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Stratégia školy, vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy   

a vzdelávania 

 

 Koncepcia rozvoja Základnej školy s materskou školou v Jure nad Hronom je postavená na 

akceptácii cieľov základných školských dokumentov, predovšetkým Štátneho vzdelávacieho 

programu pre stupeň vzdelania ISCED 1 a ISCED 2, Národného programu výchovy a vzdelávania 

v SR na najbližších 15 až 20 rokov, správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach, z vnútornej analýzy aktuálneho stavu školy ( SWOT analýzy ), doterajšej orientácie, 

tradíciách a podmienkach školy a na rešpektovaní podnetov a návrhov rodičovskej verejnosti, rady 

školy, pedagógov a žiakov školy. 

Poslaním našej školy nie je len odovzdávať vedomosti a pripravovať našich žiakov na 

štúdium na stredné a odborné školy, ale aj formovať ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických 

a ľudských princípov. Škola sa stane otvorenou inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov 

a širokú verejnosť s ponukou rôznej vzdelávacej a spoločenskej činnosti.   

Naša škola má nielen vzdelávať, ale aj vychovávať. Naše ciele v systéme výchovy 

a vzdelávania spočívajú v cieľavedomom a systematickom rozvoji poznávacích schopností, 

emocionálnej zrelosti žiaka, motivácie k sústavnému zdokonaľovaniu sa, prosociálneho správania, 

etiky, sebaregulácie ako vyjadrenia schopnosti prevziať zodpovednosť za seba a svoj rozvoj 

a tvorivosť.  

 

   

Klady a nedostatky úrovne výchovy a vzdelávania (SWOT analýza) 

Na základe doterajších skúseností, poznania prostredia školy, rozhovorov s rodičmi ,žiakmi 

i kolegami sú riziká a šance našej školy v závislosti od vnútorných i vonkajších podmienok: 

1. Silné stránky školy 

❖ škola rodinného typu 

❖ klíma v škole 

❖ samostatne tvoriví učitelia 



❖ flexibilný pedagogický zbor 

❖ vynikajúce výsledky v práci s talentovanou mládežou 

❖ dobrá vybavenosť školy počítačmi, IKT, učebňou biológie 

❖ zavádzanie progresívnych metód aktívna práca s interaktívnymi tabuľami 

❖ skúsenosti s využívania IKT vo vyučovaní všetkých predmetov 

❖ spolupráca školy s rôznymi inštitúciami 

❖ kvalitné vybavenie školy učebnými pomôckami 

❖ starostlivosť o žiakov s ŠVVP 

❖ počítačová gramotnosť učiteľov 

❖ tradícia organizovania rôznych podujatí: Dní otvorených dverí, organizácia 

súťaží, kultúrne, spoločenské a športové podujatia organizované školou  

❖ spolupráca s materskou školou 

❖ emotívna naviazanosť pracovníkov na tradíciu školy a obce 

❖ vydávanie školského časopisu 

❖ estetická úprava interiérov 

❖ dosahované výchovno-vzdelávacie výsledky  

❖ spolupráca so zriaďovateľom, Obecným úradom v Jure nad Hronom, Radou 

školy, Radou rodičov, materskou školou, okolitými obcami 

❖ funkčné a konštruktívne vzťahy vedenia školy a pedagogických 

zamestnancov 

❖ vysoké percento úspešnosti prijatia žiakov na stredné školy 

❖ vlastná web stránka školy   

❖ lyžiarske kurzy, plavecké výcviky, školy v prírode, exkurzie 

❖ protidrogová prevencia 

❖ zapájanie sa do projektov podporujúcich a modernizujúcich školu 

❖ skúsenosti s realizáciou domácich projektov 

❖ kvalitné vybavenie školy pomôckami 

2. Slabé stránky školy 

Ako istý nedostatok pociťujeme : 

❖ nedostatočnú vnútornú motiváciu časti žiakov 

❖ nedostatočné zručnosti učiteľov vo využívaní autoevalvačných metód 



❖ slabý záujem rodičov o dianie v škole 

❖ klesajúci počet žiakov a s tým súvisiace financovanie 

3. Príležitosti  

❖ možnosť vypracovať vlastný školský vzdelávací program 

❖ možnosť získavať mimorozpočtové zdroje 

❖ možnosť zapájať sa do rôznych súťaží 

❖ potenciál zamestnancov školy 

❖ vzdelávanie pedagogických i nepedagogických zamestnancov 

4. Ohrozenia 

❖ nestále legislatívne prostredie 

❖ nedostatočné finančné a spoločenské ocenenie učiteľa 

❖ nekoncepčná práca v oblasti reforiem školstva 

❖ nedostatok kvalitných učebníc, pracovných listov a metodických materiálov 

❖ demografický vývoj 

❖ nepriaznivá ekonomická situácia v niektorých rodinách 

❖ trend znižovania nárokov na absolventov základných škôl  pri prijímaní na stredné 

školy a s  tým súvisiaca klesajúca motivácia žiakov k dosahovaniu výborných výsledkov vo 

vyučovaní 

❖  

 Nosnou myšlienkou návrhu koncepcie rozvoja školy, jej dlhodobého smeru rozvoja a 

napredovania je vízia školy ( školy, akou sa chceme stať ): 

„ Škola pre každého” . 

 

  Ciele výchovy a vzdelávania orientované na vytváranie predpokladov celoživotného 

vzdelávania sú zamerané na: 

 

A. Oblasť vzdelávania a výchovy 

V školskom vzdelávacom programe sa sústrediť na rozvoj kľúčových spôsobilostí: 



❖ spôsobilosti k celoživotnému učeniu sa, 

❖ sociálne komunikačné spôsobilosti, 

❖ spôsobilosť riešiť problémy, 

❖ spôsobilosti občianske, sociálne a personálne, digitálne, 

❖ spôsobilosti vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry, 

❖ spôsobilosť uplatňovať základy matematického myslenia a základné 

schopnosti v oblasti vedy a techniky, 

❖ spôsobilosti smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti. 

 

V období rokov 2016 – 2021 sa sústrediť hlavne na 

nasledovné  ciele: 

❖ vytvárať podmienky na rozvíjanie schopností žiakov v oblasti počítačovej 

gramotnosti  (zapojiť žiakov do tvorby projektov s využitím IKT, internet využívať vo 

vyučovacom procese ako zdroj informácií, vytvárať dobré personálne a materiálne 

podmienky v uvedenej oblasti) . 

❖ vytvárať podmienky na kvalitné vzdelávanie cudzieho jazyka  –  ako druhý 

jazyk ponúknuť nemecký, podľa záujmu žiakov a rodičov. Ponúknuť žiakom školy 

záujmové útvary zamerané na rozvoj cudzieho jazyka,  zapojiť žiakov do predmetových 

olympiád v cudzom jazyku. 

❖ zorganizovať interné vzdelávanie na rozvoj čitateľskej gramotnosti - 

otvorené hodiny orientovať na metódy rozvoja čitateľskej gramotnosti, doplnenie školskej 

knižnice, vytvorenie dostatočne veľkého priestoru a využívať ju ako centrum rozvoja 

čitateľských zručností nielen počas vyučovacích hodín literatúry, ale aj mimo vyučovacích 

aktivít s cieľom rozvoja komunikačnej spôsobilosti a čitateľskej gramotnosti žiakov 

❖ vo zvýšenej miere rozvíjať športové nadanie žiakov školy, zabezpečiť účasť 

na okresných, prípadne krajských a celoštátnych pretekoch.   Organizovať školské súťaže 

v rôznych, aj zábavných pohybových hrách.  Pre menej pohybovo nadaných žiakov zaviesť 

krúžok rôznych drobných pohybových aktivít. 

❖ zvýšenú pozornosť venovať prírodovedným predmetom, zamerať sa na 

projektové vyučovanie, zadávať problémové úlohy, preferovať skupinovú ale i samostatnú 

prácu. 



❖ zohľadniť aj individuálne potreby jednotlivých žiakov, stupeň rozvoja ich 

poznávacích schopností, zameranie a ašpirácie vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami a žiakov s nadaním diferencovanými úlohami. 

❖ vo výchovno-vzdelávacom procese zavádzať aktivačné, motivačné a kreatívne 

metódy, preferovať nedirektívne vedenie vyučovacích hodín, pozitívnu motiváciu, frontálne 

vyučovanie nahrádzať skupinovým a samostatným, zvýšiť názornosť vyučovania pomocou IKT, 

uplatňovať diferencovaný prístup k žiakom, vzťah učiteľ – žiak založiť na vzájomnej úcte, 

rešpektovaní a spolupráci. 

Posilnenie výchovnej funkcie školy so zámerom: 

❖ umožniť všetkým žiakom prístup ku kvalitnému záujmovému vzdelávaniu 

a voľnočasovým aktivitám, najmä žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia ako formy 

prevencie sociálno-patologických javov a podchytenia nadaných a talentovaných jedincov 

❖ vytvárať motiváciu k učeniu, ktorá žiakom umožní pokračovať nielen v ďalšom 

vzdelávaní, ale v rozvoji vlastnej osobnosti 

❖ podporovať špecifické záujmy, schopnosti a nadania žiakov 

❖ formovať ucelený názor na svet a vzťah k životnému prostrediu 

❖ vytvárať vzťah k základným ľudským hodnotám ako je úcta a dôvera, sloboda 

a zodpovednosť, spolupráca a kooperácia, komunikácia a tolerancia 

❖ poskytovať čo najväčšie množstvo príležitostí, podnetov a možností v oblasti 

záujmovej činnosti 

❖ poskytovať pre žiakov a širokú verejnosť ponuku vzdelávacích služieb vo voľnom 

čase 

 

Realizáciu stratégie rozvoja školy s dôrazom na: 

a)   prípravu a tvorbu vlastného školského vzdelávacieho programu 

s cieľom: 

❖ uplatňovať nové metódy a formy vyučovania zavádzaním aktívneho učenia, 

realizáciou medzipredmetovej integrácie, propagáciou a zavádzaním projektového 

a programového vyučovania 



❖ zabezpečiť kvalitné vyučovanie  cudzieho jazyka v našom dobre 

vybavenom  jazykovom laboratóriu, získavať ďalších kvalifikovaných učiteľov pre výučbu 

cudzích jazykov  

❖ skvalitniť výučbu informačných a komunikačných technológií v dvoch 

učebniach informatiky, podporovať ďalšie vzdelávania učiteľov v oblasti informačných 

technológií 

❖ zohľadniť potreby a individuálne možnosti žiakov pri dosahovaní 

základného vzdelania  

❖ zabezpečiť variabilitu a individualizáciu výučby 

❖ rozvíjať špecifické záujmy žiakov 

❖ vytvárať priaznivé sociálne, emocionálne a pracovné prostredie v 

teoretickom a praktickom vyučovaní 

❖ zavádzať progresívne zmeny v hodnotení žiakov  

❖ zachovávať prirodzené heterogénne skupiny vo vzdelávaní 

  

b)   posilnene úlohy a motivácie učiteľov , ich profesijný a osobný 

rozvoj s cieľom: 

❖ rozvíjať a posilňovať kvalitný pedagogický zbor jeho stabilizáciou 

❖ podporovať a zabezpečovať ďalší odborný rozvoj a vzdelávanie učiteľov 

❖ rozvíjať hodnotenie a sebahodnotenie vlastnej práce a dosiahnutých 

výsledkov   

  

c)  podporu talentu, osobnosti a záujmu každého žiaka s cieľom: 

❖ rozvíjať edukačný proces na báze skvalitňovania vzťahov medzi učiteľom - 

žiakom – rodičom 

❖ rozvíjať tímovú spoluprácu medzi žiakmi budovaním prostredia tolerancie a 

radosti z úspechov  

❖ vytvárať prostredie školy založené na tvorivo-humánnom a poznatkovo-

hodnotovom prístupe i vzdelávaní s dôrazom na aktivitu a slobodu osobnosti žiaka 



❖ odstraňovať prejavy šikanovania, diskriminácie, násilia, xenofóbie, rasizmu 

a intolerancie v súlade s Chartou základných ľudských práv  a slobôd 

❖ viesť žiakov k zmysluplnej komunikácii a vyjadreniu svojho názoru 

❖ zapájať sa do projektov zameraných nielen na rozvoj školy, ale aj na osvojenie si 

takých vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré žiakom prispejú k ich uplatneniu sa na trhu práce 

na Slovensku a v krajinách Európskej únie a k motivácii pre celoživotné vzdelávanie sa 

❖ nadväzovať spoluprácu  s rôznymi školami  doma i v zahraničí 

❖ presadzovať zdravý životný štýl 

❖ vytvárať širokú ponuku športových, záujmových a voľnočasových aktivít 

❖ vytvárať fungujúci a motivačný systém merania výsledkov vzdelávania 

 

d) skvalitnenie spolupráce so sociálnymi partnermi, verejnosťou a 

ostatnými školami na princípe partnerstva s cieľom: 

❖ zapojiť rodičov do procesu školy najmä v oblasti záujmového vzdelávania 

a voľnočasových aktivít 

❖ vytvárať spoluprácu so školami doma i v zahraničí a vymieňať si vzájomne 

skúseností a poznatky 

❖ rozvíjať spoluprácu s nadáciami, rôznymi organizáciami a účelovo zameranými 

útvarmi na zabezpečenie potrieb žiakov 

❖ rozvíjať spoluprácu s MŠ  

  

e)  zlepšenie estetického prostredia budovy školy a najbližšieho okolia 

s cieľom: 

❖ zlepšiť prostredie v triedach a spoločných priestoroch školy 

❖ zrekonštruovať  zovňajšok školy ako i hygienické priestory školy 

❖ upraviť vybrané triedy na rozšírenie doplnkových činností školy vzhľadom na 

realizáciu kurzov pre verejnosť, zabezpečenie školení a iných vzdelávacích akcií 

❖ využiť materiálno-technický a ľudský potenciál pre získanie doplnkových 

finančných zdrojov, reagovať na vypísané granty a projekty   



❖ pravidelne sa starať o úpravu okolia školy 

B. Oblasť podmienok školy 

a) Personálne podmienky 

V súlade s plnením výchovno-vzdelávacích cieľov školského vzdelávacieho 

programu: 

❖ pre všetkých zamestnancov školy zabezpečiť dobré pracovné podmienky, 

rozvíjať dobré medziľudské vzťahy na báze otvorenej komunikácie s jasne definovanými 

kompetenciami a vymedzenými úlohami na partnerskom, ľudskom a demokratickom 

prístupe, 

❖ vytvárať podmienky pre ďalšie vzdelávanie učiteľov (informačné 

kompetencie, rozvoj kľúčových spôsobilostí, rozvoj čitateľskej gramotnosti, 1. a 2. 

kvalifikačná skúška, formy špecializačného a inovačného štúdia, prehlbovanie odbornosti 

a odborného rastu pedagógov školy), 

❖ zabezpečiť zvýšenú spoluprácu so  špeciálnymi pedagógmi 

b) Materiálno – technické podmienky 

❖ podľa finančných možností každoročne obnovovať didaktické prostriedky a 

zabezpečiť učebné pomôcky pre jednotlivé predmety, 

❖ vytvoriť väčší priestor na školskú knižnicu, 

❖ vytvárať podmienky pre bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov a 

zamestnancov. 

c) Získavanie finančných zdrojov z rozpočtových prostriedkov 

❖ vypracovaním projektov na základe výziev predovšetkým MŠ SR ale aj 

iných 

❖ formou pomoci od  Rady rodičovského združenia  (finančné dary rodičov 

žiakov, zber  papiera, žiariviek a batérií ) 

 

 



C. Oblasť spolupráce školy s inými subjektmi 

Spolupráca školy a rodiny má výrazný vplyv na školskú úspešnosť detí. Dobrá vzájomná 

spolupráca zlepšuje motiváciu žiakov k učeniu a ich disciplínu v procese výchovy a vzdelávania a 

zvyšuje študijnú výkonnosť detí. 

V rámci zlepšenia vzťahov: 

❖ informovať rodičov o školskom vzdelávacom programe, inovačných programoch, 

učebných plánoch, školskom poriadku a interných smerniciach školy týkajúcich sa žiakov a ich 

rodičov, 

❖ naďalej spolupracovať so zriaďovateľom pri budovaní ihrísk, pri opravách a 

renováciách školskej budovy a pri organizovaní kultúrnych, športových a iných aktivít 

organizovaných školou, 

❖ organizovať dni otvorených dverí, podujatia: Vítanie prvákov, Rozlúčka s 

deviatakmi, Deň matiek, akadémie, tvorivé dielne (využiť profesijné možnosti rodičov), 

❖ prostredníctvom webovej stránky školy poskytovať rodičom významné informácie 

o škole, o štruktúre výchovno-vzdelávacieho procesu, podujatiach, živote školy, 

❖ získavať vedúcich krúžkov z radov rodičov i ostatných občanov, ich pomoc využiť 

aj pri organizovaní iných mimoškolských aktivít (kultúrne a spoločenské akcie, športové podujatia, 

Deň detí),·   

❖ oslovovať podnikateľov s cieľom získať finančné prostriedky na vylepšenie 

podmienok pre prácu žiakov i učiteľov (sponzorské dary), 

❖ sústavne venovať zvýšenú pozornosť žiakom s poruchami učenia a správania, v tejto 

oblasti spolupracovať s CPPP a P v Leviciach, Policajným zborom a Úradom práce, sociálnych 

vecí a rodiny v Leviciach, 

❖ spolupracovať s  materskou školou organizovaním projektových dní, krúžku 

logopédie, anglického jazyka a v oblasti športu, 

 

D. Oblasť spolupráce s radou rodičovského združenia a s radou školy: 

❖ budovať na báze rovnocenného partnerstva, ako možnosti získavania spätnej väzby o 

kvalite školy, v oblasti strategického plánovania a pomoci škole.  

 



E. Oblasť spolupráce so zriaďovateľom: 

❖ tvorba projektov, 

❖ poskytovanie informácií o živote školy, 

❖ pozvania na významné podujatia školy, 

❖ účasť žiakov na podujatiach organizovaných zriaďovateľom , 

❖ riešenie technického stavu budovy školy a telocvične, 

 

F. Oblasť spolupráce s inými subjektmi: 

❖ Mestská polícia – preventívny program - dopravná výchova 

❖ Múzeum 

❖ Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie 

❖ Spolupracovať s mestskou knižnicou, CVČ v Leviciach pri organizovaní 

záujmových a kultúrnych aktivít pre žiakov 

❖ Naďalej oslovovať podnikateľov s cieľom získať finančné prostriedky na 

vylepšenie podmienok pre prácu žiakov i učiteľov (sponzorské dary) 

❖ Sústavne venovať zvýšenú pozornosť žiakom s poruchami učenia a 

správania, v tejto oblasti spolupracovať s CPPP a P v Leviciach a Úradom práce, sociálnych 

vecí a rodiny v Leviciach. 

  

Plánované aktivity školy 

     Dosahovanie požadovaných aktivít a vhodná prezentácia školy sú výsledkom 

kvality vzdelávania. Škola sa bude snažiť v priebehu ďalších rokov vytvoriť a zabezpečiť 

všetky podmienky pre skvalitnenie života na škole. 

 

 

Národné projekty 

     Projekčná činnosť je súčasťou vzdelávacieho procesu. Zaraďovanie projektov 

rôznych časových dĺžok a foriem prebieha v jednotlivých predmetoch aktuálne v závislosti 

na možnostiach a danom učive. Naša škola dlhodobo využíva možnosti rozvojových 

projektov MŠ SR: 

❖ Protidrogový program   



❖ Ekologický a sociálny program  

❖ Projekty v rámci EU  

❖ Športové projekty  

❖ Projekty IKT 

❖ Deň Zeme 

❖ Deň otvorených dverí 

❖ Deň športu 

❖ Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

❖ Infovek 

 

Charakteristika školy 

1.1  Veľkosť školy 

  Základná škola je štátna plnoorganizovaná vidiecka škola s právnou subjektivitou s 

vyučovacím jazykom slovenským, v spoločnom právnom subjekte s materskou školou. Právnu 

subjektivitu získala 1.2. 2009. Má 9 ročníkov, v každom ročníku je jedna trieda. Kapacita ZŠ je 

250 žiakov. Súčasťou školy je ŠKD, ŠJ a MŠ. Materská škola s  jednou triedou je tiež súčasťou 

školy.  

Budova školy je dvojposchodová, vybudovaná a daná do používania v roku 1960. 

Spojovacou chodbou je prepojená s telocvičňou. V budove sa nachádzajú na zníženom  prízemí 

šatne, školské dielne, kabinety a sklad učebníc. Na 1. poschodí  riaditeľňa, zborovňa, 3 učebne, 

sociálne zariadenia, priestory materskej školy a školská kuchyňa s jedálňou a miestnosť pre ŠKD. 

Učebne výpočtovej techniky, učebňa biológie, jazyková učebňa, 7 tried a priestranná chodba sa 

nachádzajú na 2. poschodí. Škola má rozvod ústredného kúrenia s plynovou kotolňou. Objekt 

základnej školy sa nachádza v tichom prostredí s množstvom zelene. Vstup do areálu je umožnený 

4 bránami.  

V areáli školy sa nachádza budova bývalej jedálne v súčasnosti využívaná, ako priestor pre 

stolnotenisový záujmový útvar. Priestor pre materskú školu s pieskoviskom a preliezkami, park 

s drevinami a trávnaté ihrisko. 

  

 

 



 

1.2  Charakteristika žiakov 

  

Obec Jur nad Hronom má okolo 1000 obyvateľov. Školu navštevuje v priemere 93 

žiakov. Na druhom  stupni vo veku od 11 do 15 rokov evidujeme približne 50 žiakov. 

Okrem detí z Juru nad Hronom školu navštevujú aj žiaci zo spádových obcí Starý Hrádok, 

Žemliare, Šárovce, Mýtne Ludany - Dobogov, Dolná Seč.  

V škole sa vyučujú aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Škola úzko spolupracuje s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva 

v Leviciach. Vyučujúce majú dobré skúsenosti s vypracovávaním individuálnych 

vzdelávacích programov a plánov, podľa ktorých sú niektorí z uvedených žiakov 

vzdelávaní. 

Nadaní žiaci v umeleckej i športovej oblasti reprezentujú školu v súťažiach na 

celoslovenskej úrovni. Škola im vytvára vhodné podmienky na rozvoj ich nadania 

prostredníctvom záujmovej činnosti. 

  

1.3  Charakteristika pedagogického zboru 

  

Vedúcimi zamestnancami školy sú riaditeľka školy, zástupkyňa riaditeľa pre 

materskú školu. Ďalšími členmi pedagogického zboru sú vychovávateľka ŠKD, triedne 

učiteľky a ostatní vyučujúci, 1 asistentka, a  2 zástupcovia cirkví. Pedagogickú a odbornú 

spôsobilosť majú všetci pedagogickí zamestnanci. Na prvom stupni vyučujú štyria 

kvalifikovaní vyučujúci a na druhom stupni vyučuje šesť pedagógov. Vykonávajú tiež 

funkciu koordinátorov, vedúcich kabinetných zbierok, školskej knižnice a záujmových 

krúžkov.  

 Kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov:  

 

Meno a priezvisko  Dosiahnuté  

vzdelanie 

Aprobácia  Kvalifikač. 

skúška  

   Kred. Prebiehajúce 

ďalšie 

vzdelávanie 

Mgr. Soňa Nováková VŠ Učiteľ. pre 1. 

st. ZŠ, 

EV,INF,ANJ 

II. 12% Funkčné 

vzdelávanie 



Mgr. Agneša Mazúrová VŠ MAT I. - 
 

Mgr. Adela Brezinská VŠ SJL, OBN, 

MDV  

I. 6% 
 

Mgr. Martina Homolová VŠ NAV, MDV - - Kvalif. 

štúdium 

Fyzika 

Mgr.Ingrid  Modrovičová VŠ Učiteľ. pre 1. 

st. ZŠ   NEJ 

- 12% 
 

Mgr. Helena Vojteková VŠ DEJ, OBN, 

TSV 

I. 6% II. Atestačná 

skúška 

Mgr. Mária Vetorová VŠ Učiteľ. pre 1. 

st. ZŠ, logop., 

IFV 

- 6% 
 

Mgr.Ingrid   Májeková VŠ ANJ, VYV - - 
 

Ing. Vojtech Škuta VŠ BIO, THD I. 12% 
 

Mgr. Magdaléna Drvotová VŠ SJL,TVS,ETV I. - - 

Mgr. Turčanová Marta VŠ Prim. a elem. 

pedagogika 

- 6% - 

Mgr. Zita Garaiová VŠ NAV - - - 

Mgr. Ľubomír Trnavský VŠ NAV - - - 

 

 

Personálne obsadenie školy, funkcií: 

Riaditeľka základnej školy s materskou školou – Mgr. Soňa Nováková  

Zástupkyňa riaditeľa pre materskú  školu – Horváthová  Lýdia 

 

 

Dlhodobé a krátkodobé projekty 

Keďže sme škola s malým počtom žiakov, nie je nám umožnené zapojiť sa do projektov 

v rámci Európskej únie. Podarilo sa nám  zapojiť  do projektov:             

 Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ,   

Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych 

komunít    

Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania              

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva. 



Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických 

javov v školskom prostredí . Digi škola. PV odborne.     

 

Celoškolské projekty 

   Projekty dotvárajú obsah vzdelávacieho procesu ročníkov aj celej školy. 

Zaraďované formy projektov sú: triedne, ročníkové /krátkodobé, celoročné/ a celoškolské 

/taktiež krátkodobé i celoročné/. Príprava, realizácia, výstupy a evaluácia projektov zvyšuje 

efektivitu vyučovacieho procesu, motivuje žiakov a podporuje spoluprácu všetkých 

pedagógov a žiakov. 

 Zaraďovanie projektov rôznych časových dĺžok a foriem prebieha v jednotlivých 

predmetoch aktuálne v závislosti na možnostiach a danom učive.  

❖ Športové projekty 

❖ Projekty IKT 

❖ Deň Zeme                  

❖ Deň otvorených dverí 

❖ Liga proti rakovine - Deň narcisov 

 

Spoločenské a kultúrne podujatia 

❖ Návšteva divadelných predstavení 

❖ Vianočný bazár 

❖ Vystúpenia pre dôchodcov 

❖ Vianočné besiedky 

❖ Akadémie 

❖ Exkurzie 

❖ Besedy 

 

Mediálna propagácia 

❖ Prezentácia školy v obci 

❖ Príspevky do regionálnych novín 

❖ Aktualizácia webovej stránky školy a na facebooku 



 Všetky aktivity sa realizujú s pedagogickými zamestnancami školy, žiakmi a sociálnymi 

partnermi podľa aktuálnej ponuky a plánu. Aktivity sú určené predovšetkým žiakom, pedagógom, 

rodičom, zamestnávateľom a širokej verejnosti. 

 

 

Žiacka školská rada 

 Žiaci sa podieľajú na riadení školy prostredníctvom žiackej školskej rady, kde 

dávajú  pripomienky k životu a organizácii školy, navrhujú a sami organizujú svoje vlastné 

aktivity, projekty. Majú vypracované vlastné stanovy, ktorými sa riadia počas celého školského 

roku. Zastupuje záujmy žiakov na našej škole, organizuje žiacke aktivity a vytvára podmienky pre 

dobrú komunikáciu a spoluprácu medzi vedením školy, učiteľmi a žiakmi. 

1.   Žiacky parlament je iniciatívnym a pomocným orgánom riaditeľky školy, ktorý 

vyjadruje záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania na základnej škole. 

2.   Poslaním žiackeho parlamentu je riešenie výchovno-vzdelávacích problémov, 

navrhovanie opatrení na zlepšenie činností v škole, hľadanie spoločných postupov v organizovaní 

mimoškolskej činnosti žiakov, alebo aj zlepšovanie vzájomných vzťahov na škole. 

 

Vlastné zameranie školy 

Školský vzdelávací program má predovšetkým kvalitne napĺňať vzdelávacie ciele a 

kompetencie ako sú uvedené v Štátnom vzdelávacom programe. Zároveň však využíva aktuálne 

možnosti školy a pedagogického zboru, rešpektuje prostredie, v ktorom sa škola nachádza a 

predovšetkým sa snaží vyjsť v ústrety požiadavkám rodičov a žiakov. Uvedomujeme si, že naši 

žiaci majú v rámci svojej individuality veľmi rôznorodé vzdelávacie potreby, ktoré chceme 

zohľadňovať. Snažíme sa v škole vytvoriť demokratickú klímu, aby sme mohli poskytnúť žiakom 

kvalitné základy moderného vzdelania. Usilujeme sa o rozvoj osobnosti každého žiaka na základe 

pochopenia a prijatia všeobecne platných mravných noriem a princípov s dôrazom na zdravý 

životný štýl s ovplyvňovaním využitia voľného času žiakov. Nezanedbateľnou súčasťou je práca 

s modernými informačno-komunikačnými technológiami.  

V súčasnosti naša škola  poskytuje žiakom kvalitné všeobecné vzdelávanie, čomu 

nasvedčujú aj výsledky celoslovenského testovania žiakov deviateho ročníka. Žiaci sú úspešní v 

ďalšom pokračovaní štúdia i v prijímaní  na stredné školy. Výraznejšie úspechy dosahujeme 



v spoločenskovedných, v prírodovedných predmetoch a vynikajúce výsledky  vo výtvarnej 

tvorbe recitačných a v športových súťažiach.  

Na základe podmienok školy a pri konzultáciách a rozhovoroch so zástupcami 

rodičov a učiteľov o zameraní školy sme sa dohodli na tom, že naša základná škola bude 

poskytovať predovšetkým všeobecné základné vzdelanie vyvážené vo všetkých oblastiach 

poznávania, pričom individuálne záujmy detí sa môžu veľmi dobre rozvíjať vo voliteľných 

predmetoch, v záujmových krúžkoch.  

V budúcnosti sa chceme zamerať na intenzívnejšie využívanie informačno-

komunikačných technológií vo vyučovaní, dôraz budeme klásť na medzipredmetové 

vzťahy a na umelecké vzdelávanie žiakov. Prioritou  našej školy bude dobré zvládnutie 

cudzích jazykov, hlavne anglického. Jazykovo zdatní ľudia vždy patrili k potrebným a 

vyhľadávaným členom spoločnosti. Iba človek, ktorý je schopný komunikovať vo 

viacerých jazykoch má možnosť uplatniť sa vo všetkých sférach modernej spoločnosti a 

nových oblastiach, ktoré zo sebou prinieslo členstvo Slovenska v EU.  

Absolvovaním primárneho a nižšieho stredného vzdelania získa žiak doklad o 

získanom vzdelaní - vysvedčenie. Absolvent programov  vzdelávania má možnosť na 

základe svojich schopností, rozhodnutia zákonného zástupcu a odporúčaní výchovného 

poradcu prihlásiť sa na štúdium na strednej škole. 

  Medzi popredné úlohy súčasnej výchovy patrí spoločenská výchova. Základným 

znakom výchovy je jej zameranosť na celú osobnosť žiaka. Chceme pripraviť 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. Cieľom školy je aj, aby sa žiaci hravou formou čo najviac dozvedeli o regióne, v 

ktorom sa narodili, alebo v ktorom žijú. K tomuto poznaniu by mala prispieť práve 

regionálna výchova. Škola chce žiakov motivovať k športovým aktivitám a vzkriesiť v nich 

radosť z pohybu aj na hodinách telesnej výchovy. Chceme rozpohybovať deti, pretože sa 

zvyšuje množstvo civilizačných chorôb u detí a mládeže.  Problém zachovania života na 

Zemi sa stáva globálnym problémom. Predmetom Environmentálna výchova chce 

škola  naučiť žiakov základom pracovných zručností, kreativite a kladnému vzťahu k 

prírode a životnému prostrediu.  



Našli sme ale zhodu v stanovení pracovných priorít. Sú predmety a výchovné prístupy, 

ktoré si zaslúžia zvláštnu pozornosť a my ako škola ich  akceptujeme, pretože sú potrebné pre dobré 

uplatnenie našich žiakov v 21. storočí: 

❖ Škola zabezpečí žiakom kvalitné základné vzdelanie. Okrem vedomostí z 

jednotlivých predmetov budujeme ich praktické zručnosti, utvárame ich postoje a hodnoty, hlavne 

porozumenie k iným, toleranciu a ohľaduplnosť. Výchovno-vzdelávaciu činnosť vedieme k tomu, 

aby boli žiaci schopní tvorivo a kriticky myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy. 

❖ Žiakov vybavíme schopnosťou komunikovať v materinskom jazyku. 

❖ Pripravíme človeka vytrvalého, schopného, pracovať v tíme. 

❖ Vedieme žiakov k tomu, aby rozvíjali svoj talent, nadanie a schopnosti, aby vedeli 

vhodným spôsobom prezentovať výsledky svojej práce. 

❖ Dosiahneme zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT žiakov v našej škole. 

❖ Umožníme žiakom rozpoznať vlastné možnosti, vytvoriť reálny obraz o živote a 

kvalite vlastnej práce, pracovať zodpovedne. Snažíme sa o to, aby každý žiak zažil úspech. 

❖ Zabezpečíme podmienky žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

tak, aby mali rovnaký prístup ku vzdelaniu. 

❖ Vedieme žiakov k zdravému životnému štýlu, k environmentálnemu cíteniu, 

k rozvoju čitateľskej gramotnosti, k poznaniu ľudských práv. 

❖ Vedieme  ich k aktivitám mimo vyučovania. Zapájame ich do kultúrneho diania 

našej obce, spojených s históriou našej obce a s hlbším porozumením environmentálnej 

problematiky regiónu. 

❖ V spolupráci s rodičmi vychovávame pracovitých, morálne zodpovedných a 

slobodných ľudí.  

Personálne zabezpečenie 

Personálne obsadenie školy, funkcií:  

Riaditeľka základnej školy s materskou školou – Mgr. Soňa Nováková 

Zástupkyňa riaditeľa pre materskú  školu – Horváthová  Lýdia 

 

1. a  2. ročník       Mgr. Vetorová  Mária  /učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ, logopédia/ 

3. a 4. ročník        Mgr. Modrovičová Ingrid  /učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ, NEJ/ 

5. ročník                Mgr. Homolová  Martina    /NAV, MDV/ 



6. ročník                Mgr. Brezinská Adela /SJL, OBN, MDV/     

7.ročník                 Mgr. Mazúrová Agneša /MAT/ 

 8.   ročník             Mgr. Májeková Ingrid /ANJ, VYV, RUS/ 

 9.  ročník              Mgr. Vojteková Helena   /DEJ, OBN, TEV/ 

  

 MŠ                      Siváková Jana 

 ŠKD                    Mgr. Turčanová Marta 

 Asistentka učiteľa: - Mgr. Magdaléna Drvotová 

Výchovný poradca – Ing. Škuta Vojtech 

Vedúca MZ pre primárne vzdelávanie                                  Mgr. Modrovičová Ingrid 

Vedúca PK Spoločensko – vednej predmet. kom. pre NSV    Mgr. Brezinská Adela    

 Vedúca PK Prírodovednej predmetovej kom. pre NSV        Mgr. Mazúrová Agneša  

Vedúca PK Výchovných predmetov                                       Mgr. Homolová Martina 

 

Školský časopis –  Mgr. Brezinská Adela 

Čitateľská gramotnosť –  Mgr. Brezinská Adela 

Prevencia drogovej závislosti a šikanovania - Mgr. Martina Homolová 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu - Mgr. Vetorová Mária 

Zdravý životný štýl - Mgr. Vetorová Mária 

Ľudské práva a práva dieťaťa - Mgr. Martina Homolová 

Školský parlament - vedenie žiakov - Mgr. Helena Vojteková 

Športové súťaže a kultúrne podujatia – Mgr. Helena Vojteková 

  

Mzdové účtovníctvo a personalistika:   Angelika Benčová 

Vedúca jedálne a hospodárka školy: Ing. Simona Füriová 

Upratovačky: Kissová Renáta, Vojteková Helena, Bogyóová Mária 

Školník: Štefan Miloszrdný 

Kuchárky: Balážová Valéria, Garajová Angelika 

BOZP a PO: p. Zomborský 

  

 



Zloženie RŠ a RR 

  

Rada školy 

  

Predseda rady školy:                           Mgr. Adela Brezinská 

Za pedagogických zamestnancov:     Jana Siváková 

Za nepedagogických zamestnancov: Ing. Simona Füriová 

Za rodičov:                 Ivan Valent 

                                    Hana Mihálková 

                                   Iveta Belecká 

Za zriaďovateľa:     Jaroslav Bodnárik 

                                   Mária Behúlová 

                                   Michal Mladoniczký 

Za obec:                    Jolana Nékyová 

  

 

Rodičovská rada 

Predseda rady rodičov:          p. Alena Valentová  

                                                  p. Hana Mihálková 

Pedagogickí zamestnanci 

❖  spĺňajú kvalifikačné požiadavky stanovené platnou legislatívou, 

❖  uplatňujú zásady tímovej práce a konštruktívneho riešenia problémov 

 

     Ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov je zabezpečované absolvovaním 

rôznych druhov priebežného vzdelávania najmä podľa potrieb školy. Odbornú pomoc žiakom 

i rodičom poskytuje výchovný poradca. Na škole pôsobí koordinátor primárnej prevencie 

drogových  závislostí,  pre ľudské práva,  výchovy k manželstvu a rodičovstvu,  zdravého 

životného štýlu, čitateľskej a finančnej gramotnosti. Mimoškolské aktivity realizujú a zabezpečujú 

okrem pedagogických zamestnancov školy aj rodičia a aktivisti z dobrovoľného hasičského zboru 

v obci Jur nad Hronom. 

