskeho 

návrhu, 

– tvorivo používať vybrané médiá, vyjadrovacie  prostriedky, nástroje a techniky komponovať a 

štylizovať – prostredníctvom toho vedieť vyjadriť vlastné nápady a koncepty, 

– vo svojom vyjadrovacom procese spracovať charakteristické  podnety z prostredia svojej obce 

(regiónu), svojho sociálneho prostredia, 

– vo svojom vyjadrovacom procese spracovať charakteristické  podnety rôznych (vybraných) tendencií 

umenia 20. st. až po súčasnosť, 

– vo svojom vyjadrovacom procese (výtvarnom, hudobnom, literárnom) spracovávať podnety z iných 

predmetov. 

 

Technické zručnosti 

Žiak dokáže: 

– zvládnuť narábanie s rôznymi nástrojmi (ceruza, štetec, pero, fixy, uhlík, drievko, rydlo, nožnice, 

šablóna, špachtľa, valček a pod.), 

– kresliť prostredníctvom linky a šrafovania, tieňovania, 

– zvládnuť technické základy usporiadania a miešania farieb na palete i na obraze; vyfarbovať tvar, 

plochu viacerými spôsobmi prostredníctvom štetcového rukopisu (napr. šrafúra, pointilizmus, roztieranie, 

zapúšťanie), 

– zvládnuť konštrukčno-technické úkony s materiálmi (krčenie, zohýbanie, trhanie, strihanie, skladanie, 

vrstvenie a pod.), spájanie materiálov v koláži a v asambláži (vkladanie, lepenie, spínanie, viazanie, 

drôtovanie a pod.), 

– zvládnuť techniku konštrukcie vonkajšieho tvaru – balenie (paketáž), obliepanie, obväzovanie, 

odrôtovanie,  

– zvládnuť jednoduché techniky otláčania (frotáž, dekalk, monotypia, papierorez, sádrorez linorez 

a pod.), 

– zvládnuť základy modelovania predmetných tvarov, otláčania do modelovacej hmoty a jednoduchého 

odlievanie reliéfu do sadry, 

– zvládnuť techniku skladania a spájania priestorových tvarov do asambláží, 

– zvládnuť základné grafické operácie na počítači. 

 

Mentálne spôsobilosti 

Rozvoj schopností a získavanie zručností v oblasti vnímania skutočnosti a prežívania zážitku, 

vyjadrovania fantázie, predstáv a nápadov (vlastných koncepcií), rozumového posudzovania, 

konvergentného a divergentného myslenia. 
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Žiak dokáže: 

– vedieť odôvodniť výber časti alebo prvkov zobrazovanej skutočnosti (čo zobraziť) alebo hľadiska 

(dôležité – nepodstatné, zaujímavé – nezaujímavé),  

– chápať niektoré spôsoby notácie (mapa, partitúra, plán) ako výtvarný spôsob vyjadrovania skutočnosti, 

– vnímať a analyticky porovnávať charakter okolitej krajiny, svojej obce, svojho bydliska s inými typmi 

krajín, architektúr – uvedomiť si a výtvarne reflektovať špecifiká svojho kultúrneho a fyzického 

prostredia (charakteristické prvky obce, mesta; pamiatky) ..., 

– uvedomovať si možnosti výtvarného vyjadrenia niektorých podnetov prírodovedy (napr. premeny látok, 

váhy, zmeny skupenstva, magnetizmu, páky), geometrie, (tvarov, povrchov, línií, bodov, obsahov) 

matematiky (počtu, množín, sčítania, odčítania, násobenia, delenia) ...,  

– pokúšať sa o charakterizáciu seba samého, o vyjadrenie svojich typických znakov, o vlastnú 

ikonografiu, erb, značku, logo. 

 

Postoje 

Hlavnou kompetenciou v oblasti postojov je a priori tvorivý prístup – žiak je vedený k tomu, aby 

pri každej edukačnej téme volil svoje vlastné, teda autentické riešenie, a postupne formuloval svoj 

estetický (vkusový) i hodnotiaci názor. Formovanie takéhoto prístupu je dôležitým momentom výučby, 

ktorý vyvažuje prevažne propozičné a konvergentné myslenie formované väčšou časťou kurikula.  

U žiaka sa sformovali tieto postoje: 

– otvorenosť voči experimentovaniu s farbou, hmotou, tvarom, technikou, postupom, motívom a témou, 

– otvorenosť voči hľadaniu analógií (tvarových, materiálových, výrazových), 

– v nižších ročníkoch spontánne výtvarné riešenia, 

– náklonnosť k uvedomenému hľadanie vlastných riešení, odklon od vyjadrovacích schém – inovovanie 

grafických stereotypov na základe podnetov fantázie a (primerane veku) vlastného názoru (myslenia),  

– tolerancia voči rôznym typom vyjadrovania, vkusu iných ľudí, 

– aktívny prístup ku svojmu prostrediu, citlivá reflexia jeho hodnôt – jeho poznávanie a pretváranie. 

- vyjadriť a vyhodnotiť štýl ľudí ktorých obdivuje (považuje za svoj vzor) a porovnať ich so svojím 

štýlom, 

– hľadať vlastné cesty sebavyjadrenie; budovania vlastného vkusu a tváre (imidžu), 

– spolupracovať pri realizácii vlastných konceptov a zosúladiť ich s ponímaním iných žiakov. 
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10. 7.2. Učebný predmet: Hudobná  výchova 

 

Charakteristika predmetu 

 

Hudobná výchova je spoločenský, organizovaný, cieľavedomý proces hudobného rozvoja jedinca 

a je rozhodujúca pri odovzdávaní a sprostredkovaní hudby novým generáciám, pričom zohráva dôležitú 

úlohu aj ako jedna z foriem realizácie tvorivosti každého človeka. 

Dôraz sa kladie na výchovu hudbou a rešpektovaním výchovy k hudbe. Hudobné prejavy 

a počúvanie hodnotnej hudby znamená nenahraditeľný prostriedok formovania osobnosti najmä vo sfére 

emonacionalizácie. Hudobná výchova umožňuje žiakom tvorivo si osvojovať hudbu a spoznávať hudobné 

umenie v kontexte s inými druhmi umenia. 

Základnými prostriedkami hudobno-výchovnej práce sú rozmanité hudobné činnosti, ktoré 

podporujú celkovú hudobnosť žiakov, ich záujem o hudbu, rozvíjanie ich individuálnych schopnosti, 

emocionálnej inteligencie, tvorivého myslenia  s využitím špecifík národnej, regionálnej a svetovej 

hudobnej kultúry. 

Hlavným zdrojom hudobnej výchovy je optimálne formovanie osobnosti a efektívne rozvíjanie 

hudobnosti žiaka tak, aby si aj prostredníctvom komunikácie s hudbou vytvoril svoj progresívny 

a kreatívny spôsob bytia pre život  v 21. storočí. 

Vzájomným pôsobením činnostného, tvorivého a objaviteľského princípu hudobnej výchovy 

vytvára predpoklady na poskytovanie zážitkov, radosti, pozitívnych životných podnetov tak, aby sa hudba 

stala súčasťou života žiakov. Robí tak prostredníctvom tradičných hudobných činností  (vokálno-

intonačné, inštrumentálne, hudobno-pohybové/reprodukčné a produkčné/, percepčné činnosti/ rozšírených 

v hudobno-dramatické činnosti. 

Hudobno-výchovný proces musí zásadne vychádzať z hudby a smerovať opäť k nej, hudba má byť 

prameňom zážitkov i vedomosti. 

 

 

Ciele predmetu 

 

Cieľom hudobnej výchovy v 5. ročníku je pochopenie komunikatívnej funkcie hudby, rôznych 

podôb hudobného vyjadrenia, pochopenia vlastnej kultúry pre identitu, ktorá je základom rešpektovania 

rozmanitosti kultúrneho vyjadrovania.  

Kognitívne ciele 

Cieľom je, aby žiaci získali  poznatky, vedomosti a zručnosti v procese komunikácie s hudbou. Na 

základe získaných vedomosti o hudbe, hudobných skúsenosti a hudobných zručností 

 nadobudnú schopnosť získané vedomostí a zručnosti uplatňovať pri aktívnom vnímaní  

a obsahovom sprístupňovaní umeleckých diel a pri elementárnej tvorivosti, 
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 spoznajú najvýznamnejších slovenských a svetových hudobných skladateľov jednotlivých 

štýlových období a ich vybrané diela, 

 uvedomia si svoju národnú identitu, a to na základe osvojenia si umeleckej výpovede hudobných 

diel / slovenské ľudové a národné piesne, významných diel slovenskej umeleckej hudby/ 

v kontexte s európskou hudobnou kultúrou, získajú úctu ku svojej kultúre 

 prostredníctvom hudobných činností získajú schopnosť vyjadrovať svoje emócie, vzťahy 

a postoje, teda komunikovať umeleckými prostriedkami 

 nadobudnú schopnosť otvorene prijímať, hodnotiť a vážiť si hudobné diela a hudobné prejavy 

vlastného národa, iných národov a etník 

 v kontexte s hudbou dokážu analyzovať, porovnávať a syntetizovať poznatky a podnety z iných 

predmetov/ dejepis , etika, výtvarná, literárna výchova, zemepis, cudzí jazyk/.                              