Vzhľadom na neustále zmeny v legislatíve, zavádzaní informačných technológií 

a multimediálnych programov do školstva, budeme podporovať pedagogických aj 



nepedagogických zamestnancov pri ich ďalšom vzdelávaní. Prioritou bude efektívne 

využívanie PC techniky učiteľmi. Pri ďalšom vzdelávaní sa budeme riadiť ročným plánom 

kontinuálneho vzdelávania, vypracovaným pre pedagogických a nepedagogických 

zamestnancov školy. 

 

Materiálno-technické a priestorové podmienky 

  Dôležitou podmienkou pre realizovanie iŠKVP je primerané materiálno-technické 

a priestorové vybavenie školy. Na škole prebehla rozsiahla rekonštrukcia a modernizácia 

budovy školy s cieľom zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu: výmena okien, zateplenie 

budovy,  maľba stien, nová fasáda, montáž schodiskovej plošiny, nové interiérové 

vybavenie učební. Učebne pre jednotlivé triedy sú vybavené vyhovujúcim nábytkom – 

novými lavicami a stoličkami, katedrou,  interaktívnymi tabuľami. Nástenky prezentujú 

práce žiakov. Vybavenie tried dopĺňajú nástenné tabule, mapy a ostatné učebné pomôcky. 

Na štúdium cudzích jazykov máme vybudovanú jazykovú triedu. Sú zriadené odborné 

učebne na účely výučby fyziky, chémie, biológie, techniky,  ktoré sú vybavené 

interaktívnou tabuľou i množstvom učebných pomôcok slúžiacich pri výučbe daných 

predmetov. Pre predmety  Svet práce a Technika máme vybudovanú dielňu. Škola má 

vlastnú kuchyňu, jedáleň,  jednu veľkú telocvičňu v ktorej v súčasnej dobe prebieha 

rekonštrukcia. Manažment školy a hospodársky úsek má svoje priestory, učitelia využívajú 

svoje kabinety a zborovňu, ktoré sú vybavené počítačovou technikou a pripojením na 

internet .  IKT učebne, ktoré sú vybavené počítačmi pre žiakov, internetom, scanerom, 

tlačiarňou, projektorom, ktorý slúži na prezentácie, DVD rekordérom a tabletmi. Výchovný 

poradca má k dispozícii kabinet, kde sa stretáva so žiakmi, rodičmi, sociálnymi 

zamestnancami. Na prízemí školy sú výklenky pre žiacke šatne, nachádza sa tu aj  kotolňa, 

sklad a jedna dielňa pre potreby údržby a opráv na škole a registratúrna miestnosť. 

Hygienické zariadenia sú na každom poschodí.  

Priestorové vybavenie školy a materiálno-technické vybavenie učebných 

priestorov : 

 a) pre manažment školy: 

1 kancelária riaditeľa 

1 kancelária pre vedúcu jedálne 

1 kancelária pre ekonomický úsek 



1 kancelária výchovného poradcu 

  

b) pre pedagogických zamestnancov školy: 

1 zborovňa pre pedagogických zamestnancov základnej školy, 

5 kabinetov pre učiteľov - priestor pre prípravnú prácu učiteľov a odkladanie pomôcok, 

   

c) pre nepedagogických zamestnancov školy: 

oddychový priestor pre nepedagogických zamestnancov; kotolňa 

  

e) hygienické priestory: 

sociálne zariadenia pre žiakov a zamestnancov; 

šatne na odkladanie odevov a prezúvanie obuvi podľa počtu žiakov; 

  

f) odkladacie a úložné priestory pre učebné pomôcky a didaktickú techniku: 

skladové priestory; registratúra; 

  

g) informačno-komunikačné priestory: priestor pre knižnicu vybavený knižničným 

fondom, IKT zariadením a pripojením na internet; 

  

h) učebné priestory: 

učebne – 14 pre ZŠ; 

1 odborná učebňa fyziky  

1 odborná učebňa chémie a biológie 

1 odborná učebňa geografie a vlastivedy 

1 dielňa; 

1  telocvičňa;  

  

i) spoločné priestory: 

školská budova; 

školská jedáleň, 

 



Prevádzkové priestory sú na požadovanej úrovni, čistota zodpovedá zdravotno-

hygienickým požiadavkám. Rozvrh hodín a prestávok sa rešpektuje vzhľadom na reálne 

podmienky školy a psychohygienické požiadavky. 

 Veľkosť miestnosti ŠKD je menej postačujúca pre navštevujúci počet žiakov. Jej 

vybavenie je na dobrej úrovni. Kabinet ročníkov 5-9 je vybavený množstvom učebných 

pomôcok, nástenných obrazov, máp, žiackych súborov, didaktických hier, poskytujúcich 

názornosť vo vyučovaní. 

 

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove 

a vzdelávaní 

  

Nevyhnutnosťou pre realizáciu iŠVP je zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

všetkých účastníkov výchovnovzdelávacieho procesu a preto škola má vypracovaný:  

❖ Vnútorný poriadok školy- oboznámení rodičia na prvom spoločnom 

rodičovskom združení a žiaci v prvý školský deň 

❖ Organizačný poriadok školy 

❖ Prevádzkový poriadok školy  

❖ Prevádzkový poriadok učební –oboznámení žiaci na prvej vyučovacej 

hodine, zhotovený písomný záznam 

❖ Smernicu a plán na ochranu osobných údajov 

Škola zabezpečuje štruktúru pracovného režimu a odpočinku žiakov a učiteľov, 

režim vyučovania tak, aby boli dodržané zásady fyzickej a duševnej hygieny. Ich základom 

je dodržiavanie času prestávok a striedanie činností na vyučovacích hodinách, zdravé 

prostredie učební (tried) a ostatných priestorov školy podľa platných noriem – 

odpovedajúce svetlo, teplo, nehlučnosť, čistota, vetranie, hygienické vybavenie priestorov, 

primeraná veľkosť sedacieho a pracovného nábytku. 

Škola má autorizovaného bezpečnostného technika, ktorý vykonáva pravidelné 

školenia zamestnancov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a protipožiarnej ochrane. 

V predpísaných intervaloch sa vykonávajú revízie plynových zariadení, elektroinštalácie, 



bleskozvodov, hasiacich prístrojov a elektrického náradia. Zistené nedostatky sú priebežne 

odstraňované.  

Žiaci sú poučení o bezpečnom správaní sa v škole i mimo nej vždy na začiatku školského 

roka i na prvej hodine predmetov, kde je zvýšené riziko úrazu. Rovnako sú žiaci o bezpečnom 

správaní poučení pred každou školskou akciou ako je výlet, exkurzia, lyžiarsky a plavecký výcvik. 

Pravidlá bezpečného správania sa žiakov sú zakotvené v školskom poriadku. Dôležitou 

podmienkou je informovaný súhlas zákonného zástupcu. Zamestnanci školy sú pravidelne školení 

o BOZP v predpísaných termínoch – vstupné a periodické školenia pracovníkov, vedúcich 

pracovníkov a zástupcov zamestnancov. Vykonávajú sa spoločné previerky pracovísk školy pre 

oblasť BOZP s určením zistených nedostatkov a návrhom na zlepšenie zisteného stavu. Kontroluje 

sa plnenie vyplývajúce z predpisov BOZP. Hodnotia a posudzujú sa riziká v zmysle § 6 ods. 1 

písm. f) zákona č. 124/2006 Z.z. s návrhom na OOPP. Spracováva sa dokumentácia BOZP v 

zmysle platných predpisov. Spracováva sa politika BOZP, plánu realizácie politiky BOZP v zmysle 

zákona č. 124/2006 Z.z..  

     Sústavný dôraz sa kladie na dodržiavanie hygienických noriem, na stravovací a pitný 

režim. Rešpektuje sa zákaz fajčenia, pitia alkoholu a používanie iných škodlivín v škole a areáli 

školy.  

 

Škola prihliada na základné fyziologické potreby žiakov: 

❖ vhodný režim vyučovania s rešpektovaním hygieny učenia sa, striedanie 

vyučovania a prestávok, 

❖ zdravé prostredie tried a ostatných priestorov školy, zodpovedajúca svetlosť, 

teplota, nehlučnosť, čistota, vetranie priestorov, 

❖ vhodný stravovací režim zabezpečený v školskej jedálni, 

❖ pitný režim zabezpečený pitnou vodou, 

❖ žiaci sú poučovaní o bezpečnosti pri práci na začiatku školského roka, pri 

organizovaní exkurzií, výletov, v čase prázdnin, na vyučovacích predmetoch TVS, SEE,THD  

❖ v prípade úrazu sa prvá pomoc poskytuje z hľadiska materiálneho aj ľudského, úraz 

sa eviduje a zabezpečí sa kontakt s rodičmi prípadne s lekárom, 

❖ v škole je zakázané fajčiť, piť alkoholické nápoje  

❖ v škole pracujú koordinátori prevencie proti drogám, environmentálnej výchovy, 

výchovy k manželstvu a rodičovstvu a zdravotník, 



❖ zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní je 

podrobnejšie rozpracované v prevádzkovom poriadku školy. 

Profil absolventa 

Popis 

Absolvent primárneho vzdelávania našej školy má osvojené základy čitateľskej, 

pisateľskej, matematickej, prírodovednej a kultúrnej gramotnosti. Získa základy pre 

osvojenie účinných techník (celoživotného) učenia sa a pre rozvíjanie spôsobilostí. Váži si 

seba aj druhých ľudí, je spôsobilý ústretovo komunikovať a spolupracovať, je vnímavý k 

potrebám iných. Získa základy používania materinského - štátneho jazyka a cudzieho jazyka 

– anglického. Absolvent primárneho vzdelania má svojim vystupovaním a správaním sa 

šíriť dobré meno školy. Na veku primeranej úrovni disponuje nižšie uvedenými kľúčovými 

kompetenciami, ktoré vychádzajú zo vzdelávacích štandardov učebných predmetov 

a špecifických cieľov prierezových tém tohto stupňa vzdelávania.  

 

❖ Rozumie najzákladnejším slovným spojeniam v anglickom jazyku 

a dokáže ich používať. 

❖ Využíva základné matematické myslenie na riešenie praktických 

problémov v každodennom živote. 

❖ Vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení 

sa, pozná riziká spojené s využívaním internetu a médií, 

❖ Dokáže rozpoznať problém a navrhnúť spôsob riešenia. 

❖ Vie pomenovať svoje pocity (pozitívne aj negatívne), 

❖ Získava základy uplatňovania kritického myslenia pri práci s informáciami 

. 

❖ Dokáže rešpektovať názor iných (rodiča, kamaráta, učiteľa...), 

❖ Vie oceniť svoju prácu aj prácu iných (dôležitá – pozitívna orientácia), 

❖ Uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti, rešpektuje práva iných. 

❖ Dokáže aktívne  a otvorene komunikovať, váži si seba aj druhých.   

❖ Má vzťah  ku kultúrno-historickému dedičstvu, ľudovým tradíciám, 

umeniu, s ktorými sa stretáva v každodennom živote. 

https://skvp.iedu.sk/group/guest/skvp/-/skvp/11407#_evsrsskvp_WAR_evsrsskvpportlet_:evsrs-skvp-detail-form:evsrs-skvp-profil-absolventa-tabs:j_idt5969


❖ Dokáže byť tolerantný, snaží sa pochopiť druhého, pozná a toleruje jeho kultúru, 

tradície, spôsob života. 

❖ Správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám. 

❖ Dokáže aplikovať osvojené prírodovedné a spoločenskovedné poznatky vo svojej 

činnosti. 

❖   Pozná a uplatňuje účinné techniky učenia sa. 

❖ Vyjadruje sa súvisle písomnou a ústnou formou v slovenskom jazyku, ako v jazyku 

materinskom. 

 

 

Sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti) 

❖ vyjadruje sa súvisle, výstižne a kultivovane písomnou aj ústnou formou primeranou 

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 doterajších textov a bežne používaným prejavom 

neverbálnej komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať,   

❖ rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a preukazuje záujem o primeranú formu 

medzikultúrnej komunikácie,  

❖ 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. 

Kompetencie v oblasti matematického a prírodovedného myslenia 

❖ má schopnosť používať základné matematické myslenie na riešenie rôznych 

praktických problémov v každodenných situáciách a schopnosť (na rôznych úrovniach) používať 

matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely), rozvíja 

si schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré vedú k systematizácii poznatkov. 

 



Kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií 

❖ žiak vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri 

vyučovaní a učení sa,  

❖ ovláda základy potrebných počítačových aplikácií, vie používať kreslenie a 

písanie na počítači, dokáže komunikovať pomocou elektronických médií, 

❖ uvedomuje si rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, 

❖ rozumie príležitostiam a možným rizikám, ktoré sú spojené s využívaním 

internetu a mobilných telefónov.  

 

Kompetencia učiť sa  

❖ získava schopnosť sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových 

postupov, 

❖ na základe poskytovaných možností uplatňuje základy rôznych techník 

učenia sa a efektívne si osvojuje poznatky a študijné návyky,  

❖ vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom 

učení a v iných činnostiach, zlepšuje svoju vytrvalosť a iniciatívu, hodnotí svoj pokrok, 

akceptuje spätnú väzbu a uvedomuje si svoje rozvojové možnosti. 

Kompetencia riešiť problémy 

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

vie rozoznať ozajstný problém, premýšľa o jeho príčinách a navrhne riešenie 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 



❖ vytvára si pozitívny sebaobraz, ktorý podporuje žiacku sebadôveru a sebarozvoj,  

❖ uvedomuje si vlastné potreby a aktívne využíva svoje možnosti, 

❖ uvedomuje si svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti,  

❖ sústreďuje sa na kvalitu a vhodnosť svojho výberu voľných činností, aktívne si 

chráni svoje fyzické a duševné zdravie,  

❖ kontroluje vlastné konanie (vrátane násilných a sebazničujúcich modelov konania) 

a vie odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,  

❖ uvedomuje si svoje práva a povinnosti a aktívne ich realizuje, 

❖ účinne spolupracuje v skupine, podieľa sa na vytváraní triednych a celoškolských 

pravidiel, je zodpovedný a dodržiava dohody, 

❖ ochotne prijíma nové nápady, prípadne sám prichádza s novými nápadmi a 

postupmi, diskutuje o nich,  

❖ prispieva k spoločnej práci,  

❖ podieľa sa na vytváraní podporujúcej a motivujúcej sociálno-emočnej klímy v triede 

a dobrých medziľudských vzťahov. 

Kompetencia 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, 

❖ pozná základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka, 

❖ pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), 

❖ správa sa kultúrne, kultivovane, primerane okolnostiam, situáciám, sociálnym 

pozíciám a rolovým funkciám, 

❖ je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr. 



Základné vzdelanie má žiakom pomôcť utvárať a postupne rozvíjať ich kľúčové 

kompetencie ako súhrn vedomostí, spôsobilostí, schopností a hodnôt dôležitých pre rozvoj a 

uplatnenie každého člena spoločnosti, poskytnúť spoľahlivý základ ich všeobecného vzdelania. 

Absolvent primárneho vzdelávania našej školy bude pripravený na nižšie 

sekundárne vzdelávanie so zameraním na cudzie jazyky.  Bude pripravený na prácu v tíme, 

na projektové vyučovanie, na získavanie vedomostí a informácií prostredníctvom 

moderných informačno - komunikačných technológií.  

_______ 

Absolvent nižšieho stredného  vzdelávania má osvojené tieto kľúčové kompetencie 

(spôsobilosti): 

Sú založené na kľúčových spôsobilostiach (kompetentnostiach), ktoré 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 spôsobilosti 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 sa 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, 

❖ sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)  

❖ dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a 

vyjadrovaní informácií rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav 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,  

❖ kompetencie (spôsobilosti) 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, 

❖ kompetencie (spôsobilosti) 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, 

❖ 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, buduje 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 plánovaní, 

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

❖ kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti 

❖ dokáže inovovať zaužívané potupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové projekty 

so zámerom dosiahnuť ciele, a to nielen v rámci práce, 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 orientovať sa v umeleckých druhoch a štýloch a používať ich hlavné 

vyjadrovacie prostriedky, 

❖ 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, situáciám, 

❖ je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr.  

 

Profil absolventa 

Kľúčové kompetencie 

Základné požiadavky  

❖ pozná a uplatňuje účinné techniky učenia sa 

❖ vyjadruje sa súvisle písomnou aj ústnou formou, v materinskom, štátnom jazyku 

❖ rozumie najzákladnejším slovným spojeniam v anglickom jazyku a dokáže ich 

používať 

❖ využíva základné matematické myslenie na riešenie praktických problémov v 

každodenných situáciách 

❖ vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení sa, pozná 

riziká spojené s využívaním internetu a médií 

https://skvp.iedu.sk/group/guest/skvp/-/skvp/11407#_evsrsskvp_WAR_evsrsskvpportlet_:evsrs-skvp-detail-form:evsrs-skvp-profil-absolventa-tabs:j_idt5983


❖ získa základy uplatňovania kritického myslenia pri práci s informáciami 

❖ dokáže aplikovať osvojené prírodovedné a spoločenskovedné poznatky vo 

svojej činnosti, v starostlivosti o seba a druhých 

❖ rozpozná v škole a vo svojom najbližšom okolí určitý problém, premýšľa o 

jeho príčinách a vie navrhnúť riešenie podľa svojich vedomostí a skúseností 

❖ váži si seba i druhých, dokáže ústretovo komunikovať a spolupracovať 

❖ správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám 

❖ má vzťah ku kultúrno-historickému dedičstvu, ľudovým tradíciám a umeniu, 

s ktorými sa stretáva vo svojom živote 

❖ dokáže byť tolerantný, snaží sa pochopiť druhého, pozná a toleruje jeho 

kultúru, tradície, spôsob života 

❖ uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti, rešpektuje práva iných 

 

Charakteristika ŠkVP 

 Program nižšieho stredného vzdelávania (2. stupňa základnej školy) má zabezpečiť 

hladký prechod z primárneho vzdelávania na nižšie stredné vzdelanie a následne pripraviť 

absolventa na štúdium na stredných školách. Východiskom sú aktuálne skúsenosti žiaka, 

vedomosti, pojmy a záujmy, ktoré sú rozvíjané podľa jeho reálnych možností tak, aby sa dosiahol 

pevný základ pre jeho budúci akademický a sociálny úspech. Základom je priateľská a ústretová 

klíma, ktorá podnecuje žiakov k spontánnemu a tvorivému poznávaniu, konaniu, hodnoteniu a 

dorozumievaniu a podporuje celostný rozvoj ich osobnosti. 

 Program nižšieho stredného vzdelávania má pripraviť žiakov na samostatnú prácu i na 

prácu v skupinke, aby každý z nich získal pevný základ spoločného poznania a zároveň osobnej 

skúsenosti zo vzájomného ohľadu, uznania a úcty. 

 Súčasťou cieľového programu je aj včasná korekcia prípadných znevýhodnení 

(zdravotných, sociálnych a učebných) a rozpoznanie, resp. podchytenie špecifických 

potrieb, záujmov a schopností (vrátane nadania a talentu) žiakov. Dôležité je podchytenie 

žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (depistáž, diagnostika a korekcia 

prípadných znevýhodnení). 

 Hodnotenie žiakov je postavené na plnení konkrétnych a splniteľných úloh, 

je založené prevažne na diagnostikovaní a uplatňovaní osobného rozvoja žiaka. Každý žiak 



musí mať možnosť zažívať úspech a musí vedieť, že chyby a ich odstraňovanie tiež napomáhajú 

k jeho rozvoju. 

Nakoľko nová reforma školstva vyžaduje menšie počty žiakov v triedach a individuálny 

prístup k jednotlivcom, máme ako vidiecka škola na sekundárnom stupni vytvorené veľmi dobré 

podmienky na výchovu i vzdelávanie našich žiakov. 

Naša škola je výnimočná v tom, že v nej vládne rodinná atmosféra vyplývajúca z malého 

počtu žiakov, je v nej dobrá sociálna klíma a budova má výhodnú polohu.  

Škola umožňuje svojim žiakom získať dostatočné, všeobecné vedomosti a zručnosti vo 

všetkých všeobecno–vzdelávacích predmetoch. Cieľom primárneho vzdelávania je, aby si žiaci 

osvojili dobrý učebný štýl, poznali svoje silné i slabé stránky, ktoré sa stanú základom ich ďalšieho 

vzdelávania. Veľký dôraz budeme hneď od začiatku klásť na vytvorenie dobrého tímu v triede, na 

rozvíjanie sebapoznania a sebahodnotenia žiaka. Škola dá každému žiakovi šancu, aby sa rozvíjal 

podľa svojich schopností, aby mu bolo umožnené zažiť úspech.  

 

Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie 

dokladu o získanom vzdelaní 

Podľa § 16 Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. 

 

Primárne vzdelanie 

❖ žiak získa úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho 

programu pre 1.stupeň/ ISCED 1 

❖ získa žiak s mentálnym postihnutím  ( variant A) absolvovaním posledného ročníka 

ZŠ.  

Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou: ,,Žiak získal primárne 

vzdelanie.“ 

 

Nižšie stredné vzdelanie  

Žiak získa nižšie stredné vzdelanie úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej 

časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy. Dokladom o 

získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou: 



„Žiak/žiačka získal/a nižšie  stredné vzdelanie“, „Žiak/žiačka splnil/a 9 rokov 

povinnej 

školskej dochádzky“ ktoré vydáva škola podľa platného metodického pokynu na 

hodnotenie žiakov základnej školy.  

 Ak žiak ukončí plnenie povinnej školskej dochádzky v nižšom ako deviatom 

ročníku, na vysvedčení do doložky sa  uvedie: „Žiak získal primárne vzdelanie“. Nižšie 

stredné vzdelanie môže takýto žiak získať alebo úspešným absolvovaním prvého ročníka 

päťročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej škole, do ktorého sa 

prijímajú žiaci z ôsmeho ročníka základnej školy, alebo úspešným absolvovaním štvrtého 

ročníka osemročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej škole, alebo 

absolvovaním tretieho ročníka vzdelávacieho programu praktickej školy. 

Podľa § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Organizačné formy a metódy vyučovania 

Vzdelávací program 

❖ inovovaný školský vzdelávací program  

❖ učebné plány školy 

❖ individuálne vzdelávacie plány  

❖ vedenie pedagogickej dokumentácie  

❖ kontrolná činnosť v oblasti napĺňania učebných plánov 

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu  

❖ rozvrh hodín  

❖ starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  

❖ vnútorný poriadok školy 

❖ prevencia sociálno-patologických javov 

❖ klíma školy  

Plánovanie a príprava vyučovania  

❖ súlad vyučovania s cieľmi základného vzdelávania 



❖ vhodná stratégia stanovenia cieľov v jednotlivých triedach  

❖ rešpektovanie individuálnych potrieb vzdelávania žiakov 

❖ nadväznosť preberaného učiva  

❖ medzipredmetové vzťahy  

Vyučovacie metódy a formy  

❖ riadenie vyučovania  

❖ sledovanie a plnenie stanovených cieľov 

❖ podpora osobnostného a sociálneho rozvoja žiakov 

❖ možnosť sebarealizácie žiakov, uplatnenie individuálnych možností, potrieb 

a skúseností 

❖ využívanie metód aktívneho, zážitkového učenia, experimentovania, objavovania 

❖ vyučovanie frontálne, skupinové, individuálne, projektové  

❖ rešpektovanie individuálneho tempa, možnosti relaxácie žiakov  

❖ odborná správnosť vyučovania Interakcia a komunikácia  

❖ pravidlá komunikácie medzi učiteľmi a žiakmi, medzi žiakmi navzájom  

❖ možnosť vyjadrovania vlastného názoru, argumentácie, diskusie 

❖ vzájomný rešpekt, výchova k tolerancii  

❖ vyváženosť verbálneho prejavu učiteľov a žiakov  

❖ príležitosť k samostatným rečovým prejavom žiakov  

Spolupráca školy s rodičmi, vplyv vzájomných vzťahov školy, žiakov, rodičov a ďalších 

osôb na vzdelávaní.  

  

 

Spolupráca školy s rodičmi a inými subjektmi  

❖ rada školy 

❖ rada rodičov 

❖ triedne rodičovské združenia a konzultácie pre rodičov  

❖ konzultácie s výchovným poradcom    

Škola a región  



❖ prepojenie školy s obcou a regiónom 

❖ prezentácia školy na verejnosti 

❖ články o škole v regionálnej tlači 

 Starostlivosť školy o voľný čas žiakov  

❖ záujmové útvary  

❖ organizácia jednorazových akcií 

 

Vzdelávacie stratégie 

Pedagogické - vzdelávacie stratégie (metódy a formy) 

Za výber vyučovacích metód a foriem práce vo vyučovaní svojich predmetov bude 

zodpovedať pedagogický zamestnanec. Vyberať ich bude v závislosti od charakteru 

vyučovacieho predmetu, danej témy na vyučovacej hodine, od aktuálneho zoskupenia 

žiakov, od cieľa, ktorý chce dosiahnuť. Na dosiahnutie kľúčových spôsobilostí žiakov 

vyplývajúcich zo školského vzdelávacieho programu a súčasne v súlade so zámermi školy, 

pedagógovia budú využívať nielen klasické formy vyučovania v triede, ale aj v počítačovej 

učebni, exkurzie v obci, návštevy, exkurzie, diskusie a stretnutia s okolím, športové aktivity 

a súťaže, tvorbu projektov a ich prezentáciu. Metódy práce ako postupy práce učiteľa s 

obsahom smerom ku žiakom odporúčame používať a podporujeme: výučbu pomocou 

dostupnej didaktickej techniky s využitím edukačných programov, samostatnú 

organizovanú prácu žiakov, prácu s materiálmi, spracovanie informácií, spájanie 

teoretických vedomostí s praktickým životom, prácu s názornými pomôckami, 

uplatňovanie medzipredmetových  vzťahov. Metódy a formy práce sú prostriedkom 

motivácie a usmernenia žiakov na vyučovaní a pri učení v priebehu celoročnej školskej 

práce variujú a sú podmienené cieľom daného vyučovacieho predmetu. 

 Základom pedagogickej stratégie našej školy je tvorivo- humanistická výchova, 

ktorej jednotlivé prvky sa snažíme aktívne zavádzať do vyučovacieho procesu, konkrétne: 

❖ v edukačnom procese sa opierať o aktivačné, motivačné, zážitkové a 

kreatívne metódy; 

❖ preferovať nedirektívne vedenie vyučovacích hodín a nedirektívne 

pôsobenie učiteľa na žiaka; 



❖ pozitívnu motiváciu žiaka s cieľom osobnostného rastu; 

❖ rozvoj vyšších poznávacích funkcií (minimalizovať mechanické osvojovanie 

vedomostí, bifľovanie sa); 

❖ vzťah učiteľ – žiak založiť na vzájomnej úcte, tolerancii, spolupráci a rešpektovaní 

názorov detí 

❖ používať výchovné opatrenia zlučiteľné s ľudskou dôstojnosťou dieťaťa, 

diferencovaný a individuálny prístup k žiakom. Pri výchove a vzdelávaní bude naša škola 

zabezpečovať rozvíjanie kľúčových kompetencií žiaka s dôrazom na získanie informačných, 

učebných, kognitívnych, sociálnych, komunikačných a personálnych kompetencií v každom 

vyučovacom predmete na vyučovacích hodinách, v mimovyučovacej a mimoškolskej činnosti, 

konkrétne: 

❖ zmeníme postavenie žiaka na vyučovaní: od pasivity žiaka, ktorý robí všetko iba na 

pokyn učiteľa, k aktivite, samostatnosti, tvorivosti, kooperatívnosti žiakov; 

❖ na vyučovaní vytvoríme priaznivú klímu, v ktorej niet miesta na výsmech žiakov – 

aby žiaci boli aktívni, aby vyjadrovali svoje myšlienky a názory, musia mať pocit, že ich nebude 

nikto znevažovať; 

❖ vyučovacie metódy budú smerovať k participatívnemu, interaktívnemu, 

zážitkovému učeniu, ktoré je založené na skúsenosti a zároveň je prepojené so životom; 

❖ preferovať projektové vyučovanie, kooperatívne vyučovanie a problémové 

vyučovanie, ktoré sú najvhodnejšími koncepciami pre osvojovanie si kľúčových kompetencií 

žiakmi; 

❖ na vyučovaní podnecovať žiakov k poznávacej zvedavosti, podporovať vyučovanie 

založené na pozorovacích a výskumných aktivitách – vyžadovať činnostný prístup vo výučbe; 

❖ vytvárať čo najviac príležitostí pre aktívne učenie sa žiakov nielen v edukačnom 

procese, ale aj v mimoškolskej činnosti. Vo všetkých predmetoch budeme na škole rozvíjať 

čitateľskú gramotnosť žiakov za účelom rozšírenia získavania potrebných informácií z rôznych 

informačných zdrojov, vedieť s nimi pracovať a efektívne ich sprostredkovať iným v priamom 

styku aj prostredníctvom rôznych technológií primerane veku. Na vyučovacích hodinách budeme 

používať metódy práce s knihou, čítanie s porozumením, motivačný rozhovor, realizovať aktívnu 

diskusiu, vyjadrovanie názorov a postojov žiakov, prezentáciu ich výsledkov, používať aplikačné 

úlohy z praxe a medzipredmetové vzťahy. Uvedené aktivity budeme dopĺňať mimovyučovacími 

podujatiami, ktoré motivujú žiakov k pravidelnému čítaniu ( besedy, návštevy knižnice, čitateľský 



maratón,  literárne podujatia, Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín a iné ). Zo školskej 

knižnice vytvoríme dôstojné kultúrne centrum s dostatkom beletrie, encyklopédií a 

odbornej literatúry. Pri výchove a vzdelávaní bude naša škola podporovať vyučovanie 

pomocou informačno-komunikačných technológií a didaktickej techniky ( počítače, 

internet, dataprojektory, interaktívna tabuľa, počítačové edukačné programy ). Výchovu 

budeme považovať za rovnocennú zložku vzdelávaniu. Žiakov budeme vychovávať v 

duchu humanistických princípov. V spolupráci s rodičmi žiakov vychovať z nich slušných, 

pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí.  

❖ Rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov, ich vedomostí a zručnosti potrebné 

pre 

❖ život a vo vyučovaní používať efektívne metódy práce. 

❖ Viesť žiakov k tvorivosti, ku kritickému mysleniu, naučiť ich pracovať v 

tíme, komunikovať medzi sebou, rešpektovať sa a riešiť problémy. 

❖ Dosiahnuť zvýšenie čitateľskej, matematickej, počítačovej a finančnej 

gramotnosti. 

❖ Vytvárať podmienky pre racionálne využitie voľného času v záujmových 

útvaroch, 

❖ podporovať talenty, osobnosť a záujmy každého žiaka. 

❖ Podporovať prírodovedné a technické vzdelávanie a rozvíjať u žiakov ich 

technické zručnosti. 

❖ Dať šancu všetkým žiakom, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami, aby sa vzdelávali podľa svojich schopností a bolo im umožnené 

zažiť úspech. 

Finančná gramotnosť 

Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na 

efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné 

zabezpečenie seba a svojej domácnosti. Aktualizovaný NŠFG vymedzuje šírku poznatkov, 

zručností a skúseností v oblasti finančného vzdelávania a manažmentu osobných financií.  

Portál finančnej gramotnosti (www.fininfo.sk) 

  

Témy 



1. Človek vo sfére peňazí  

2. Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí  

3. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb - príjem a práca 

4. Plánovanie a hospodárenie s peniazmi  

5. Úver a dlh  

6. Sporenie a investovanie  

7. Riadenie rizika a poistenie 

  

1. Človek vo sfére peňazí  

Celková kompetencia: 

Posúdenie významu trvalých životných hodnôt, zváženie vplyvu peňazí na ich 

zachovávanie a na základe toho vybratie a stanovenie životných priorít a východísk 

zabezpečenia životných potrieb. 

      Čiastková kompetencia 1: Vyhodnotiť trvalé životné hodnoty a osvojiť si vzťah medzi 

životnými potrebami a financiami ako prostriedku ich zabezpečenia : 

❖ Pomenovať základné ľudské potreby a základné ľudské hodnoty 

❖ Opísať postavenie členov rodiny pri zabezpečovaní životných potrieb       

      Čiastková kompetencia 2: Pochopiť vzťah ľudská práca a peniaze a etickú súvislosť 

medzi bohatstvom a chudobou: 

❖ Zhodnotiť svoje vlastné skúsenosti s prácami v domácnosti  

❖ Rozlíšiť na príkladoch zo svojho okolia, čo znamená byť bohatý alebo 

chudobný                        . 

     Čiastková kompetencia 3: Osvojiť si, čo znamená žiť hospodárne: 

❖ Uviesť príklady hospodárneho zaobchádzania s vecami, hospodárneho správania sa 

vo svojom okolí ( domácnosť, škola, obec) 

2. Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí 

Celková kompetencia 

Používanie spoľahlivých informácií a rozhodovacích procesov v osobných financiách . 



   

     Čiastková kompetencia 1: Prevziať zodpovednosť za osobné finančné 

rozhodnutia: 

❖ Uviesť príklady finančných rozhodnutí a ich možných dôsledkov 

     Čiastková kompetencia 2: Nájsť a vyhodnotiť informácie z rôznych zdrojov: 

❖ Uviesť príklady, prečo sa oplatí jednotlivcovi byť dobre finančne 

informovaný. Opísať zdroje finančných informácií 

      Čiastková kompetencia 3: Posúdiť význam boja proti korupcii, ochrany proti 

praniu špinavých                                 peňazí a ochrany finančných záujmov EÚ: 

❖ Navrhnúť spôsoby riešenia situácií, v ktorých sa stretli s klamstvom, 

podvodom, nečestným správaním 

     Čiastková kompetencia 4: Prijímať finančné rozhodnutia zvažovaním alternatív 

a dôsledkov: 

❖ Zoradiť osobné želania/potreby podľa ich dôležitosti 

❖ Stanoviť si merateľné krátkodobé finančné ciele 

    Čiastková kompetencia 5: Určiť rôzne spôsoby komunikácie o finančných 

záležitostiach: 

❖ Uviesť jednoduché príklady, ako sa môžu osobné informácie dostať k 

nepovolaným osobám 

❖ Opísať možné dôsledky odhalenia vybraných osobných informácií 

    Čiastková kompetencia 6: Stručne zhrnúť hlavné princípy ochrany spotrebiteľov: 

❖ Uviesť príklady možností na vrátenie výrobkov v miestnych obchodoch  

❖ Jednoducho opísať základné práva spotrebiteľov 

  



3. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb príjem 

a práca 

Celková kompetencia 

Porozumenie a orientovanie sa v zabezpečovaní životných potrieb jednotlivca a rodiny. 

Vyhodnotenie vzťahu práce a osobného príjmu. 

       Čiastková kompetencia 1: Poznať a harmonizovať osobné, rodinné a spoločenské 

potreby : 

❖ Pomenovať osobné a rodinné potreby  

       Čiastková kompetencia 2: Zhodnotiť vzdelanostné a pracovné predpoklady z hľadiska 

uspokojovania životných potrieb a základné otázky úspešnosti vo finančnej oblasti: 

❖ Opísať vzťah povolanie – zamestnanie 

❖ Vysvetliť príklady úspešnosti a neúspešnosti človeka v živote vo všeobecnosti    

       Čiastková kompetencia 3: Identifikovať zdroje osobných príjmov: 

❖ Opísať svoju predstavu, čo sú osobné príjmy človeka 

4. Plánovanie a hospodárenie s peniazmi 

Celková kompetencia 

Organizovanie osobných financií a používanie rozpočtu na riadenie hotovosti. 

        Čiastková kompetencia 1: Vypracovať osobný finančný plán: 

❖ Roztriediť výdavky na domácnosť a príjmy v domácnosti         

Čiastková kompetencia 2: Popísať spôsob používania rôznych metód platenia : 

❖ Opísať, za čo všetko rodičia v domácnosti platia 

❖ Vysvetliť používanie peňazí v bežných situáciách (hotovostná a bezhotovostná 

forma peňazí) 

Čiastková kompetencia 3: Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom rozhodovaní 

o nákupe: 



❖ Porovnať ceny rovnakého výrobku v dvoch rôznych obchodoch  

❖ Uplatniť zodpovedné rozhodovanie, primerané osobnému veku, pri nákupe 

Čiastková kompetencia 5: Zvážiť príspevky na darcovstvo a filantropiu: 

❖ Opísať na jednoduchých príkladoch význam vzájomnej pomoci a 

charitatívnych aktivít 

5. Úver a dlh 

Celková kompetencia 

Udržanie výhodnosti, požičiavanie za priaznivých podmienok a zvládanie dlhu. 

        Čiastková kompetencia 1: Identifikovať náklady a prínosy jednotlivých typov 

úverov: 

❖ Vymedziť situácie, kedy si človek predmety nakupuje a kedy si ich požičiava 

❖ Zdôvodniť voľbu nákupu alebo požičania si predmetu 

        Čiastková kompetencia 2: Zhodnotiť spôsoby, ako sa vyhnúť problémom so 

zadlžením (predĺžením) alebo ako ich zvládnuť: 

❖ Porozprávať o tom, čo môže nastať pri požičiavaní si cenných predmetov 

alebo peňazí 

❖ Opísať, aké vlastnosti by mal mať človek, ktorý si požičiava obľúbenú 

osobnú vec 

❖ Opísať postup, ako si môže človek opätovne získať dôveru požičiavajúceho, 

ak stratil alebo poškodil požičanú vec 

        Čiastková kompetencia 3: Mať základné informácie o jednotlivých druhoch 

spotrebiteľských úverov: 

❖ Vysvetliť, že peniaze sa dajú požičať vo finančných inštitúciách  

6. Sporenie a investovanie 

Celková kompetencia 

Aplikácia rôznych investičných stratégií, ktoré sú v súlade s osobnými cieľmi. 



  

       Čiastková kompetencia 1: Diskutovať o tom, ako sporenie prispieva k finančnej 

prosperite : 

❖ Opísať svoju predstavu o tom, ako človek môže sporiť 

       Čiastková kompetencia 2: Vysvetliť, akým spôsobom investovanie zhodnocuje 

majetok a pomáha pri plnení finančných cieľov: 

❖ Uviesť svoju predstavu o tom, čo je možné považovať za investíciu. (zamerať sa aj 

na nemateriálnu stránku) 

7. Riadenie rizika a poistenie 

Celková kompetencia 

Používanie primeraných stratégií riadenia rizík. 

        

       Čiastková kompetencia 1: Vysvetliť pojem riziko a pojem poistenie: 

❖ Uviesť príklady rizík, ktorým môžu čeliť jednotlivci a domácnosti 

       Čiastková kompetencia 2: Charakterizovať verejné poistenie a vysvetliť rozdiel medzi 

verejným a súkromným (komerčným) poistením: 

❖ Vysvetliť, prečo sa ľudia potrebujú poistiť 

❖ Na jednoduchých príkladoch názorne ukázať, ako poistenie funguje  

 

 

 

 

Spomínané témy NŠFG implementujeme vo vzdelávacích oblastiach: 

  

1.                  ročník  



  

Matematika a práca 

s informáciami 

  

Človek a hodnoty 

  

  

  

  

Človek a príroda 

Vyučovací 

predmet: 

MAT 

  

  

ETV 

  

  

  

  

       PRVOUKA 

  

Sčítavanie a odčítavanie  v číselnom obore 

do 20 

  

Postoje a spôsobilosti v medziľudských 

vzťahoch 

Pozitívne hodnotenie iných 

Naša rodina 

  

Neživá príroda a skúmanie prírodných 

javov 

(vodné zdroje, význam vody pre život) 

  

2.                  ročník 

Jazyk 

a komunikácia 

  

  

  

  

Človek a hodnoty 

  

  

  

  

  

Matematika a práca 

s informáciami 

  

  

  

  

Vyučovací 

predmet: 

SJL 

  

  

  

ETV 

  

  

  

  

  

MAT 

  

  

  

  

  

 Jazyková a slohová zložka 

(-Blahoželanie 

-Pohľadnica 

-Rozprávanie) 

  

Postoje a spôsobilosti v medziľudských 

vzťahoch 

Tvorivosť 

Iniciatíva  

Naša trieda  

  

  

Sčítavanie a odčítavanie v číselnom obore do 

20 s prechodom cez základ 10 

Sčítavanie a odčítavanie prirodzených čísel v 

číselnom obore do 100 



  

  

 

Človek a príroda 

  

  

Človek a spoločnosť 

  

  

PRVOUKA 

Riešenie aplikačných úloh a úloh 

rozvíjajúcich špecifické matematické 

myslenie 

  

Živočíchy 

Rastliny 

Človek 

 

Moja obec 

-okolie školy, bydliska 

-predkovia, dedina alebo mesto a jej 

obyvatelia 

    

3.                  ročník 

  

  

Jazyk 

a komunikácia 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Človek a hodnoty 

Vyučovací 

predmet 

SJL 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ETV 

  

Jazyk a slohová zložka 

-Inzerát 

-Pozvánka 

-Reklama, druhy reklamy 

-Oznam, SMS, e-mail, korešpondenčný 

lístok  

Čítanie a literárna výchova 

-Poézia, próza, verš, odsek  

-Autorská rozprávka – O bohatom palci 

-Ľudová slovesnosť  

-Povesť  

-Porekadlo, príslovie 

 

Postoje a spôsobilosti v medziľudských 

vzťahov 



  

  

  

  

  

Matematika 

a práca 

s informáciami 

  

  

  

  

Človek a 

spoločnosť 

  

  

  

  

  

  

Človek a príroda 

  

  

  

  

  

Umenie a kultúra 

  

Človek a svet práce 

  

  

  

  

  

MAT 

  

  

  

  

  

VLA 

  

  

  

  

  

  

PDA 

  

  

  

  

  

VYV 

  

PVC 

Riešenie konfliktov- výchova k 

zmierlivosti 

Pomoc, darovanie, delenie sa 

Naša škola 

  

Riešenie aplikačných úloh a úloh 

rozvíjajúcich špecifické matematické 

myslenie 

Sčítavanie a odčítavanie prirodzených 

čísel v číselnom obore do 10 000 

  

Moja obec 

-ako sa vyznať vo svojom okolí  

-význam plánu 

-spoznávame dejiny Slovenska 

-predmety ako svedkovia doby 

-prečo chodíme do školy 

  

Človek 

-energia 

-význam, zdroje energie 

-pitný režim 

Neživá príroda a skúmanie prírodných 

javov 

-vodný zdroj ako zdroj obživy 

  

Podnety dizajnu a remesiel 

  

Človek a práca 

-učenie, povolanie, práca, význam učenia 

sa k príprave na budúce povolanie 

Základy konštruovania 



-preprava tovaru 

Stravovanie a príprava pokrmov 

-nákup potravín, cenová kalkulácia 

Ľudové tradície a remeslá 

-remeselnícka dielňa 

  

   

4.                  ročník 

  

  

Jazyk 

a komunikácia 

  

  

  

  

  

  

  

  

Matematika a práca 

s informáciami 

  

  

  

  

  

Človek a spoločnosť 

  

  

  

  

Vyučovací predmet 

  

SJL 

  

  

  

  

  

  

  

MAT 

  

  

  

  

  

  

VLA 

  

  

  

  

  

  

Jazyková a slohová zložka 

-Plagát 

-Diskusia, názor 

-Cielený rozhovor (interview) 

-Umelecká literatúra 

-Divadlo, divadelná hra  

-Zariaďovanie bytu (O rímskom divadle) 

-Rozhlas , televízia, film, kino 

(Vranka Danka a najcennejšie veci na svete) 

  

Sčítavanie a odčítavanie v číselnom obore do 

10 000 

Násobenie a delenie prirodzených čísel 

Riešenie aplikačných úloh a úloh 

rozvíjajúcich špecifické matematické 

myslenie 

                                                              

Slovensko 

-Krajina v ktorej žijeme 

-Kraje a krajské mestá 

-Tradície a zvyky 

-Kultúrne bohatstvo 



  

  

Človek a príroda 

  

  

  

  

Umenie a kultúra 

  

  

  

  

Človek a hodnoty 

  

  

  

  

  

Človek a svet práce 

  

PDA 

  

  

  

  

  

VYV 

  

  

  

  

ETV 

  

  

  

  

  

PVC 

-V súlade s prírodou 

-Starobylé a svetoznáme pamiatky 

Prírodné spoločenstvá 

-spoločenstvo rastlín a živočíchov, ktoré sú 

na sebe závislé 

Človek 

-dýchanie 

  

Podnety dizajnu a remesiel 

-ľudové remeslá 

Podnety poznávania sveta 

-Reliéf 

  

Postoje a spôsobilosti v medziľudských 

vzťahoch 

Reálne a zobrazené vzory 

Rozvoj tvorivosti a iniciatívy 

Dohovor o právach dieťaťa 

  

Človek a práca 

-technické vynálezy a ich vplyv na výber 

povolania 

-povolania budúcnosti 

-pracovné príležitosti v regióne 

-najžiadanejšie povolania 

Technické materiály 

  

V šk. r. 2016/2017 okrem implementácie finančnej gramotnosti do výchovno-

vzdelávacieho procesu všetky triedy na ISCED 1 vytvoria nástenku na tému finančná 

gramotnosť. 



V priebehu 1. polroka prebrať prezentáciu finančná gramotnosť. Január 2017 týždeň 

finančnej gramotnosti (Hry deľba práce, obchodovanie) Žiaci štvrtých ročníkov budú na 

hodinách využívať pracovný zošiť: M. Reiterová/Príroda,2015: Finančná gramotnosť. 

Učitelia budú čerpať informácie: 

P.Šulc/Pierot,2014:Naučme sa hospodáriť 

M.Reiterová/Príroda,2012:MP pre učiteľov Finančná gramotnosť 

 www.iedu.sk/vseobecne_informacie/financna _gramotnost/Stranky/default.aspx. 

www.viacakopeniaze.sk 

www.fininfo.sk 

 

 

 

Čitateľská gramotnosť 

 

Komunikačnú spôsobilosť a čitateľskú gramotnosť žiakov rozvíjame vo všetkých 

všeobecno-vzdelávacích predmetoch. V pláne práce školy sú zahrnuté plánované aktivity na 

rozvíjanie čitateľskej gramotnosti. Metodické orgány vo svojich plánoch majú naplánované 

aktivity na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti vo vyučovacom i mimovyučovacom čase. Do 

vyučovacieho procesu zaraďujeme prácu vo dvojiciach, v skupinách a využívame diferenciáciu 

úloh pre žiakov podľa ich schopností.  

Na dosiahnutie lepších výsledkov žiakov v oblasti čitateľskej gramotnosti uskutočňujeme 

nasledovné aktivity:  

❖ účasť na ďalšom vzdelávaní pedagógov organizovaných metodicko-pedagogickým 

centrom - interné vzdelávanie pedagógov a individuálne štúdium  

❖ odovzdávanie získaných poznatkov na zasadnutiach metodických orgánov ( dané 

vzdelávanie sa pozitívne prejavuje v zavádzaní nových foriem a metód práce, pri výbere textov, 

pri overovaní čítania s porozumením, pri rozvoji kritického myslenia a komunikačných zručností 

žiakov)  

❖ otvorené hodiny orientované na metódy rozvoja čitateľskej gramotnosti  

❖ rozvíjanie jazykovej gramotnosti, aby žiak komunikoval v cudzom jazyku – 1. cudzí 

jazyk (anglický jazyk)  

❖ rozšírenie hodinovej dotácie cudzieho jazyka  

http://www.iedu.sk/vseobecne_informacie/financna%20_gramotnost/Stranky/default.aspx
http://www.viacakopeniaze.sk/
http://www.fininfo.sk/


❖ zlepšovanie kvality jazykového vyučovania, výstupných vedomostí a 

komunikačných schopností žiakov v cudzom jazyku  

❖ používanie pracovných zošitov zameraných na rozvoj čitateľskej 

gramotnosti  

❖ využívanie školskej knižnice ako centra rozvoja čitateľských zručností - 

žiaci sa učia hľadať rozličné informácie z rôznych zdrojov, ktoré využívajú v projektových 

a skupinových prácach  

❖ pravidelné dopĺňanie knižničných jednotiek 

❖ Gramotnosť je jedným z najväčších úspechov akejkoľvek spoločnosti, je 

známkou civilizácie. Našim cieľom je vrátiť žiakov späť ku knihe, naučiť ich čítaniu s 

porozumením a aby žiak:  

❖ dokonale používal materinský jazyk  

❖ vyjadroval svoj názor vhodným spôsobom a aby si ho vedel obhájiť  

❖ bol schopný vyjadriť svoje myšlienky a pocity  

❖ názory vyjadroval adekvátne  

❖ vhodne sa vyjadroval ku kritike a prijímal kritiku druhých  

❖ počúval a rešpektoval názory druhých  

❖ komunikoval v jednom cudzom jazyku a osvojil si základy druhého cudzieho 

jazyka  

❖ vedel vyhľadávať a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojil si 

metódy štúdia a práce s informáciami  

❖ využíval prostriedky IKT v bežnom živote a pre svoje ďalšie vzdelávanie 

Na splnenie vytýčených cieľov používame aktivizujúce vyučovacie metódy, a to 

predovšetkým samostatnú prácu žiakov, prácu vo dvojiciach a skupinovú prácu. Okrem 

samostatnej práce zacielenej na získanie vedomostí, návykov a ďalších zručností je 

nevyhnutné, aby žiaci objavovali nové poznatky experimentovaním a vlastnou činnosťou. 

Pre učiteľa znamená, že individuálnym prístupom objavuje a usmerňuje rozvoj schopností 

jednotlivých žiakov, riadi tvorivú prácu kolektívu triedy. Použitie aktivizujúcich metód 

práce sa zabezpečuje  využívaním vhodných demonštračných pomôcok. 

  

Aktivity s dôrazom na rozvoj čitateľskej gramotnosti: 

1.      Hlasné čítanie učiteľa 



Cieľom pri hlasnom čítaní je motivovať žiakov k tomu, aby prejavili záujem o predlohu 

textu, naučili sa vnímať text, vedieť počúvať čítajúceho, porozumieť mu a vyjadriť svoj vlastný 

názor k prečítanej ukážke. 

2.      Možnosť vlastného výberu textu 

Žiaci sa môžu sami rozhodnúť o tom, čo budú čítať, čím zvýšime zapojenie sa do aktívneho 

čítania, motivuje ich zvedavosť a podporuje porozumenie. Učiteľ správnym a premysleným 

zacielením zabezpečí, aby literatúra, z ktorej si žiaci vyberajú, zodpovedala špecifikám ich 

školského veku, aby bola zaujímavá, hravá, so zmyslom pre humor, žánrovo pestrá a tematicky 

variabilná. 

3.      Reakcia na prečítané texty ukáže do akej miery žiaci textu porozumeli 

Žiaci dokážu reprodukovať prečítaný text, vyjadriť svoje pocity, myšlienky  a vlastný názor 

na základe reprodukcie príbehu, výtvarným zobrazením, tvorivou dramatikou a akčnými hrami. 

Metódy a formy práce na dosiahnutie cieľov rozvoja čitateľskej gramotnosti 

❖ Čítanie s porozumením a rozbor literárnych textov 

❖ Analýza štruktúry textu, slovnej zásoby, štylistiky a pravopisu 

❖ Interpretácia, analýza a hodnotenie textu 

❖ Projekty, prezentácie, referáty, vlastná tvorba 

❖ Projektové vyučovanie 

❖ Práca v záujmových útvaroch  

❖ Individuálny prístup k žiakom so ŠVVP v spolupráci so špeciálnym pedagógom 

❖ Výchovné koncerty  

❖ Prezentácia školy na webovej stránke  a v regionálnej tlači 

Komunikačnú spôsobilosť a čitateľskú gramotnosť žiakov rozvíjame vo 

všetkých  všeobecno-vzdelávacích predmetoch. Do vyučovacieho procesu zaraďujeme prácu vo 

dvojiciach, v skupinách a využívame diferenciáciu úloh pre žiakov podľa ich schopností a vedieme 

ich ku konštruovanej a aktívnej účasti v procese učenia sa. Na vyučovacích predmetoch využívame 

aktivizujúce metódy a formy práce, zážitkové,   projektové, ktoré motivujú žiakov k učeniu sa a k 

väčšej snahe aplikovať teoretické poznatky v praktickom živote. 

Gramotnosť je jedným z najväčších úspechov akejkoľvek spoločnosti, je známkou 

civilizácie. Našim cieľom je vrátiť žiakov späť ku knihe, naučiť ich čítať s porozumením, 

vyjadrovať svoje subjektívne názory a pocity i kriticky hodnotiť, argumentovať a zdôvodňovať 



svoje tvrdenia. Čitateľskú gramotnosť rozvíjame na princípe medzipredmetových vzťahov 

ako kompetenciu k celoživotnému vzdelávaniu. 

 

Prierezové témy 

Prierezové témy  predstavujú vo vzdelávacom programe okruhy aktuálnych problémov 

spoločnosti a sú neoddeliteľnou súčasťou základného vzdelávania. Tematické okruhy prierezových 

tém prechádzajú cez všetky vzdelávacie oblasti.  

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA 

Charakteristika prierezovej témy 

Environmentálna výchova nie je samostatným predmetom, ale je súčasťou obsahu 

jednotlivých učebných predmetov. Environmentálna výchova umožňuje chápať, analyzovať a 

hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím na základe poznávania ekologických 

procesov, ktorými sa riadi život na Zemi, geomorfologických a klimatických podmienok, 

ovplyvňujúcich činnosť ľudí a ďalších živých organizmov. Rovnako významné je pochopenie 

sociálnych a kultúrnych vplyvov, ktoré determinujú ľudské hodnoty a správanie, vedomie 

individuálnej zodpovednosti za vzťah človeka k prostrediu ako spotrebiteľa a výrobcu. Tieto 

poznatky a schopnosti človeka determinujú proces intelektuálneho a praktického rozhodovania a 

uvedomovanie si vplyvov ľudskej činnosti na kvalitu života na Zemi.  

Rozvíjajúce ciele prierezovej témy 

Cieľom environmentálnej výchovy žiakov je formovať a rozvíjať také osobnostné kvality, 

ktoré ich vedú k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia. Takto projektovaný zámer výchovnej 

práce je potrebné realizovať plnením konkrétnych úloh, zacielených na tieto základné súčasti 

rozvoja osobnosti žiakov: 

  

Úroveň vedomostí 

Žiaci primerane k svojim vekovým osobitostiam poznajú a chápu: 

❖ prírodné javy a deje v životnom prostredí 

❖ zásahy ľudskej činnosti do životného prostredia 

❖ rozdielne typy životného prostredia 

❖ globálne problémy ľudstva 



❖ závislosť ľudského života a živobytia od životného prostredia 

❖ konflikty, ktoré môžu vzniknúť na základe environmentálnych problémov 

❖ vzájomnú závislosť jednotlivcov, skupín a národov od životného prostredia 

❖ význam efektívnej ochrany a trvalo udržateľného stavu životného prostredia 

❖ lokálne, národné a medzinárodné opatrenia na ochranu a využívanie životného 

prostredia 

  

Rozvoj zručností 

Žiaci dokážu samostatne alebo s pomocou učiteľa získavať, hodnotiť a využívať 

informácie. Úlohy environmentálnej výchovy zacielené na rozvoj zručností žiakov sa týkajú týchto 

oblastí: 

❖ komunikatívne zručnosti; vyjadriť vlastný názor na životné prostredie ústnou, písomnou a 

dramatickou formou, zrozumiteľne a výstižne argumentovať; 

❖ numerické zručnosti; zhromažďovať, triediť, analyzovať údaje; interpretovať štatistické 

údaje o životnom prostredí; 

❖ študijné zručnosti; získavať, analyzovať, interpretovať a hodnotiť informácie o životnom 

prostredí; 

❖ z rozličných zdrojov, plánovať a organizovať aktivity alebo projekty, týkajúce sa životného 

prostredia; 

❖ zručnosti potrebné na riešenie problémov; identifikovať príčiny a následky 

environmentálnych problémov, formovať správny názor a úsudok na jednotlivé 

environmentálne problémy a ich riešenie; 

❖ sociálne zručnosti; pracovať kooperatívne, v skupinách, vypočuť iných; 

❖ technické zručnosti; zaznamenávať informácie o životnom prostredí do počítačovej 

databázy, následná tvorivá práca s databázou a vybranými programami. 

  

Utváranie postojov 

Ochrana a zlepšovanie životného prostredia vyžadujú utvárať, formovať a pestovať v 

žiakoch najmä tieto postoje a kvality osobnosti: 

❖ vážiť si životné prostredie; 



❖ starať sa o živé organizmy; 

❖ rešpektovať aj názory iných; 

❖ chápať význam racionálnych argumentov, dôkazov; 

❖ tolerancia a otvorené zmýšľanie; 

❖ otvorenosť novým myšlienkam. 

  

MEDIÁLNA VÝCHOVA 

Charakteristika prierezovej témy 

Mediálna výchova a jej témy majú umožniť u žiakov osvojenie kompetentného 

zaobchádzania s rôznymi druhmi médií a ich produktmi. Je dôležité, aby žiak vedel selektívne 

využívať médiá a ich produkty, čo znamená viesť žiakov k lepšiemu chápaniu pravidiel fungovania 

„mediálneho sveta“. Prierezová téma Mediálna výchova v základnom vzdelávaní ponúka 

elementárne poznatky a zručnosti týkajúce sa mediálnej komunikácie a práce s médiami. Médiá a 

komunikácia predstavujú veľmi významný zdroj skúseností, zážitkov a poznatkov pre stále väčší 

okruh príjemcov. Pre uplatnenie jednotlivca v spoločnosti je potrebné spracovať, vyhodnotiť a 

využiť podnety, ktoré prichádzajú z okolitého sveta, čo si vyžaduje stále väčšiu schopnosť 

spracovať, vyhodnotiť a využiť podnety prichádzajúce z médií. Médiá sa stávajú dôležitým 

socializačným faktorom, majú výrazný vplyv na správanie jedinca a spoločnosti, na utváranie 

životného štýlu a na kvalitu života vôbec. Pritom informácie, ktoré sú médiami ponúkané, majú 

rôznorodý charakter, vyznačujú sa svojbytným vzťahom k prírodnej i sociálnej realite a sú 

vytvárané s rôznymi zámermi. Správne vyhodnotenie týchto informácií /správ/ z hľadiska zámeru 

ich vzniku /informovať, presvedčiť, manipulovať, zabávať/ a z hľadiska ich vzťahu k realite /vecná 

správnosť, logická argumentačná skladba, hodnotová platnosť/ vyžaduje značnú prípravu. 

 

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA   

I. Charakteristika prierezovej témy 

Prierezová tematika Ochrana života a zdravia sa realizuje prostredníctvom 

predmetov štátneho vzdelávacieho programu a obsahom samostatných organizačných 



foriem vyučovania – účelových cvičení a kurzu. Cieľom spoločnosti je pripraviť každého jedinca 

na život v prostredí, v ktorom sa nachádza. Nevyhnutným predpokladom k tomu je neustále 

poznávanie prostredia prostredníctvom pohybu a pobytu v prírode. Obsah učiva je predovšetkým 

orientovaný na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a ekologických havárií, 

dopravnými nehodami, živelnými pohromami a prírodnými katastrofami. Zároveň napomáha 

zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách vzniknutých pôsobením cudzej moci, terorizmom voči 

občanom nášho štátu. Realizuje sa ako účelové cvičenie Ochrana života a zdravia pre všetkých 

žiakov. 

Ochrana človeka a jeho zdravia integruje postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané 

na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách, tiež pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré 

môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie. 

Ciele:  

❖ formovať vzťah žiakov k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia 

a života iných ľudí, 

❖ poskytnúť žiakom potrebné teoretické vedomosti, praktické poznatky, 

❖ osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane a poskytovaní pomoci iným v 

prípade ohrozenia zdravia a života, 

❖ rozvinúť morálne vlastnosti žiakov, tvoriace základ vlasteneckého a národného 

cítenia, 

❖ formovať predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti 

organizmu na fyzickú a psychickú záťaž náročných životných situácií. 

❖ Prierezová tematika Ochrana života a zdravia sa realizuje v samostatných 

tematických celkoch s týmto obsahom:  

❖ riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana, 

❖ zdravotná príprava, 

❖ pobyt a pohyb v prírode, 

❖ záujmové technické činnosti a športy. 

 

Obsah tematických celkov  

a) Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana  

- naša obec – všeobecná charakteristika;  



- evakuácia školy v prípade ohrozenia – postup opustenia školy, miesto 

zhromaždenia, presun do bezpečného priestoru;  

- signály civilnej ochrany a činnosť žiakov po ich vyhlásení;  

- horľaviny a ich následky; 

- evakuácia školy v prípade ohrozenia požiarom;  

- nebezpečenstvá pri zaobchádzaní s elektrickým a plynovým zariadením;  

- zápalky, zapaľovače a horľaviny.  

b) Zdravotná príprava  

- vybavenie domácej lekárničky a jej využitie pri poskytnutí prvej pomoci; 

nebezpečenstvo svojvoľného použitia liekov;  

- ošetrenie odrenín ruky, nohy, prstov a hlavy;  

- privolanie pomoci k zranenému;  

- význam symbolu Červený kríž;  

- kedy a kadiaľ do zdravotného strediska;  

- správanie sa v čakárni, u lekára a pri školských lekárskych prehliadkach;  

- pomoc lekárov chorým a zraneným;  

- ochrana pred chorobami, účelné obliekanie;  

- ochrana a prvá pomoc pri zistení kliešťa, uštipnutí zmijou, osou a včelou.  

c) Pohyb a pobyt v prírode  

- význam vody v prírode, pitie povrchovej vody;  

- jedovaté rastliny, jedovaté huby;  

- zásady správneho a bezpečného správania sa v prírode;  

- zvieratá vo voľnej prírode, nebezpečenstvo besnoty;  

- značenie turistických chodníkov;  

- orientácia v mieste školy a jej okolí;  

- určenie svetových strán podľa slnka;  

- významné budovy a ich účel – zdravotné stredisko, lekáreň, pošta, telefón; 

predajne, železničná a autobusová stanica, miestny úrad;  

- historické objekty našej obce – pamätné domy, zrúcaniny, pamätníky, múzeá, 

galérie;  

- poznávanie zelene v okolí obce;  

- správanie sa k osamelým zvieratám.  



 

T e m a t i c k ý  c e l o k  

Riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana  

Obsahový štandard:  

Naša obec – všeobecná charakteristika. Varovný signál. Povinnosti a činnosti žiakov pri 

vyhlásení signálov pri vzniku mimoriadnych udalostí. Spôsob evakuácie školy v prípade ohrozenia 

požiarom. Základné druhy horľavín a ich následky.  

Výkonový štandard:  

1. Varovné signály a činnosť žiakov po varovaní  

Poznať signál „Všeobecné ohrozenie“ a činnosť po jeho vyhlásení.  

Povedz, ako sa dozvieš o hroziacom nebezpečenstve.  

2. Evakuácia školy v prípade ohrozenia  

Poznať činnosti pri opustení školy v prípade ohrozenia.  

Vymenuj, ktoré materiály v škole, triede sú horľavé.  

 

T e m a t i c k ý c e l o k  

Pohyb a pobyt v prírode  

Obsahový štandard:  

Orientácia v mieste školy a jej okolí. Osvojiť si vedomosti, zručnosti a pohyb v teréne podľa 

prírodných úkazov. Základné informácie o významných budovách a ich účele. Historické objekty 

v obci a jej okolí.  

Výkonový štandard:  

1. Orientácia v mieste školy a jej okolí  

Poznať svoju školu.  

Uveď názov ulice, na ktorej sídli škola.  

Urči miesto tvojej triedy v budove školy.  

Ukáž na pláne školy jedáleň, telocvičňu, východ z budovy.  

Poznať okolie školy.  

Vymenuj najmenej dve ulice, ktorými prechádzaš cestou z domu do školy.  

Uveď presnú adresu svojho bydliska.  

2. Určovanie svetových strán  

Poznať svetové strany  



Ukáž, kde na obzore vychádza a kde zapadá slnko.  

Vysvetli určovanie svetových strán podľa slnka.  

3. Významné budovy a ich účel  

Poznať významné budovy v mieste bydliska a školy. Uveď približné miesto pošty.  

Vymenuj dopravné prostriedky, pomocou ktorých sa dostaneš do školy.  

 

Obsahový štandard:  

Význam vody v prírode a jej konzumácia. Zásady správneho a bezpečného 

správania sa v prírode. Jedovaté huby. Značenie turistických chodníkov.  

Výkonový štandard:  

1. Príroda – charakteristika a význam  

Charakterizovať význam vody v prírode.  

Povedz, ktorá rieka preteká v mieste tvojho bydliska, alebo okolí.  

Povedz, čím sa znečisťuje voda v prírode.  

Poznať jedovaté huby.  

2. Správanie sa a pohyb v prírode  

Poznať zásady pohybu a pobytu v prírode.  

Povedz, prečo nemáme poškodzovať prírodu.  

Opíš možné následky nesprávneho ukrytia pred bleskom.  

Poznať turistické chodníky.  

 

T e m a t i c k ý c e l o k  

Zdravotná príprava  

Obsahový štandard:  

Význam poskytnutia prvej pomoci. Vybavenie domácej lekárničky a jej využitie. 

Nebezpečenstvo svojvoľného použitia liekov. Význam symbolu Červený kríž. Spôsob 

privolania pomoci k zranenému. Ošetrenie jednoduchých poranení rúk, nôh a hlavy.  

Výkonový štandard:  

1. Prvá pomoc s použitím domácej lekárničky  

Poznať a charakterizovať prvú pomoc.  

Povedz, komu je potrebné nahlásiť úraz.  

Nakresli znak (symbol) Červeného kríža, ktorý vidíš na lekárničke.  



Poznať funkciu domácej lekárničky. 

Povedz, prečo deti nesmú svojvoľne užívať lieky.  

Vymenuj tri lieky alebo zdravotné pomôcky, ktoré by nemali chýbať v domácej lekárničke.  

Povedz, kde všade by nemala chýbať lekárnička.  

2. Jednoduché rany  

Poznať postup ošetrenia jednoduchých poranení.  

Urči, akým prostriedkom vyčistíš ranu.  

Vysvetli, na čo slúžia rýchloobväzy (náplasti).  

Ukáž na spolužiakovi ošetrenie odreniny chrbta ruky.  

 

Obsahový štandard:  

Návšteva lekára v zdravotnom stredisku. Správanie sa v zdravotníckych zariadeniach. 

Úloha lekára pri pomoci chorým a zraneným. Prevencia pred chorobami a preventívne opatrenia 

proti uštipnutiu hmyzom.  

Výkonový štandard:  

1. Významné strediská z hľadiska zdravotnej prevencie a liečenia  

Poznať významné zdravotnícke zariadenia.  

Uveď, kde sa nachádza najbližšie zdravotné stredisko k miestu tvojho bydliska.  

2. Starostlivosť o zdravie  

Poznať zásady starostlivosti o zdravie.  

Vysvetli význam povolania lekár.  

Uveď, akých lekárov si navštívil a ako pomáhajú chorým a raneným.  

Povedz, ktorým športom si upevňuješ zdravie.  

Uveď, aká strava je pre človeka najzdravšia.  

 

Obsahový štandard:  

Zásady ochrany zdravia. Hygiena tela a starostlivosť o chrup. Správna životospráva. 

Ošetrovanie a obväzovanie rán na prstoch ruky, lakťa, oka a hlavy.  

Výkonový štandard:  

1. Ochrana zdravia  

Poznať časti ľudského tela a zásady správnej životosprávy.  

Vymenuj hlavné časti ľudského tela.  



Povedz, ako sa máš správne starať o svoje zuby.  

Vymenuj základné zásady správnej životosprávy.  

2. Prvá pomoc pri poranení hornej končatiny a hlavy  

Poznať zásady ošetrenia a obväzovania. 

 

Bezpečnostné opatrenia pri didaktických hrách na školách  

 

Za organizáciu ochrany a bezpečnosti pri uskutočňovaní didaktických hier 

zodpovedá vedúci didaktických hier, ktorý je povinný:  

- organizovať označenie priestoru DH a poriadkovú službu v nebezpečných 

miestach, označenie a ohraničenie nebezpečných priechodov a miest,  

- spracovať pokyny pre bezpečnostné opatrenia pri cvičení v závislosti od miestnych 

podmienok, aby sa nimi oboznámili všetci účastníci didaktických hier,  

Na zaistenie bezpečnosti sa musia dodržiavať tieto špecifické opatrenia:  

- dodržiavať stanovené bezpečnostné opatrenia pre činnosť v príslušnom objekte 

(mieste),  

- pri činnosti v rámci didaktických hier zabezpečiť jednotlivé miesta proti 

poškodeniu. 

 

5. ročník 

Riešenie mimoriadnych situácií - civilná ochrana  

❖ varovné signály CO - činnosť na varovný signál „Všeobecné ohrozenie", 

„Ohrozenie vodou", „Koniec ohrozenia" ochranná poloha ochranných prostriedkov  

❖ ukážka prechodu priestoru kontaminovaného nebezpečnými látkami 

kolektívna   ochrana,    evakuácia   -   vyhlasovanie   evakuácie,    evakuačné 

zariadenia; spôsoby vykonávania evakuácie, evakuačná batožina kolektívna 

ochrana    

❖ ukrytie a ochrana v budovách pri mimoriadnej udalosti 

Zdravotná príprava  

❖ imobilizácia horných a dolných končatín pomocou štandardných dláh znehybnenie 

poranených končatín improvizovanými prostriedkami   

❖ uloženie postihnutého do stabilizovanej polohy    



❖ privolanie lekára ošetrenie a znehybnenie zlomenín dolných končatín    

❖ spôsoby odsunu poraneného - podľa druhu a závažnosti poranenia 

Pohyb a pobyt v prírode  

❖ zásady orientácie v prírode podľa prírodných úkazov, kompasu, buzoly, mapy   

❖ odhad vzdialeností do 300 m a výšky 10 m 

❖ pochod na neznáme  miesto  s  riešením  úloh  na určovanie vlastného stanovišťa 

podľa mapy   

❖ správne zakladanie ohňa 

6. ročník 

Riešenie mimoriadnych situácií - civilná ochrana 

❖ charakteristika nebezpečných látok ohrozujúcich školu a jej okolie vyhlásenie 

varovných signálov CO    

❖ činnosť v domácnostiach, činnosť žiaka a triedy po ich vyhlásení  lokalizácia a 

likvidácia požiaru ručnými hasiacimi prostriedkami      

❖ vyrozumenie a privolanie hasičov    

❖ dekontaminácia - hygienická očista a čiastočná špeciálna očista materiálu   

❖ evakuácia z ohrozeného priestoru   

❖ pravidlá správania sa obyvateľstva pri ohrození a pri vzniku mimoriadnej udalosti 

Zdravotná príprava  

❖ zložitejšie obväzovanie obväzmi horných a dolných končatín, trupu a brucha - 

obväzová technika   

❖ prakové obväzy brady a nosa   

❖ šatkové obväzy - hlava, ruky, nohy   

❖ náplasťové obväzovanie poranení na horných a dolných končatinách   

❖ ošetrenie   poranených  kĺbov   a  kostí   horných   a  dolných  končatín  - vyvrtnutie, 

vykĺbenie, zlomeniny 

 

Pohyb a pobyt v prírode   

❖ mierky máp a náčrtov, meranie vzdialeností na mape a v teréne  pomer výšky a šírky 

s nárastom vzdialenosti   

❖ zhotovenie jednoduchej pomôcky na odhad výšky a šírky   



❖ zemepisný azimut   

❖ určenie vlastného stanovišťa podľa mapy   

❖ určenie svetových strán podľa núdzových orientačných prostriedkov   

❖ prenášanie azimutu z mapy do terénu a z terénu do mapy  

❖ preventívna ochrana pred bleskom 

II. Rozvíjajúce ciele prierezovej témy 

· formovať vzťah žiakov k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a 

života ľudí 

· poskytnúť žiakom potrebné teoretické vedomosti, praktické poznatky - osvojiť si 

vedomosti a zručnosti v sebaochrane a poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a 

života 

· rozvinúť morálne vlastnosti žiakov, tvoriace základ vlasteneckého a národného cítenia 

· formovať predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti 

organizmu na fyzickú a psychickú záťaž náročných životných situácií 

 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA 

I. Charakteristika prierezovej témy 

Multikultúrna výchova je zaradená do obsahu vzdelávania s ohľadom na slovenské 

kultúrne prostredie, kde po stáročia spolunažívali príslušníci rôzneho etnického, národného, 

náboženského a kultúrneho pôvodu. Kultúrna rozmanitosť sa pritom v súčasnosti prehlbuje 

vďaka viacerým trendom ako je globalizácia, migrácia a pod. Multikultúrnosť slovenskej 

spoločnosti však nikdy neznamenala len pokojné spolunažívanie rôznych skupín 

obyvateľov, ale vždy bola a dodnes je poznačená aj predsudkami a stereotypmi, ktoré sa 

prejavujú v rôznych podobách neznášanlivosti, rasizmu, či xenofóbie. Žiaci všetkých 

vekových kategórií budú čoraz častejšie v osobnom aj verejnom živote vystavení rôznym 

kultúrnym vplyvom a v čoraz väčšej miere sa budú dostávať do kontaktu s príslušníkmi 

iných kultúr. Preto je potrebné, aby boli na tieto výzvy pripravení, a aby boli schopní 

rozoznať, rešpektovať a podporovať rôzne kultúrne ukotvenie vo svojom okolí čo im má 

sprostredkovať multikultúrna výchova. 