 

Socioafektívne ciele 

 prostredníctvom precítenia a pochopenia hudobného diela dokážu žiaci prekonať svoj 

egocentrizmus, vedia sa preladiť na komunikačný a ideový kód iného človeka, pochopia jeho 

citový a myšlienkový svet s určitou mierou stotožnenia sa. Uvedomené počúvanie hudby môže – 

a to úplne nenásilne – vychovávať k empatii. Tieto etické momenty vnímania hudby smerujú 

k socializácii. 

 na základe vnímania a prežívania hudobných skladieb ( od ľudových piesní po rozsiahlejšie 

umelecké diela/ slovne, výtvarne a pohybom vyjadriť svoje estetické zážitky, 

 dokážu bez predsudkov pristupovať k vnímaniu a rozširovaniu umeleckých hodnôt rôznych 

kultúr, 

 vedieť prežívať výnimočnosť významných umeleckých osobností a hľadať v ich tvorivých 

osudoch inšpiráciu pre vlastný život. Rešpektovať estetické a etické hodnoty obsiahnuté v hudbe, 

 schopnosť spolupracovať ( pri kolektívnych hudobných činnostiach a najmä pri hudobno-

dramatických činnostiach/, mať zodpovednosť za plánovanie a realizáciu spoločnej a vlastnej 

práce, 

 vedieť oceniť silu hudby a uvedomiť sa jej miesto v zmysluplnom využívaní voľného času.                                                                                                                                                                                                                  

 

Psychomotorické ciele 

 žiaci dokážu správne realizovať hudobné prejavy / vokálne, inštrumentálne, pohybové/ 

a integrovať ich pri realizácii hudobno-dramatických činnosti, 

 v intonačnej a sluchovej výchove získané zručnosti vedia využiť pri svojich hudobných 

činnostiach. 

 Na primeranej úrovni dokážu využiť nadobudnuté zručnosti pri vyjadrení svojich myšlienok, 

pocitov a postojov, a tak prostredníctvom hudby komunikovať s okolitým svetom. 
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Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

 

Výchovné a vzdelávacie postupy v tomto predmete  rozvíjajú kľúčové kompetencie tak, aby sa: 

 formoval a rozvíjal emocionálny svet žiakov, 

 formovali mravné vzťahy žiakov k prostrediu v škole a v rodine, pozitívne vzťahy k prírode, 

ku všetkým prejavom života, 

 vychovali žiaci hrdí na vlastné slovenské kultúrne bohatstvo a históriu, s kladným vzťahom 

ku kultúrnemu životu spoločnosti a podieľaním sa na ňom, 

 vhodne a nenásilne spájala hudba s prejavmi iných umení – s poéziou, výtvarnými dielami, 

tancom, filmom, videom a modernými komunikačnými technológiami, 

 vychovali vnímaví, aktívni poslucháči, tolerantní k iným kultúram a názorom, bez 

nekritického podliehania – módnym vlnám, reklame a subkultúre, ale aj bez predsudkov 

k nim, 

 hudobná výchova participuje na rozvíjaní osobnostnej, sociálnej, občianskej komunikačnej 

kompetencie. 
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Stratégia vyučovania 

 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

 

Názov tematického 

celku 

                             Stratégia  vyučovania 

       Metódy       Postupy    Formy práce 

 

Ako sa nám prihovára hudba 

 

 

 

 

 

 

-zážitkové, kognitívne, 

skúsenostné metódy, 

dialóg a diskusia, metódy 

hrania rol :, 

špecifické metódy: 

intonačná metóda 

s použitím relatívnej 

solmizácie, imitačná 

a kombinovaná metóda 

osvojovania piesni, 

riadené objavovanie 

hudby, informačno-

receptívna metóda, 

improvizácia. 

 -skupinové, 

projektové, 

diferencované 

vyučovanie,                

- návšteva hudobných 

podujatí, besedy 

Prostredníctvom hudby 

poznávame svoju hudobnú 

kultúru i kultúru iných národov 

-zážitkové, kognitívne, 

skúsenostné metódy, 

dialóg a diskusia, metódy 

hrania rol:, špecifické 

metódy: intonačná 

metóda s použitím 

relatívnej solmizácie, 

imitačná a kombinovaná 

metóda osvojovania 

piesni, riadené 

objavovanie hudby, 

informačno-receptívna 

metóda, improvizácia 

 

 

 

 

 

 

- skupinové, 

projektové, 

diferencované 

vyučovanie,                

- návšteva hudobných 

podujatí, besedy 

 

 

Hudba spojená s inými druhmi 

umenia 

-zážitkové, kognitívne, 

skúsenostné metódy, 

dialóg a diskusia, metódy 

hrania rol:,        

špecifické metódy: 

intonačná metóda 

s použitím relatívnej 

solmizácie, imitačná 

a kombinovaná metóda 

osvojovania piesni, 

riadené objavovanie 

hudby, informačno-

receptívna metóda, 

improvizácia. 

  

- skupinové, 

projektové, 

diferencované 

vyučovanie,                

- návšteva hudobných 

podujatí, besedy 
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Učebné zdroje 

 

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje: 

Názov tematického 

celku 

Odborná 

literatúra 

Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 

knižnica) 

Ako sa nám prihovára 

hudba 

Hudobná výchova 

6. ročník ZŠ – 

Langsteinová/Felix 

multimédiá, 

CD prehrávač 

akordeón, hudobné 

ukážky, rytmické 

nástroje, obrazový 

materiál 

Encyklopédia 

hudobných 

skladateľov 

Prostredníctvom hudby 

poznávame svoju 

hudobnú kultúru 

i kultúru iných národov 

Hudobná výchova 

7. ročník ZŠ – 

Langsteinová/Felix 

multimédiá, 

CD prehrávač 

akordeón, hudobné 

ukážky, rytmické 

nástroje, obrazový 

materiál 

mapa Európy, 

Encyklopédia 

hudobných 

skladateľov 

Hudba spojená s inými 

druhmi umenia 

Hudobná výchova 

6. ročník ZŠ – 

Langsteinová/Felix 

multimédiá, 

CD prehrávač 

akordeón, hudobné 

ukážky, rytmické 

nástroje, obrazový 

materiál 

Encyklopédia 

hudobných 

skladateľov 
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Obsah vzdelávania 

5. ročník 

1 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne 

 

Tematický celok Časová dotácia 

 Úvodná vyučovacia hodina 1 VH 

 1. Ako sa nám prihovára hudba                                                                        10VH 

2. 
Prostredníctvom hudby poznávame svoju hudobnú 

kultúru i kultúru iných národov                                                                                 
10 VH 

3. 
Hudba spojená s inými druhmi umenia (tvorba  

integratívneho  projektu)  
10 VH 

4. Regionálne piesne                                                                                                    2 VH 

 

1. Ako sa nám prihovára hudba. 

Výrazové prostriedky hudby a ich funkcia, zážitok z hudby a jeho zdôvodnenie, podoby hudobnej 

skladby, správanie sa na hudobných a slávnostných podujatiach. Výber vhodných ľudových piesni. 

 

2. Prostredníctvom hudby poznávame svoju hudobnú kultúru i kultúru iných  národov. 

 Typická pieseň a hudobná skladba vybraných národov. 

 

3. Hudba spojená s inými druhmi umenia. 

Vyvodenie základných prvkov opery, operety, muzikálu, melodrámy, baletu z typických diel svetovej 

hudobnej literatúry. 

 

Obsah hudobnej výchovy v 5. ročníku pozostáva  z: 

- hudobného materiálu- ľudové a umelé piesne s rôznou tematikou, z rôznych regiónov Slovenska, 

hymnické piesne, piesne a skladby a úryvky zo skladieb rôznych druhov a žánrov, slovenské 

a iných národov, hudobná rozprávka, hudobný príbeh, hudobnodramatická tvorba slovenských 

a svetových autorov, vokálna  a inštrumentálna tvorba slovenských a svetových autorov, hudba 

k filmom a rozhlasovým hrám, koncerty, opera, opereta, muzikál, klasický balet, tance slovenské 

a inonárodné, hudobno-dramatické hry. 