II. Rozvíjajúce ciele 

· rozvíjať poznanie rozličných tradičných aj nových kultúr a subkultúr, 



· schopnosť akceptovať kultúrne rozmanitosti ako spoločenskú realitu a rozvoj tolerancie, 

· podporovať prosociálne správanie a konanie vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti, 

· spoznávať svoju kultúru aj iné kultúry, históriu, zvyky a tradície ich predstaviteľov, 

· pestovať rešpekt k iným kultúram. 

 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ 

I. Charakteristika prierezovej témy 

Prierezová oblasť osobnostný a sociálny rozvoj rozvíja ľudský potenciál žiakov, poskytuje 

žiakom základy pre plnohodnotný a zodpovedný život. Znamená to nielen akademický rozvoj 

žiakov, ale aj rozvíjanie osobných a sociálnych spôsobilostí, ktoré spätne akademický rozvoj 

podporujú. 

II. Rozvíjajúce ciele 

· rozvíjať u žiakov sebareflexiu (rozmýšľať o sebe) sebapoznávanie, sebaúctu, sebadôveru 

a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný život a sebavzdelávanie,  

· naučiť žiakov uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva 

ostatných, 

· podporovať svojím obsahom prevenciu sociálno-patologických javov (šikanovanie, 

agresivita, užívanie návykových látok), 

· pomáhať žiakom získavať a udržať si osobnostnú integritu, 

· pestovať kvalitné medziľudské vzťahy, 

· rozvíjať sociálne zručnosti potrebné pre život a spoluprácu. 

 

VÝCHOVA K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU 

Problematika  výchovy k manželstvu a rodičovstvu  je dôležitou súčasťou nielen 

každodenného života, ale  aj edukačného procesu. Je preto veľmi dôležité, aby  už žiaci základnej 

školy získavali potrebné informácie pre svoj budúci partnerský a neskôr manželský život. Pri 

zisťovaní životných hodnôt žiakov je práve túžba po plnohodnotnej rodine na prvom mieste. Preto 

príprava na rodinný život je tak isto dôležitá, ako príprava na budúce povolanie. 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu je prierezovou témou, ktorá je zapracovaná do 

jednotlivých predmetov výchovno-vzdelávacieho procesu. Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

(ďalej VMR) - jej cieľom je „utváranie základných vedomostí a zodpovedných postojov v oblasti 



partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade s vedeckými poznatkami a etickými 

normami.“(Učebné osnovy výchovy k manželstvu a rodičovstvu, 1998).  

   Na úrovni základnej školy je ťažisko vyučovania VMR na hodinách etickej 

výchovy, náboženskej výchovy, prírodovedy, prírodopisu, literatúry, výučby jazykov 

a telesnej výchovy. Pri vhodných témach sa VMR realizuje aj na ostatných predmetoch v 1. 

až 9. ročníku. Na celoškolských aktívoch riaditeľ informuje rodičov o cieľoch a zameraní 

VMR, čím sa dodržiava základný princíp spolupráce rodiny a školy. 

 

PROBLÉMOVÉ  VÝCHODISKÁ 

❖ Rodina je základná bunka spoločnosti. 

❖ Rodina je základom pre každého človeka, je jeho domovom, istotou, útočiskom a 

miestom, kde sa môžeme vrátiť aj po prehratých bojoch.  

❖ V spoločnosti je veľa neúplných a nefunkčných rodín, deti vyrastajú v prostredí, 

ktoré im neposkytuje naplnenie ich potrieb. 

❖ Média tlačia mladých ľudí k predčasnému prebúdzaniu pohlavného pudu. Mladým 

ľuďom, mnohokrát ešte len deťom, chýba vôľa a schopnosť ovládať sa, nepoznajú 

sebazaprenie, nevedia odmietnuť lákavú ponuku a  nie sú schopné niesť zodpovedne 

následky svojho konania. 

❖ Každá rodina, funkčná i nefunkčná, úplná či neúplná, každá zanecháva svoju pečať 

v srdci dieťaťa. 

❖ Rodičia sú povinní vychovávať svoje dieťa.  

❖ Deti v mnohých rodinách nežijú so svojimi biologickými rodičmi (hlavne s otcom), 

veľa detí žije v rozvedených rodinách, mnohé žijú s druhmi a priateľmi svojho 

rodiča alebo v pestúnskej starostlivosti, či adoptívnej rodine.  

❖ Rodinné vzťahy, pestúnske deti a ich postavenie v rodine. 

❖ Základ výchovy dieťaťa spočíva v rodine. 

❖ Rodič je zodpovedný za správanie a konanie svojho dieťaťa. 

❖ Škola podáva pomocnú ruku a pomáha žiakom nájsť pozitívne hodnoty, uisťuje 

žiakov o dôležitosti rodinného zázemia, spolupracuje s rodičmi a podieľa sa na 

výchove a formovaní  osobnosti každého žiaka. 

HLAVNÉ  CIELE  VÝCHOVY  K  MANŽELSTVU  A  RODIČOVSTVU  

    



Ciele VMR vyplývajú z učebných osnov schválených dňa 29. júna 1998 pod číslom 

2493/1998-41 s platnosťou od 1. septembra 1998: 

- rozvíjať u žiakov city priateľstva, lásky a zodpovednosti voči sebe aj iným, učiť ich   

sebaovládaniu a sebadisciplíne pri vytváraní medziľudských vzťahov, viesť ich k tolerancii, 

vzájomnému pochopeniu a pomoci, čo sú všetko atribúty nevyhnutné na utvorenie harmonického 

manželstva a rodičovstva, 

- pomáhať žiakom rozvíjať sebavedomie, pestovať v nich sebaúctu, 

- rozvíjať ich schopnosť správne sa rozhodovať v súlade s etickými normami, 

- formovať sociálne zručnosti žiakov v interakcii s inými, 

- viesť žiakov k tomu, aby si postupne uvedomovali a osvojili svoju pohlavnú rolu so 

zreteľom na spoločensko-mravné normy vzájomného správania, 

- poskytnúť žiakom poznatky týkajúce sa anatómie a fyziológie pohlavných orgánov, 

vzniku  a vývinu ľudského jedinca, 

- sprostredkovať im poznatky týkajúce sa dospievania, 

- informovať ich o nebezpečenstve zneužívania drog v súvislosti s reprodukčným zdravím 

a možnosťou nákazy HIV/AIDS, 

- vysvetliť riziká predčasného sexuálneho života, 

- formovať ich kladný postoj k rodičovstvu, význam harmonickej a zdravej rodiny 

- príprava na kritické obdobia psychosexuálneho vývinu a zodpovedné rozhodovanie, 

- pomôcť žiakom rozvíjať toleranciu, zodpovednosť, úctu, 

- pomôcť žiakom odolávať negatívnym vplyvom  ako  predčasný sexuálny život,  drogy,  

AIDS..., 

- prostredníctvom informácií na vyučovacích hodinách vychovávať a pripravovať deti     

  a  mládež na zodpovedný partnerský vzťah, manželstvo a rodičovstvo, 

- chápať lásku ako súčasť sexuality, 

- vytvoriť žiakom priestor a pomoc pri riešení problémov súvisiacich s VMR, 

- rešpektovať 3 základné oblasti - poznávaciu,  

                         - emocionálnu, 

                        - vôľovú, ktorá je najdôležitejšou a týka sa správania  žiakov. 

- posilniť výchovu detí a žiakov k zdravému životnému štýlu a realizovať aktivity a 

programy na podporu zdravia a zdravého životného štýlu  

 



 

REALIZÁCIA 

 Výchova k manželstvu a rodičovstvu je prierezovou témou, ktorá je zapracovaná 

do jednotlivých predmetov výchovno-vzdelávacieho procesu a využívajú sa aj rôzne formy 

školských a mimoškolských aktivít. 

 

Obsah výchovy k manželstvu a rodičovstvu na ISCED1 sa prezentuje vo vyučovaní 

viacerých učebných predmetov, avšak kľúčové postavenie má spoločenskovedné učivo 

prvouky – tematický celok Domov a jeho okolie v 1. ročníku ZŠ, Rodina a spoločnosť v 2. 

ročníku Človek a jeho životné prostredie vo 4. ročníku ZŠ a literárna výchova. 

 

Obsah výchovy k manželstvu a rodičovstvu na ISCED1 tvoria tieto témy: 

1. Výchova v rodine 

2. Zásady zdravého života 

3. Negatívne dôsledky fajčenia, alkoholu a ďalších drog na zdravie 

a správanie človeka 

4. Rovnoprávnosť pohlaví  

5. Vznik a vývoj ľudského jedinca 

6. Zmeny v organizme dieťaťa v období puberty 

 

Ťažisko VMR  je v etickej a náboženskej  výchove.  

Biologický aspekt sa realizuje v predmete  biológia, spoločensko-občiansky  v 

predmete občianska náuka. 

Tematické celky na ISCED2: 

1.         Priateľstvo 

2.         Kultivované dospievanie 

3.         Anatómia a fyziológia rozmnožovacích ústrojov 

4.         Zodpovedný prístup k sexualite 

5.        Negatívny vplyv drogových závislostí na sexuálne a reprodukčné zdravie 

človeka 

6.         Zásady bezpečného správania 

 

 



1.Výchova v rodine 

Úloha rodiny v spoločnosti. 

Príbuzenské vzťahy. 

Rodičovská láska a jej význam v živote dieťaťa. 

Úcta k rodičom. 

2. Zásady zdravého života 

Zásady zdravého života- hygiena tela, fyzické a sociálne aspekty zdravia. 

Zachovanie zdravia závisí do istej miery od schopnosti robiť správny výber a zodpovedne 

konať. 

Význam sociálnych zručností- presné a výstižné vyjadrovanie, schopnosť vypočuť mienku 

iných v diskusii, odhaľovať a riešiť problémy, asertívne správanie, sebaovládanie a iné. 

Zdravé sebavedomie a sebaúcta človeka. 

Nebezpečenstvo sexuálneho zneužívania detí, nácvik bezpečného správania v rizikových 

situáciách. 

3. Negatívne dôsledky fajčenia, alkoholu a ďalších drog na zdravie a správanie človeka 

Fajčenie, alkohol a ďalšie drogy (napr. heroín) ohrozujú zdravie človeka – nervovú sústavu, srdce 

a cievy, pečeň, žalúdok. 

Mimoriadne nebezpečné je užívanie drog v období dospievania (ohrozuje aj zdravý vývin 

rozmnožovacích ústrojov) a v tehotenstve. 

Budúca matka fajčením a pitím alkoholu ohrozuje zdravý vývin plodu. 

Správanie človeka pod vplyvom alkoholu a iných drog - strata zábran, uvoľnené správanie. 

Riziko prenosu AIDS. 

Nácvik asertívneho správania – odmietnutie alkoholického nápoja a iných drog.  

4. Rovnoprávnosť pohlaví 

Rovnocennosť muža a ženy a ich špecifickosť. 

Vzájomné správanie sa chlapcov a dievčat, správne obliekanie sa, slušnosť, ohľaduplnosť, 

čestnosť, ochota vzájomne si pomáhať, gavalierstvo, odvaha. 

Význam blízkeho človeka pre život jednotlivca. 

Kamarátstvo a priateľstvo. 

Priateľstvo je viac ako kamarátstvo (správne a falošné priateľstvo). 

5. Vznik a vývoj ľudského jedinca 

Telo všetkých živých organizmov (rastlín, živočíchov a húb) sa skladá z buniek. 



Mikroskopovanie buniek. 

Tvorba mužských pohlavných buniek – spermií v semeníkoch. 

Tvorba ženských pohlavných buniek – vajíčok vo vaječníkoch. 

Oplodnenie – splynutie vajíčka a spermie, vznik oplodneného vajíčka. 

Rast a vývoj oplodneného vajíčka. 

Výživa plodu krvou matky cez steny maternice. 

Vzťah dieťaťa a matky počas vnútromaternicového vývinu. 

Tehotenstvo, dĺžka tehotenstva, pôrod. 

Životospráva ženy počas tehotenstva- zdravá výživa, pohyb na čerstvom vzduchu, 

škodlivosť fajčenia a alkoholu, psychická pohoda. 

Starostlivosť matky o narodené dieťa- kŕmenie, prebaľovanie, umývanie, pravidelná 

návšteva poradne. 

Význam materinskej lásky. 

Vývojové štádiá: dojča, batoľa dieťa predškolského veku, školák, mladistvý, 

dospelý. 

Úcta a ohľaduplnosť k tehotnej žene. 

6. Zmeny v organizme dieťaťa v období puberty 

Dôležité zmeny v organizme dieťaťa v období puberty- vonkajšie pohlavné znaky, 

tvorba spermií a vajíčok, prvá menštruácia. 

Vplyv fyzických zmien na emocionálnu a sociálnu oblasť duševného života 

dospievajúcich snaha o preberanie zodpovednosti za svoj život, častá mrzutosť a 

popudlivosť, nezhody s rodičmi. 

Ľahké skamarátenie sa s inými. 

Vyvarovať sa napodobňovať nevhodné správanie iných, asertivita. 

Potreba zvýšenej hygieny v období dospievania. 

 

Proces 

Obsah výchovy k manželstvo a rodičovstvu a strategické postupy jeho 

sprístupňovania sú základným predpokladom kvality výchovno-vzdelávacej práce. 

Dosiahnutie cieľov výchovy k manželstvu a rodičovstvu prostredníctvom prezentácie 

obsahu vo vybraných vyučovacích predmetoch na ISCED 1 umožňuje prednostné 



uplatňovanie týchto metód a foriem práce: výklad, riadený rozhovor, beseda, práca s knihou, 

dramatizácia, problémová metóda, brainstorming a skupinová forma práce. 

Dôležitým predpokladom optimalizácie učebnej činnosti žiaka je dostatok učebných 

pomôcok, najmä obrazov (napr. z knižných publikácií). Zadávanie úloh formou dotazníkov, kvízov 

alebo testov posilňuje aktivitu žiakov a podporuje rozvoj poznávacích schopností. Významovým 

prostriedkom realizácie výchovy k manželstvu a rodičovstvu je riešenie problémov v priebehu 

samostatnej činnosti žiakov alebo brainstormingu. Sústavne vedieme žiakov k tomu, aby dokázali 

svoje názory vyjadriť a zdôvodniť vlastné postoje k rozličným situáciám: v priebehu diskusie držať 

sa námetu a vzájomne sa načúvať. Nabádame žiakov diskutovať s rodičmi o jednotlivých témach 

výchovy k manželstvu a rodičovstvu. Výchova k manželstvu a rodičovstvu sa realizuje v úzkej 

spolupráci školy a rodiny. 

Učiteľ informuje rodičov o cieľoch, obsahu a metódach výchovy k manželstvu a 

rodičovstvu, o zaradení učiva do ročníkov, učebných predmetov. Pri zohľadnení mentálnej úrovne 

žiakov a materiálnych podmienok školy učiteľ zostaví vlastný tematický plán a tento po 

prerokovaní s rodičmi žiakov a po zvážení ich pripomienok a prerokovaní v metodickom združení 

predloží na schválenie riaditeľovi školy. Vedenie školy v spolupráci s kontaktným učiteľom riadi, 

koordinuje a kontroluje realizáciu VMR vo výchovno-vzdelávacom procese. Odporúčame učivo o 

prvej menštruácii prezentovať na vyučovacej hodine iba dievčatám. 

Metódy a formy práce 

• výklad,  

• riadený rozhovor,  

• beseda,  

• práca s knihou,  

• dramatizácia,  

• problémová metóda,  

• brainstorming,  

• skupinová forma  

 

Metódy dialogické  

1. dialóg v celej triede (frontálna forma), 

2. dialóg v skupine žiakov (skupinová forma), 

3. dialóg vo dvojici.  



 aktivizačné prvky:  

• hlasovanie  

• reťazový dialóg  

• alternatívne riešenia  

• dialóg s loptou  

Metódy problémové  

1. často využívaná tzv. prípadová metóda: 

2. Harwardská – rozborová štúdia, 

3. Konfliktná metóda, 

4. Metóda incidentu, 

5. Skupinové riešenie problému, 

6. Metóda výberu vhodného riešenia. 

Metódy inscenačné 

1. štruktúrne  

2. mnohostranné hranie úloh  

3. neštruktúrne inscenácie.  

Hry  

1. sexualita a reč 

2. poučenie o tele a sexe 

3. pohlavné roly 

4. o zovňajšku, zmyselnosti a obrazoch 

5. o vzťahoch medzi ľuďmi 

6. druhá tvár sexuality 

7. hodnoty, cnosti a normy 

Pozícia učiteľa 

❖ Učiteľ musí hrať vo VMR aktívnu úlohu a musí byť vnútorne presvedčený 

o potrebe tejto výchovy v škole.  

❖ Pochopiť a akceptovať komplexnosť a rozmanitosť sexuality. 

❖ Ovládať teóriu pedagogickej komunikácie a vedieť ju v plnom rozsahu 

aplikovať vo výchovnej praxi. 

❖ Byť schopný riešiť vzniknuté konflikty. 



❖ Ovládať a hovoriť bez zábran odborným jazykom (odbornou terminológiou) 

z oblasti ľudskej sexuality. 

❖ Mať primeranú mieru vedomostí o sexualite mladých ľudí. 

❖ Ovládať rôzne didaktické postupy, princípy a formy (úlohové hry, psychohry, 

brainstorming, aktivizačné metódy, experimentálne učenie...) 

❖ Dokázať vytvoriť otvorenú atmosféru, v ktorej panuje dôvera medzi učiteľom 

a žiakom. Nikdy žiakov neklamať, byť k nim maximálne úprimný, vždy dodržať slovo, ku 

každému žiakovi sa správať ako k mladšiemu partnerovi, ktorý sa chce od  vás všeličo dozvedieť. 

Neurážať ho, nepodceňovať, nezhadzovať, nevysmievať sa mu. 

❖ Nenechať sa vyprovokovať k neuváženým výrokom, resp. reakciám. 

❖ Byť schopný ovplyvňovať aj školské prostredie a svojich kolegov k pozitívnej 

akceptácii VMR. 

❖ Ak si učiteľ na VMR zvolí formu rozhovoru alebo diskusie, musí navodiť uvoľnenú 

atmosféru, aby žiaci nemali zábrany. Môže na niektorú tému zvoliť formu anonymných písomných 

otázok. 
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ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA 

Environmentálna výchova vedie žiakov ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov 

medzi organizmami a vzťahom človeka k životnému prostrediu. Ide o rozvíjanie a najmä 

pochopenie nevyhnutného prechodu k udržateľnému rozvoju spoločnosti, ktorý umožňuje sledovať 

a uvedomovať si dynamicky sa vyvíjajúce vzťahy medzi človekom a prostredím, kde sú vzájomne 

prepojené aspekty ekologické, ekonomické a sociálne. 



  

Na realizácii prierezovej témy sa podieľajú viaceré vzdelávacie oblasti (učebné 

predmety). Vzájomným prepojením, rozšírením, upevňovaním a systematizáciou 

vedomostí, špeciálnych návykov a zručností upozorňujeme žiakov na súvislosti medzi 

poznatkami, ktoré si už osvojili na pochopenie problematiky zo širšieho pohľadu. Len tak 

dokážu skutočne pochopiť globálne problémy. Pochopenie je základnou podmienkou 

aktívneho prístupu žiakov k efektívnej ochrane a udržateľnému stavu životného prostredia.  

  

Prierezové témy sú dôležitým prvkom vo vzdelávaní a podieľajú sa na utváraní a 

rozvíjaní kľúčových kompetencií predovšetkým v oblasti postojov a hodnôt.  

  

Vzdelávacia oblasť Príroda a spoločnosť poskytuje ucelený elementárny pohľad na 

okolitú prírodu a prostredie. Učí pozorovať, citlivo vnímať a hodnotiť konanie ľudí vo 

vzťahu k životnému prostrediu. V maximálnej miere využíva priame pozorovanie žiakov 

okolitého prostredia, ktoré výrazne ovplyvňuje emocionálnu stránku osobnosti jedinca.  

  

Vzdelávacia oblasť Človek a príroda zdôrazňuje pochopenie objektívnej platnosti 

základných prírodných zákonitostí, dynamických súvislostí od ekosystémov po biosféru 

ako celku, postavenie človeka v prírode a komplexnú funkciu ekosystémov vo vzťahu k 

ľudskej spoločnosti.  

  

Vzdelávacie oblasti Človek a spoločnosť a Človek a hodnoty sa zameriavajú na 

súvislosti medzi ekologickými, technicko-ekonomickými a sociálnymi prístupmi k riešeniu 

problematiky a poukazujú na ďalšie princípy udržateľnosti rozvoja (medziľudské vzťahy, 

spolupráca v rozmanitosti, odstraňovanie chudoby, chorôb, zmenšovanie rozdielov medzi 

ľuďmi, zaistenie dôstojného života ľudí.).  

  

Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb rieši problematiku vplyvu prostredia na vlastné 

zdravie a na zdravie iných. V súvislosti s problémami súčasného sveta poukazuje aj na 

dôležitosť starostlivosti o životné prostredie pri organizovaní masových športových 

podujatí.  

  



Dôležitú úlohu v prierezovej téme zastupujú informačno-komunikačné technológie, ktoré 

umožňujú využívať aktuálne údaje o stave životného prostredia a možnosť simulovať určité 

udalosti. Komunikačné technológie podnecujú záujem o spôsoby riešenia ekologických 

problémov, umožňujú nadväzovať kontakty v tejto oblasti a vymieňať si informácie v rámci 

republiky, krajín EÚ a sveta.  

  

Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra poskytuje mnoho príležitostí na zamyslenie sa nad 

vzťahom človeka a životného prostredia, na uvedomenie si prírodného a sociálneho prostredia ako 

zdroja inšpirácie pre vytváranie kultúrnych a umeleckých hodnôt a na vnímanie estetických kvalít 

životného prostredia. 

  

DOPRAVNÁ   VÝCHOVA 

V každodennom živote sa žiaci  stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, cyklisti, 

cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy  a pod. Okrem pozitívnych stránok má 

doprava a motorizmus aj veľa záporných stránok. Neúmerný je počet dopravných nehôd, ktorých 

účastníkmi sú deti v mladšom a staršom školskom veku. Základné vedomosti, zručnosti a návyky 

zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách získavajú deti najmä 

prostredníctvom školy. 

             

            Prierezová téma Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania 

žiakov základných škôl. Úlohou dopravnej výchovy v školách je postupne pripraviť deti na 

samostatný pohyb v cestnej premávke - ako chodcov alebo cyklistov - pričom je potrebné mať na 

zreteli aj aspekt výchovy budúcich vodičov motorových vozidiel. Realizácia učebnej činnosti sa 

uskutočňuje  v objekte školy, na detských dopravných ihriskách alebo v bezpečných priestoroch v 

okolí školy. 

Ciele dopravnej výchovy na ZŠ sú zamerané na všetky tri oblasti osobnosti žiaka, na oblasť 

kognitívnu, afektívnu a psychomotorickú, ktoré je potrebné proporcionálne rozvíjať. Ciele sú 

zostavené v zmysle týchto kritérií : 

❖ pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne 

záväznými  právnymi predpismi, 

❖ formovať mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej 

zodpovednosti pri chôdzi a jazde v cestnej premávke, 



❖ osvojiť si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne 

záväzných právnych predpisov, ako chodec, cyklista, cestujúci (spolujazdec), 

❖ naučiť deti pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a 

aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote, 

❖ zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli, 

❖ zvládnuť základné taktické prvky chôdze a jazdy v cestnej premávke, 

❖ pochopiť význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej 

premávke a prakticky zvládnuť základné úlohy údržby bicykla, 

❖ uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich 

bezpečnosť cestnej premávky. 

  

Vyučovanie sa realizuje  v špecializovaných kurzoch Dopravnej výchovy 

v priebehu školského roka. 

  

MEDIÁLNA VÝCHOVA  

Nevyhnutnosť zavedenia mediálnej výchovy do nášho systému výchovy 

a vzdelávania vyplynula z faktu, že média a masmédiá sa v čoraz väčšej miere stávajú 

silným socializačným a výchovno-vzdelávacím prostriedkom. Svojimi produktmi výrazne 

vplývajú na správanie jedinca a spoločnosti, utváranie životného štýlu a kvalitu života 

vôbec. Informácie ponúkané a sprostredkovávané médiami majú rôznorodý charakter, 

vyznačujú sa svojbytným vzťahom k realite a sú vytvárané s rôznymi zámermi, častokrát 

manipulatívnymi. Médiá svojimi produktmi jednak sprostredkovávajú podnety, ktoré 

pozitívne formujú osobnosť dieťaťa, ale na druhej strane sú aj prostriedkom ohrozenia ich 

zdravého vývinu. Deti často nedokážu adekvátne s médiami a ich produktmi zaobchádzať, 

filtrovať a selektovať z nich to pozitívne, chrániť sa pred ich negatívnymi vplyvmi, čo sa 

stáva úlohou mediálnej výchovy. 

Existuje veľa rôznych definícií mediálnej výchovy. Pre nás sa stala východiskom 

definícia Rady Európy, podľa ktorej mediálnu výchovu možno definovať ako praktické 

vyučovanie zacielené na budovanie mediálnej kompetencie, chápanej ako kritický a 

rozlišujúci postoj voči médiám s cieľom vychovať emancipovaných občanov, schopných 

vytvoriť si svoj vlastný názor na základe prijatých informácií. 

  



Hlavným cieľom mediálnej výchovy je získanie a rozvoj mediálnej gramotnosti a osvojenie 

mediálnych kompetencií - t. z. schopnosti prijímať, analyzovať, hodnotiť a komunikovať širokú 

škálu mediálnych obsahov (Zettl, 1999). 

Na základe získaných vedomostí o médiách (ich funkciách a fungovaní) potrebných pre 

získanie kritického odstupu od nich, dokázať prehodnotiť svoj vzťah k nim, reflektovať svoje 

návyky využívania médií, maximálne využívať pozitívny prínos ich produktov k rozvoju svojej 

osobnosti ako aj eliminovať ich negatívne vplyvy na svoju osobnosť. 

  

Mediálnu výchovu ako prierezovú tému možno zaradiť do ŠkVP ako integrálnu súčasť 

obsahu vybraných vzdelávacích oblastí (jazyk a komunikácia, umenie a kultúra...). 

Mediálnu výchovu  sme zaradili do všetkých ročníkov a vychádzame z osobných 

skúseností detí s masovými médiami (rozhlas, televízia, tlačené médiá atd.). 

Ciele mediálnej výchovy na 1. stupni ZŠ : 

❖ základná orientácia v druhoch, vo funkciách médií a v ich produktoch, ako aj v ich 

vplyve na detského príjemcu (poslucháča, diváka, čitateľa…). Žiak by si mal vedieť uvedomiť s 

ktorými médiami prichádza každodenne do kontaktu, ako naň vplývajú – uvedomiť si ich pozitívny 

vplyv, ako aj ich nebezpečenstvá (manipulácia, neprimerané násilie a i.), 

❖ formovanie vlastného názoru na média a ich posolstvá (na základe poznania, 

interpretácie, hodnotenia a tvorby jednoduchých mediálnych produktov). 

 

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA 

„Ochrana života a zdravia“ (OZO) sa na I stupni realizuje ako súčasť vyučovacích 

predmetov a samostatnej organizačnej formy vyučovania – didaktických hier. Poskytuje žiakom 

potrebné teoretické vedomosti, praktické poznatky a formuje ich vzťah k problematike ochrany 

svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí.  

Formatívna a informatívna zložka učiva sa prezentuje činnosťou žiakov:  

a)   morálnou, ktorá tvorí základ ich vlasteneckého a národného cítenia;  

b)   odbornou, ktorá im umožňuje osvojenie vedomostí a zručností v sebaochrane a 

poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života;  

c)   psychologickou, ktorá pôsobí na proces adaptácie v požiadavkách záťažových situácií;  



d)   fyzickou, pre ktorú je charakteristická tvorba predpokladov na dosiahnutie 

vyššej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu na fyzickú a psychickú záťaž 

náročných životných situácií.  

            Kompetencie preberaného učiva zahŕňajú individuálne, medziľudské 

aspekty a pokrývajú formy  správania, ktoré jednotlivec využíva na efektívnu a 

konštruktívnu účasť na spoločenskom živote v prípadoch riešenia konfliktov. Základné 

zručnosti v rámci tejto kompetencie zahŕňajú schopnosť účelne komunikovať v rozličných 

prostrediach a situáciách ohrozujúcich život a zdravie človeka. Tieto spoločenské a 

občianske kompetencie by mali ovplyvniť schopnosť žiakov zvládať stres a frustráciu, 

komunikáciu s inými ľuďmi a solidaritu pri riešení problémov širšej komunity ľudí.  

Cieľom spoločnosti je pripraviť každého jedinca na život v prostredí, v ktorom sa 

nachádza. Nevyhnutným predpokladom k tomu je aj poznávanie prírodného prostredia. 

Prioritne je učivo obsahom orientované na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom 

priemyselných a ekologických havárií, dopravnými nehodami, živelnými pohromami a 

prírodnými katastrofami.  

V obsahu prierezovej témy je viac tém, ktoré sa odvíjajú zo základov takých oblastí, 

ktoré môžu prispieť k rozvoju vedomostí, zručností a návykov pre ochranu človeka a 

spoločnosti.  

Na realizáciu učiva OZO sa využívame viaceré organizačné formy:  

Didaktické hry (DH) v 1. – 4. ročníku sa konajú v prírode 1 raz v roku v trvaní 4 

hodín. Pred DH realizujeme deň prípravy najmä na teoretickú časť v rozsahu 2 – 4 hodín 

podľa náročnosti plánovaných činností. Didaktické hry nezamieňame s cvičeniami v 

prírode v rámci telesnej výchovy - učivo z turistiky.  

Didaktické hry uskutočňujeme  po ročníkoch – triedach.  

Poslanie učiva je zamerané prípravou žiakov v koedukovanej forme na správne 

činnosti a konania v prípade vzniku nebezpečnej mimoriadnej situácie. Žiaci si v priebehu 

výchovného a vzdelávacieho procesu osvojujú potrebné vedomosti, zručnosti, návyky a 

schopnosti.  

Zvláštnosťou témy OZO je viac tematický obsah navzájom nie podobný. Pre 

osvojovanie vedomostí a zručností sa využívajú najmä didaktické hry, prípadne niektoré 

vhodné poznatky z iných oblastí vzdelávania. Používané metódy rešpektujú bežné 

didaktické postupy, žiada sa však uplatňovať menej verbálne a viac názorné metódy, 



cvičenia a kontroly. Dôležitú funkciu plnia aktivizujúce a motivačné hodnotenia, samostatné alebo 

skupinové činnosti. Žiaci majú v priebehu osvojovania učiva získať poznatky o potrebnosti a 

nenahraditeľnosti učiva pri vzniku a priebehu mimoriadnej situácie. Prvky učiva sú zapracované 

do učebných osnov povinných predmetov (telesná výchova, vlastiveda, prvouka, výtvarná 

výchova) a sú ich integrálnou súčasťou.  

 

 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA 

Zmysel prierezovej témy: Tradičná kultúrna rozmanitosť Slovenska sa prehlbuje vďaka 

otváraniu slovenskej spoločnosti s pomocou médií, vďaka voľnejšiemu pohybu osôb a rozvoju 

turistiky. Pomáha aj medzinárodná spolupráca, migrácia príslušníkov blízkych i vzdialenejších a 

doposiaľ nepoznaných kultúr. Pestrosť kultúr v rámci jednotného právneho systému je dôležité 

zachovať, aby sa prehlboval humanistický a tvorivý charakter kultúry Slovenskej republiky. 

Kultúrne prostredie Slovenska bolo a je často hlboko tolerantné voči príslušníkom iných kultúr, 

stále je však poznačené aj neznášanlivosťou.  

Hlavné ciele prierezovej témy multikultúrna výchova pre primárne vzdelávanie:  

❖ Viesť žiakov ku kultúrnemu sebauvedomeniu, k vnímaniu vlastných emocionálnych 

a sociálnych väzieb na kultúru blízkeho i vzdialenejšieho okolia.  

❖ Podporovať ich sebavedomie a uplatnenie v skupine, motivovať k tvorivosti v 

interakcii s druhými ľuďmi, hlavne so slabšími a znevýhodnenými.  

❖ Poskytovať dostatok podnetov pre zažitie mnohorakosti sveta. Podnecovať 

zvedavosť a záujem o okolie.  

❖ Viesť žiakov k pochopeniu a rešpektovaniu faktu kultúrnej rozmanitosti.  

❖ Podnecovať a rozvíjať u nich tolerantné postoje k nositeľom odlišných kultúr, ale 

súčasne zachovávať ich povedomie príslušnosti k vlastnej kultúre.  

❖ Rozvíjať sebareflexiu, ktorá vo vyšších ročníkoch primárneho vzdelávania vedie k 

uvedomeniu si koreňov a premien vlastnej kultúrnej identity.  

❖ Rozvíjať poznanie kultúr, s ktorými žiaci prichádzajú, alebo môžu v krátkodobom 

horizonte prísť do styku.  

❖ Rozvíjať schopnosť riešiť konflikty pokojnou cestou, schopnosť komunikovať a 

spolupracovať s nositeľmi iných kultúr v bezpečnom prostredí.  



  Multikultúrna výchova v primárnom vzdelávaní rozvíja hlavne kultúrne 

kompetencie žiakov, osobné, sociálne a komunikačné kompetencie.  

   

Hodnoty:  

Ciele prierezovej témy vychádzajú z neopakovateľnej hodnoty individuálneho 

ľudského života, z hodnoty komunity ako prirodzeného prostredia pre človeka, z rešpektu 

voči individuálnym potrebám človeka a z faktu rovnosti ľudí pred platnými zákonmi.  

Metódy:  

Pre multikultúrnu výchovu sú vhodné hlavne zážitkové, skúsenostné metódy 

vyučovania, aby škola prehlbovala skúsenosti s kultúrnou rôznorodosťou. V primárnom 

vzdelávaní rozvíja multikultúrna výchova všeobecnú otvorenosť detí voči odlišnému 

vnímaniu sveta. Kladie aj základy pre budúce samostatné kritické myslenie žiakov.  

Pri realizácii multikultúrnej výchovy je nevyhnutné rešpektovať lokálne podmienky 

a je vhodné spolupracovať s inými verejnými, štátnymi i mimovládnymi organizáciami v 

regióne. Svoje ciele napĺňa v celej spoločnosti, nielen v regiónoch, kde žijú menšiny. 

Výchovno-vzdelávacia činnosť školy v oblasti multikultúrnej výchovy je efektívna najmä 

vtedy, ak sa celé prostredie a atmosféra školy rozvíjajú ako systémy citlivé na kultúrne 

špecifiká.  

 

 OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ 

  Prierezová oblasť osobnostný a sociálny rozvoj rozvíja ľudský potenciál žiakov, 

poskytuje žiakom základy pre plnohodnotný a zodpovedný život. Znamená to nielen 

akademický rozvoj žiakov, ale aj rozvíjanie osobných a sociálnych spôsobilostí, ktoré 

spätne akademický rozvoj podporujú. 

Rozvíjajúce ciele: 

❖ rozvíjať u žiakov sebareflexiu (rozmýšľať o sebe) sebapoznávanie, sebaúctu, 

sebadôveru a s tým     spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný život a 

sebavzdelávanie, 

❖ naučiť žiakov uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a 

práva ostatných, 

❖ odporovať svojím obsahom prevenciu sociálno-patologických javov 

(šikanovanie, agresivita, užívanie návykových látok), 



❖ pomáhať žiakom získavať a udržať si osobnostnú integritu, 

❖ pestovať kvalitné medziľudské vzťahy, 

❖ rozvíjať sociálne zručnosti potrebné pre život a spoluprácu. 

 

TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ  ZRUČNOSTI 

  Prierezová téma predmetu Tvorba projektu a prezentačné zručnosti rozvíja a zdokonaľuje 

zručnosti žiakov tak, aby vedeli komunikovať, aby vedeli svoje tvrdenia zdôvodniť, vytvoriť 

relevantné argumenty a aj ich použiť. Žiaka má naučiť kriticky myslieť, aby vedel informácie 

získané v akomkoľvek predmete vyselektovať, použiť ich a v konečnom dôsledku pracovať s nimi 

samostatne. 

            Žiak sa má naučiť riešiť problémy a nielen prijímať hotové riešenia. Má spoznať 

svoje schopnosti pri aplikácii získaných informácií na konkrétne riešenia danej problematiky, 

prezentovať sa prostredníctvom vlastnej práce, projektu a vedieť pracovať v skupine. Žiak sa má 

počas vypracovania projektu naučiť samostatne si zorganizovať svoju prácu i svoj prípadný tím, 

dodržiavať zvolený harmonogram práce, vyhľadávať zdroje informácií , získavať potrebné 

informácie, spracovať ich, vyselektovať a aplikovať pri hľadaní riešenia a nakoniec prezentovať 

seba i svoj tím prostredníctvom dosiahnutých výsledkov. Žiaka má  priviesť k problémovému, 

hypotetickému mysleniu, aby nebol len pasívnym príjemcom informácií, ale aby ich podrobil 

kritike a naučil sa vyhľadávať problémy, ktoré treba riešiť, lebo len tak môže rásť, smerovať k 

pokroku. Prierezové témy rozvíjajú kompetencie žiaka pri písomnom i verbálnom prezentovaní 

svojej práce, pričom ho nútia používať informačné a komunikačné technológie. 

Rozvíjajúce ciele prierezovej témy:  

Žiak má vedieť: 

❖ prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne  

❖ nadviazať kontakt a vhodne zareagovať v rôznych kontextových situáciách 

❖ identifikovať, pomenovať a popísať problém, podstatu javu 

❖ navrhnúť postup riešenia problému a zrealizovať ho 

❖ získať rôzne typy informácií, zhromažďovať, triediť a selektovať ich 

❖ na základe poznatkov a získaných informácií vytvoriť jednoduché uzávery 

❖ kultivovane prezentovať svoje výsledky, produkty, názory 

❖ jednoducho argumentovať 

❖ využívať rôzne typy prezentácií 



❖ vybrať si a použiť vhodnú formálnu štruktúru na prezentáciu výsledkov 

svojej práce 

REGIONÁLNA  VÝCHOVA  A TRADIČNÁ  ĽUDOVÁ  KULTÚRA 

  Prierezová téma Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra úzko súvisí s 

prierezovou témou Multikultúrna výchova ale vo svojom obsahu sa ešte hlbšie zaoberá 

živým a hodnotným hmotným a nehmotným kultúrnym dedičstvom Slovenskej republiky.  

Prierezovú tému sme nenásilnou formou začlenili vo vyučovaní do viacerých 

predmetov, prostredníctvom ich obsahov ale aj formou projektov, exkurzií a pod. 

Vhodnými sa javia najmä predmety čítanie, výtvarná, hudobná, etická výchova, pracovné 

vyučovanie , prírodoveda, vlastiveda. 

Cieľom zaradenia prierezovej témy do vyučovania je vytvárať u žiakov predpoklady 

na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, prírody, staviteľstva, ľudového 

umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov.  

Edukačná činnosť je zameraná na to aby žiaci v rámci regionálnej výchovy poznali 

históriu a kultúru vlastnej obce, mesta – na funkčné využívanie historických regionálnych 

ukážok: môj rodný kraj – kraj, kde žijem; škola a jej okolie; moja trieda; obec, v ktorej 

žijem; čo sa mi v našom kraji najviac páči; čím sa pýši naša obec (príbehy o rodákoch, 

pamätné miesta, sochy a i.), história, (osídlenie), povesti, piesne, šport a kultúra, osobnosti; 

jej flóru a faunu – význam ochrany prírody, lesa, vody, živočíchov – objavujeme Slovensko 

– objavovanie a spoznávanie prírodných krás a zaujímavostí Slovenska; povesťami 

opradené pohoria – cestujeme po Slovensku – oboznámenie sa s časťami Slovenska formou 

výletu; povesti z veľkých a starých miest Slovenska; zvyky a tradície; ľudia v mojom okolí 

(aj o úcte k starším obyvateľom); pripomíname si našich predkov– vychádzať z rodinného 

prostredia t.j. téma – RODINA – rodostrom rodiny, tradičné jedlá; stretnutia s pamätníkmi 

(starými rodičmi, známymi) na besedy; rozhovory so žiakmi o minulosti ich regiónu a pod. 

Vedieť sa orientovať v turisticky a historicky atraktívnych miestach Slovenska.  

Základom našej kultúrnej identity, ako aj zdrojom historického vedomia, 

patriotizmu a vzdelanosti, poznávania kultúrnej rozmanitosti, je tradičná ľudová kultúra – 

kultúra, ktorú vytvorili, ktorou žili a dodnes žijú najširšie vrstvy obyvateľstva – využitie 

danosti regiónu, návšteva ľudového majstra, dielne, výstavy – spoznávanie tradičných 

ľudových remesiel, ľudovoumeleckých výrobkov regiónu, tradičné jedlá, vlastná tvorba 

(remeslá). Spoznávanie staviteľských pamiatok v regióne, obci. Poznatky využiť vo 



výtvarnom zobrazovaní; tvorba zbierky ľudovej hudobnej kultúry, jej prezentácia (piesne, zvyky 

regiónu, vlastná tvorba – spevník regiónu); poznávanie vyčítaniek, hádaniek, básní, ľudovej piesne, 

tanca, ľudových krojov (hudobný, pohybový, výtvarný prejav), prísloví, porekadiel, pranostík, 

bájok, rozprávok: ľudových, autorských, povestí a pod. – skúmanie vlastnej kultúry, skúmať a 

objavovať vlastnú kultúru a spoznávať iné kultúry v oblasti ľudových tradícií.  

 

 

 

 

 

 

Učebný plán ISCED 1 

 

  1. 

ročník 

2. 

ročník 

3. 

ročník 

4. 

ročník 

Počet 

týždenných 

hodín 

Všeobecné vzdelávanie 

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk a literatúra 9 + 0 8 + 1 7 + 1 7 + 1 31 + 3 

Anglický jazyk 0 + 2 0 + 2 3 + 0 3 + 0 6 + 4 

Matematika a práca s informáciami 

Matematika 4 + 0 4 + 0 4 + 0 4 + 0 16 + 0 

Informatika 0 + 0 0 + 0 1 + 0 1 + 0 2 + 0 

Človek a príroda 

Prírodoveda 0 + 0 0 + 0 1 + 1 2 + 0 3 + 1 

Prvouka 1 + 0 2 + 0 0 + 0 0 + 0 3 + 0 

Človek a spoločnosť 

Vlastiveda 0 + 0 0 + 0 1 + 0 2 + 0 3 + 0 

Človek a hodnoty 

Etická výchova 0 + 1 0 + 1 0 + 1 0 + 1 0 + 4 

Náboženská výchova/náboženstvo – 

Evanjelická cirkev a. v. 

0 + 1 0 + 1 0 + 1 0 + 1 0 + 4 

Náboženská výchova/náboženstvo – 

Katolícka cirkev 

0 + 1 0 + 1 0 + 1 0 + 1 0 + 4 

Človek a svet práce 

Pracovné vyučovanie 0 + 0 0 + 0 1 + 0 1 + 0 2 + 0 

Umenie a kultúra 

Hudobná výchova 1 + 0 1 + 0 1 + 0 1 + 0 4 + 0 

Výtvarná výchova 2 + 0 2 + 0 1 + 0 1 + 0 6 + 0 

Zdravie a pohyb 



Telesná a športová výchova 2 + 0 2 + 0 2 + 0 2 + 0 8 + 0 

 

 

 

Popis realizácie 

 

1. Školský rok trvá minimálne 33 týždňov a preto na tento počet týždňov je 

plánovaná výučba. 

2. Maximálny počet vyučovacích hodín v týždni pre žiakov prvého a druhého 

ročníka nesmie byť vyšší ako 23, pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka nesmie byť vyšší 

ako 26 hodín. 

3. Na vyučovanie predmetu náboženská výchova alebo etická výchova sa vytvárajú 

skupiny s najvyšším počtom 20 žiakov. Na vyučovanie povinne voliteľného predmetu 

náboženská výchova alebo etická výchova možno spájať žiakov rôznych tried toho istého 

ročníka. Ak počet žiakov v skupine na vyučovanie náboženskej výchovy alebo etickej 

výchovy klesne pod 12, možno do skupín spájať aj žiakov z rôznych ročníkov. Počas 

školského roka nemôže žiak prechádzať z povinne voliteľného predmetu náboženská 

výchova na povinne voliteľný predmet etická výchova. 

4. Na vyučovanie predmetu informatika sa trieda delí na skupiny. Počet skupín 

a počet žiakov v skupine sa určuje spravidla podľa priestorových, personálnych 

a finančných podmienok školy. Predmet sa vyučuje v odbornej učebni IKT vzdelávacej 

miestnosti. 

5. Prírodoveda je posilnená v 3. ročníku o 1hodinu v rámci disponibilných hodín. 

6. Slovenský jazyk a literatúra je v 2., 3. a 4. ročníku posilnená v rámci 

disponibilných hodín o jednu hodinu. 

7. Vyučovacia hodina trvá 45 minút. 

8.Ako prvý cudzí jazyk sa na škole vyučuje anglický jazyk.  Vyučuje sa od prvého 

ročníka s  dvojhodinovou týždennou dotáciou, v 3.- 4.ročníku je trojhodinová časová 

dotácia podľa iŠVP. 

9. Všetky predmety okrem ETV a NBV, sú klasifikované. ETV a NBV je hodnotená 

- absolvoval, neabsolvoval. 



10. Telesná a športová výchova sa v prvom až štvrtom ročníku vyučuje pre chlapcov 

a dievčatá spoločne. 

11. Pri prestupe žiaka prijímajúca škola zistí, podľa akého školského vzdelávacieho 

programu sa žiak vzdelával na predchádzajúcej škole a zabezpečí zosúladenie jeho vedomostí, 

zručností a postojov so svojim vzdelávacím programom spravidla v priebehu jedného roka. 

 

Využitie týždňov 
 

  1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

Výučba 40 40 40 40 

  

 

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu 

  

   Počet žiakov v triede základnej školy je:  

            a)  5 žiakov v triede prvého ročníka,  

            b)  11, 6, 8 žiakov v triede druhého až štvrtého ročníka. 

Začiatok vyučovania bol prerokovaný v pedagogickej rade a určený  na  7:30 hod. 

Počet vyučovacích hodín a predmetov v jednotlivých ročníkoch ustanovujú učebné plány 

školského vzdelávacieho programu. 

Proces výchovy a vzdelávania v škole sa uskutočňuje podľa rozvrhu hodín. Rozvrh hodín 

je zverejnený v každej triede. Vyučovacia hodina trvá 45 minút.  

Obedňajšia prestávka pre žiakov 1. až 4. ročníka začína najneskôr po 5. vyučovacej 

hodine.  

Škola organizuje s informovaným súhlasom zákonného zástupcu žiaka školu v prírode, 

lyžiarske kurzy, školské výlety, exkurzie, poznávacie zájazdy, ktoré podľa návrhov triednych 

učiteľov zaraďuje riaditeľ do plánu práce školy. Pre žiakov, ktorí sa na uvedených aktivitách 

nezúčastnia, sa zabezpečí náhradné vyučovanie. Exkurzie vychádzajú z požiadaviek učebných 

osnov školského vzdelávacieho programu. Žiaci jedného ročníka sa môžu v školskom roku 

zúčastniť najviac na 3 exkurziách trvajúcich viac ako 4 vyučovacie hodiny. Ak ide o akcie konané 

mimo sídla školy, z dôvodu zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov pripadá na jedného 

pedagogického zamestnanca maximálne 25 žiakov. Disponibilné hodiny, ktoré poskytuje 

ŠVP,  využívame viacerými spôsobmi: 



Slovenský jazyk a literatúra /SJL/ 

Vzhľadom na veľmi malú dotáciu predmetu Slovenský jazyk a literatúra v ŠVP  sme 

posilnili hodiny SJL v 2., 3. a 4. ročníku  o 1 hodinu.  

Anglický jazyk /ANJ/ 

Prvým cudzím jazykom na našej škole je Anglický jazyk. Dnešná multikultúrna 

spoločnosť vyžaduje dokonalé zvládnutie cudzieho jazyka, preto Anglický jazyk 

vyučujeme už od prvého ročníka. V rámci iŠkVP sme rozšírili  oblasť Jazyk a komunikácia 

v 1. ročníku o 2 hod. Anglického jazyka, rovnako v 2. ročníku o 2 hod. Anglického jazyka.  

Prírodoveda /PDA/ 

Vzhľadom na veľmi malú dotáciu predmetu Prírodoveda v ŠVP  sme posilnili 

hodiny PDA v 3. ročníku a o 1 hodinu. 

 

Prierezové témy  reprezentujú vo vzdelávacom programe okruhy aktuálnych 

problémov súčasného sveta a sú neoddeliteľnou súčasťou základného vzdelávania. 

Tematické okruhy prierezových tém prechádzajú cez všetky vzdelávacie oblasti. Sú to: 

❖ Osobnostný a sociálny rozvoj,  

❖ Dopravná výchova,  

❖ Ochrana človeka a zdravia,  

❖ Tvorba projektu a prezentačné zručnosti,  

❖ Multikultúrna výchova,  

❖ Environmentálna výchova,   

❖ Mediálna výchova,  

❖ Regionálna výchova,  

❖ Tradičná ľudová kultúra. 

Učebné zdroje (učebnice, didaktická technika, materiálne zdroje) 

učebnice schválené MŠVVaŠ SR pre jednotlivé predmety a ročníky 

❖ zbierky úloh, pracovné zošity, atlasy, slovníky, pravidlá a príručky 

❖ elektronické zdroje - multimediálne CD, DVD, internetové stránky, 

edukačné portály 

❖ mapy, encyklopédie, populárno-náučné publikácie, odborné časopisy 

Didaktická technika: 



❖ PC, tablety, notebooky 

❖ interaktívne tabule 

❖ dataprojektory, televízory 

❖ jazykové laboratóriá 

Materiálne zdroje: 

❖ materiálne vybavenie odborných učební 

❖ materiálne vybavenie telocviční, školské ihrisko 

❖ učebné pomôcky pre jednotlivé predmety 

❖ knižničný fond a vybavenie školskej knižnice 

Učebný plán ISCED 2 

 
  5. 

ročník 

6. 

ročník 

7. 

ročník 

8. 

ročník 

9. 

ročník 

Počet 

týždenných 

hodín 

všeobecné vzdělávanie 

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk a literatúra 5 + 0 5 + 0 4 + 1 5 + 0 5 + 0 24 + 1 

Anglický jazyk (A1) 3 + 0 0 + 0 0 + 0 0 + 0 0 + 0 3 + 0 

Anglický jazyk (A2) 0 + 0 3 + 0 3 + 0 3 + 0 3 + 0 12 + 0 

Druhý cudzí jazyk (A1) 0 + 0 0 + 0 0 + 1 0 + 1 0 + 1 0 + 3 

Matematika a práca s informáciami 

Matematika 4 + 1 4 + 1 4 + 1 4 + 1 5 + 0 21 + 4 

Informatika 1 + 0 1 + 0 1 + 0 1 + 0 0 + 1 4 + 1 

Človek a príroda 

Biológia 2 + 0 1 + 1 2 + 0 1 + 1 1 + 0 7 + 2 

Fyzika 0 + 0 2 + 0 1 + 1 2 + 0 1 + 1 6 + 2 

Chémia 0 + 0 0 + 0 2 + 0 2 + 0 1 + 0 5 + 0 

Človek a spoločnosť 

Dejepis 1 + 0 1 + 1 1 + 1 1 + 1 2 + 0 6 + 3 

Geografia 2 + 0 1 + 0 1 + 1 1 + 1 1 + 0 6 + 2 

Občianska náuka 0 + 0 1 + 0 1 + 0 1 + 0 1 + 0 4 + 0 

Človek a hodnoty 

Etická výchova 1 + 0 1 + 0 1 + 0 1 + 0 1 + 0 5 + 0 

Náboženská 

výchova/náboženstvo – 

Evanjelická cirkev a. v. 

0 + 0 0 + 0 0 + 0 0 + 0 0 + 0 0 + 0 

Náboženská 

výchova/náboženstvo – 

Katolícka cirkev 

0 + 0 0 + 0 0 + 0 0 + 0 0 + 0 0 + 0 

Človek a svet práce 



Technika 1 + 0 1 + 0 1 + 0 1 + 0 1 + 0 5 + 0 

Umenie a kultúra 

Hudobná výchova 1 + 0 1 + 0 1 + 0 1 + 0 0 + 0 4 + 0 

Výtvarná výchova 1 + 0 1 + 0 1 + 0 1 + 0 1 + 0 5 + 0 

Výchova umením 0 + 0 0 + 0 0 + 0 0 + 0 0 + 1 0 + 1 

Zdravie a pohyb 

Telesná a športová výchova 2 + 0 2 + 0 2 + 0 2 + 0 2 + 0 10 + 0 

Celkom 24 + 1 25 + 3 26 + 6 27 + 5 25 + 4 127 + 19 

 

Popis realizácie 
 

a.)    Počet týždenných vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch je presne určený pre 

každý učebný plán. Taktiež celkový počet hodín je presne daný. 

b.)    Školský rok trvá minimálne 33 týždňov a preto na tento počet týždňov je plánovaná 

výučba. 

c.)    Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu. 

d.)    Cudzí jazyk sa vyučuje s najvyšším počtom žiakov 17 a možno v skupine spájať žiakov 

rôznych tried toho istého ročníka. 

e.)    Informatika sa vyučuje do počtu najviac 17 žiakov v skupine. 

f.)     Náboženská výchova a etická výchova sa vyučuje s počtom žiakov 20 a možno v 

skupine spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka alebo v prípade poklesu pod 12 žiakov v 

skupine možno do skupín spájať aj žiakov rozličných ročníkov. Žiakom na konci školského roka 

k budúcemu školskému roku preukázateľným spôsobom ponúkame voľbu medzi týmito 

predmetmi. Žiak vybraný predmet navštevuje bez zmeny počas celého školského roka. 

g.)    Triedy sa na hodinách telesnej výchovy delia alebo spájajú na skupiny chlapcov a 

skupiny dievčat toho istého ročníka. Najvyšší počet žiakov v skupine je 25. Ak počet žiakov v 

skupine klesne pod 12 žiakov, možno do skupín spájať aj žiakov rozličných ročníkov. 

h.)    Technika sa vyučuje do počtu najviac 17 žiakov a možno spájať žiakov rôznych tried 

toho istého ročníka.             

i.) Na konci 6. ročníka preukázateľným spôsobom ponúkame žiakom výber voliteľných 

predmetov: druhý cudzí jazyk a záväzne navštevujú od 7. roč. po 9. roč. jedna hodina do týždňa, 

aby splnili vzdelávací štandard pre zvolený predmet.  

j.)      Počet skupín a počet žiakov v skupine sa určuje spravidla aj zohľadnením 

priestorových, personálnych a finančných podmienok školy, charakteru činnosti žiakov, náročnosti 

predmetu a požiadaviek na BOZP. 



Učebný plán Školského vzdelávacieho programu pre nižšie stredné vzdelávanie vychádza 

z rámcových učebných plánov Štátneho vzdelávacieho programu 2. stupňa základnej školy ISCED 

2. V týchto plánoch sú stanovené minimálne časové dotácie. V našom učebnom pláne sme tieto 

dotácie rešpektovali vytvorením a zavedením nových vyučovacích predmetov, posilnili sme 

predmety podľa zamerania nášho vzdelávacieho programu, resp. ponúkli žiakom na výber 

z voliteľných predmetov. 

Navýšenie počtu hodín v predmete Slovenský jazyk  a literatúra v 7. ročníku v rozsahu 1 

hod. Posilnením hodinovej dotácie predmetu chceme posilniť vzdelávaciu oblasť Jazyk 

a komunikácia a využiť toto navýšenie na opakovanie a upevňovanie učiva  a dokonalejšie 

zvládnutie obsahového štandardu, ktorý je v súlade so štátnym vzdelávacím programom. 

Navýšenie počtu hodín v predmete Matematika -  5.- 8. ročníku v rozsahu 1 hod. 

Posilnením hodinovej dotácie predmetu chceme posilniť vzdelávaciu oblasť Matematika 

a práca s informáciami. Navýšenie počtu hodín nám poskytuje väčší priestor pre precvičovanie 

preberaného učiva. Obsahový štandard je v súlade so štátnym vzdelávacím programom.  

Navýšenie počtu hodín v predmete: Fyzika – 7. a 9. ročníku v rozsahu 1 hod. 

Posilnením hodinovej dotácie predmetu chceme posilniť vzdelávaciu oblasť Človek 

a príroda. Navýšenie časovej dotácie o 1 hodinu v predmete je určené pre dôslednejšie zvládnutie 

obsahového štandardu, ktorý je v súlade so štátnym vzdelávacím programom. 

Navýšenie počtu hodín v predmete Biológia -  6.- 8. ročníku v rozsahu 1 hod. 

Posilnením hodinovej dotácie predmetu chceme posilniť vzdelávaciu oblasť Človek a 

príroda. Navýšenie počtu hodín nám poskytuje väčší priestor pre precvičovanie preberaného učiva. 

Obsahový štandard je v súlade so štátnym vzdelávacím programom.  

 

Nové  vyučovacie  predmety: 

Nové vyučovacie  predmety sú vyznačené v tabuľke červenou farbou v každom ročníku, 

škola si uvedené predmety zvolila na posilnenie niektorých vzdelávacích oblastí.  

Výchova umením    -   9. ročnik  v rozsahu  1 hod.  

Vytvorením tohto predmetu chceme posilniť vzdelávaciu oblasť Človek a umenie. Učebný 

predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky vzťah k umeniu. Umožňuje aplikovať osvojené 

vedomosti v praktických úlohách. Vedie k schopnosti využiť informácie a poznatky v praktickom 

živote. Umožňuje získať nové informácie praktickými aktivitami, ako aj už získané informácie 

využiť pri riešení praktických úloh a tvorby projektov.  



Voliteľné predmety: 

1. Druhý cudzí jazyk:   v 7. - 8. -  9. ročníku v rozsahu 1 hod. 

Vytvorením tohto predmetu chceme posilniť vzdelávaciu oblasť Jazyk a komunikácia. 

Poskytuje živý jazykový základ a predpoklady pre komunikáciu žiakov v druhom cudzom jazyku 

v rámci Európskej únie. Cieľom predmetu je ponúknuť žiakov vzdelávať sa v druhom cudzom 

jazyku. 

Rozvíja a upevňuje rečové zručnosti (rýchlosť, pohotovosť, jazykovú správnosť 

a štylistickú adekvátnosť) a tým aj praktické použitie jazykových prostriedkov a nejazykových 

vedomostí. Vzhľadom na ciele pri výučbe prevládajú ústne formy práce a komunikačné úlohy 

(párové, skupinové). 

Využitie týždňov 
 

  5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Výučba 40 40 40 40 40 

 
 

 

Začlenenie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

 

Nižšie počty žiakov v ročníkoch 1. - 9. nám umožňujú individuálne pristupovať 

k žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, a tým eliminovať rozdiely 

medzi jednotlivými žiakmi. 

Na škole nepôsobí špeciálny pedagóg, ale napriek tomu máme vytvorené dobré 

vzťahy a spoluprácu s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

v Leviciach a špeciálnymi pedagógmi. Vyučujúci majú veľmi dobré skúsenosti 

s vypracovávaním individuálnych vzdelávacích programov a ich uplatnením v praxi. 

Individuálny výchovno-vzdelávací program je súčasťou povinnej dokumentácie 

žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, individuálne integrovaného 

v bežnej triede základnej školy. 

Individuálny výchovno-vzdelávací program obsahuje: 



❖ základné informácie o žiakovi a vplyve jeho diagnóz na výchovno-vzdelávací 

proces, 

❖ materiálno technické zabezpečenie integrácie, úprava prostredia triedy, umiestnenie 

žiaka, 

❖ špecifiká vyučovacieho procesu, špecifické výchovno-vzdelávacie ciele a postupy, 

úprava obsahu vyučovania, priebežné hodnotenie čiastkových cieľov s následnou úpravou 

individuálneho vzdelávacieho plánu, 

❖ špecifiká hodnotenia učebných výsledkov žiaka, 

❖ tematický výchovno-vzdelávací plán a modifikované učebné osnovy, ktoré 

vypracúvajú triedni učitelia a vyučujúci príslušných predmetov v spolupráci so špeciálnym 

pedagógom, 

❖ hodnotenie učebných výsledkov žiakov, ktoré sa od 1.5. 2011 uskutočňuje podľa 

Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy – príloha č. 2. a podľa 

odporúčaní špeciálneho pedagóga. 

Organizácia vzdelávania prebieha podľa rozvrhu hodín a rozpisu zverejneného v zborovni, 

žiaci pracujú s učebnicami a pracovnými zošitmi platnými pre žiakov ZŠ 

s požadovanými  úpravami a so špeciálnymi kompenzačnými pomôckami. 

Po konzultácií s psychológmi a špeciálnymi pedagógmi dodržiavame ich odporúčania na 

vzdelávanie týchto žiakov, ako aj ich hodnotenie. Pedagógovia v jednotlivých ročníkoch sú 

informovaní o vzdelávaní týchto žiakov a ich individualitách.  

So zákonnými zástupcami žiakov s ŠVP konzultujú vyučujúci individuálne celý proces ich 

vzdelávania.  

  Škola je otvorená pre vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami, teda pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, žiakov zo sociálne znevýhodneného 

prostredia aj pre žiakov s nadaním. 

  

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: 

 V zmysle § 2 písmeno j) zákona č. 245/2008 Z.z. sa rozumie „dieťaťom so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami dieťa alebo žiak uvedený v písmenách k) až q), ktorý má zariadením výchovného 

poradenstva a prevencie diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, okrem detí 



umiestnených do špeciálnych výchovných zariadení na základe rozhodnutia súdu“. V 

zmysle § 2 písmena k) až q) zákona č. 245/2008 Z.z. je: 

a) žiak so zdravotným znevýhodnením, t.j. 

❖ žiak so zdravotným postihnutím (s mentálnym postihnutím, so sluchovým 

postihnutím, so zrakovým postihnutím, s telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou 

schopnosťou, s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami alebo s 

viacnásobným postihnutím) 

❖ žiak chorý alebo zdravotne oslabený (s ochorením dlhodobého charakteru 

alebo vzdelávajúci sa v školách pri zdravotníckych zariadeniach) 

❖ žiak s vývinovými poruchami (s poruchou aktivity a pozornosti, 

s vývinovými poruchami učenia) 

❖ žiak s poruchou správania (s narušením funkcií v emocionálnej alebo 

sociálnej oblasti okrem žiaka s poruchou aktivity a pozornosti a žiaka s vývinovou 

poruchou učenia) 

  

b) žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia (prostredie, ktoré vzhľadom na 

sociálne, rodinné, ekonomické a kultúrne podmienky nedostatočne podnecuje rozvoj 

mentálnych, vôľových, emocionálnych vlastností žiaka, nepodporuje jeho socializáciu 

a neposkytuje mu dostatok primeraných podnetov pre rozvoj jeho osobnosti) 

c) žiak s nadaním (s nadpriemernými schopnosťami v oblasti intelektovej, v oblasti 

umenia alebo športu alebo v týchto oblastiach dosahuje v porovnaní s rovesníkmi 

mimoriadne výkony a prostredníctvom výchovy a vzdelávania sa jeho nadanie cielene 

rozvíja). 

Škola je na vzdelávanie žiakov so ŠVVP pripravená aj priestorovými úpravami. 

Škola má: 

❖ bezbariérový prístup – schodiskovú plošinu pre telesne postihnutých, resp. vozičkárov 

❖ počítačové učebne a multimediálne učebne  

Škola disponuje špeciálnymi učebnicami, pracovnými zošitmi a viacerými 

kompenzačnými pomôckami. 

 

Pedagógom školy pri práci so žiakmi so špeciálnymi potrebami (zdravotným 

znevýhodnením) pomáha asistentka učiteľa. 



Škola spolupracuje s odbornými pracoviskami: 

❖ CPPPaP, Mierová 1, Levice 

❖ SCŠPP, Ivana Krasku 3, Levice 

❖ SCŠPP, J. Švermu 2262/8, Levice 

❖ CŠPP pri Spojenej škole internátnej, Z.Nejedlého 41, Levice 

❖ SCŠPP – LOGOMI, Vojenská 30, Levice  

❖ NsP, Klinická logopédia, SNP 19, Levice  

Na základe pedagogickej diagnostiky a súhlasu zákonného zástupcu žiaka škola alebo 

zákonný zástupca písomne požiada o psychologické vyšetrenie v CPPPaP. Ak je v závere 

psychologického vyšetrenia podozrenie na ŠVVP, nasleduje špeciálno-pedagogická diagnostika 

v centre ŠPP (príp. ďalšie odborné vyšetrenia). Centrum ŠPP zosumarizuje výsledky vyšetrení a na 

základe potvrdených ŠVVP odporúča adekvátny spôsob vzdelávania a hodnotenia žiaka.  

Žiaci, ktorým odborné pracovisko odporúčalo individuálne začlenenie (integráciu), sa 

zvyčajne vzdelávajú podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu (IVVP). 

IVVP vypracováva triedny učiteľ na základe záverov odborných vyšetrení po konzultáciách 

s triednym učiteľom a ostatnými vyučujúcimi. IVVP schvaľuje riaditeľ školy. S obsahom IVVP 

má právo byť oboznámený zákonný zástupca žiaka aj žiak samotný. 

IVVP obsahuje všetky podstatné informácie o žiakovi a špecifikách jeho vzdelávania 

a hodnotenia. Zároveň konkretizuje odporúčania pre pedagógov, povinnosti zákonného zástupcu 

a podiel samotného žiaka pri dosahovaní cieľov výchovy a vzdelávania. 

   

 

Vzdelávací program pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami (ŠVVP) 

ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

ISCED 2- nižšie sekundárne vzdelávanie 

Ciele výchovy a vzdelávania žiakov so ŠVVP 

     Žiaci so ŠVVP (okrem žiakov s MP) v základnej škole plnia rovnaké ciele vzdelávania 

ako ostatní žiaci základných škôl na primárnom a nižšom sekundárnom stupni vzdelávania. Žiaci 

s mentálnym postihnutím (MP) plnia ciele vzdelávania podľa ŠZŠ pre žiakov s MP. 

Stupeň vzdelania 



Primárne vzdelanie a nižšie sekundárne vzdelanie.  

Žiaci s ľahkým stupňom MP nadobudnú primárne vzdelanie. 

 

Profil absolventa 

Osvojené kľúčové kompetencie absolventa základnej školy v prípade žiakov so 

ŠVVP zodpovedajú profilu absolventa primárneho a nižšieho sekundárneho stupňa 

školského vzdelania. Žiaci s ľahkým stupňom MP vzdelávaní v školskej integrácií 

zodpovedajú profilu absolventa primárneho stupňa vzdelania. 

 

Špeciálnopedagogická podpora žiakov so ŠVVP 

Obsah školského vzdelávania žiakov so ŠVVP v školskej integrácii v základných 

školách je zvyčajne rovnaký ako obsah školského vzdelávania žiakov základných škôl. 

Výnimku tvoria žiaci s ľahkým stupňom MP. Obsah ich vzdelávania  zodpovedá 

rámcovému obsahu vzdelávania špeciálnych škôl pre žiakov s MP príslušného variantu.  

Podľa druhu zdravotného znevýhodnenia môžu mať žiaci do obsahu vzdelávania 

vložené prvky špecifických predmetov:  

❖ žiaci s VPU - ILI (individuálna logopedická intervencia) a RŠF (rozvíjanie 

špecifických funkcií) 

❖ žiaci s NKS - ILI (individuálna logopedická intervencia) 

❖ žiaci s TP – ISCED 1 - Rozvíjanie komunikačnej schopnosti 

a grafomotorických zručností a Rozvíjanie pohybových zručností, ISCED 2 – Zdravotná 

telesná výchova 

❖ žiaci s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi poruchami (bez MP) – ISCED 

1 - Rozvíjanie komunikačnej schopnosti a sociálnych zručností a Rozvíjanie 

grafomotorických zručností a písanie, ISCED 2 – Rozvíjanie komunikačnej schopnosti 

a sociálnych zručností 

V našom školskom vzdelávacom programe sa tieto predmety nevyučujú samostatne. 

Prvky týchto predmetov sú vložené do predmetov súvisiacich s danou vzdelávacou 

oblasťou v rámci učebného plánu pre aktuálny postupový ročník.  



Žiaci s mentálnym postihnutím v školskej integrácii sú vzdelávaní podľa učebných osnov 

ŠZŠ pre žiakov s MP, variant A. 

 

Charakteristika výchovy a vzdelávania žiakov so ŠVVP 

Práca so žiakmi so ŠVVP má dve odlišné formy. Niektorým žiakom so ŠVVP poradenské 

centrum odporúča individuálne začlenenie a vzdelávanie podľa IVVP, iným žiakom integráciu 

nenavrhne. 

Žiak bez integrácie sa vzdeláva v bežnej triede. Vyučujúci rešpektujú odporúčania 

poradenských centier a pracujú so žiakom po konzultáciách so špeciálnym pedagógom. V prípade 

potreby aj samotný žiak pracuje so špeciálnym pedagógom. 

Ak žiak v predmete, na ktorý má jeho znevýhodnenie zásadný vplyv, napriek podpore 

pedagógov a pravidelnej domácej príprave neprosperuje, je možné situáciu riešiť slovným 

hodnotením, resp. oslobodením od vzdelávania v danom predmete. O takomto postupe rozhodne 

riaditeľ školy na základe žiadosti zákonného zástupcu, odporúčania poradenského centra a lekára 

pre deti a dorast. 

Do triedy so žiakmi so ŠVVP môže byť zaradený asistent učiteľa, ktorý pomáha žiakom 

prekonávať bariéry vyplývajúce z ich znevýhodnení. Žiadosť na pridelenie pedagogického 

asistenta podáva zákonný zástupca škole na základe odporúčania poradenského centra, príp. iných 

odborných vyšetrení. Asistent učiteľa môže na pokyn vyučujúceho pracovať so žiakom aj mimo 

triedy, ak to vyžaduje konkrétna situácia. 

Začlenení žiaci so všeobecným intelektovým nadaním sú v rámci predmetu, v ktorom sa 

najvýraznejšie prejavilo ich nadanie, zaradení na jednu vyučovaciu hodinu týždenne do vyššieho 

postupového ročníka.     

    

Charakteristika špeciálnopedagogickej podpory 

Cieľom špeciálno-pedagogickej reedukácie je odstrániť alebo aspoň zmierniť VPU a 

eliminovať edukačné nedostatky, ktoré z nich vyplývajú.  

Cieľom zaradenia prvkov špecifického predmetu Rozvíjanie komunikačnej schopnosti 

a grafomotorických zručností je dosiahnutie takej úrovne komunikačných schopností, ktorá 

umožní žiakovi zvládnutie obsahu učiva.  

Rovnako dôležité je aj  rozvíjanie grafických zručností a rozvoj jemnej motoriky na 

uľahčenie osvojovania písania podľa individuálnych možností žiaka s telesným postihnutím.  



Vyučovací predmet sa taktiež zameriava na skvalitňovanie vnímania (zrakového, 

sluchového, hmatového), rozvíjanie poznávacích a vyjadrovacích schopností, vedie žiakov 

k samostatnej, kultivovanej, tvorivej, plynulej a zrozumiteľnej komunikácii.  

Rozvíjanie komunikačných schopností a grafomotorických zručností má pripraviť 

žiakov s telesným postihnutím na to, aby sa v rámci svojej diagnózy, schopností a možností 

dokázali vyjadrovať ústnou i písomnou formou, boli spôsobilí získavať informácie od iných 

ľudí priamo, pomocou oznamovacích prostriedkov či multimédií, dokázali sa orientovať a 

reagovať v bežnom prostredí pomocou verbálnej i neverbálnej komunikácie a ľahšie sa tak 

začlenili do spoločnosti. 