- sústavy hudobných činnosti speváckych, inštrumentálnych, percepčných a hudobno-pohybových, 

hudobno-dramatických a hudobných pojmov vyvodených z hudobného materiálu. 
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Štandard kompetencií 

 

Vokálno-intonačné činnosti 

- žiak spieva na základe svojich dispozícií intonačne čisto, rytmicky presne so zodpovedajúcim  aj 

výrazom jednohlasné, dvojhlasné piesne ľudové aj umelé, v durových, molových a modálnych 

tóninách, pritom využíva získané spevácke, intonačné a sluchové návyky a zručnosti, 

- orientuje sa v grafickom zázname piesní a skladieb rôznych štýlov a žánrov, 

- dokáže posúdiť kvalitu vokálneho prejavu druhých 

 

Inštrumentálne činnosti 

- dokáže realizovať a vytvárať inštrumentálne sprievody k piesňam, rešpektujúc ich charakter, 

jednoduchou improvizáciou na detských hudobných nástrojoch „ podporiť“ charakter, zmeny 

nálad hudobnej ukážky, zvýrazniť dôležité hudobné myšlienky reprodukovanej hudby 

 

Hudobno-pohybové činnosti 

- žiak dokáže: 

- správne reagovať pohybom na znejúcu hudbu, vyjadriť metrum, tempo, dynamiku, pohyb 

melódie, v súlade s charakterom piesne alebo skladby, 

- realizovať hudobno-pohybové hry so spevom, vyjadriť náladu a obsah hudby pohybom, na 

základe svojich individuálnych schopností a zručností vytvárať pohybové improvizácie a kreácie 

 

Percepčné činnosti 

- žiak sa orientuje v znejúcej hudbe na základe použitých prostriedkov hudby, ktoré vníma,                              

- chápe ich funkciu a komunikačné schopnosti hudby, 

- dokáže zaradiť, charakterizovať počúvanú skladbu vokálnu alebo inštrumentálnu z hľadiska                         

- žánru, postrehne výrazné hudobné myšlienky, ich variácie, napätie a uvoľnenie hudby,   

- dokáže verbalizovať svoj názor, hudobný zážitok, predstavy od konkrétnych k abstrakcii                                      

princípov, všeobecným zákonitostiam a ich materializácii hudobnými prostriedkami  

 

Hudobno-dramatické činnosti 

- žiak integruje a komplexne využíva vokálne, hudobno-pohybové, inštrumentálne a percepčné 

činnosti spojené v dramatickom príbehu, 

- žiak získava schopnosť empatického a asertívneho správania sa 
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Dosiahnuté  postoje 

  

Vokálno-intonačné činnosti 

- vedieť čisto, kultivovane spievať minimálne 12 piesní vhodne zvolených so zreteľom na hlasové 

dispozície a hlasovú hygienu, 

- vedieť uplatňovať elementárne taktovacie pohyby pri speve 

Inštrumentálne činnosti 

- vedieť hrať rytmické motívy, jednoduché inštrumentálne sprievody k piesňam 

Hudobno-pohybové činnosti 

-  vedieť reagovať pohybom na hudbu, vyjadriť pohybom charakter, výraz a náladu piesne 

a znejúcej hudby 

Percepčné činnosti 

- po viacnásobnom vypočutí poznať min. 4 hudobné skladby a ich autorov, 

- poznať funkciu hudby vzhľadom k životu človeka a spoločnosti 

Hudobno-dramatické činnosti 

1 hudobno-dramatické vystúpenie 

 

6. ročník 

1 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne 

Tematický celok Časová dotácia 

 Úvodná vyučovacia hodina 1 VH 

1. Hudba minulosti a súčasnosť                                                                20 VH 

2. 
Prostredníctvom hudby poznávame kultúru rôznych 

národov            
10 VH 

3. Regionálne piesne                                                                                                 2 VH  

 

 

7. ročník 

1 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne 

Tematický celok Časová dotácia 

 Úvodná vyučovacia hodina 1 VH 

1. Hudobné prechádzky storočiami 15 VH 

2. Pestrá paleta populárnej hudby       15 VH 

3. Hudba na pomedzi 2 VH  
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10. 8. Vzdelávacia oblasť:  Zdravie a pohyb 

10. 8.1. Učebný predmet: Telesná výchova 

 

Charakteristika predmetu 

Predmet telesná a športová výchova poskytuje základné informácie o biologických, fyzických 

a sociálnych základoch zdravého životného štýlu. Žiak si v ňom rozvíja schopnosti a osvojuje vedomosti, 

zručnosti a návyky, ktoré sú súčasťou zdravého životného štýlu nielen počas školskej dochádzky, ale 

i v dospelosti. Osvojí si zručnosti a návyky na efektívne využitie voľného času a zároveň vedomosti 

o zdravotnom účinku osvojených zručností a návykov. 

Ciele predmetu 

Všeobecným cieľom je umožniť žiakom rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti na 

primeranej úrovni, osvojovať si, zdokonaľovať a upevňovať pohybové návyky a zručnosti, zvyšovať 

svoju pohybovú gramotnosť, zvyšovať pohybovú výkonnosť a zdatnosť, dbať o zdravie, vytvárať trvalý 

vzťah k pohybovej aktivite, telesnej výchove a športu s ohľadom na ich záujmy, predpoklady 

a individuálne potreby ako súčasť zdravého životného štýlu a predpokladu schopnosti celoživotnej 

starostlivosti o vlastné zdravie. 

 Špecifické ciele predmetu sú vyjadrené pomocou nasledovných kľúčových a predmetových 

kompetencií:  

 pohybových 

 kognitívnych 

 komunikačných 

 učebných 

 interpersonálnych 

 postojových. 

 

Obsah  

Zabezpečenie uvedených kompetencií sa uskutočňuje prostredníctvom obsahu, ktorý tvoria 

základné poznatky o význame pohybových aktivít pre zdravie, prevenciu ochorení, správnej životospráve, 

športovej činnosti a jej organizovaní, pohybovej výkonnosti a jej hodnotení. V predmete telesná výchova 

sú rozdelené do štyroch modulov: 

 zdravie a jeho poruchy 

 zdravý životný štýl 

 zdatnosť a pohybová výkonnosť 

 športové činnosti pohybového režimu. 
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Názov tematického 

celku 

Stratégia vyučovania 

Metódy Postupy Formy práce 

Poznatky z telesnej 

výchovy a športu 

Motivačné: motivačný rozhovor,  

Expozičné: riadený rozhovor, 

demonštrácia, samostatná práca,  

Fixačné: opakovanie, 

precvičovanie,  

Diagnostické, klasifik.: slovné 

hodnotenie  

- odvodzovanie 

(indukcia, 

dedukcia) 

 

- klasická vyuč. hodna 

- práca v dvojiciach 

- samostatná práca 

- skupinová práca 

Všeobecná gymnastika 

Motivačné: motivačný rozhovor,  

Expozičné: demonštrácia, 

samostatná práca,  

Fixačné: opakovanie, 

precvičovanie,  

Diagnostické, klasifik.:slovné 

hodnotenie 

- popis, 

zdôvodnenie 

 

- klasická vyuč. hodina 

- práca v dvojiciach 

- samostatná práca 

- skupinová práca 

Atletika 

Motivačné: motivačný rozhovor,  

Expozičné: demonštrácia,  

Fixačné: opakovanie, 

precvičovanie,  

Diagnostické, klasifik.: slovné 

hodnotenie 

- popis, 

zdôvodnenie 

 

- klasická vyuč. hodna 

- práca v dvojiciach 

- samostatná práca 

- skupinová práca 

Športové hry 

Motivačné: motivačný rozhovor,  

Expozičné: demonštrácia, 

samostatná práca,hra 

Fixačné: opakovanie, 

precvičovanie, písomné  

Diagnostické, klasifik.: slovné 

hodnotenie 

- popis, 

zdôvodnenie 

 

- klasická vyuč. hodna 

- práca v dvojiciach 

- samostatná práca 

- skupinová práca 

Povinný výberový 

tematický celok-

korčuľovanie 

 Motivačné: motivačný rozhovor,  

Expozičné: demonštrácia, hra,  

Fixačné: opakovanie, 

precvičovanie,  

Diagnostické, klasifik.: slovné 

hodnotenie 

 

- popis, 

zdôvodnenie 

 

- klasická vyuč. hodna 

- práca v dvojiciach 

- samostatná práca 

- skupinová práca 

 