Rozvíjanie pohybových zručností má pozitívne vplývať na celkový rozvoj osobnosti 

žiaka s telesným postihnutím, posilňovať jeho zdravotný stav a vzťah k pohybu. 

Cieľom zaradenia prvkov špecifického predmetu Zdravotná telesná výchova 

(ZTV) v prvom rade je upevňovanie optimálneho zdravotného stavu žiaka s TP. ZTV plní 

aj úlohu preventívnu, výchovnú, vzdelávaciu, sociálnu a psychologickú. Pozitívne 

ovplyvňuje socializáciu žiaka, vytvára nové sociálne prostredie pre žiaka s TP a zvládanie 

vzťahov v ňom, podporuje vlastnú identitu žiaka, sebapoznávanie a sebahodnotenie žiaka, 

skvalitňovanie správania sa a psychických funkcií žiaka. 

Neoddeliteľnou súčasťou sociálneho správania sú schopnosti, ktoré napomáhajú 

sociálnej integrácii, tzv. integračné zručnosti - nadväzovanie a udržanie vzťahov, trávenie 

voľného času atď..  

Všeobecným cieľom predmetov, ktoré sa prelínajú každým ročníkom, je 

rozširovanie funkčnej komunikácie v kategóriách: žiadanie osobných potrieb, reakcie na 

správanie iných ľudí, komentovanie, žiadanie informácií, vyjadrovanie pocitov, 

vyjadrovanie prosociálnych postojov. 

Sekundárnym cieľom špecifického predmetu je zmierňovanie prejavov 

problémového správania. 

Cieľom nie je za jeden školský rok zvládnuť ciele jedného ročníka, ale zvoliť ciele 

takého ročníka v tomto predmete, ktoré žiak môže dosiahnuť, na ktoré má vývinové 

predpoklady, v jeho vlastnom, individuálnom tempe, sprostredkované špecifickými 

formami, metódami a prostriedkami. 

Ciele sa prispôsobujú aktuálnej forme komunikácie dieťaťa (verbálnej, 

neverbálnej). 



Bazírovanie na prípravných grafomotorických cvičeniach spojených s riekankami, 

mechanické precvičovanie písania jednotlivých písmen či izolovaných slov, nacvičovanie písaných 

tvarov písmen spolu s čítaním tlačených tvarov môžu viesť k problémovému správaniu žiaka. 

 

Hodnotenie a klasifikácia žiaka so ŠVVP 

Pri hodnotení a klasifikácii žiakov so ŠVVP vychádzame  

❖ zo zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

❖ z metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základnej 

školy, schválený MŠVVaŠ SR pod č. 2011-3121/12824:4-921 s platnosťou od 01.05.2011, príloha 

2, 

❖ z metodicko-informatívneho materiálu „Žiak s poruchami správania v základnej 

a strednej škole“, ktorý schválilo MŠVVaŠ SR dňa 10. apríla 2013 pod č. 20133982/16490:4-914 

s účinnosťou od 1. septembra 2013. 

❖ Pri hodnotení a klasifikácii žiakov s mentálnym postihnutím uplatňujeme aj 

❖ metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu 

a správania  žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie, s platnosťou od 01.09.2015. 

  

Hodnotenie žiaka sa vo vzdelávaní podľa školského zákona vykonáva podľa úrovne 

dosiahnutých výsledkov 

a)     slovným hodnotením 

b)    klasifikáciou 

c)     kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia. 

Žiak s mentálnym postihnutím, žiak s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami sa môže hodnotiť slovným komentárom o dosiahnutých vzdelávacích výsledkoch bez 

vyjadrenia stupňov (školský zákon, § 55 ods. 23 s odvolaním sa na odsek 1 písm. a) § 55 školského 

zákona). 

Forma hodnotenia konkrétneho žiaka vzdelávaného v školskej integrácii je špecifikovaná 

v jeho IVVP. 

Forma hodnotenia žiaka so ZZ, ŠVVP a žiaka zo SZP bez školského začlenenia je totožná 

s formou hodnotenia bežného žiaka školy a je konkretizovaná v školskom vzdelávacom programe. 



Pri hodnotení a klasifikácii žiaka s vývinovými poruchami alebo žiaka so 

zdravotným postihnutím sa zohľadňuje jeho porucha alebo postihnutie (§ 55 ods. 1, 4 

školského zákona). 

Škola pri hodnotení a klasifikácii žiaka so ZZ vychádza 

• z odporúčaní príslušného poradenského zariadenia pre konkrétneho žiaka a  

• z príslušného štátneho vzdelávacieho programu – časť vzdelávací program 

pre žiaka a príslušného vzdelávacieho programu pre žiaka so zdravotným znevýhodnením 

(POP 2015/2016, bod 6, 1.6.14. Deti a žiaci so ŠVVP). 

Ak príslušný vzdelávací program (pre konkrétne ZZ) neobsahuje všeobecné zásady 

hodnotenia žiaka, potom pri hodnotení jeho učebných výsledkov sa vychádza z IVVP (napr. 

u žiakov s poruchami správania). 

Predmetom hodnotenia sú najmä učebné výsledky žiaka, ktoré dosiahol vo 

vyučovacích predmetoch v súlade s požiadavkami učebných osnov, osvojené kľúčové 

kompetencie, ale aj usilovnosť, osobnostný rast, rešpektovanie práv iných osôb, ochota 

spolupracovať a správanie žiaka podľa školského poriadku. Hodnotenie je jedným 

z prostriedkov, ktoré pozitívne ovplyvňujú zdravý osobnostný rast žiaka. 

Správanie začleneného žiaka so ŠVVP s poruchami pozornosti a s poruchami 

správania sa posudzuje s prihliadnutím na jeho druh ZZ v úzkej spolupráci s centrom 

výchovného poradenstva a prevencie alebo so školským špeciálnym pedagógom 

a zákonným zástupcom žiaka. 

Hodnotiť a klasifikovať správanie zníženou známkou zo správania u žiaka 

s diagnostikovanou poruchou aktivity a pozornosti možno v prípade závažného 

porušovania školského poriadku (napr. neospravedlnené hodiny, fyzické ubližovanie iným 

osobám, vulgarizmy...) 

Riadok v predmete správanie na vysvedčení žiaka s autizmom je možné vyškrtnúť, 

ak nie je vhodné jeho súhrnné klasifikovanie najlepším stupňom klasifikačnej stupnice (ak 

ide o odchýlky správania zapríčinené touto poruchou) (POP 2010/2011, 2.5.1.Všeobecné 

pokyny, bod 15). 

Zásady hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením 

začleneného v základnej škole 

(Príloha č. 2 k metodickému pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ) 



1.         Pri určení metód a foriem hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením sa učiteľ 

riadi odporúčaniami poradenského zariadenia rezortu školstva. 

2.         Pri hodnotení učebných výsledkov učiteľ  rešpektuje psychický a fyzický zdravotný 

stav  žiaka, druh a stupeň zdravotného znevýhodnenia, ak má vplyv na úroveň a  výsledky práce 

žiaka v príslušnom predmete. 

3.         Učiteľ posudzuje učebné výsledky žiaka objektívne a primerane náročne, pričom 

prihliada aj na jeho vynaložené úsilie, svedomitosť,  individuálne schopnosti, záujmy a na 

predpoklady jeho ďalšieho vzdelávania po ukončení povinnej školskej dochádzky. Pri hodnotení 

učebných výsledkov žiaka kladie dôraz na jeho individuálne schopnosti, ktoré sú základom jeho 

pracovnej a sociálnej integrácie. 

4.         U žiaka so zdravotným znevýhodnením, ktorý má výrazné rozdiely vo výkonoch v 

ústnej a písomnej skúške, sa pri skúšaní uprednostňuje forma, ktorá je pre neho výhodnejšia, a 

ktorá predstavuje východisko pre  hodnotenie jeho učebných výsledkov.  

5.         Žiakovi s narušenými komunikačnými schopnosťami (chybami a poruchami reči a 

vývinovými poruchami učenia), žiakovi so sluchovým postihnutím a žiakovi s autizmom alebo 

ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami zabezpečí učiteľ pri ústnej odpovedi také 

podmienky, aby neutrpel psychickú ujmu. Učiteľ v konkrétnych prípadoch zváži, či  uprednostní 

písomnú, praktickú alebo ústnu formu  odpovede. 

6.         Žiak s diagnózou zajakavosť môže byť ústne skúšaný a na obsah jeho výpovede 

môžu byť kladené rovnaké nároky ako u ostatných žiakov, ak nemá písomné odporúčanie 

poradenského zariadenia rezortu školstva o vylúčení ústneho skúšania. Formálna stránka odpovede 

sa nehodnotí. Zajakavému žiakovi  je potrebné poskytnúť viac času na  odpoveď a taktne o tom 

poučiť aj spolužiakov. 

7.         Pri skúšaní žiaka so sluchovým alebo zrakovým postihnutím učiteľ dbá, aby správne 

a jednoznačne porozumel zadaným otázkam a úlohám. 

8.         Pri hodnotení učebných výsledkov žiaka s narušenými komunikačnými 

schopnosťami alebo so sluchovým postihnutím sa hodnotia predovšetkým vecné poznatky a 

praktické zručnosti, nie úroveň jazykového prejavu. 

9.         Pri hodnotení učebných výsledkov žiaka so zrakovým postihnutím učiteľ 

uprednostňuje ústnu odpoveď pred písomnou prácou. 

10.       Úroveň čítania sa hodnotí individuálne, s ohľadom na druh a stupeň zdravotného 

znevýhodnenia žiaka. 



11.       Žiak s vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia) 

môže písať diktát, alebo byť skúšaný písomnou formou len za podmienky, že bol vopred 

pripravený špeciálnymi metodickými postupmi na vyučovaní. Diktát žiaka s 

vývinovými  poruchami učenia učiteľ nehodnotí známkami, ale slovne,  vyčísli počet chýb 

a pri hodnotení spolupracuje so žiakom. 

12.       Ak žiak so sluchovým postihnutím píše diktát, nehodnotí sa známkou, ale 

slovne a pri hodnotení učiteľ spolupracuje so žiakom.  

13.       Grafický prejav  žiaka s takým zdravotným znevýhodnením, ktoré má vplyv 

na jeho úroveň (napr. písanie, výtvarný prejav), sa priebežne ani súhrnne nehodnotí 

známkou. 

14.       Estetická stránka grafického prejavu žiaka so zrakovým postihnutím, ktorý 

používa bežné písmo, sa nehodnotí. 

15.       U žiaka so zrakovým postihnutím, ktorý používa bežné písmo, učiteľ pri 

dlhotrvajúcich písomných skúškach počíta s primeranou, individuálne stanovenou dobou 

zrakového odpočinku. Dĺžka zrakového zaťaženia pri práci s hľadením do blízka vychádza 

z odporúčania poradenského zariadenia rezortu školstva.  

16.       U žiaka so zrakovým postihnutím, ktorý používa Braillovo písmo, učiteľ pri 

všetkých druhoch písomných skúšok počíta s časovou rezervou potrebnou na obsluhu 

špeciálnych pomôcok. 

17.       Žiak so zdravotným znevýhodnením, ktorý sa rýchlo unaví, musí mať 

možnosť pri písomnej skúške pracovať individuálnym tempom, prípadne krátko relaxovať. 

18.       Ak v správaní zdravotne znevýhodneného žiaka a žiaka s chronickými 

ochoreniami (napr. diabetes, choroby srdca, onkologické, neurologické ochorenia, 

poúrazové stavy a pod.) učiteľ pozoruje prejavy (ako napr. impulzívnosť, precitlivelosť, 

podráždenosť, poruchy pozornosti,  únava a pod.), ktoré môžu byť dôsledkom postihnutia 

alebo chronického ochorenia, toto zohľadňuje pri jeho hodnotení. 

19.       Učiteľ primerane dlhé obdobie nehodnotí žiaka s chronickým ochorením, 

žiaka  zdravotne oslabeného, alebo po dlhodobom ochorení, ak ešte nemohol byť adekvátne 

pripravený a jeho výkon bol výrazne nižší ako zvyčajne. Tento žiak môže byť bežným 

spôsobom hodnotený, až keď sa doučí učebnú látku podľa individuálneho programu. 

20.       Pri hodnotení učebných výsledkov žiaka, ktorý sa vrátil do kmeňovej 

školy  zo školy pri zdravotníckom zariadení, učiteľ kmeňovej školy rešpektuje hodnotenie 



učiteľa školy pri zdravotníckom zariadení, v tých vyučovacích predmetoch, z ktorých bol 

hodnotený.  

21.       Žiak so zdravotným znevýhodnením, ktorý plní ciele učebných osnov v predmetoch 

cudzí jazyk, telesná výchova, výtvarná výchova,  hudobná výchova a pracovné vyučovanie v 

rozsahu primeranom svojim predpokladom, sa jeho učebné výsledky hodnotia s ohľadom na druh 

a stupeň zdravotného znevýhodnenia. 

22.       Žiak, ktorý vzhľadom na druh a stupeň svojho znevýhodnenia nemôže v celku plniť 

učebné osnovy základnej školy v niektorých alebo všetkých predmetoch a postupuje podľa 

individuálneho vzdelávacieho programu, jeho učebné výsledky sa priebežne aj súhrnne na 

vysvedčení hodnotia podľa individuálnych kritérií. Na vysvedčení v doložke, alebo  v rámci 

súhrnného slovného hodnotenia triedny učiteľ uvedie, v ktorých predmetoch žiak postupoval podľa 

individuálneho učebného programu. 

23.       Pri polročnom a koncoročnom hodnotení zdravotne znevýhodneného žiaka  sa 

používa rovnaké  tlačivo vysvedčenia ako pre ostatných žiakov. 

         Hodnotenie žiaka so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje v súlade so 

Zásadami hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením začleneného v základnej škole, ktoré 

sú uvedené   v prílohe č. 2. (Čl. 4 ods. 4 pokynu na hodnotenie žiakov základnej školy). 

Za celkové hodnotenie intelektovo nadaného žiaka na konci prvého a druhého polroka 

zodpovedá triedny učiteľ, pričom zohľadňuje stupeň zvládnutia učiva predpísaného učebnými 

osnovami, bez ohľadu na úspechy žiaka v doplňujúcom učive. 

Vyučujúci pred polročnou a koncoročnou klasifikáciou predkladajú školskému 

špeciálnemu pedagógovi písomné zhodnotenie plnenia IVVP začlenených žiakov so ŠVVP. Za 

kompletnosť a včasnosť písomného zhodnotenia zodpovedá triedny učiteľ. 

V procese hodnotenia triedny učiteľ v spolupráci s vyučujúcimi predmetov a školským 

špeciálnym pedagógom môže IVVP aktualizovať. 

 

  

Opakovanie ročníka 

Ak sa v priebehu školského roka prejaví, že výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka so 

zdravotným znevýhodnením vzdelávaného v školskej integrácii, ktorého IVP zahŕňa aj úpravu 

obsahu vzdelávania niektorého vyučovacieho predmetu, nie sú uspokojivé a žiak nespĺňa potrebné 

kritériá na jeho súhrnné hodnotenie lepším klasifikačným stupňom ako nedostatočný, je potrebné 



neodkladne prehodnotiť a upraviť obsah, resp. formu jeho vzdelávania v súčinnosti so 

špeciálnym pedagógom a psychológom. Takýto žiak nemá opakovať ročník z tých 

vyučovacích predmetov, v ktorých majú na jeho neúspešnosť vplyv dôsledky jeho 

diagnózy. 

Ak sa na prospechu žiaka okrem jeho zdravotného znevýhodnenia podieľa 

významnou mierou viac faktorov, žiaka je možné hodnotiť aj stupňom nedostatočný (2.4. 

Školská integrácia bod 9 POP 2015/2016). K uvedenému postupu už nie je potrebné 

odporúčanie poradenského zariadenia. 

  

 

Vysvedčenie 

Tlačivo vysvedčenia pre žiaka so zdravotným znevýhodnením začleneného v triede 

ZŠ 

Pri polročnom a koncoročnom hodnotení žiakov so zdravotným znevýhodnením sa 

používa rovnaké tlačivo vysvedčenia ako pre ostatných žiakov. Ich individuálny vzdelávací 

program sa vypracúva tak, aby obsah vzdelávania (vyučovacie predmety) bol kompatibilný 

s príslušným tlačivom vysvedčenia. (Bod 23 prílohy č. 2 k Metodickému pokynu č. 22/2011 

na hodnotenie žiakov ZŠ, zároveň 2.5.2 Školská integrácia detí a žiakov so ŠVVP bod 9 

POP 2010/2011). 

Ak žiaci s mentálnym postihnutím a žiaci s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi 

vývinovými poruchami vzdelávaní v školskej integrácii v bežnej triede základnej školy sú 

v jednotlivých vyučovacích predmetoch klasifikovaní, dostávajú rovnaké vysvedčenie ako 

ostatní žiaci. 

  

Doložka vysvedčenia 

Žiakovi so zdravotným znevýhodnením, ktorý sa vzdelával podľa individuálneho 

vzdelávacieho programu, sa v doložke vysvedčenia uvedie: „Bol(a) vzdelávaný (á) podľa 

individuálneho vzdelávacieho programu“. 

Ak sa v individuálnom vzdelávacom programe úpravy vzdelávania žiaka vzťahujú 

len k niektorým vyučovacím predmetom, v doložke vysvedčenia sa uvedie: „Bol(a) 

vzdelávaný(á) podľa individuálneho vzdelávacieho programu uplatňovaného v predmete 

(predmetoch)...“. V doložke vysvedčenia žiaka so zdravotným znevýhodnením je možné 



uviesť aj ďalšie dôležité skutočnosti súvisiace s jeho vzdelávaním (čl. 4 bod 16 pokynu na 

hodnotenie). (Platí pre: žiakov so zdravotným postihnutím, žiakov chorých alebo zdravotne 

oslabených, žiakov s vývinovými poruchami, žiakov s poruchou správania.) 

Začlenenému žiakovi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa v doložke na 

vysvedčení uvedie: „Žiak sa vzdelával podľa individuálneho vzdelávacieho programu“ (Čl. 4 bod 

20 pokynu na hodnotenie). (Platí pre: žiakov s nadaním, žiak zo sociálne znevýhodneného 

prostredia.) 

Žiakovi, ktorý mal z dôvodu zdravotného znevýhodnenia redukovaný obsah vzdelávania, 

sa táto skutočnosť uvádza v doložke vysvedčenia (2.4. Školská integrácia bod 13 POP 2015/2016). 

V doložke vysvedčenia žiakov s mentálnym postihnutím sa uvedie informácia o variante – 

variant A, B, alebo C, v ktorom bol žiak vzdelávaný (2.4. Školská integrácia bod 7 POP 

2015/2016). 

 Úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania 

pre prvý stupeň základnej školy žiak získa primárne vzdelanie. Na vysvedčení v štvrtom ročníku 

sa do doložky uvedie: „Žiak získal primárne vzdelanie“. 

Úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu 

odboru vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy získa žiak nižšie stredné vzdelanie 

poskytované základnou školou. Na vysvedčení sa do doložky uvedie: „Žiak získal nižšie stredné 

vzdelanie“. 

Ak žiak ukončí plnenie povinnej školskej dochádzky v nižšom ročníku ako deviatom 

ročníku, na vysvedčení z príslušného ročníka sa mu do doložky uvedie: „Žiak získal primárne 

vzdelanie“. 

Žiakovi, ktorý ukončil vzdelávanie v základnej škole, sa na vysvedčení uvedie, koľko rokov 

povinnej školskej dochádzky splnil. V doložke sa uvedie: „Žiak splnil.......rokov povinnej školskej 

dochádzky“. 

 

Dĺžka výchovy a vzdelávania 

Vzdelávanie žiakov so ŠVVP v ZŠ nemusí trvať deväť rokov. 

Mimoriadne nadaní žiaci vzdelávaní v školskej integrácii môžu podľa § 103 ods.9 zákona 

č. 245/2008 Z. z. ukončiť základné vzdelávanie skôr. (Na vysvedčení sa do doložky uvedie: 

„Žiak  získal nižšie stredné vzdelanie“.) 



Žiakom so ZZ, ktorí sú vzdelávaní v školskej integrácii, môže byť základné 

vzdelávanie predĺžené až o dva roky (§ 97 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z.)  - individuálne 

- rozložením obsahu vzdelávania pre konkrétneho žiaka v súlade s jeho individuálnym 

vzdelávacím programom (pri uplatnení § 94 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z.). 

 

Dokumentácia žiaka 

Dokumentáciu začleneného žiaka so ŠVVP tvorí pedagogická dokumentácia 

a ďalšia dokumentácia. 

Súčasti pedagogickej dokumentácie sú uvedené v čl.1, § 11, bod 3 zákona č. 

245/2008 Z.z. (školský zákon), ktoré tvorí najmä triedna kniha, triedny výkaz, katalógový 

list žiaka... 

 Ďalšiu dokumentáciu začleneného žiaka so ŠVVP tvoria: 

❖ návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej 

škole (428 MŠVVaŠ / od 01. 09. 2015) (ďalej len Návrh na vzdelávanie) 

❖ správa z diagnostického vyšetrenia dieťaťa alebo žiaka a písomné vyjadrenie 

školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie 

❖ Návrh na vzdelávanie obsahuje podľa jeho zoznamu príloh 

❖ správu zo špeciálno-pedagogického vyšetrenia, správu zo psychologického 

vyšetrenia a správu z odborného lekárskeho vyšetrenia; správy vypracované v školských 

poradenských zariadeniach obsahujú aj návrh na formu vzdelávania žiaka,  

❖ individuálny výchovno-vzdelávací program, ktorého súčasťou podľa 

potreby môže byť aj individuálny vzdelávací plán (predmetov, v ktorých má žiak 

redukované učivo). 

 

Výchova a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného 

prostredia 

Dieťaťom zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo žiakom zo sociálne 

znevýhodneného prostredia je dieťa alebo žiak žijúci v prostredí, ktoré vzhľadom na 

sociálne, rodinné, ekonomické a kultúrne podmienky nedostatočne podnecuje rozvoj 

mentálnych, vôľových, emocionálnych vlastností dieťaťa alebo žiaka, nepodporuje jeho 



socializáciu a neposkytuje mu dostatok primeraných podnetov pre rozvoj jeho osobnosti ( Zákona 

č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, § 2 písm. p). 

Dieťaťom alebo žiakom zo SZP sa rozumie dieťa alebo žiak v zmysle § 2 písm. p) školského 

zákona, ktoré je dieťaťom so ŠVVP a výchovno-poradenskú starostlivosť, vrátane diagnostiky, mu 

zabezpečuje CPPPaP. 

Potvrdenie CPPPaP o tom, že žiak je žiakom zo SZP v zmysle § 2 písm. p) školského 

zákona nie je potrebné vydávať žiakovi každoročne, iba v prípade, že sa zmení charakter jeho 

ŠVVP. 

Výchova a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia sa v školách 

uskutočňuje podľa individuálnych podmienok. 

Individuálnymi podmienkami sú: 

❖ úprava organizácie výchovy a vzdelávania, 

❖ úprava prostredia, v ktorom sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje, alebo 

❖ uplatnenie špecifických metód a foriem výchovy a vzdelávania. 

Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia sa zaraďujú do triedy základnej školy spolu 

s ostatnými žiakmi. To neplatí, ak ide o zaradenie žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia, 

ktorý je zaradený 

❖ do nultého ročníka základnej školy s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo 

❖ do špecializovanej triedy podľa § 29 ods. 11. (Školský zákon, § 107 ods. 1 a ods. 3). 

 

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí a žiakov 

Všeobecné informácie 

  Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho 

rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má 

rezervy, aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, 

ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. 

Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Budeme dbať 

na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných. 

Hodnotenie budeme robiť na základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých budeme 

sledovať vývoj žiaka. 



Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský 

výkon. 

Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania. 

Systém hodnotenia je rozdelený na tri časti: 

❖ Systém hodnotenie prospechu pre I. stupeň - (ISCED 1) 

❖ Systém hodnotenia prospechu pre II. stupeň - (ISCED 2) 

❖ Systém hodnotenia správania žiakov 

 

A. Všeobecné informácie 

Systém hodnotenia žiakov je vnútorný dokument školy, ktorý zhromažďuje všetky 

údaje o hodnotení a klasifikovaní žiakov v Základnej škole s materskou školou Jur nad 

Hronom. 

Klasifikácia a hodnotenie žiakov vychádza z METODICKÉHO POKYNU č. 

22/2011 z 1. mája 2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. 

Systém hodnotenia bol prerokovaný na zasadnutiach predmetových komisií a 

metodického združenia a schválený pedagogickej rade.Opodstatnené návrhy budú 

prerokované na pedagogickej rade. 

Systémom hodnotenia sa riadia všetci pedagogickí zamestnanci. So systémom 

hodnotenia sú oboznámení všetci žiaci školy aj rodičia. 

K systému hodnotenia sa môžu vyjadriť rodičia na zasadnutí rodičovskej rady a to 

prostredníctvom triednych dôverníkov.  

Systém hodnotenia nadobúda účinnosť 1. septembra 2016. Jeho platnosť je do 

30.6.2017. 

  

B. Kritériá hodnotenia a klasifikácia žiakov v roč. 1 – 4 

(ISCED1 – primárne vzdelávanie) 

Základným dokumentom, z ktorého vychádzame pri hodnotení žiakov primárneho 

vzdelávania je Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy 

s účinnosťou od 1. mája 2011.  



Podkladom pre celkové hodnotenie žiaka sú: 

1. známky za ústne odpovede, 

2. známky za písomné práce, didaktické testy, grafické práce, praktické práce, 

pohybové činnosti, 

3. prístup k učeniu, plnenie si povinností, aktivita na hodine, usilovnosť, ochota 

spolupracovať, celkový osobnostný rast žiaka. 

4.  

HODNOTENIE ŽIAKOV ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM 

Individuálne začlenených žiakov a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami budeme hodnotiť podľa Metodických pokynov pre hodnotenie žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami. Pri určení metód a foriem práce hodnotenia týchto žiakov sa 

riadime odporúčaniami poradenských zariadení. Integrovaní žiaci sú vzdelávaní podľa 

individuálneho vzdelávacieho programu a plánu. 

 

CELKOVÉ HODNOTENIE A SEBAHODNOTENIE ŽIAKOV PRIMÁRNEHO 

VZDELÁVANIA 

Hodnotenie je prítomné v každej komunikácii učiteľa so žiakom. Učiteľ na výkon žiaka 

reaguje – komentuje ho, pochváli, napomenie i pokarhá. Celkový proces hodnotenia na 1. stupni 

dotvára sebahodnotenie žiakov, ako i korektné hodnotenie spolužiakov preferované pri ústnych 

odpovediach, praktických či grafických prejavoch, pri hodnotení prezentácií, projektov, referátov... 

Sebahodnotenie vedie žiakov k vyššej angažovanosti, k zlepšeniu komunikácie, k lepšiemu 

vzájomnému pochopeniu, zlepšuje motiváciu žiaka, poskytuje učiteľovi cenné informácie 

o žiakovi, pomáha mu nájsť silné i slabé stránky žiaka. V procese hodnotenia je prepojenosť 

vzťahu učiteľa a žiaka najvýraznejšia. Žiak na skúšanie, hodnotenie a klasifikáciu reaguje, preto je 

potrebné, aby učiteľ s týmito metódami pracoval premyslene a zodpovedne s uplatňovaním 

primeranej náročnosti i pedagogického taktu.  

 

C. Kritériá hodnotenia a klasifikácia žiakov v roč. 5. – 9. 

(ISCED2 – nižšie stredné vzdelávanie) 

Základným dokumentom, z ktorého vychádzame pri hodnotení žiakov nižšieho stredného 

vzdelávania je Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy s účinnosťou od 

1. mája 2011.  



 

Hodnotenie je prítomné v každej komunikácii učiteľa so žiakom. Učiteľ na výkon 

žiaka reaguje – v každom výkone hľadá najprv to pozitívne ale ho skomentuje, napomenie 

i pokarhá. Veľký dôraz sa kladie na sebahodnotenie žiakov, ako i korektné hodnotenie 

spolužiakov preferované pri ústnych odpovediach, praktických či grafických prejavoch, pri 

hodnotení prezentácií, projektov, referátov... Sebahodnotenie vedie žiakov k vyššej 

angažovanosti, k zlepšeniu komunikácie, k lepšiemu vzájomnému pochopeniu, zlepšuje 

motiváciu žiaka, poskytuje učiteľovi cenné informácie o žiakovi, pomáha mu nájsť silné 

i slabé stránky žiaka. V procese hodnotenia je prepojenosť vzťahu učiteľa a žiaka 

najvýraznejšia. Žiak na skúšanie, hodnotenie a klasifikáciu reaguje, preto je potrebné, aby 

učiteľ s týmito metódami pracoval premyslene a zodpovedne s uplatňovaním primeranej 

náročnosti i pedagogického taktu.  

Spôsob hodnotenia, ktorí sme prijali je vyhovujúci nielen pre vyučujúcich ale aj pre 

žiakov a rodičov. Známky žiaka sú evidované v klasifikačnom hárku triedy. Žiak má právo 

poznať každú známku, ktorú získa za svoju odpoveď alebo písomnú prácu.  

Žiak, ktorý mal na konci 2. polroku najviac z dvoch predmetov prospech 

“nedostatočný” môže so súhlasom riaditeľa školy vykonať opravné skúšky. Keď bez 

závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, je klasifikovaný z predmetu, z ktorého mal 

robiť opravnú skúšku, stupňom prospechu “nedostatočný”. 

Žiak je klasifikovaný na základe komisionálnej skúšky, ktorú povolí alebo nariadi 

riaditeľ školy ak: 

❖ koná rozdielovú skúšku, 

❖ koná opravnú skúšku, 

❖ je skúšaný v náhradnom termíne pretože nie je možné ho klasifikovať 

z dôvodu vysokej absencie (za viac ako 30% vymeškaných hodín za klasifikačné obdobie 

- môže byť komisionálne skúšaný podľa zváženia vyučujúceho, za viac ako 40% 

vymeškaných hodín – musí byť komisionálne skúšaný ), 

❖ požiada o preskúšanie jeho zákonný zástupca. 

 

Systém hodnotenia správania žiakov 

a) Pochvaly 

Riaditeľ školy môže žiakovi po prerokovaní v pedagogické rade udeliť pochvalu za 



❖ výborné výsledky v práci žiaka vždy na konci hodnotiaceho alebo klasifikačného 

obdobia napr. za: 

❖ mimoriadne výsledky v súťažiach a olympiádach (okresné, krajské 

a vyššie kolá). 

❖ výborný prospech, 

❖ dlhodobú úspešnú prácu, aktívnu prácu v triednom kolektíve, 

❖ samostatnú celoročnú prácu v prospech dobrého mena školy, za 

príspevky na internetové stránky, 

❖ zvlášť významné činy v prospech mesta (ekologické aktivity, 

protidrogová prevencia, 

❖ individuálne športové úspechy v celoštátnom meradle), 

❖ mimoriadny prejav humánnosti, 

❖ za záslužný alebo statočný čin. 

 

Triedny učiteľ môže žiakovi udeliť pochvalu alebo iné ocenenie za: 

❖ výrazný prejav iniciatívy v škole alebo za dlhšie trvajúci   úspešnú 

prácu, 

❖ účasť v školskom kole športových a predmetových súťaži, 

❖ aktívny prístup k plneniu školských povinností, 

❖ vylepšenie triedneho alebo školského prostredia , 

❖ výborná dochádzka 

❖ jednorazovú pomoc pri organizácii školských akcií (súťaži, výletov, 

exkurzií, iných akcií,...). 

  

b) Opatrenia na posilnenie disciplíny 

 

Ak sa žiak previní proti školskému poriadku, možno mu uložiť 

❖ Napomenutie alebo pokarhanie od triedneho učiteľa. 

❖ Pokarhanie od riaditeľa školy. 

❖ Zníženú známku zo správania. 

 Napomenutie triednym učiteľom: 



- za menej závažné priestupky a previnenia, ak sú zapísané aspoň 3x vo výkaze 

(okrem zabúdania pomôcok): vyrušovanie na vyučovaní, nevhodné správanie, nevhodná 

úprava zovňajšku, ap. 

Pokarhanie triednym učiteľom: 

- za závažné priestupky proti školskému poriadku, za opakované priestupky po 

napomenutí zápisom vo výkaze + neslušné vyjadrovanie, ironizovanie spolužiakov, 

nedodržanie pokynov vyučujúcich, opustenie školy bez povolenia, za neospravedlnenú 

neúčasť na vyučovaní 1- 6 vyučovacích hodinách. 

Pokarhanie riaditeľom školy: 

-  za veľmi závažné priestupky proti školskému poriadku, za fajčenie, požívanie 

alkoholu (dokázané), najmenej 7 - 12 neospravedlnených hodín, poškodzovanie majetku, 

ohrozovanie zdravia spolužiakov, drobné krádeže (vyšetrené a dokázané), falšovanie 

známok, dokázané týranie zvierat, propagáciu drog. 

Riaditeľskému pokarhaniu a zníženým známkam zo správania môže predchádzať 

pohovor žiaka s výchovným poradcom, riaditeľkou školy s cieľom posúdiť žiakove 

problémy, pomôcť mu pri ich riešení, ap. 

Udelenie riaditeľského pokarhania oznámi RŠ preukázateľným spôsobom rodičom 

žiaka. Triedny učiteľ oznámi každé zníženie známky preukázateľným spôsobom vopred 

zákonnému zástupcovi. 

Znížená známka zo správania na 2. stupeň: 

-  za hrubé priestupky proti školskému poriadku,  opakované priestupky po 

riaditeľskom pokarhaní, za 13- 18 neospravedlnených hodín, krádeže a iné priestupky 

(dokázané), za agresívne správanie voči spolužiakom, šikanovanie, užívanie drog. 

Neospravedlnenú neúčasť žiaka na vyučovaní trvajúcu viac ako 15 vyučovacích hodín v 

mesiaci oznámime v zmysle zákona 542/1990 Zb. OcÚ, v ktorej má zákonný zástupca 

trvalý pobyt a odboru sociálnych vecí. 

Znížená známka zo správania na 3. stupeň: 

-  za veľmi hrubé porušenia školského poriadku, za opakované priestupky po znížení 

známky na 2. stupeň, za nevhodné správanie mimo školy, fajčenie, požívanie alkoholu, 

distribúciu drog, účasť na hazardných hrách, viac ako 19 - 49 neospravedlnených hodín a 

dokázané týranie zvierat. 

Znížená známka zo správania na 4. stupeň: 



- za opakované priestupky po znížení známky na 3. stupeň. 

Celý prípad sa posunie kurátorovi OÚ, prípadne polícii s cieľom začať trestné konanie voči 

rodičom žiaka za ohrozenie mravnej výchovy podľa §217 Trestného zákona. 

 Zápis do klasifikačného záznamu má právo urobiť každý vyučujúci alebo 

vychovávateľka. 

 Návrh na posudzovanie správania v štvrťroku: 

Ak sa žiak dopúšťa opakovane menej závažných priestupkov, bude mu uložené najskôr 

niektoré z výchovných opatrení (napomenutie TU, pokarhanie TU, pokarhanie RŠ). 

Ak sa správanie zlepší, žiak sa neklasifikuje na konci klasifikačného obdobia zníženou 

známkou zo správania. Ak sa žiak dopustí mimoriadne závažného priestupku, výchovné opatrenie 

má význam v tom, že je uložené bezprostredne po ňom. V takomto prípade však na konci 

klasifikačného obdobia prichádza do úvahy znížená známka zo správania. 

Nejde o dva tresty, lebo klasifikácia je zhodnotením správania za celé klasifikačné 

obdobie. 

Podobne postupujeme aj pri posudzovaní dochádzky. Neospravedlnené hodiny sa sčitujú 

dohromady. Po udelení opatrenia sa nevymazávajú. Skutočnosť, že žiak bude mať na konci 

obdobia zníženú známku zo správania, bude rodičom oznámené písomne ihneď po schválení 

v pedagogickej rade. 

  

c) Ochranné opatrenie 

 

Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, 

ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, 

že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľ školy môže 

použiť ochranne opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, 

umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. 

V takom prípade riaditeľ školy bezodkladne privolá 

a) zákonného zástupcu, 

b) zdravotnú pomoc, 

c) policajný zbor. 

Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného 

opatrenia vyhotoví riaditeľ školy alebo školského zariadenia písomný záznam. 