Testovanie 

Motivačné: motivačný rozhovor,  

Expozičné: demonštrácia,  

Fixačné: opakovanie,  

Diagnostické, klasifik.: slovné 

hodnotenie 

- popis, 

zdôvodnenie 

 

- samostatná práca 
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Učebné zdroje 

Názov tematického 

celku 

Odborná 

literatúra 

Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, 

knižnica) 

Poznatky z telesnej 

výchovy a športu 

Športové 

časopisy 

- Power Point 

- multimédiá 

 - internet 

Všeobecná gymnastika 

Učebné osnovy-

Telesná výchova 

pre 5.až 9. ročník 

základných škôl 

- Power Point 

- multimédiá 

Športové náradie a 

náčinie 

- internet 

Atletika 

Učebné osnovy-

Telesná výchova 

pre 5.až 9. ročník 

základných škôl 

- Power Point 

- multimédiá 

Športové náradie a 

náčinie 

- internet 

- knižnica 

Športové hry 

Učebné osnovy-

Telesná výchova 

pre 5.až 9. ročník 

základných škôl 

- Power Point 

- spätný 

projektor 

- multimédiá 

Športové náradie a 

náčinie 

- internet 

Povinný výberový 

tematický celok-

korčuľovanie 

Učebné osnovy-

Telesná výchova 

pre 5.až 9. ročník 

základných škôl 

- multimédiá Športové náradie a 

náčinie 

-internet,   

Testovanie 

Učebné osnovy-

Telesná výchova 

pre 5.až 9. ročník 

základných škôl 

 Športové náradie 

a náčinie 

 

 

Štandard predmetu 

 

Poznatky z telesnej kultúry. 

 

V telovýchovnom procese sú poznatky základným predpokladom osvojovania si pohybových 

činností, rozvíjania pohybových schopností a výchovy charakterových a iných vlastností osobnosti. Sú 

podmienkou úspešného vykonávania praktických činností. Delia sa na všeobecné a špecifické. Špecifické 

poznatky sa dotýkajú každého tematického celku. 

KOMPETENCIA 

Žiak vie vysvetliť dôvody potreby vykonávania pohybovej činnosti vzhľadom na ochranu 

vlastného zdravia. 

 

VÝKONOVÝ ŠTANDARD 

 pozná drobné organizačné formy telesnej výchovy 

 vie vysvetliť potrebu rozcvičenia pred vykonávaním pohybovej aktivity 

 dodržiava pravidlá správnej životosprávy 

 vie poskytnúť prvú pomoc pri úraze v rôznom prostredí 

 dodržiava bezpečnostné a hygienické požiadavky pri pohybovej aktivite 

 dodržiava osvojené pravidlá 

 používa odbornú terminológiu osvojených pohybových činností 
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OBSAHOVÝ ŠTANDARD 

Všeobecné poznatky 

 základné poznatky o formách pohybovej aktivity v režime dňa 

 úloha rozcvičenia pred vykonávaním pohybových činností 

 význam správnej životosprávy pre pohybový výkon a negatívne vplyvy fajčenia, alkoholu 

a nedovolených látok na zdravie a pohybový výkon 

 prvá pomoc pri drobných poraneniach 

 

Špecifické poznatky 

 odborná terminológia vo všetkých TC 

 technika, taktika a metodika osvojovaných pohybových činností 

 pravidlá súťaženia v osvojených pohybových činnostiach a základné činnosti rozhodcu 

 

 

VŠEOBECNÁ GYMNASTIKA. 

 

Žiak v tematickom celku všeobecnej gymnastiky dosahuje takú úroveň osvojenia gymnastických 

činností, že je schopný predviesť pohybový celok individuálne podľa stanovených požiadaviek. 

 

VÝKONOVÝ ŠTANDARD 

 vie správne pomenovať, popísať jednotlivé cvičebné polohy a pohyby 

 vie zostaviť a viesť rozcvičenie 

 vie prakticky ukázať gymnastické cvičenia 

 vie posúdiť svoju individuálnu pohybovú úroveň 

 

OBSAHOVÝ ŠTANDARD 

Vedomosti: 

 zásady držania tela 

 základné názvoslovie telesných cvičení 

 pohybové prostriedky všeobecnej gymnastiky 

 pozitívny životný štýl 

 

Zručnosti a schopnosti: 

 cvičenia rozvíjajúce kondičné a koordinačné schopnosti 

 formovanie telesných proporcií, kultivovaného prejavu osobnosti žiaka 

 

A) KONDIČNÁ GYMNASTIKA – posilňovacie cvičenie paží, nôh, chrbtového svalstva, brušného   
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 svalstva: 

 výpony, poskoky, skoky odrazom 

 záklony trupu v ľahu 

 zhyby vo vise 

B) ZÁKLADNÁ GYMNASTIKA  

 

    Akrobatické cvičenie: 

 ľah vznesmo 

 stoj na rukách s dopomocou 

 premet bokom s dopomocou 

 

    Skoky a obraty: 

 skoky s odrazom obojnožne o 180 až 360˚ 

 obraty obojnožne o 180 až 360˚ 

 

    Cvičenia na náradí a s náradím: 

 rebriny: - rúčkovanie v podpore ležmo 

 lavička, nízka kladinka: - chôdza vpred, vzad, bokom, poskoky 

 preskok: - opakované odrazy z mostíka 

 hrazda: - zhyb stojmo, vis vznesmo 

 tyč: - šplh s prírazom 

 

    Cvičenie s náčiním: 

 švihadlo: - preskoky na mieste, znožmo, jednonožne, striedavo nožne 

 plná lopta: - kotúľanie, hádzanie, chytanie 

 

    Relaxačné a dychové cvičenie: 

 aktívna a pasívna kinetická relaxácia 

 

    Poradové cvičenie: 

 nástup, pochod, povely 

 

 

C) RYTMICKÁ GYMNASTIKA 

 cvičenie na taktovanie, valčíkový a polkový krok 
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D) KOMPENZAČNÉ CVIČENIE 

 odstraňovanie a korigovanie telesných a pohybových nedostatkov spôsobených jednostrannou 

sedavou činnosťou 

 cvičenia posilňovacie zamerané lokálne a problematické časti tela 

 

POSTOJE 

 pozitívny vzťah ku gymnastickým činnostiam 

 pestovanie pozitívnych spoločenských vzťahov medzi ľuďmi všetkých vekových kategórií 

 pozitívny postoj k správnemu životnému štýlu 

 prijímať a dodržiavať normy a pravidlá kolektívu 

 

 

ATLETIKA 

 

KOMPETENCIA 

Žiak vie využívať základné atletické lokomócie pri udržiavaní a zvyšovaní svojej telesnej 

zdatnosti a uplatňuje získané vedomosti, zručnosti a návyky v každodennom živote. 

 

VÝKONOVÝ ŠTANDARD 

 vie sa orientovať v základných atletických disciplínach 

 pozná základné pravidlá atletických disciplín 

 pozná význam rozcvičenia 

 pozná a v živote uplatňuje zásady fair-play ako súťažiaci, rozhodca, organizátor, divák 

OBSAHOVÝ ŠTANDARD 

Vedomosti: 

 základná terminológia a systematika atletických disciplín 

 technika atletických disciplín 

 základné pravidlá súťaženia 

 zásady fair-play 

 zásady hygieny a vplyv atletiky na zdravý vývin mládeže 

 

Zručnosti a schopnosti: 

 základy racionálnej techniky pohybových činností 

 rozvoj kondičných a koordinačných schopností 

 využitie základných atletických lokomócií pri rozvoji telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti 

 

Postoje: 
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 pozitívny vzťah k atletickým činnostiam 

 pozitívny postoj k súťaženiu 

 pozitívny vzťah k súperom 

 dodržiavanie prijatých zásad v rámci skupiny 

 snaha o sebazdokonaľovanie 

 

ŠPORTOVÉ HRY 

 

KOMPETENCIA 

Žiak vo vybraných športových hrách dosahuje takú úroveň osvojenia herných činností jednotlivca, 

že je schopný hrať stretnutie podľa pravidiel. 

 

VÝKONOVÝ ŠTANDARD 

 vie pomenovať základné herné činnosti jednotlivca 

 vie pomenovať funkcie hráčov 

 vie vysvetliť základné pravidlá vybraných športových hier 

 vie posúdiť reálnu hodnotu svojho individuálneho športového výkonu a aj výkonu svojho družstva 

 

OBSAHOVÝ ŠTANDARD 

Vedomosti: 

 systematika herných činností, základná terminológia 

 technika herných činností jednotlivca 

 herný výkon v športových hrách 

 základné pravidlá vybraných športových hier 

 zásady fair-play 

 

Zručnosti a schopnosti: 

Basketbal – prihrávka jednou rukou od pleca, dribling, streľba z miesta, bránenie hráča bez lopty 

a s loptou. 