 

 

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy 

HLAVNÉ  ÚLOHY  VNÚTROŠKOLSKEJ KONTROLY: 

❖ usmerňovať a kontrolovať hospodárenie v zmysle platných zákonov a 

vyhlášok 

❖ usmerňovať a kontrolovať realizáciu vyučovacieho procesu so zreteľom na 

aktívnu komunikáciu žiakov 

❖ kontrolovať stav a úroveň vedomostí žiakov v jednotlivých predmetoch s 

prihliadnutím na vzdelávacie štandardy 

❖ sústavnú pozornosť venovať práci a prístupu všetkých vyučujúcich vo 

vzťahu učiteľ- žiak, učiteľ- rodič,  

❖ kontrolovať rozvoj čitateľskej gramotnosti v jednotlivých ročníkoch 

❖ kontrolovať činnosť ŠKD 

❖ zabezpečiť realizáciu plánu práce na školský rok 2016/2017 

❖ kontrolovať plnenie povinností prevádzkových  zamestnancov  

❖ kontrolovať technický stav a vybavenie školy 

HOSPITÁCIE 

Všeobecné: 

❖ vzťah vyučujúcich k žiakom a naopak 

❖ motivácia a zaktivovanie  žiakov 

❖ využívanie progresívnych vyučovacích metód a vhodné využívanie 

pomôcok 

❖ uplatňovanie správnej metodiky hodnotenia žiakov, systém hodnotenia 

výchovných predmetov 

❖ využitie práce s PC a internetom 

Následné: 

❖ sledovať plnenie prijatých opatrení 



Metodicko-inštruktážna  činnosť 

-             individuálne pohovory s pedagogickými pracovníkmi školy- podľa potreby 

-             individuálne pohovory s prevádzkovými pracovníkmi školy- podľa potreby 

-             hodnotiť úroveň spolupráce triedneho učiteľa s rodičmi priebežne  

Personálna práca 

-             pravidelne sledovať úroveň odborného vzdelávania učiteľov  

-             priebežne sledovať aktivitu a tvorivosť učiteľov  

-             sledovať pracovnú morálku prevádzkových zamestnancov 

Je účinným nástrojom zabezpečenia harmonickej organizácie celého výchovno-

vzdelávacieho procesu a ďalších školských aktivít. Naša škola bude využívať štandardné spôsoby 

hodnotenia: formatívne a sumatívne. Formatívne hodnotenie použijeme na zvýšenie kvality 

výchovy a vzdelávania. Sumatívne hodnotenie použijeme na rozhodovanie. Vnútorný systém 

kontroly by sa mal zameriavať hlavne na celkový priebeh výchovno-vzdelávacej činnosti na škole, 

na tvorbu školských vzdelávacích programov, na dodržiavanie plnenia plánov predmetových 

komisií, na zabezpečenie vyučovania didaktickou technikou a ostatným materiálno-technickým 

vybavením, na hodnotenie žiakov počas vyučovacej hodiny s uplatnením sebahodnotenia žiaka, na 

vystupovanie a rečovú kultúru vyučujúcich, na uplatňovanie didaktických zásad, na mimoškolskú 

činnosť učiteľov, ale aj na kontrolnú činnosť výchovného poradcu, činnosť hospodárky, 

upratovačky a školníka. Na hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov školy 

používame tieto metódy: 

❖ Pozorovanie (hospitácie) 

❖ Rozhovor 

❖ Výsledky žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, didaktické testy 

zadané naraz vo všetkých paralelných triedach, úspešnosť prijatia žiakov na vyšší stupeň školy 

a pod.) 

❖ Hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho 

vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod. 

❖ Hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy 

❖ Vzájomné hodnotenie učiteľov (čo si vyžaduje aj vzájomné hospitácie a „otvorené 

hodiny“) 

❖ Hodnotenie učiteľov žiakmi 

❖ Sebahodnotenie učiteľov 



Sebahodnotenie pedagogických zamestnancov je jedna z metód vlastného 

hodnotenia školy. Vedie k sebareflexii a je impulzom sebarozvoja , ktorý sleduje vytýčené 

ciele. Dôvod pre sebahodnotenie pedagogických pracovníkov nie je iba požiadavka 

vlastného hodnotenia školy, ale toto sebahodnotenie má predovšetkým formatívny 

charakter. Je to metóda hodnotenia zameraná na budúcnosť. Akékoľvek tvrdenia zo 

sebahodnotenia sa musia opierať o preukázateľné skutočnosti. Na sebahodnotenie 

zamestnancov využívame hodnotiace formuláre, ktoré sú  spojené s hodnotiacim 

rozhovorom. 

 

Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a 

odborných zamestnancov 

Podrobný a konkrétny plán  ĎVPZ je súčasťou  plánu práce školy. Manažment 

školy považuje za prioritnú úlohu zabezpečiť: 

❖ Uvádzanie začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe. 

❖ Príprava pedagogických zamestnancov na zvyšovanie jazykových 

schopností 

❖ Príprava pedagogických zamestnancov na zvyšovanie schopností efektívne 

pracovať s IKT 

❖ Príprava pedagogických zamestnancov na tvorbu školského vzdelávacieho 

programu. 

❖ Motivovanie pedagogických zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, 

vzdelávanie, zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti. 

❖ Zdokonaľovanie osobnostných vlastnosti pedagogických zamestnancov, 

spôsobilosti pre tvorbu efektívnych vzťahov, riešenie konfliktov, komunikáciu a pod. 

❖ Sprostredkovanie najnovších poznatkov (inovácií) pedagogickým 

zamestnancom z metodiky vyučovania jednotlivých predmetov, pedagogiky a príbuzných 

vied, ako aj z odboru. 

❖ Príprava pedagogických zamestnancov na výkon špecializovaných  funkcií, 

napr. triedny učiteľ, výchovný poradca, predseda predmetovej komisie, knihovník atď. 



❖ Príprava pedagogických zamestnancov pre výkon činností nevyhnutných pre rozvoj 

školského systému, napr. pedagogický výskum, tvorba ŠkVP, tvorba štandardov voliteľných 

predmetov, tvorba pedagogickej dokumentácie, atď. 

 

Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických  zamestnancov v 

školskom roku 2017/2018 

 

1. Mgr. Helena Vojteková - Atest. vzdelávanie – 2.atest. – prihl. 2017 

2. Mgr. Helena Vojteková  - Informatika pre druhý st. základných škôl-kvalifikačné- prihl. 

2016 

3. Mgr. Helena Vojteková- Tvorba myšlienkových máp s podporou IKT-inovačné- prihl. 

2016 

4. Mgr. Helena Vojteková-Orientačný beh v telesnej a športovej výchove na základných a 

stredných školách-aktualizačné- prihl. 2016  

5. Mgr. Ingrid Májeková - Prípravné atestačné vzdelávanie – 1. atest.- prihl. 2017 

6. Mgr. Mária Vetorová   - Prípravné atestačné vzdelávanie – 1. atest.- prihl. 2017  

7. Mgr. Ingrid Modrovičová   - Prípravné atestačné vzdelávanie – 1. atest.- prihl. 2017 

8. Mgr. Martina Homolová   - Rozširujúce štúdium fyziky- prihl. 2016 – štúdium trvá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

UČEBNÉ OSNOVY JEDNOTLIVÝCH PREDMETOV ISCED 1 

 

VZDELÁVACIA  OBLASŤ  JAZYK  A KOMUNIKÁCIA 

 

UČEBNÉ OSNOVY SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

 

Názov predmetu SLOVENSKÝ  JAZYK  A  LITERATÚRA 

Časový rozsah výučby Podľa učebného plánu ISCED 1 pre 1. – 4. ročník 

Škola Základná škola s materskou školou,  Jur nad Hronom 

284 

Názov školského vzdelávacieho 

programu 

Škola pre každého 

Stupeň vzdelania Primárne vzdelanie ISCED 1 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský jazyk 

Druh predmetu Povinný základný predmet 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

Ročník Prvý, Druhý, Tretí,  Štvrtý 



Vyučujúca Mgr. Ingrid Modrovičová, Mgr. Mária Vetorová 

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací 

predmet. 

 

Posilnenie časovej dotácie o 1 vyučovaciu hodinu  v 2., 3. a  4.ročníku bude meniť kvalitu 

výkonu v týchto oblastiach: 

 

 

 

 

 

UČEBNÉ 

OSNOVY SLOVENSKÝ JAZYK pre 1., 2., 3. a 4. ročník 

CHARAKTERISTIKA     PREDMETU 

 

Učebný predmet slovenský jazyk a literatúra má vo vzdelávaní nezastupiteľné miesto. Je 

základným prostriedkom pre nadobúdanie kultúrnej gramotnosti žiaka, jeho kľúčových 

kompetencií. Umožňuje porozumenie a osvojenie si poznatkov vo všetkých vzdelávacích 

oblastiach. Z tohto dôvodu má v systéme primárneho vzdelávania kľúčové, centrálne postavenie. 

Spôsobilosti, ktoré žiak v rámci tohto učebného predmetu nadobudne, majú zásadný vplyv na jeho 

vzdelávanie aj v ďalších vzdelávacích oblastiach, učebných predmetoch. Kvalita spôsobilostí 

používať materinský jazyk zásadne ovplyvňuje aj komunikáciu žiaka s jeho okolím, vytváranie 

vzťahov s inými ľuďmi  a formuje zaradenie žiaka do spoločnosti. Cieľom výučby slovenského 

jazyka na primárnom stupni vzdelávania je naučiť  spisovný jazyk na takej úrovni, aby ho žiaci 

vedeli používať v praktickom živote. Používanie jazyka vnímame ako komplexné využívanie 

všetkých komunikačných zručností – rozprávania, písania, čítania a počúvania. 

 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 

takzvané tvorivé písanie. Považujeme ho i za prostriedok ako 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. Ide teda o akési spojené nádoby, 

kde vedomostná úroveň a zručnosti sa spätne využívajú v jednotlivých zložkách predmetu. V minulosti 

(chápeme tým obdobie posledných desaťročí) sa kládol v materinskom jazyku akcent najmä na 

Hovorenie ✓  

Písanie ✓  

Čítanie s porozumením ✓  



zvládnutie jazykovej zložky predmetu, kde učiteľ zdôrazňoval potrebu ovládať pravopis jazyka 

(syntax, morfológiu, lexikológiu), pričom písomná a ústna komunikácia bola podhodnotená. 

1. ročník ZŠ 

Základným cieľom výučby slovenského jazyka a literatúry v tomto ročníku je 

osvojenie si kódu  grafického zápisu reči, naučiť žiakov písať a čítať. Pre jednotlivé zložky 

učebného predmetu slovenský jazyk a literatúra môžeme pre tento ročník formulovať 

nasledovné špecifiká: 

Jazyková a slohová zložka – žiaci sa oboznamujú s grafickým zápisom reči 

a postupne si osvojujú schopnosť čítať a písať. Väčší dôraz sa kladie nielen na schopnosť 

prepísať a odpísať texty, ale aj na samostatné tvorivé písanie. Produktívne činnosti súvisiace 

s písaním zaraďujeme postupne s ohľadom na individuálne schopnosti žiakov. Žiaci sa 

oboznamujú len s obmedzeným množstvom gramatických a pravopisných pravidiel, napr. 

žiak rozlišuje vety podľa začiatku a ukončenia, vety prečíta so správnou intonáciou. 

V slohovej zložke dbáme na to, aby žiaci ústne komunikovali, primerane si rozvíjali slovnú 

zásobu a maximálne využívali zaužívané konvencie. 

Čítanie a literárna výchova – žiaci si osvojujú schopnosť čítať, neskôr čítať 

s porozumením. Pri čítaní literárnych textov si postupne uvedomujú ich estetické hodnoty. 

V prvom ročníku systematicky podporujeme rozvoj všetkých komunikačných 

zručností. Sústreďujeme sa predovšetkým na: 

Rozprávanie: žiaci si rozširujú aktívnu slovnú zásobu, primerane používajú 

komunikačné konvencie. Zdokonaľujú svoj ústny prejav rozprávaním krátkych príbehov. 

Okrem obsahovej stránky ústnych prejavov vyžadujeme od nich aj správnu výslovnosť. 

Počúvanie: žiaci si uvedomujú, že počúvanie je neoddeliteľnou súčasťou vzájomnej 

komunikácie. Počúvajú svojho komunikačného partnera (žiaka, učiteľa, inú osobu) 

a získané informácie využívajú v následnej komunikácii. 

Čítanie: zručnosť čítať žiaci nadobúdajú postupne. Základnou požiadavkou je 

dosiahnutie určitej úrovne kvality techniky čítania. Postupne na základe individuálnych 

schopností žiakov vyžadujeme aj čítanie s porozumením. 

Písanie: základnou požiadavkou získania primeranej zručnosti písania žiakov je 

zapamätať si všetky tvary tlačených aj písaných písmen, odpísať a prepísať text. 

Obsah učiva v 1. ročníku členíme do troch období: prípravné, šlabikárové 

a čítankové. 

2. ročník ZŠ 



Špecifickým cieľom výučby spisovného jazyka v druhom ročníku je osvojenie si prvotných 

princípov jazykového systému. Žiaci sa začínajú oboznamovať s gramatickými a jazykovými 

pravidlami. Výrazne sa zdokonaľujú v technike čítania a písania, ako aj v čítaní s porozumením. 

Oboznamujú sa so samostatnou tvorbou textu. Jednotlivé zložky učebného predmetu slovenský 

jazyk a literatúra majú v tomto ročníku nasledovné špecifiká: 

Jazyková a slohová zložka – žiaci si začínajú osvojovať teoretické vedomosti o jazykových 

pravidlách a systéme jazyka. Uplatňujú jazykové pravidlá v písomnom prejave, nielen pri odpise a 

prepise, ale tiež pri veku primeranej jazykovej analýze textu. Dbajú na rozvoj komunikačných 

kompetencií a kladú dôraz na hovorenú reč. 

Čítanie a literárna výchova - žiaci sa zdokonaľujú v technike čítania, zapamätajú si určené 

literárne pojmy, vnímajú estetickú stránku literárneho diela. Na primeranej úrovni uskutočňujú 

obsahovú analýzu textu, čítajú s porozumením, identifikujú informácie uvedené priamo v texte. 

V druhom ročníku systematicky podporujeme u žiakov rozvoj všetkých komunikačných 

zručností. Sústreďujeme sa predovšetkým na: 

Rozprávanie: – zautomatizovanie primeraného používania komunikačných konvencií. 

Zdokonaľovanie spôsobilostí samostatného rozprávania a rozprávania podľa predlohy. Žiaci 

postupne nadobúdajú skúsenosti pri ústnej prezentácii výsledkov svojej práce a pri riešení rôznych 

úloh. 

Počúvanie: žiaci sa zdokonaľujú v spôsobilosti počúvať partnera v rámci komunikácie. 

Nadobúdajú skúsenosti pri počúvaní spolužiakov pri ich prezentáciách, vedia reprodukovať počuté 

informácie. Od žiakov vyžadujeme porozumenie inštrukciám učiteľa pri riešení úloh. 

Čítanie: žiaci sa zdokonaľujú v technike čítania a v porozumení čítaného textu. 

Vyžadujeme od nich reprodukovanie informácií, ktoré sú uvedené v texte priamo podľa otázky 

formulovanej učiteľom. Pri čítaní literárnych textov si žiaci uvedomujú podobnosť textov 

v niektorých ich charakteristikách. Na základe tejto podobnosti sa pokúsia vysvetliť význam 

literárnych pojmov. 

Písanie: žiaci sa zdokonaľujú v písaní správnych tvarov všetkých písaných písmen. 

Postupne zvyšujeme požiadavky na písanie samostatných viet podľa zadania a na samostatnú 

tvorbu textov. 

3. ročník 

Špecifickým cieľom jazykového vyučovania v treťom ročníku je zvládnutie  učiva, 

zameraného na pravopisné pravidlá. Žiaci získavajú  základné poznatky o jazykovom systéme 



slovných druhov, zvlášť ohybných slovných druhov. Intenzívna pozornosť sa venuje práci 

s textom. Žiaci rozlišujú slohové útvary: rozprávanie, opis, oznámenie, správa a i. Zvyšujeme 

požiadavky na čítanie s porozumením a na samostatnú tvorbu textov podľa zadania. 

Jednotlivé zložky učebného predmetu slovenský jazyk a literatúra majú v tomto ročníku 

nasledovné špecifiká: 

Jazyková a slohová zložka - osvojenie si základných pravopisných pravidiel 

a kľúčových pojmov o jazykovom systéme, slovných druhoch na elementárnej úrovni. 

Nadobudnutie spôsobilosti ústne prezentovať výsledky svojej práce, rozprávať podľa 

predlohy alebo zadania. Napísať krátke útvary podľa špecifického zamerania učiva. 

Čítanie a literárna výchova – zdokonaľovanie techniky čítania, osvojenie si 

významu určených literárnych pojmov, estetické vnímanie literárneho diela, obsahová 

analýza textu na primeranej úrovni, čítanie s porozumením. Identifikácia informácií priamo 

uvedených v texte, formulovanie otázok k týmto informáciám a identifikovanie informácií 

uvedených v texte nepriamo. 

Pre jednotlivé zložky učebného predmetu slovenský jazyk a literatúra môžeme v 

tomto ročníku formulovať nasledovné špecifiká: 

Rozprávanie: žiaci dokážu rozprávať samostatne a podľa predlohy. Ústne 

prezentujú výsledky svojej práce pri riešení rôznych úloh. 

Počúvanie: žiaci sa zdokonaľujú v spôsobilosti počúvať partnera v rámci 

komunikácie. Nadobúdajú skúsenosti pri počúvaní spolužiakov pri ich prezentáciách, vedia 

formulovať otázky k informáciám zadaným v prezentovanom texte. Od žiakov 

vyžadujeme, aby porozumeli nielen inštrukciám učiteľa pri riešení úlohy,  ale 

aby  nadobudli aj spôsobilosť vyžiadať si chýbajúce informácie. 

Čítanie: žiaci sa zdokonaľujú v technike čítania a v porozumení čítaného textu. 

Vyžadujeme porozumenie informáciám, ktoré sú v texte uvedené nepriamo na základe 

otázky formulovanej učiteľom. Žiaci triedia texty podľa ich vlastností. 

Písanie: žiaci čitateľne prepisujú a odpisujú text. Samostatne tvoria krátke texty 

podľa zadania učiteľa. 

4. ročník  

Vo štvrtom ročníku sa systematizuje učivo z jazykového systému. K ohybným 

slovným druhom sa postupne pridávajú neohybné slovné druhy. Žiaci si osvojujú ďalšie 

pravidlá slovenského pravopisu. V priebehu celého školského roka intenzívne pracujú 



s textami, zameriavajú sa na porozumenie ich obsahu a pomenovanie ich základných vlastností. 

Zvyšujú sa požiadavky na kvalitu vytvorených textov v hovorenej aj písanej podobe. Pre jednotlivé 

zložky učebného predmetu slovenský jazyk a literatúra formulujeme nasledovné špecifiká: 

Jazyková a slohová zložka – rozširovanie poznatkov o  jazykovom systéme, slovných 

druhoch. V slohu sa zameriame na zautomatizovanie používania pravopisných pravidiel 

v písomnom prejave žiakov. Zdokonaľujeme u žiakov spôsobilosti vedieť ústne prezentovať 

výsledky svojej práce, rozprávať podľa zadania, predlohy a samostatne tvoriť písomne texty. 

Čítanie a literárna výchova – u žiakov sa zameriame na zdokonaľovanie techniky čítania, 

osvojenie si významu ďalších určených literárnych pojmov, na estetické vnímanie literárneho diela 

a obsahovú analýzu textu na primeranej úrovni. Pri čítaní s porozumením žiaci identifikujú 

informácie uvedené v texte priamo aj nepriamo a formulujú otázky k týmto informáciám. 

Pre jednotlivé zložky učebného predmetu slovenský jazyk a literatúra formulujeme 

nasledovné špecifiká: 

❖ žiaci disponujú spôsobilosťou samostatne rozprávať a rozprávať podľa predlohy. 

Ústne prezentujú výsledky svojej práce pri riešení rôznych úloh. Odpovedajú na otázky zamerané 

na prezentované informácie. 

❖ žiaci sa zdokonaľujú v spôsobilosti počúvať partnera v rámci komunikácie. 

Nadobúdajú skúsenosti pri počúvaní spolužiakov pri ich prezentáciách, vedia formulovať otázky 

k prezentovanému textu. Snažia sa porozumieť inštrukcii učiteľa pri riešení úlohy a vedia si 

vyžiadať chýbajúce informácie. Formulujú inštrukcie k práci so spolužiakom, pri skupinovej práci. 

❖ žiaci sa zdokonaľujú v technike čítania, predovšetkým v porozumení čítaného textu 

a v technike čítania so správnou intonáciou a dôrazom na prednes. Vedia porozumieť informáciám, 

ktoré sú v texte uvedené priamo aj nepriamo podľa otázky formulovanej učiteľom. 

❖ žiaci čitateľne prepisujú a odpisujú text. Samostatne píšu texty podľa zadania 

učiteľa. 

Rozvíjajúce ciele, spôsobilosti (kompetencie) predmetu  

Cieľom jazykového vyučovania je naučiť žiakov nielen základné pojmy a poučky, ale naučiť ich 

myslieť v súvislostiach, komunikovať (ústne a písomne) na primeranej úrovni a naučiť ich 

rozumieť jazykovým prejavom z obsahovej stránky. Nezanedbateľnou je i literárna zložka jazyka. 

Prostredníctvom nej sa žiaci zoznamujú s literárnymi dielami a ich tvorcami a vytvárajú si k nim 

kladný vzťah.  

Cieľom vyučovania slovenského jazyka na 1. stupni ZŠ 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 vedieť ich 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 komunikácie (ústnej aj písomnej)  

 

Metódy a formy, ktoré vedú k dosiahnutiu cieľa, ktorým je spisovné ovládanie reči 

v ústnom i písomnom prejave sú rôzne a rôzni autori ich odporúčajú používať individuálne. 

Ide najmä o to, aby boli čo najúčinnejšie a najefektívnejšie pre daný druh učiva, s ohľadom 

na toho ktorého žiaka. Doteraz bola situácia taká, že mnohí učitelia (a je ich väčšina i dnes) 

žiadajú presné usmerňovanie, návody na vyučovanie, konkrétne odporúčania, a to tak v 

metódach a formách ako i v učebných osnovách. Tak sme boli zvyknutí roky v učiteľskej 

praxi. Bolo to násilné, ale pohodlné, bez akejkoľvek individuálnej zodpovednosti a najmä 

bez tvorivosti. Tvorivosť je ten prvok, ktorý sa má uplatňovať nielen v didaktike predmetu, 

ale rovnako u žiaka ako i učiteľa.  

Výsledkom tvorivej spolupráce učiteľ – žiak je správne používanie jazyka a jeho 

uplatňovanie v praktickom živote aj v písomnom prejave. Tento proces by sa mal diať 

automaticky bez toho, aby si žiak uvedomoval zákonitosti stavby jazyka a jeho 

usporiadania.  

Systematická spolupráca pôsobiaca v interakcii učiteľ – žiak bude 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 ťažkosti sa budú ním aj písomne vyjadrovať.  

Kompetencie - spôsobilosti, ktoré je potrebné zvládnuť v procese vyučovania 

materinského jazyka, a ktoré sa opierajú o kľúčové /základné/ kompetencie.  

Zaraďujeme sem:  

Poznávacie a rečové kompetencie  



Percepčno-motorické zručnosti  

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

2. odpísať alebo podľa diktovania napísať jednoduchý text a arabské číslice  

Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti  

1. Zapamätať si základné informácie a vedieť ich použiť v praxi  

2. V písomnom prejave aplikovať pravopisnú normu určenú pre 1. ročník ZŠ  

 

 

Analytické zručnosti  

1. Fonologické schopnosti – analýza zvukovej roviny jazyka na úrovni vety, slova, slabiky, 

identifikácie rýmu a aliterácií  

2. 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 /nácvičnom/ 

období a to v stúpajúcej náročnosti od slabík po jednoduché slová.  

 

Tvorivé zručnosti  

1. Porozprávať krátky príbeh (vlastný zážitok alebo vymyslený príbeh)  

2. Porozprávať príbeh podľa predlohy (podľa obrázkov, podľa názvu)  

3. Dokončiť rozprávanie alebo neukončenú rozprávku alebo iný literárny žáner  

4. Zdramatizovať kratší prozaický alebo básnický text. Žiaci si rozdelia úlohy z textu a snažia sa 

zahrať krátky príbeh z textu. Dbáme na správny prednes, artikuláciu, gestikuláciu, pohyb.  

 

Verejná prezentácia textu, verejný prejav  

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

(primeranej) úrovni žiaka 1. ročníka ZŠ.  

2. Osvojiť si výslovnostnú normu s uplatnením suprasegmentálnych javov  

3. Reprodukovať umelecký text (doslovne, podrobne, stručne). Ak učiteľ spozoruje, že žiak sa len 

veľmi ťažko naučí naspamäť básničku alebo iný text, môže ho vyzvať, aby sa ho naučil aspoň 

stručne, alebo aby ho podrobne zreprodukoval.  

 

Informačné zručnosti  



1. Naučiť žiaka poznať a používať jazykové slovníky a príručky  

 

(platí od 2. ročníka ZŠ a na primeranej úrovni)  

Komunikačné zručnosti  

1. Adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu  

2. Vyjadrovať sa neverbálne a reagovať na neverbálnu komunikáciu  

3. Naučiť žiaka verejne sa prezentovať a obhájiť si vlastný názor  

 

Pojmy  

Písanie:  

samohlásky, dvojhlásky, spoluhlásky, arabské číslice  

písmená: malé, veľké, písané, tlačené 

Zvuková stránka jazyka  

slabiky, slová, delenie hlások na samohlásky, spoluhlásky, dvojhlásky,  

samohlásky: krátke – dlhé (rozdelenie a názvy len v 2. ročníku ZŠ, v 1. ročníku poznávať 

samohlásky len informatívne)  

spoluhlásky: tvrdé – mäkké (podobne ako samohlásky)  

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

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

slabikotvorné hlásky l, ĺ, r, ŕ  

výslovnosť a výskyt ä  

Syntaktická/skladobná rovina:  

jednoduchá veta, triedenie viet podľa obsahu na: oznamovacie, opytovacie, rozkazovacie, želacie 

a zvolacie  

Sloh  

pozdrav, oslovenie, tykanie/vykanie, predstavenie sa, privítanie, rozlúčenie, prosba /želanie, 

poďakovanie, ospravedlnenie – ústne, ospravedlnenie s vysvetlením, vyjadriť súhlas – nesúhlas, 

blahoželanie ústne/ písomne 

Obsah, témy, tematické celky predmetu  

1. ročník  

Časová dotácia: Čítanie: 5 hodín týždenne 165 hodín ročne Písanie: 4 hodiny týždenne 

132 hodín ročne  



Obsah  

Jazyk slovenský v 1. roč. ZŠ sa člení na dve základné zložky čítanie a písanie. To znamená, 

že jedna vyučovacia hodina obsahuje obidve zložky. Poradie a dĺžku týchto častí si určuje učiteľ 

sám v závislosti od náročnosti preberaného učiva a podľa aktuálnych potrieb triedy. Ak to učiteľ 

považuje za prospešné, môže fyzicky náročnejšie písanie rozdeliť v rámci jednej vyučovacej 

hodiny na dve kratšie časti.  

Príklady variabilnosti členenia jednej vyučovacej hodiny jazyka slovenského v 1.ročníku:  

1. čítanie – písanie  

2. písanie – čítanie  

3. písanie – čítanie – písanie  

 

Ostatné zložky slovenského jazyka - literatúra, jazyková výchova a sloh sú organickou 

súčasťou týchto dvoch základných zložiek a preto na ne nie sú vyčlenené osobitné hodiny.  

To znamená, že súbežne s osvojovaním čítania a písania plní učiteľ ďalšie úlohy 

vyplývajúce 

týchto zložiek:  

- rozvíja komunikačné a vyjadrovacie schopnosti žiakov so zameraním sa 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 čistotu jazyka, najmä prostredníctvom vlastného vzorného vyjadrovania  

- zoznamuje deti s pravopisnými javmi v rozsahu určenom v časti PÍSANIE.  

- prostredníctvom vlastného hlasného čítania zoznamuje deti s rôznymi literárnymi útvarmi 

primeranými veku, najmä so zameraním na ich citové pôsobenie. Využíva k tomu predovšetkým 

texty zo šlabikára a čítanky a inú vhodnú detskú literatúru, najmä od slovenských autorov. Vedie 

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

porozumením.  

 

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

Prípravné  

Nácvičné /šlabikárové/  

Čítankové  



PRÍPRAVNÉ OBDOBIE  

Dĺžka prípravného obdobia môže byť variabilná /3 – 5 týždňov/. V odôvodnených 

prípadoch i viac. Je závislá i od pregramotných (predčitateľských) skúseností detí, ktoré môžu 

výrazným spôsobom proces prípravy urýchliť. Dĺžka prípravného obdobia závisí od potrieb detí, 

ale aj od koncepcie, metód a obsahu prípravného obdobia v jednotlivých používaných učebniciach. 

Základným cieľom prípravného obdobia je však pripraviť deti na proces osvojovania si čítania a 

písania, bez ohľadu na zvolené učebnice a metódy. V rámci zachovania kontinuity vývinu je 

dôležité – v rámci možností - vychádzať z predškolských skúseností žiakov, nadväzovať na 

doterajšie vedomosti, uplatňovať ich v učení a ďalej ich rozvíjať.  

 

ČÍTANIE  

Prípravné obdobie  

V súčasnosti sa na vyučovaní čítania v 1. ročníku používajú vzhľadom na platné používané 

učebnice dve základné metódy:  

- hlásková analyticko – syntetická  

- syntetická metóda  

V súčasnosti sa vo vyučovaní elementárneho čítania uplatňujú dve metódy vychádzajúce z 

pôvodnej analyticko-syntetickej metódy. V pôvodnej analyticko-syntetickej metóde sa kladie 

dôraz na analytické činnosti s následnými syntetickými činnosťami. Druhá metóda by sa dala 

charakterizovať ako syntetická metóda s využitím niektorých najjednoduchších prvkov analytickej 

metódy. Preto zaradenie základného učiva v jednotlivých obdobiach nácviku čítania, najmä jeho 

časové zaradenie, si musí prispôsobiť samotný učiteľ, podľa toho, ktorú metódu používa.  

Prehľad základných tematických celkov prípravného obdobia podľa používaných 

metód.  

Rozdielne obsahy prípravného obdobia, ktoré sú uvádzané pri jednotlivých metódach 

nepredstavujú súbor povinného učiva, ale ich treba chápať ako prostriedok týchto metód na 

dosiahnutie cieľa: naučiť žiakov čítať.  

Pre hláskovú analyticko- syntetickú metódu :  

1. Rozvoj komunikačných a vyjadrovacích schopnosti  

2. Analytické činnosti: veta, slovo, slabika  

3. Grafické znázorňovanie vety  

4. Grafické delenie slov na slabiky  



5. Určovanie pozície hlások v slove  

6. Detailná analýza slova na hlásky – určovanie pozície hlások v slove  

7. Poznávanie písmen  

8. Čítanie slov po písmenách  

 

Pre syntetickú metódu:  

1. Rozvoj komunikačných a vyjadrovacích schopnosti  

2. Veta, slovo, slabika – len v praktických činnostiach  

3. Analytické činnosti – len analýza slova na slabiky – v praktických činnostiach  

 

– rozlišovanie a určovanie prvej hlásky slova  

4. Cvičenie sluchového a zrakového rozlišovania  

5. Zoznamovanie sa s písmenami veľkej tlačenej abecedy prostredníctvom nápovedných 

obrázkov a sluchového rozlišovania hlások na začiatku slova  

6. Sluchová syntéza hlások do slabiky  

7. Písanie veľkých tlačených písmen – ako podpora pochopenia princípu čítania  

8. Pokusné čítanie slabík a jednoduchých slov  

 

NÁCVIČNÉ /ŠLABIKÁROVÉ/ OBDOBIE  

Cieľom nácvičného obdobia je osvojovanie si čítania v týchto tematických celkoch:  

1. Využívanie písmen veľkej tlačenej abecedy pri čítaní pre uľahčenie a urýchlenie 

chápania princípu čítania  

2. Osvojovanie – čítanie písmen slovenskej abecedy - v závislosti na poradí ako sú uvedené 

v používaných platných učebniciach  

3. Detailná analýza slov a určovanie pozície hlások v slove  

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

5. Čítanie slabík, slov, viet a krátkych textov, ktoré obsahujú slabiky so spoluhláskovou 

skupinou 

 

6. Čítanie slabík, slov, viet a krátkych textov, ktoré obsahujú viacnásobnú spoluhláskovú  

skupinu.  

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



8. Čítanie písaných písmen, slabík, slov, viet a krátkych súvislých textov  

 

Ďalšie ciele plnené v rámci zložky čítanie:  

1. V praktických činnostiach oboznámiť žiakov s funkciou týchto interpunkčných  

znamienok: bodka, čiarka, otáznik, výkričník, dvojbodka, úvodzovky, rozdeľovník  

2. V praktických činnostiach rozumieť pojmom rozprávka, príbeh, báseň, text, nadpis,  

riadok, autor.  

3. V praktických a hrových činnostiach viesť žiakov k uvedomovaniu si významu  

a špecifických funkcií čítania a písania v každodenných životných situáciách  

 

ČÍTANKOVÉ OBDOBIE  

Šlabikárovým obdobím je ukončený nácvik čítania a písania. Čítankové obdobie treba 

chápať ako obdobie zdokonaľovania nadobudnutých zručností (spôsobilosti), ale najmä obdobím 

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

Ciele čítankového obdobia sú zamerané na:  

1. Zdokonaľovanie techniky čítania  

2. Čítanie s porozumením  

3. Cvičenie správnej intonácie  

4. Voľná reprodukcia prečítaného textu  

5. Vyjadrenie pocitov vyvolaných prečítaným textom /smutné, zábavné, poučné.../ ,  

vnímanie umeleckých textov rôznych žánrov  

6. Príprava na prechod k tichému čítaniu  

 

Požiadavky na vedomosti a zručnosti:  

Žiak:  

- pozná a vie prečítať všetky písmená slovenskej abecedy,  

- v praktických činnostiach, pri čítaní vie spájať hlásky do slabík a vie prečítať všetky  

typy slabík vyskytujúcich sa v slovách  

- pri čítaní dlhého menej obvyklého slova si vie pomôcť prečítaním po slabikách bez  

zbytočného opakovania slova a bez tichého hláskovania (takzvaného dvojitého čítania),  

- chápe význam prečítaného slova (priradí slovo k obrázku a naopak) – je potrebná  

tolerancia k deťom s iným materinským jazykom,  



- chápe obsah prečítanej vety a krátkeho súvislého textu,  

- v prípade zabudnutia menej frekventovaného písmena si vie poradiť vyhľadaním 

písmena pomocou nápovedného obrázka,  

- pri čítaní rozlišuje pojmy: text, riadok, článok, nadpis,  

- v praktických činnostiach pozná funkciu interpunkčných znamienok: bodka, otáznik,  

výkričník, čiarka, spojovník,  

- intonačne správne číta izolované krátke oznamovacie a opytovacie vety.  

(Poznámka: väčšina detí 1. ročníka číta niektoré vety v súvislých textoch čiastočne 

intonačne nesprávne kvôli neschopnosti predvídať koniec vety – najmä pri prvom čítaní textu. Táto 

schopnosť je závislá na technike a rýchlosti čítania, ktoré sa plne rozvinie až v ďalších ročníkoch).  

PÍSANIE  

Prípravné obdobie  

Obsah písania v prípravnom období je zameraný na získavanie a zdokonaľovanie 

predpokladov na konkrétne písanie v neskoršom - v nácvičnom období. Spočíva predovšetkým  

v plnení nasledujúcich cieľov:  

1. systémom uvoľňovacích cvikov zlepšovať predovšetkým predpoklady na:  

zlepšenie jemnej motoriky zápästia a prstov tak, aby žiak mohol v období nácviku  

písania zvládnuť nároky, ktoré naň písanie kladie.  

2. nácvik písania prípravných cvikov, ktoré sú základnými prvkami písmen v postupnosti 

od jednoduchých po zložitejšie.  

3. Rozvíjanie analytických schopností – schopností postrehnúť základné čiary a línie  

v jednotlivých písacích cvikoch, neskôr i v samotných písmenách, čo eliminuje často  

neprimerané množstvo cvičného písania.  