 Futbal – prihrávka, tlmenie lopty, streľba, dribling, obsadzovanie hráča bez lopty a s loptou. 

 Volejbal – horné odbitie na mieste, po pohybe, dolné odbitie, nahrávka. 

 

Postoje: 

 trvalý pozitívny vzťah k športovým hrám ako predpokladu na ich celoživotné uplatňovanie 

v individuálnej pohybovej aktivite 

 pozitívny postoj k telovýchovnému procesu 

 pozitívny vzťah k spoluhráčom i k súperovi 
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 dodržiavanie prijatých noriem a pravidiel 

 dodržiavanie zásad fair-play 

 snaha o sebazdokonaľovanie, húževnatosť, statočnosť a vytrvalosť 

 zážitok z vykonávanej pohybovej činnosti 

 vedieť zvíťaziť a prijať prehru v športovom stretnutí i v živote, uznať kvality súpera 

 

KORČUĽOVANIE 

 

KOMPETENCIA 

Žiak dosahuje dobrú úroveň osvojenia techniky korčuľovania. 

 

VÝKONOVÝ ŠTANDARD 

 vie správne vykonať a prakticky ukázať základné pohyby na korčuliach 

 zostavuje a prakticky vedie rozcvičenie pred začiatkom aktivity 

 vie správne prispôsobiť výstroj pre vykonávanie korčuľovania 

 

OBSAHOVÝ ŠTANDARD 

Vedomosti: 

 techniky jednotlivých pohybových činností pri korčuľovaní 

 výstroj, jeho príprava a údržba 

 bezpečnosť pri korčuľovaní 

 organizácia jednoduchých pretekov 

 

Zručnosti a schopnosti: 

 jazda vpred 

 jazda vzad 

 brzdenie 

 prekladanie vpred 

 pohybové hry a súťaže 

 

Postoje: 

 získať trvalý pozitívny vzťah ku korčuľovaniu 

 formovať morálno-vôľové vlastnosti 

 prejavovať snahu o sebazdokonaľovanie, húževnatosť, statočnosť a vytrvalosť 
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5. ročník 

2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín. 

Tematické celky a časová dotácia. 

1. Poznatky z telesnej výchovy a športu 2 hodiny 

2. Všeobecná gymnastika 10 hodín 

3. Atletika 20 hodín 

4. Športové hry 22 hodín 

5. 
Povinný výberový tematický celok - 

korčuľovanie 
8 hodín 

6. Testovanie 4 hodiny 

 

 

6. ročník 

2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín. 

Tematické celky a časová dotácia. 

1. Poznatky z telesnej výchovy a športu 2 hodiny 

2. Všeobecná gymnastika 14 hodín 

3. Atletika 20 hodín 

4. Športové hry 20 hodín 

5. 
Povinný výberový tematický celok - 

korčuľovanie 
8 hodín 

6. Testovanie 2 hodiny 

 

 

7. ročník 

2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín. 

Tematické celky a časová dotácia. 

1. Poznatky z telesnej výchovy a športu 2 hodiny 

2. Všeobecná gymnastika 14 hodín 

3. Atletika 20 hodín 

4. Športové hry 20 hodín 

5. 
Povinný výberový tematický celok - 

korčuľovanie 
8 hodín 

6. Testovanie 2 hodiny 

7. Sezónne činnosti – lyžiarsky kurz 1 týždeň 
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8. ročník 

2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín. 

Tematické celky a časová dotácia. 

1. Poznatky z telesnej výchovy a športu 2 hodiny 

2. Všeobecná gymnastika 14 hodín 

3. Atletika 20 hodín 

4. Športové hry 20 hodín 

5. 
Povinný výberový tematický celok - 

korčuľovanie 
8 hodín 

6. Testovanie 2 hodiny 

 

 

9. ročník 

2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín. 

Tematické celky a časová dotácia. 

1. Poznatky z telesnej výchovy a športu 2 hodiny 

2. Všeobecná gymnastika 14 hodín 

3. Atletika 20 hodín 

4. Športové hry 20 hodín 

5. 
Povinný výberový tematický celok - 

korčuľovanie 
8 hodín 

6. Testovanie 2 hodiny 
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11. VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA 

11. 1. Hodnotenie žiakov 

Cieľom vzdelávania žiakov v základnej škole je poskytnúť žiakovi kľúčové kompetencie, ktoré 

predstavujú súbor poznatkov, návykov a postojov. Tie môže využívať v rôznych vyučovacích 

a praktických činnostiach a sú kľúčom k úspechu v celoživotnom učení, práci, záujmovej činnosti 

a osobnom živote.  

Cieľom hodnotenia je poskytnúť žiakovi spätnú väzbu, prostredníctvom ktorej získava informácie 

o tom ako danú problematiku zvláda, ako vie využívať to, čo sa naučil, v čom sa zlepšil a aké má 

nedostatky. Hodnotenie úspešnosti žiaka mapuje, do akej miery je žiak po ukončení základného vzdelania 

vybavený kľúčovými kompetenciami. Štruktúra ŠVP je zameraná na očakávané výstupy vzdelávacích 

oblastí v jednotlivých predmetoch a ročníkoch. 

Hodnotenie a klasifikácia žiaka učiteľom 

Kľúčovou rolou medzi všetkými evalvačnými činnosťami predstavuje v ŠVP hodnotenie 

a klasifikácia žiaka učiteľom. Priamo v priebehu výchovno-vzdelávacieho procesu poskytuje učiteľ 

žiakovi spätnú väzbu o tom s akým úspechom sa mu darí dosiahnuť konkrétne výstupy, ktoré vedú 

k získavaniu kľúčových kompetencií. Hodnotenie nie je zamerané na porovnávanie žiaka s jeho 

spolužiakmi, ale sústreďuje sa na individuálny pokrok každého žiaka. Súčasťou hodnotenia žiaka je aj 

hodnotenie jeho správania a prejavov. Celkové hodnotenie nesmie viesť k znižovaniu dôstojnosti 

a sebadôvery žiaka.  

V hodnotení žiaka nemá prioritu žiadna forma. Výber vhodných foriem a metód výučby 

a hodnotenia žiaka je v rukách učiteľa. Pri výbere vhodnej formy hodnotenia vyučujúci vždy zváži aj jej 

motivačný dopad na žiaka s ohľadom na jeho individuálne vlohy a vlastnosti. Hlavným účelom 

hodnotenia a klasifikácie je motivovať žiaka a poskytnúť mu nevyhnutnú spätnú väzbu. Cieľom je, aby si 

kvalitnú spätnú väzbu dokázali žiaci postupne vytvárať aj sami a naučili sa vlastnému kritickému 

sebahodnoteniu a hodnoteniu svojich spolužiakov. Za výrazný princíp hodnotenia a klasifikácie žiaka sa 

považuje prevaha pozitívnej motivácie. 

Základom formálneho hodnotenia žiaka je tradičná klasifikácia v päťstupňovej stupnici. 

Vyučujúci je pri klasifikácii povinný dodržiavať platné právne predpisy a vnútorné normy školy, ktoré 

upravujú pravidlá pre klasifikáciu. Súhrnné písomné slovné hodnotenie môže vyučujúci použiť len 

v súlade s platnými právnymi predpismi.  

Od pojmu klasifikácia odlišujeme pojem hodnotenie, ktoré tvorí veľmi dôležitú súčasť 

vyučovania. Vo všetkých predmetoch s ohľadom na vekové zvláštnosti a špecifičnosť predmetov by mali 

platiť tieto zásady:  

- metódy hodnotenia zodpovedajú jasne stanoveným cieľom  

- je využívaná vhodná škála hodnotiacich postupov 
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- je vytvorený efektívny spôsob zaznamenávania a sumarizácie hodnotiacich informácií tak, aby 

informácie o výsledkoch priniesli učiteľom, žiakom a rodičom prehľad o tom, ako sa žiakovi darí 

zvládať kľúčové ciele, aké má problémy a aký by mal byť ďalší postup 

 

Všeobecné zásady hodnotenia 

- pri hodnotení, priebežnej i celkovej klasifikácii učiteľ uplatňuje primeranú náročnosť 

a pedagogický takt voči žiakovi 

- pri celkovej klasifikácii prihliada učiteľ k vekovým zvláštnostiam žiakov, k tomu, že žiak mohol 

v priebehu klasifikačného obdobia zakolísať vo vyučovacích výkonoch pre určtú indispozíciu 

- podklady pre klasifikáciu učiteľ získava: a) sústavným sledovaním výkonov žiaka a jeho 

prípravou na vyučovanie 

b) skúškami písomnými, ústnymi, praktickými, pohybovými a didaktickými testami 

- písomnú prácu z učiva za dlhšie obdobie (štvrťrok) presahujúcu 25 minút môžu žiaci písať iba 

jednu v priebehu dňa, takéto práce oznámi vyučujúci žiakom vopred a ostatných vyučujúcich 

informuje zápisom termínu do triednej knihy 

- na konci klasifikačnéno obdobia sa hodnotí kvalita práce a učebné výsledky, ktoré žiak dosiahol 

za celé klasifikačné obdobie, pričom sa prihliada na systematičnosť v práci žiaka a stupeň 

prospechu sa neurčuje na základe priemeru z klasifikácie za príslušné obdobie 

- v predmete, ktorý vyučuje viac učiteľov určia výsledný stupeň za klasifikačné obdobie vyučujúci 

po vzájomnej dohode 

Hodnotenie žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia 

Pre žiakov, u ktorých bola diagnostikovaná niektorá špecifická vývinová porucha učenia platí 

zásada, aby boli tieto poruchy objavené čo najskôr a mohli byť zahajené nápravné opatrenia. Ak to 

dovoľuje kapacita je týmto žiakom venovaná individuálna starostlivosť podľa špecificky vypracovaného 

plánu. Žiaci sú integrovaní do bežných tried. Na základe vyjadrenia pedagogicko-psychologickej poradne 

je zákonným zástupcom žiaka navrhnutá dohoda o spôsobe klasifikácie. Súčasťou starostlivosti 

o takýchto žiakov musí byť spolupráca s rodičmi. 

     

SPOSOBY HODNOTENIA ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI 

POTREBAMI 

1. Žiakom so ŠVVP je osoba so zdravotným postihnutím zdravotným, alebo sociálnym 

znevýhodnením. Zdravotným postihnutím je pre účely školských predpisov mentálne, telesné, 

zrakové alebo sluchové postihnutie, poruchy reči, autizmus alebo vývinové poruchy učenia. 

Zdravotným znevýhodnením je zdravotné oslabenie, dlhodobá choroba prípadne ľahšie zdravotné 

poruchy, ktoré vedú k poruchám učenia a správania. 

Sociálnym znevýhodnením je rodinné prostredie s nízkym sociálnym a kultúrnym postavením, 

nariadená ústavná alebo ochranná výchova. 
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2. Žiaci so ŠVVP majú právo na vytvorenie nevyhnutných podmienok pri vzdelávaní, klasifikácii 

a hodnotení. 

3. Pri hodnotení žiakov so ŠVVP sa prihliada na stupeň postihnutia. Vyučujúci rešpektujú 

odporúčania psychologických vyšetrení žiakov a uplatňujú ich pri klasifikácii a hodnotení a volia 

vhodné a primerané spôsoby získavania podkladov. 

4. U žiaka s ŠVVP rozhodne riaditeľ školy o použití slovného hodnotenia na základe žiadosti 

zákonného zástupcu žiaka. 

5. Pri zisťovaní úrovne žiakových vedomostí volí učiteľ také formy a druhy skúšania, ktoré 

zodpovedajú schopnostiam žiaka. Kontrolné práce a diktáty píšu títo žiaci po predchádzajúcej 

príprave. 

6. Vyučujúci kladie dôraz na taký druh prejavu v ktorom má žiak predpoklady podávať lepšie 

výkony. Pri klasifikácii sa nevychádza z počtu chýb, ale z počtu javov, ktoré žiak zvládol. 

7. Klasifikáciu sprevádza hodnotenie, ktoré vyjadruje pozitívne stránky výkonu, objasňuje podstatu 

neúspechu a podáva návod ako nedostatky odstraňovať. 

8. Všetky navrhované pedagogické opatrenia sa prejednávajú s rodičmi a ich súhlas alebo nesúhlas 

sa rešpektuje. 

9. V hodnotení sa prístup vyučujúceho zameriava na pozitívne výkony žiaka a tým na podporu jeho 

pozitívnej motivácie k učeniu namiesto jednostranného zdôrazňovania chýb. 

10. Spôsob hodnotenia a klasifikácie žiaka vychádza z príznakov postihnutia a uplatňuje sa vo 

všetkých vyučovacích predmetoch v ktorých sa prejavuje postihnutie žiaka na oboch stupňoch 

základnej školy 

11. Pri klasifikácii žiakov sa doporučuje uprednostniť slovné hodnotenie. Spôsob hodnotenia prejedná 

triedny učiteľ a výchovný poradca s ostatnými vyučujúcimi. Vhodným spôsobom triedny učiteľ 

oznámi ostatným žiakov  v triede podstatu individuálneho prístupu a spôsobu hodnotenia 

a klasifikácie žiaka. 

 

 

HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA  

A. V predmetoch s prevahou teoretického zamerania 

Prevahu teoretického zamerania majú jazykové spoločenskovedné, prírodovedné predmety 

a matematika. 

Pri klasifikácii v týchto predmetoch sa hodnotí ucelenosť, presnosť a trvalosť osvojenia 

požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, definícií, zákonitostí a vzťahov, kvalita a rozsah 

získaných vedomostí a schopnosť vykonávať požadované intelektuálne a motorické činnosti. 

Schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a vedomosti pri riešení teoretických a praktických úloh, 

pri výklade a hodnotení spoločenských a prírodných javov a zákonitostí. Kvalita myslenia, 

predovšetkým jeho logika, samostatnosť a tvorivosť, aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne 
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a vzťah k nim. Presnosť, výstižnosť a odborná i jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu, 

kvalita výsledkov činnosti a osvojenia účinných metód samostatného štúdia. 

B. V predmetoch s prevahou praktického zamerania 

Prevahu praktickej činnosti majú v základnej škole: pracovné vyučovanie, základy techniky 

a domácej náuky. 

Pri klasifikácii sa hodnotí vzťah k práci, k pracovnému kolektívu a k pracovným činnostiam. 

Osvojenie praktických vedomostí a návykov, zvládnutie spôsobov práce, využitie získaných 

teoretických vedomostí v praktických činnostiach a aktivita, samostatnosť tvorivosť, iniciatíva 

v praktických činnostiach. Kvalita výsledkov činnosti, organizácia vlastnej práce, udržiavanie 

poriadku na pracovisku a dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

a starostlivosti o životné prostredie.  

C. Vo vyučovacích predmetoch s prevahou výchovného zamerania 

Prevahu výchovného zamerania majú: výtvarná výchova, hudobná výchova a spev, telesná 

výchova.  

Pri klasifikácii sa hodnotí stupeň tvorivosti a samostatnosti prejavu, osvojenie potrebných 

vedomostí, skúseností, činností, a ich tvorivá aplikácia, poznanie zákonitostí daných činností a ich 

uplatňovanie vo vlastnej činnosti, kvalita prejavu, estetické vnímanie, prístup k umeleckému dielu 

a k estetike. V telesnej výchove sa musí prihliadať na zdravotný stav žiaka, jeho telesnú zdatnosť, 

výkonnosť a starostlivosť o vlastné zdravie. 

 

11. 2 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov 

 

Pre zvyšovanie efektivity práce a kvality školy má veľký význam premyslená, dôsledná a sústavná 

kontrola – jeden z rozhodujúcich nástrojov riadenia. Umožní to spoznať skutkový stav, objavovať nové, 

rozoberať a zovšeobecňovať dobré skúsenosti z práce jednotlivcov, kolektívov, čo môže byť dobrým 

zdrojom poznatkov na kvalitné ocenenie zamestnancov. 

Nebude sa chápať ako strašiak pre podriadených, ale ako prostriedok, ktorý prinesie úžitok 

zamestnancovi, ale aj škole. Kontrola bude dôkladne rozpracovaná v pláne vnútroškolskej kontroly na 

jednotlivé týždne, mesiace, aby bola pravidelná, systematická, sledovala určitý cieľ, zaberala širokú škálu 

organizácie a chodu školy.  

Jej hlavnou úlohou bude zistiť rozdiel medzi skutočnosťou a vytýčenými cieľmi práce školy. 

Podmienkou kontroly je určiť presné jej pravidlá, jej prehľadný systém, aby kontrolované subjekty vedeli, 

čo sa od nich očakáva. Kontrolou budú poverení zamestnanci od riaditeľa školy, vedúci zriadených 

úsekov školy podľa organizačného poriadku.  

Formy, metódy a prostriedky výkonu kontroly 

1. riadené rozhovory s učiteľmi, pedagogickým kolektívom, rodičovskou, žiackou, školskou radou 
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2. priame pozorovanie – denného života v škole, hospitačná činnosť 

3. nepriame pozorovanie – dotazníková metóda, hodnotenie žiackych prác, postojov žiakov, 

hodnotenie dokumentácie, analýza výsledkov klasifikácie 

4. kvalitatívne nástroje kontroly – druhy dotazníkov na vnútorné hodnotenie školy, postojov, 

názorov 

a/ samohodnotenie učiteľov, vedenia školy, žiakov 

b/ hodnotenie učiteľov žiakmi, rodičmi, vedením školy 

c/ hodnotenie školy učiteľmi, žiakmi, rodičmi 

d/ hodnotenie menežmentu školy – vonkajšie externé /inšpekcia, zriaďovateľ/ 

                                                         vnútorné interné /učiteľmi, rodičmi/ 

5. didaktické rozbory – kontrola klasifikácia učiteľa, analýza prospechu, úroveň čítania, násobilky, 

porovnávanie, interpretácia dotazníkov 

6. kvantitatívne štatistické ukazovatele – výstupy školy, ich porovnávanie 

7. didaktické testy – vstupné, polročné, výstupné, kontrolné, tematické, štandardizované, 

neštandardizované, diktáty, externé testovanie – testovanie výsledkov školy inými subjektmi /v 

rámci klubu riaditeľov, tematické inšpekcie, celoštátne testovanie 9. ročníka, Comparo/ 

 

Obsah kontroly pedagogických zamestnancov a riadených orgánov: 

- tematické plány jednotlivých predmetov 

- záznamy o práci nepovinných, voliteľných predmetov, krúžkov 

- záznamy zo zasadnutia MZ, PK 

- plán práce MZ, PK, efektivita práce metodického oddelenia 

- plán činnosti triedneho učiteľa, výchovného poradcu, vedúceho ŠKD, koordinátorov, špeciálnych 

pedagógov a iných ustanovených funkcií  

- triedne knihy, klasifikačné záznamy, katalógové listy, vysvedčenia, testy, písomné práce, 

kontrolné práce, diktáty, školské úlohy, predpísaný počet za predmet v danom školskom roku 

- poznámkové zošity žiakov, žiacke knižky, učebnice, nábytok tried, šetrenie, účasť učiteľov na 

vzdelávaní, na súťažiach, kultúrnych podujatiach, evidencia tejto účasti 

- záznamy triednych učiteľov z rodičovských združení, prezenčné listiny, počet rodičov 

- spôsob prípravy učiteľov na vyučovacie hodiny, pravidelnosť prípravy, jej metodická úroveň 

- dodržiavanie rozvrhu hodín, triednických prác, krúžkov, nepovinných predmetov 

- denné dodržiavanie pracovnej disciplíny, pracovného poriadku – dozory, nástupy na vyučovacie 

hodiny, úroveň a organizácia presunov žiakov v rámci vyučovania /odchody, nástupy/ 

 

Kontrola vyučovacieho procesu: 

- využívanie IKT vo vyučovací  

- inovácia vyučovania – prvky modernej školy, postupné zanechávanie tradičného vyučovania 
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- efektívnosť skúšania a hodnotenie žiakov, objektivita, spravodlivosť 

- sebahodnotenie a jeho využitie 

- poznanie individuálnych osobitostí žiakov 

- úroveň pedagogickej diagnostiky, triedy, žiaka, nedostatky, klady, ich riešenia 

- zapojenosť žiakov do procesu hodnotenia, jeho pravidelnosť, sústavnosť 

- metódy a formy skúšania, hodnotenia, klasifikácie 

- zvolené metódy a formy vyučovania, ich efektivita, kreativita, diferencované vyučovanie 

- využívanie moderných vyučovacích koncepcií – projektové vyučovanie, kooperatívne 

vyučovanie, problémové vyučovanie 

- úroveň naučeného učiva, metódy overenia naučeného učiva 

- efektívne využitie času vyučovacej hodiny 

- vlastné učebné pomôcky, kvalitné tvorivé didaktické hry 

- spôsob zadávania domácej úlohy k téme – diferencovaná domáca úloha, nebol čas na zadanie 

domácej úlohy, nevysvetlená, 

- klíma v triede, pracovné prostredie, poriadok, disciplína 

- rešpektovanie práv dieťaťa, humanizácia vyučovania 

- motivácia, rozprávanie, besedy, demonštrácia, pokusy, nastolenie problému 

- práca učiteľa, organizácia vyučovacej hodiny, typ hodiny 

- uplatňovanie, splnenie stanovených cieľov vyučovacej hodiny 

- aktivita žiakov – slabá, sústavná, častá, dobrá, výborná 

- zvlášť práca triedneho učiteľa – vedenie triednických prác, spôsoby konzultácií s rodičmi 

- práca s integrovanými žiakmi, talentovanými žiakmi, zaostávajúcimi žiakmi 

- estetický vzhľad tried, výzdoba NN, starostlivosť o zverený areál školy 

 

Kontrolu na škole bude vykonávať: riaditeľ školy, pedagogickí zástupcovia riaditeľa školy, 

hospodársky zástupca riaditeľa školy, vedúca ŠJ, triedni učitelia, učitelia, školník. Náplň ich kontroly je 

v obsahu a v pláne vnútroškol-skej kontroly. 

 

Hodnotenie zamestnancov 

Zamestnanci sa budú hodnotiť podľa kvality vykonanej práce, svojho konania a správania sa. 

Hodnotenie bude štandardizované, v pravidelných intervaloch /mesačne, celoročne/. 

     Pre hodnotenie budú platiť 3 základné otázky: 

1. Aký je zamestnanec? /charakter, postoje k práci, prínos alebo len ťaží/ 

2. Čo môže urobiť? /schopnosti, vedomosti, poznatky, skúsenosti, ich využitie v prospech školy/ 

3. Čo skutočne urobil za dané hodnotené obdobie? 
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Hlavným cieľom hodnotenia bude motivácia zamestnancov, vytvorenie prostredia, aby 

zamestnanci mali chuť tvorivo pracovať, aby pocítili morálnu, ale i finančnú odmenu za vykonanú prácu, 

a tým sa angažovali na vylepšení kvality práce celej školy. 

    

Hlavné kritériá hodnotenia pedagogických zamestnancov: 

1. dosahovanie kvalitných výchovno-vzdelávacích výsledkov (úspešná reprezentácia školy 

v olympiádach, pytagoriádach, súťažiach na rôznych úrovniach, vysoká %-na úspešnosť 

v inšpektorských a riaditeľských testoch) 

2. kvalita výchovno-vzdelávacieho a didaktického procesu (inovácia vyučovania, prvky modernej 

školy, zanechávanie tradičného vyučovania, využívanie IKT vo vyučovaní, prezentácie, výstupy 

a otvorené hodiny na úrovni metodických dní, klubu, školy, Poľsko, MZ, PK) 

3. organizovanie metodických dní, seminárov a prednášok na úrovni školy, vrámci MZ, PK 

(vlastná prezentácia danej témy vo vzdelávaní učiteľov, hodnotenie a klasifikácia žiackych 

písomností) 

4. organizovanie rôznych mimovyučovacích a mimoškolských aktivít na úrovni školy a triedy 

(zápis prvákov, prezentácia projektov, výstavka kníh a iné výstavky, športové odpoludnia 

a príprava žiakov na rôzne akadémie a kultúrne podujatia, besedy, a i.) 

5. zapojenie sa, vyhotovenie a realizácia celoslovenských, školských programov a projektov 

(štúdium výziev, ich príprava, vyhotovenie a realizácia aktivít v rámci projektov a programu, napr. 

Deň zem, Otvorená škola, Krok za krokom, Dopravná výchova a iné podľa POP) 

6. úspešné aktivity organizované triednymi učiteľmi nad rámec triednickej práce (exkurzie, 

školské výlety, návšteva divadla, dopravného ihriska, školské turnaje a iné aktivity 

v mimovyučovacom čase) 

7. tvorba učebných pomôcok a skvalitňovanie materiálnych podmienok z mimorozpočtových 

zdrojov školy na úrovni školy, učební a kabinetov 

8. iné aktivity vykonané zamestnancom nad rámec svojich pracovných povinností, ktorú sú 

prínosom pre školu, výchovno-vzdelávací proces a výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov 

 

11. 3 Hodnotenie školy 

 

Kvalitná práca školy v trhovom konkurenčnom prostredí predloží pred jej manažment tieto 

požiadavky: 

- škola sa stane službou jej zákazníkov /žiakov, rodičov, verejnosti/ 

- rodič už teraz má a bude mať možnosť slobodného výberu kvalitnej školy 

- novovznikajúce školy, cirkevné, súkromné a iné odčerpú žiakov, budú konkurenciou základným 

štátnym školám  
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- bude sa vyostrovať boj o žiakov ako zdroja financií 

- nároky na prácu školy sa budú zvyšovať 

Ak chce byť škola úspešná, musí podávať kvalitné výkony nepretržite. Kvalitný výkon školy, to je 

v prvom rade denná kvalita vyučovania.   

     Podmienky kvalitného vyučovania na škole budú následovné: 

1. jasné a konkrétne ciele vyučovacieho procesu v každom predmete 

2. tvorba kvalitného školského kurikula – školského vzdelávacieho programu a jeho realizácia, aby 

podporoval proces učenia sa žiakov 

3. odborný rast a ďalšie vzdelávanie učiteľov 

4. spätná väzba na prácu školy od žiakov, rodičov, zriaďovateľa a ostatnej verejnosti 

5. kvalitný a erudovaný pedagogický zbor na škole 

6. pravidelné hodnotenie kvality práce školy, poukázanie na jej silné stránky a ich sústavné 

posilňovanie, poukázanie na slabé stránky a nedostatky v práci  ich včasná eliminácia,  

 

     Škola a kvalita jej práce sa bude hodnotiť v dvoch úrovniach: 

1. interné hodnotenie – vedením školy, učiteľmi, zamestnancami 

2. externé hodnotenie – žiaci, rodičia, zriaďovateľ, inšpekcia, absolventi školy, verejnosť. 

 

Kritériom pre nás, zamestnancov školy bude: 

- spokojnosť žiakov, rodičov aj samotných učiteľov s prácou školy a dosiahnutie kvalitných 

výsledkov 

- veľmi dobré externé hodnotenie od štátnej školskej inšpekcie a iných celoštátnych testovacích 

inštitúcií 

Kvalitatívne indikátory na zisťovanie kvality práce školy budú: 

1. dotazníky pre žiakov a rodičov 

2. analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach 

3. analýza dosiahnutých vyučovacích výsledkov 

4. SWOT analýza v koncoročnej správe 
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12. VZDELÁVACIE ŠTANDARDY 

 

Jednou z výrazných zmien, ktoré sú súčasťou nového procesu vzdelávania je dôslednejšie 

zameranie na výstup zo vzdelávania. Dôležité je, aby bol jasne sformulovaný výstup a zdôvodnené 

zaradenie obsahu vzdelávania. Je to štruktúrovaný popis spôsobilostí. Vzdelávanie je vtedy úspešné, ak 

vieme, k akým cieľom podľa požiadaviek majú žiaci dospieť. Preto sa v Štátnom vzdelávacom programe 

kladie dôraz na formulovanie požiadaviek na výstup z témy, z ročníka alebo celého stupňa podľa 

charakteru predmetu. Požiadavky na výstup sú sformulované v časti programu s názvom „vzdelávací 

štandard“. 

Vzdelávací štandard sa skladá z dvoch častí: obsahový štandard a výkonový štandard. Obsahová 

časť vzdelávacieho štandardu určuje minimálny obsah vzdelávania. Jeho hlavným cieľom je zjednocovať, 

koordinovať, resp.  zabezpečovať kompatibilitu minimálneho obsahu vzdelávania na všetkých školách. 

Obsahovú časť tvorí učivo, ktoré je všetkými žiakmi osvojiteľné. Učivo je formulované v štyroch 

kategóriách: faktuálne poznatky – základný prvok poznania, ktorý žiaci musia vedieť, aby boli 

oboznámení s určitou disciplínou poznania alebo aby v nej mohli riešiť vedné problémy, konceptuálne 

poznatky – vzájomné vzťahy medzi poznatkami. Procedurálne poznatky – ako niečo urobiť, metódy 

skúmania, metakognitívne poznatky – kognície vo všeobecnosti. 

Výkonová časť je formulácia výkonov, ktorá určuje, na akej úrovni má žiak dané minimálne učivo 

ovládať a čo má vykonať. Výkonový štandard je formulovaný v podobe operacionalizovaných cieľov, to 

znamená je uvádzaný aktívnymi slovesami, ktoré zároveň vyjadrujú úroveň osvojenia. Jednotlivé úrovne 

výstupov sú zamerané na kompetencie – to znamená kombináciu vedomostí, zručností a schopností. 

Jednotlivé úrovne sledujú rozvíjanie poznávacích schopností: spoznať alebo znovu vybaviť si informácie 

z dlhodobej pamäte, porozumieť a konštruovať, aplikovať, analyzovať, vyhodnocovať a schopnosť tvoriť. 

Je požiadavkou na výstup zo stupňa vzdelania a zároveň požiadavkou na vstup pri ďalšom stupni 

vzdelania.  
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13. PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE CHODU ŠKOLY 

 

Realizácia Štátneho vzdelávacieho programu vo výchovno-vzdelávacom procese si vyžaduje 

zodpovedajúce personálne podmienky, ktoré by zabezpečili efektívnosť vzdelávania a vytváranie 

spolupracujúcich sociálnych vzťahov medzi účastníkmi procesu vzdelávania. Ide o nasledujúce cieľové 

podmienky, ku ktorým majú školy smerovať. 

Pedagogickí zamestnanci: 

- spĺňajú kvalifikačné požiadavky stanovené zákonom, 

- preukazujú odborné a pedagogicko-psychologické spôsobilosti, ktoré využívajú pri pedagogickej 

komunikácii, motivácii žiakov, ich diagnostikovaní, hodnotení, pozitívnom riadení triedy 

a udržaní neformálnej disciplíny, 

- riadia svoj sebarozvoj a celoživotné učenie v odbornej oblasti a osobnostnom raste, 

- sú ako súčasť kolektívu schopní vzájomnej efektívnej a ľudsky podporujúcej komunikácie, 

spolupráce, práce v tímoch a kooperatívneho riešenia problémov 

 

Vedúci pedagogickí zamestnanci: 

- svojimi manažérskymi spôsobilosťami vytvárajú predpoklady pre fungujúce, motivované 

spolupracujúce spoločenstvo v škole s náročnou profesionálnou klímou a podporujúcim 

prostredím, 

- vytvárajú podmienky pre svoj odborný a osobnostný rast, ako aj všetkých členov kolektívu 

vzhľadom na ich osobný záujem a potreby školy. 

 

Odbornú pomoc žiakom a rodičom poskytujú: 

- špeciálny pedagóg, psychológ, asistent učiteľa a ďalší špecialisti podľa potreby. 
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14. MATERIÁLNO-TECHNICKÉ A PRIESTOROVÉ ZABEZPEČENIE 

 

Dôležitou súčasťou pre realizovanie Štátneho vzdelávacieho programu je primerané materiálno-

technické a priestorové vybavenie školy: 

- učebne /triedy/ vybavené viacúčelovým a funkčným zariadením, 

- špeciálne učebne a priestory /v súlade so vzdelávacím obsahom školy/, 

- učebňu/ne s upraveným bezpečným povrchom pre potreby telesnej výchovy vybavené potrebným 

náradím a cvičebným náčiním, 

- pracovné učebne s potrebným vybavením, 

- informačno-komunikačné centrum /knižnica, učebňa informatiky/, 

- priestory pre aktívne využitie voľného času, relaxáciu a spoločné činnosti, 

- priestory pre hromadné stretávanie žiakov celej školy alebo tried, učiteľov, rodičov, 

- priestory pre záujmovú činnosť po vyučovaní /školský klub, krúžková a klubová činnosť/, 

- priestory pre prípravnú prácu učiteľa, jeho relaxáciu, priestory pre uloženie pomôcok, 

- priestory pre vedenie školy a potrebných nepedagogických pracovníkov s príslušným vybavením 

/miestnosť riaditeľa, zástupcu, hospodára, správcu siete a pod./ s náležitým zariadením 

a vybavením, 

- priestory pre odkladanie odevov a obuvi /šatne/, 

- priestory pre hygienu žiakov a učiteľov, spoločné stravovanie, pre riešenie zdravotných 

problémov, 

- ďalšie pomocné priestory pre zaistenie chodu školy, 

- ďalej učebnice, didaktické pomôcky, informačná a komunikačná technika, ďalšie potreby 

a pomôcky. 

 

 

 