Nácvičné obdobie  

Čítanie a písanie nemusí nutne prebiehať súčasne, v zmysle čo čítame, to píšeme. Vo 

vyučovacom procese je možné, najmä vtedy, keď je proces nácviku čítania podporovaný písaním 

veľkých tlačených písmen neviazať písanie na postup v čítaní, ktorý je prirodzene rýchlejší.  

Cieľom písania v nácvičnom období je osvojovanie si písania v týchto tematických 

celkoch:  

1. Osvojovanie si písania písmen slovenskej abecedy v poradí závislom od používaných 

učebníc a písaniek  

2. Spájanie písmen do slabík a slov  



3. Odpis písaných písmen, slabík, slov a viet  

4. Prepis tlačených písmen, slabík, slov a viet  

 

5. Písanie slov a jednoduchých viet podľa diktovania  

6. Podporovanie vlastného a tvorivého písania veľkou tlačenou abecedou  

(Poznámka: jednotlivé tematické celky v tomto prípade neprebiehajú v časovom 

slede za sebou, ale súbežne).  

Pravopisné javy:  

1. Správna skladba slova /týka sa vynechávania a zámeny hlások/  

2. Veľké písmeno na začiatku vety  

3. Ukončenie oznamovacej, opytovacej a rozkazovacej vety  

4. Písanie osobných mien  

5. Označovanie dlhej samohlásky  

 

Čítankové obdobie  

Ciele písania v čítankovom období sú zamerané na:  

1. Zdokonaľovanie techniky písania  

2. Odpis a prepis textu  

3. Písanie podľa diktovania.  

4. Precvičovanie pravopisných javov predpísaných pre 1. ročník.  

5. Vytváranie spôsobilostí samostatne sa písomne vyjadrovať.  

 

Požiadavky na vedomosti a zručnosti  

Žiak vie používať písmená písanej abecedy a arabské číslice v nasledujúcich 

činnostiach:  

– vie čitateľne napísať písmená písanej abecedy a arabských číslic.  

Alternatíva pre žiakov s poruchou jemnej motoriky:  

žiakom s oneskoreným vývinom a poruchou jemnej motoriky potvrdenou 

psychológom umožňujeme vyjadrovať sa písomne pomocou veľkých tlačených písmen, 

ktoré kladú na jemnú motoriku ruky podstatne menšie nároky.  

Žiak:  

– dokáže správne spájať písmená v slovách,  



– vie z písanej predlohy čitateľne a správne odpísať slová a krátky primeraný text,  

– v praktických činnostiach (pri písaní) vie členiť vety na slová, slová na slabiky tak, aby  

výsledkom bolo správne napísané slovo alebo veta,  

– dokáže podľa diktovania napísať slová bez vynechávania písmen,  

– dokáže podľa diktovania napísať jednoduché krátke vety,  

– vie k známemu obrázku napísať jeho pomenovanie (tzv. autodiktát), bez vynechávania 

písmen (ostatné chyby tolerujeme), 

– vie správne umiestniť dĺžeň,  

– vlastné mená osôb píše s veľkým začiatočným písmenom,  

– na začiatku vety píše veľké písmeno,  

– pri písaní rozlišuje oznamovaciu, opytovaciu a rozkazovaciu vetu.  

ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA  

(Poznámka: túto úlohu považujeme pre pomerne veľký počet detí za výrazne dlhodobú,  

v 1. ročníku za ťažko zvládnuteľnú, a preto i ťažko definovateľnú, najmä z pohľadu 

požiadaviek na vedomosti a zručnosti detí. Vymedzenie presných požiadaviek na vedomosti a 

zručnosti by mohlo byť v prípade mnohých detí diskriminujúce (rečové chyby, inojazyčné 

prostredie).  

Obsah:  

– spisovná výslovnosť,  

– spisovné vyjadrovanie.  

 

JAZYK A KOMUNIKÁCIA  

1. Ciele učebného predmetu  

Navrhovaná štruktúra učebných osnov pre 2. ročník ZŠ vychádza z najnovších poznatkov 

v oblasti lingvistiky, primárnej pedagogiky, vývinovej psychológie a didaktiky materinského 

jazyka. Rešpektuje aktuálne smery lingvistického výskumu (systémovo-štruktúrny, komunikačno-

pragmatický a kognitívny). Pri tvorbe učebných osnov sme vychádzali zo všeobecných 

didaktických princípov (princíp komplexnosti, princíp komunikačno-kognitívny, princíp orientácie 

na žiaka, princíp aktuálnych lingvistických poznatkov). Najväčšiu pozornosť sme venovali 

princípu komplexnosti, ktorý sa prejavuje v úrovni kompetenčnej – rozvoj komunikačnej 

kompetencie žiaka v materinskom jazyku v súlade s inými kľúčovými kompetenciami, v 

medzipredmetovej úrovni – rozširovanie komunikačných poznatkov a formovanie hodnôt z 



rôznych pohľadov danej tematiky, v medzizložkovej úrovni – integrácia jazykového 

vyučovania, slohu, čítania a literárnej výchovy (zabezpečuje komplexnú povahu 

komunikačného procesu) a vnútrozložkovej – prepájanie tém v rámci jazykovej, slohovej 

a literárnej zložky predmetu. Kľúčovým pojmom koncepcie je komunikačná 

kompetencia, ktorú vnímame ako schopnosť funkčne používať jazyk v rôznych 

komunikačných situáciách na základe elementárnych poznatkov jazykového systému. 

Súčasťou komunikačnej kompetencie je jazyková kompetencia, ktorú tvorí súhrn 

schopností, ktoré umožňujú používateľovi jazyka odlíšiť gramaticky správnu vetu od 

nesprávnej a schopnosť tvoriť nové vety. Osvojenie jazykovej kompetencie má dlhodobejší 

charakter a osvojenie komunikatívnej kompetencie považujeme za proces celoživotný.  

Prvoradým cieľom a základnou úlohou komunikačného vyučovania materinského 

jazyka je vytvoriť u žiakov komunikačné zručnosti. Základné komunikačné zručností sú: 

počúvanie hovorenie, čítanie a písanie. Okrem tejto klasifikácie ich ešte rozdeľujeme do 

dvoch veľkých oblastí založených na funkcii počúvania a čítania (receptívne), hovorenia 

a písania (produktívne). 

Receptívna oblasť (vnímanie) pozostáva z činností, pri ktorých žiak dostáva 

informácie a myšlienky z vonkajších zdrojov. Spája počúvanie a čítanie. Sú to dva základné 

spôsoby prijímania informácií od iných.  

Produktívna oblasť (vyjadrovanie) je druhou polovicou vyučovania materinského 

jazyka. Obsahuje činnosti, kde žiak realizuje svoje myšlienky a informácie a delí sa s nimi 

s inými žiakmi. Ide o oblasť hovorenia a písania, v ktorej sa produkujú zmysluplné 

myšlienky a rôzne informácie prostredníctvom slov.  

Každá vyučovacia hodina materinského jazyka by mala byť zameraná na dieťa a 

jeho skúsenosť s jazykom a svetom, pričom počúvanie, čítanie, hovorenie a písanie by mali 

byť jej samozrejmosťou bez ohľadu na obsah vyučovacej hodiny. Z uvedeného vyplýva, že 

spomínané komunikačné zručnosti navzájom súvisia, a preto by sa mali vyučovať ako 

celok. Tento fakt je možné využiť v praxi u žiakov nižších ročníkov, ktorý je 

charakteristický prirodzeným priebehom učenia a jeho obsah tvorí počúvanie, hovorenie, 

čítanie, písanie a výtvarný prejav.  

Mimoriadny akcent kladieme na metódy a formy, ktoré by mal učiteľ využívať na 

1. stupni ZŠ. Prostredníctvom moderných vyučovacích prostriedkov maximálne 



aktivizovať žiakov na vyučovacích hodinách, efektívne využívať ich doterajšiu slovnú zásobu a 

vedieť ich stimulovať k lepším výkonom. Je potrebné zamerať sa na progresívne interaktívne 

postupy učenia tak, aby každá vyučovacia hodina bola ozajstným zážitkom, inšpiráciou na riešenie 

reálnych komunikačných situácií, aby si dieťa osvojovalo poznatky ľahko a prirodzene v 

činnostiach primeraných jeho veku. Pri vytváraní modelových situácii je vhodné okrem 

racionálnych postupov používať aj rôzne imaginárne a emotívne pôsobenie na žiaka, ktoré sa 

nachádza v ríši rozprávok, hier, dramatického alebo výtvarného prejavu (tzv. zážitkové učenie). 

Učiteľ na hodinách slovenského jazyka v rámci komunikácie môže využívať poznatky napr. 

„tvorivého písania“, je nutné využívať neverbálnu komunikáciu. Ide o to, aby vedomosti, ktoré 

žiak nadobúda v jazykovom vyučovaní vedel konkrétne a prakticky využiť v ďalších predmetoch 

(medzipredmetové vzťahy).  

V oblasti písanie výrazné zmeny nenastali, ani v počte hodín, ani v obsahu. V súlade s 

jazykovým vyučovaním si žiaci zdokonaľujú písomné zručnosti, hygienické a pracovné návyky a 

snažia sa dodržiavať základné parametre písma (čitateľnosť, úhľadnosť, primeranú rýchlosť). 

Obsah učiva zostáva nezmenený v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Učiteľ ho môže 

vyučovať integrovane s jazykovou zložkou, slohovou zložkou, v rámci čítania a literárnej výchovy, 

alebo samostatne.  

Oblasť jazykové vyučovanie (gramatika a pravopis) obsahuje učivo z fonetiky /zvuková 

rovina jazyka/, lexiky /významová rovina jazyka/ a syntaxe /skladba vety/. V učive 2. ročníka sa 

eliminuje morfologická rovina. Učivo o podstatných, prídavných menách a slovesách sa do 3. 

ročníka ZŠ. Učivo: „Všeobecné a vlastné podstatné mená“ sa taktiež eliminuje. Vyučuje sa len 

v spojitosti s praktickými písomnosťami (list, pohľadnica, adresa) na hodinách písania a slohu. 

Zaraďujeme ho ku komunikačným zručnostiam. Pozn. (učivo je jednoznačne vymedzené vo 

vzdelávacom štandarde).  

Oblasť čítanie a literárna výchova - zmeny nastali najmä v kompetenciách, ktoré žiak 

nadobúda prostredníctvom tejto oblasti. Technická stránka čítania zostáva i naďalej zachovaná. 

Rozdiel nastáva v tom, že žiak sa učí predložený text čítať s porozumením.  

Slohová výchova je založená na verbálnej i neverbálnej komunikácii. Oblasť verbálnej 

komunikácie je zameraná na ústne vyjadrovanie, žiak vie nájsť súvislosť medzi ilustráciou a 

obsahom prečítaného textu. Žiak vie vyjadriť svoj názor na ilustráciu v knižke. Vie porozprávať 

svoj zážitok pred triedou, obecenstvom. Dokáže usporiadať obrázky podľa časovej a príčinnej 



súvislosti, vie samostatne porozprávať obsah jednoduchého textu, reprodukovať rozprávku, 

povesť a pod.  

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  

2)Budovať si vlastnú knižnicu  

2. ročník  

časová dotácia: Slovenský jazyk a sloh: 5 hodiny týždenne 165 hodín ročne 

 Literatúra a písanie: 4 hodiny týždenne 132 hodín ročne 2. ročník  

Slovenský jazyk (Jazykové pojmy)  

Pojem  Obsahový štandard  Výkonový štandard  Komunikačné ciele  

Hláska a písmeno  

Tlačené a písané 

písmená  

Precvičiť si 

zrozumiteľnú 

výslovnosť tlačených 

a písaných písmen. 

Vedieť prepísať 

tlačený text do písanej 

podoby. Precvičiť 

výslovnosť hlások a 

písmen v slovách. 

Písmená ch, dz a dž - 

počujeme jednu 

hlásku, ale 

zapisujeme ju dvoma 

písmenami.  

Žiak spoznáva hlásku 

a písmeno v daných 

slovách, určuje počet 

písmen a hlások.  

Vie rozlíšiť fakt, že  

v niektorých 

prípadoch existuje len 

jedna hláska, ktorá sa 

skladá z dvoch 

písmen  

(dz, dž, ch).  

Vyučovanie 

slovenského jazyka je 

založené na 

komunikačno - 

poznávacom princípe. 

Poznať rozdiel medzi 

hláskou i písmenom, 

sluchová a vizuálna 

analýza slov, 

prostredníctvom 

artikulačných 

orgánov. Naučiť 

pracovať žiakov so 

slovníkom na 

elementárnej úrovni.  

Rozlišovacie 

znamienka:  

dĺžeň, mäkčeň, 

vokáň a dve bodky  

Formou hádaniek, 

básničiek a cvičení 

zameraných na 

správnu výslovnosť je 

potrebné dbať na 

Žiak sa naučí písať a 

vyslovovať  

rozlišovacie 

znamienka:  

- dĺžeň  

- mäkčeň  

V textoch správne 

aplikovať rozlišovacie 

znamienka a vedieť 

ich pomenovať.  



správnu výslovnosť 

slov a rozoznávať  

- dve bodky  Nácvik správnej 

výslovnosti pomocou 

dychových,  

 

 

 

rozlišovacie alebo diakritické 

znamienka v grafickom 

prejave.  

Výslovnostné cvičenia sú 

zamerané na správnu 

výslovnosť samohlások, 

spoluhlások  

i dvojhlások.  

- vokáň  rezonančných a artikulačných 

cvičení.  

Samohlásky krátke:  

a, ä, e, i, y, o, u 

Samohlásky dlhé:  

á, é, í, ó, ú, ý  

Naučiť sa v texte 

rozlišovať krátke a 

dlhé samohlásky. 

Počúvať, naučiť sa 

správne vyslovovať a 

písať krátke 

samohlásky. V textoch 

sa zamerať na 

cvičenia, ktoré 

obsahujú slová,  

v ktorých kvantita 

samohlásky mení 

význam slov  

napr. (latka – látka, 

sud - súd). Nácvik 

správnej výslovnosti 

samohlásky ä a 

zvládnutie jej 

pravopisu. Vzorná 

spisovná výslovnosť 

vyžaduje dôslednú 

výslovnosť hlásky ä 

najmä pri recitáciách, 

na školských 

podujatiach, v divadle 

a pod. Uplatniť 

základy fonetiky pri 

písaní domácich slov.  

Žiak vie:  

- vyslovovať krátke a 

dlhé samohlásky,  

- vie realizovať ich 

analýzu a syntézu,  

- pozná významovú 

podobu slova,  

- žiak sa naučí vzorne 

vyslovovať hlásku ä.  

Poukázať na základný 

rozdiel medzi krátkymi 

a dlhými hláskami v 

artikulácií, nacvičovať 

a upevňovať ich 

správnu výslovnosť. 

Nácvik vytrvalosti 

(práca vo dvojici a 

tímová práca).  

Dvojhlásky  Správna artikulácia a 

pravopis dvojhlások v 

domácich slovách: ia, 

Žiak ovláda: 

výslovnosť a písanie 

dvojhlások: ia, ie, iu, 

Poukázať na základné 

rozdiely medzi 

samohláskami a 



Výslovnosť a písanie 

dvojhlások: ia, ie, iu, 

ô.  

Zmena krátkej  

ie, iu, ô. Spoznať 

vzťah medzi písaním  

ô, písanie ja- já, je - jé, 

ju- jú na začiatku i na  

dvojhláskami, nácvik 

ich pravopisu.  

samohlásky na 

dvojhlásku.  

dvojhlásky  

a výslovnosťou. 

Vedieť zmeniť krátku 

samohlásku na 

dvojhlásku, aby slovo 

malo význam. 

Pochopiť, že v jednom 

slove sa môžu uplatniť 

viaceré pravopisné  

princípy.  

konci slova  

príponu písmen na 

konci slova- ou  

- vie zdôvodniť 

pravopis v slove s 

dvojhláskou: ia, ie, iu 

ô.  

- využíva zručnosť 

písania samohlások aj 

dvojhlások.  

- kooperuje pri práci v 

skupine a rieši 

jednoduché úlohy a 

cvičenia zamerané na 

pravopis dvojhlások.  

Rozvoj pamäťových 

kompetencií, 

logického myslenia.  

Rozvoj vytrvalosti 

prostredníctvom 

tímovej práce (práca 

vo dvojiciach a v 

skupinách).  

Mäkké spoluhlásky 

Výslovnosť a písanie  

i / í po mäkkých 

spoluhláskach a y/ ý v 

koreni domácich slov.  

Nácvik výslovnosti 

mäkkých spoluhlások: 

č, dž, ž, š, c, dz, j, ď, ť, 

ň, ľ  

Zvlášť treba dbať na 

nácvik ď, ť, ň, ľ pred 

samohláskou i, e a, 

pred dvojhláskami ia, 

ie, iu – v týchto 

prípadoch sa odlišuje 

písaná podoba od 

výslovnosti. Každé 

slovo treba dôsledne 

prečítať, analyzovať 

tak, aby žiak získal 

presnú sluchovú a 

zrakovú predstavu.  

Pravopisná stránka 

jazyka je zameraná:  

- na správne písanie i/í 

po mäkkých 

spoluhláskach  

- na osvojenie si 

výslovnosti nových  

slov  

- na osvojenie si 

nových slovných 

spojení a pochopení 

ich významu. Pri 

vyvodení spoluhlások 

učíme žiaka pracovať s 

inventárom (možno 

použiť slovníky) slov s 

i - í po mäkkých 

spoluhláskach.  

Spoznávať a správne 

vyslovovať mäkké 

spoluhlásky. Vnímať 

výslovnosť mäkkých 

spoluhlások. 

Prostredníctvom 

pravopisných cvičení 

verbalizovať  

a rozoznávať mäkké 

spoluhlásky.  

Postupne utvárať 

základy správnej 

gramatickej tvorby 

slova.  

Tvrdé spoluhlásky 

Výslovnosť a písanie 

y/ ý po tvrdých 

spoluhláskach v 

koreni domácich slov.  

Dbať na nácvik 

tvrdých spoluhlások, h, 

ch, k, g, d, t, n, l . 

Každé slovo treba 

prečítať, analyzovať, 

aby žiak získal jeho 

presnú sluchovú aj 

zrakovú predstavu. 

Dopĺňať y/ý do slov,  

Pravopisná stránka 

jazyka je zameraná: - 

na správne písanie y/ý 

po tvrdých 

spoluhláskach - na 

osvojení si nových 

slov, slovných spojení 

a ich významoch. Pri 

vyvodení spoluhlások  

Poznať a dbať na 

správnu vyslovovať 

tvrdých spoluhlások. 

Naučiť žiakov správne 

písať tvrdé 

spoluhlásky.  

V sluchovo-

artikulačných 

cvičeniach vedieť  

správne písanie slov a ich 

spájanie do viet. Pri 

výslovnosti tvrdých 

žiak pracuje s inventárom slov  

s y-ý po tvrdých spoluhláskach 

a precvičuje gramatické javy 

rozoznať mäkké a tvrdé 

spoluhlásky. Získať zručnosť 

pri písaní i/ í a y/ý  



spoluhlások cítiť v hrdle 

rezonanciu.  

spojené s problematikou 

tvrdých spoluhlások  

v slovách, ktoré obsahujú tvrdé 

a mäkké spoluhlásky.  

Slabika.  

Delenie slabík. 

Slabika. 

Jednoslabičné slová, 

viacslabičné slová. 

Spájanie slabík do 

slov.  

Delenie slov na 

slabiky. 

Rozdeľovanie slov na 

konci riadku.  

Spájanie spoluhlások a 

samohlások do slabík, 

spájanie spoluhlások  

a dvojhlások do slabík. 

Jednoslabičné  

a viacslabičné slová. 

Spájanie slabík do 

slov. Krátke a dlhé 

slabiky, striedanie 

krátkych a dlhých 

slabík v slove.  

Delenie slov na 

slabiky. Rozdeľovanie 

slov na slabiky,  

v ktorých sa 

nachádzajú dvojhlásky 

ia, ie, iu. Rozdeľovanie 

slov na konci riadka 

podľa slabík, len 

otvorené slabiky.  

Žiak realizuje 

jazykovú analýzu 

slova. Naučí sa spájať 

spoluhlásky a 

samohlásky do slabík, 

spájať spoluhlásky  

a dvojhlásky do slabík.  

Dopĺňa chýbajúce 

slabiky, vyhľadáva 

slová podľa slabík, 

pracuje s ilustráciami, 

zdôvodňuje a 

rozdeľuje slová podľa 

slabík na jednoslabičné 

a viacslabičné. 

Rozoznáva krátke a 

dlhé slabiky. 

Zoznamuje sa so 

základmi fonetického a 

slabičného 

pravopisného princípu 

pri písaní domácich 

slov. Delenie slov na 

konci riadka, len 

otvorené slabiky.  

Slabika. Formou hry 

so slovom viesť žiakov 

k pochopeniu, že slovo 

sa skladá zo slabík a 

hlások a že je 

prostriedkom na 

tvorbu vety.  

Jednoduchá veta, 

druhy viet.  

Písanie veľkých 

písmen na začiatku 

vety  

a interpunkčných 

znamienok na konci 

vety.  

Tvorenie 

jednoduchých viet.  

V ústnom prejave a  

v čítaní rozlíšiť 

melódiu oznamovacej, 

opytovacej, 

rozkazovacej a želacej 

vety. Vedieť  

Žiak sa učí tvoriť 

gramaticky správne 

vety. Oboznamuje sa  

s melódiou oznamo-

vacej, opytovacej, 

rozkazovacej, želacej  

a zvolacej vety. Naučí 

sa tvoriť rôzne typy  

Jednoduchá veta. 

Pravopis a melódia 

vety. Druhy viet. 

Formou hier so 

slovami sa naučiť 

tvoriť vety  

z rozsypaných slov, 

zamieňať poradie slov  

Druhy viet: 

oznamovacie, 

opytovacie, 

rozkazovacie,  

želacie a zvolacie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

sformulovať otázku  

k prečítanému alebo 

počutému textu. 

Vedieť sformulovať 

vetu ako reakciu na 

počutý alebo prečítaný 

text.  

otázok a odpovedí. 

Spoznáva druhy viet  

a vie napísať vhodné 

interpunkčné 

znamienko na konci 

vety. Naučí sa sformu-

lovať želanie.  

Pomocou zvolacej 

vety vyjadruje emócie.  

vo vete, dokončiť 

začatú vetu podľa 

návodu alebo vlastnej 

predstavy.  



 

 

 

 

Slohová výchova  

Komunikačné 

činnosti.  

Pozdrav.  

Oslovenie a 

predstavenie sa. 

Tykanie. Vykanie.  

Privítanie. 

Rozlúčenie.  

Prosba – želanie.  

Poďakovanie.  

Ospravedlnenie – 

ústne, s vysvetlením. 

Súhlas.  

Nesúhlas.  

Blahoželanie – ústne, 

Blahoželanie – 

písomne.  

Súkromný list. 

Pohľadnica.  

Tvorba otázok-

žiadosť o informáciu.  

Rozhovor .  

Telefonický rozhovor 

– (začiatok a koniec). 

Rozprávanie ústne.  

Opis predmetu.  

Opis ilustrácie.  

Nadpis a nápis.  

SMS, e-mail.  

Prebúdzať u žiakov záujem o 

verbálnu a neverbálnu 

komunikáciu. Poznať pravidlá 

slušného správania sa v rodine, 

v škole,  

v spoločenskom styku. Vedieť 

zablahoželať blízkym, 

rodinným príslušníkom, ale  

i spolužiakom. Vedieť 

sformulovať blahoželanie aj 

písomne (pohľadnica, list). Pri 

písaní pohľadnice alebo listu je 

potrebné žiakovi vysvetliť, že 

meno, priezvisko, bydlisko, 

názov mesta alebo obce 

píšeme s veľkými 

začiatočnými písmenami. 

(Toto učivo sa žiaci v 2. 

ročníku na hodinách gramatiky 

ešte neučia).  

Žiak sa vie predstaviť do 

telefónu a naučí sa telefonicky 

komunikovať. Vie  

Žiak dokáže:  

- oznámiť niekomu niečo,  

- informovať niekoho o 

niečom,  

- pozvať niekoho niekam,  

- rozprávať dej, napísať list s 

určitým zámerom,  

- vyhľadať potrebné 

informácie v slovníku alebo v 

encyklopédii,  

- vedieť telefonovať,  

- porozprávať vlastný zážitok,  

- reprodukovať prečítaný text,  

- porozprávať príbeh podľa 

série obrázkov,  

- vytvoriť nadpis k príbehu,  

- vzájomne sa počúvať, 

vytvárať priestor na vzájomný 

dialóg,  

- vytvárať priestor na 

vyjadrenie vlastných pocitov.  

 

Slohová výchova je 

integrujúcim prvkom 

jednotlivých zložiek predmetu 

Slovenský jazyk.  

Je zameraná na ústnu a 

písomnú komunikáciu, na 

schopnosť viesť dialóg a na 

získavanie vedomostí z oblasti 

štylistiky.  

Slohová výchova  

v 2. roč. smeruje  

od elementárnej gramotnosti k 

funkčnej gramotnosti, ktorá 

má byť cennou výbavou 

človeka pre život.  

porozprávať krátky príbeh zo života alebo z prečítaného textu. Žiak vie opísať ilustráciu alebo 

jednoduchý predmet. Vie prostredníctvom mobilu napísať krátku správu pre rodičov alebo 

kamarátov (SMS), prípadne cez počítač odoslať  

e-mailovú správu.  

 

 

 

 



 

 

 

 

PREDMET: Slovenský jazyk:  Čítanie  

a literárna výchova  

Pojmy  Obsahový štandard  Výkonový štandard  Komunikačné ciele  

Text  

Báseň  

Nadpis  

Krátka a výstižná 

charakteristika textu. 

Text jeho tlačená alebo 

písaná forma. Máme 

na mysli texty 

rozprávok, básní, 

piesní.  

Zaraďujeme sem aj 

texty kníh, časopisov  

a pod.  

Báseň je krátky alebo 

dlhší veršovaný útvar. 

Autor v nej zvyčajne 

vyjadruje svoje 

myšlienky, pocity. 

Báseň môže byť 

veršovaná alebo 

neveršovaná.  

Nadpis alebo názov 

charakterizujeme ako 

výstižné a krátke 

pomenovanie nejakého 

textu. Je jedno, či je to 

básnický alebo 

prozaický útvar. 

Žiak vie definovať 

veľmi výstižne čo je 

text. Vie vyhľadať 

texty v učebnici, v 

čítanke alebo iných 

tlačovinách (noviny, 

časopisy).  

Vie definovať báseň. 

Rozozná báseň od 

iných literárnych 

útvarov,  

identifikuje veršovaný 

básnický útvar od 

neveršovaného.  

Vie povedať čím sa 

navzájom líšia.  

Pozná primerané 

básne, vie ich 

zarecitovať.  

Žiak vie 

charakterizovať 

nadpis. Ovláda jeho 

krátku definíciu. Vie 

vyhľadať rôzne 

nadpisy v textoch. Sám 

vie vytvoriť  

Báseň využiť na 

zdokonalenie  

v prednese.  

Pripraviť žiakov na 

triedne kolo literárnej 

súťaže, napr. 

Hviezdoslavov Kubín, 

Prečo mám rád 

slovenčinu, Prečo 

mám rád Slovensko.  

Prebúdzať v žiakoch 

umelecké sklony.  

V rámci tvorivého 

písania individuálne 

alebo spoločne ako 

trieda napísať báseň.  

 nadpis k rôznym textom  

(básnickým alebo prozaickým).  



Autor, 

spisovateľ/spisovateľ 

ka  

Čitateľ  

Kniha, knižnica  

Autor je osoba, ktorá 

píše literárne texty. 

Môžu to byť texty aj 

iné ako literárne.  

Napr. autor píšuci 

články v novinách 

alebo časopisoch. 

Spisovateľ/spisovateľ-

ka sú osoby, ktoré píšu 

literárne diela. Môžu 

nimi byť napríklad 

básne, poviedky, 

rozprávky, divadelné 

hry, alebo iné literárne 

útvary. S pojmom 

autor, spisovateľ/  

spisovateľka sú úzko  

späté pojmy kniha, 

knižnica, čitateľ.  

Pojem kniha je veľmi 

rozsiahly.  

V terminológii 

neznamená len 

konkrétne literárne 

dielo, ale napísané 

diela ponímané vo 

všeobecnej rovine.  

Pre žiakov 2.roč ZŠ  

sa pojem kniha spája 

najmä s literárnym 

dielom. Napríklad 

kniha rozprávok, 

poviedok básní a pod. 

V takomto zmysle ich 

naučíme pojem vnímať 

a zapamätať si ho.  

S pojmom kniha sa 

spája pojem knižnica a  

Žiak ovláda definície 

pojmov autor, 

spisovateľ/spisovateľk

a, čitateľ, kniha, 

knižnica. Vie, že 

všetky pojmy veľmi 

úzko navzájom súvisia. 

Vie správne vyhľadať 

autora v textoch. 

Pozná najznámejších 

spisovateľov, ktorí 

píšu knihy pre deti. 

Vie, kde sa nachádza 

knižnica  

v mieste bydliska 

žiaka. Vie sa v knižnici 

zorientovať, sám si vie 

knihu vypožičať aj 

vrátiť. Vie sa v 

knižnici slušne 

správať. Žiak získava 

pozitívny vzťah k 

čítaniu a ku knihám. 

Váži si knihy a vie sa k 

nim primerane 

správať. Je schopný 

vytvoriť si samostatne 

alebo za pomoci 

učiteľa/rodiča 

čitateľský denník a 

robiť si doňho zápisy  

z prečítanej literatúry.  

Aj keď sa pojmy v 

učebnici nenachádzajú 

na jednom mieste, je 

užitočné, ak ich učiteľ 

preberá spolu. Žiaci si 

lepšie zapamätajú 

súvislosti a vedia ich aj 

premyslene 

praktizovať. Je vhodné, 

ak má učiteľ kontakt na 

autora detskej 

literatúry a zrealizuje  

s nim besedu  

o prečítanej knihe.  

čitateľ. Oba pojmy úzko súvisia. Žiakom vysvetlíme nielen pojem knižnica, ale im ju aj prakticky 

ukážeme. Pri návšteve knižnice si žiaci všímajú ako sú v nej knihy uložené. Ako ich treba 

vyhľadávať a ktoré knihy sú pre nich dostupné. Naučíme nielen pojmy, ale snažíme sa o to, aby 

žiaci nadobudli pozitívny vzťah ku knihám, knižnici. Všetky pojmy veľmi úzko súvisia. Žiakov 

vedieme k čítaniu.  



Ilustrácia  Každá detská knižka 

obsahuje ilustrácie. 

Ilustrácia vyjadruje  

podstatu literárneho 

textu, hlavnú alebo 

vedľajšiu postavu, 

prostredie, v ktorom sa 

literárne postavy 

pohybujú. Vyjadruje 

atmosféru diela alebo 

opisy prírody. Je 

dôležitá pre detskú 

fantáziu.  

Rozhovory so žiakmi  

o ilustráciách. 

Podnecujeme  

v žiakoch snahu  

o výtvarné stvárnenie 

literárneho textu. 

Literárne a výtvarné 

umenie veľmi úzko 

súvisia, navzájom sa  

Žiak vie vnímať 

ilustrácie k textom  

v čítanke a iných 

detských knihách.  

Vie o ilustrácii 

porozprávať.  

Vie vyhľadať mená 

ilustrátorov nielen  

v čítanke, ale i v iných 

učebniciach.  

Pozná mená 

najznámejších 

ilustrátorov.  

Vie sám nakresliť 

hlavnú, vedľajšiu 

literárnu postavu.  

Vie vytvoriť ilustráciu 

v súvislosti s dejom 

prečítaného textu.  

Ak má učiteľ možnosť 

zorganizuje pre žiakov 

stretnutie, besedu  

s ilustrátorom, alebo 

návšteva ateliéru, 

nejakej výstavy 

(Bienále) a pod. 

Využiť 

medzipredmetové 

vzťahy s výtvarnou 

výchovou, IKT.  

dopĺňajú. Pestujeme  

u žiakov vzťah  

k výtvarnému umeniu.  

Hádanka  

Ľudová pieseň  

Vyčítanka  

Krátke ľudové útvary - 

hádanka, ľudová pieseň, 

vyčítanka.  

U žiakov pestujeme vzťah k 

ľudovej slovesnosti. Okrem 

pojmu ich naučíme vyhľadávať 

krátke literárne útvary aj  

z iných prameňov ako sú 

uvedené v čítanke, napr. z 

internetu,  

z prinesenej literatúry, z 

detských literárnych časopisov 

a pod. Texty ľudových piesní 

žiaci nielen recitujú, ale ich 

vedia aj zaspievať.  

U žiakov vytvárame pozitívny 

vzťah  

k slovesnému umeniu.  

Žiak ovláda pojem krátkych 

ľudových útvarov – hádanky, 

ľudovej piesne a vyčítanky.  

Vie ich odlíšiť od iných textov 

ľudovej slovesnosti.  

Dokáže ich vyhľadať v 

knihách, v detských 

časopisoch, na internete.  

Dokáže ich predniesť 

(vyčítanku), porozprávať 

(hádanku) alebo zaspievať 

(pieseň).  



Rozprávka  Pojem rozprávka nie je 

pre žiakov neznámy. 

Rozprávky poznajú 

ešte z predškolskej 

výchovy. Pojem 

rozprávka. Pojem 

rozprávka  

nedelíme na rozprávku 

ľudovú a autorskú. 

Sústredíme sa najmä 

na obsah, dej, postavy, 

ktoré v rozprávke 

vystupujú.  

Žiak ovláda krátku 

definíciu rozprávky. 

Vie aké postavy  

v rozprávke vystupujú. 

Vie povedať  

v krátkosti dej.  

Pozná názvy  

niekoľkých 

rozprávkových kníh. 

Pozná meno nášho 

najznámejšieho 

rozprávkara  

P. Dobšinského.  

Vie vyhľadať 

rozprávky v detských 

časopisoch.  

Vie ich interpretovať.  

Prostredníctvom 

rozprávky vytvárame  

v deťoch vzťah  

k slovesnému umeniu, 

k dávnym tradíciám. 

Snažíme sa v nich  

pestovať zberateľské 

aktivity.  

Žiaci prostredníctvom 

starých rodičov, alebo 

starších občanov 

žijúcich v obci môžu 

získať nové rozprávky, 

ktoré prinesú do školy.  

divadlo  Bábkové divadlo – 

krátka definícia,  

jednoduchý opis ako 

vyzerá bábkové 

divadlo. Kto v ňom 

vystupuje?  

Ako vyzerajú bábky 

(figúrky), kto s nimi 

pohybuje? 

(bábkoherec)  

Žiak vie zadefinovať 

pojem bábkové 

divadlo. Vie, kde sa 

realizuje. Vie čo sú 

„bábky“. Na základe 

prečítanej bábkovej 

hry vie vyrobiť bábku, 

ktorá sa mu najviac 

páčila. Spolu so 

spolužiakmi vie zahrať 

bábkovú hru.  

Zručnosti, ktoré žiak 

nadobudne pri 

preberaní učiva  

o bábkovom divadle 

môže využiť napr. na 

školskej besiedke.  

Zdrobnenina  Pojem – definícia 

zdrobneniny. 

Vychádzame z textu. 

Žiaci vyhľadávajú 

zdrobneniny. 

Využívajú pojem pri 

tvorbe nových viet.  

Žiak ovláda 

jednoduchú definíciu 

zdrobneniny. Vie ju 

vyhľadať v texte. Vie 

tvoriť vety, v ktorých 

sa nachádza viac 

zdrobnenín. Pokúsi sa 

vytvoriť krátky 

literárny text, v ktorom 

použije čo najviac 

zdrobnenín.  

Odporúčame využiť na 

precvičenie pojmu 

rôzne detské časopisy 

alebo texty z kníh.  

Noviny  

Časopis  

Noviny a časopisy – 

definícia pojmov. 

Žiakov oboznámime aj 

prakticky. Na čo 

slúžia, akú majú 

funkciu. Kde ich 

možno kúpiť. Žiaci by 

mali mať prehľad 

najmä o detských 

časopisoch. Mali by 

poznať niektoré ich 

Žiak ovláda výstižnú 

definíciu pojmu. Pozná 

a vie identifikovať 

niektoré najznámejšie 

detské časopisy.  

Vie načo slúžia. Pozná 

aké články/rubriky 

obsahujú.  

Okrem toho pozná aj 

niektoré tituly novín, 

Využiť učivo, námety 

z mediálnej výchovy, 

ktorá je integrovaná aj 

v predmete jazyk 

slovenský a literatúra.  

Žiakov treba viesť k 

tomu, aby odoberali 

aspoň jeden detský 

literárny časopis.  



názvy. Učivo môžeme 

rozšíriť aj na iné 

časopisy, ktoré čítajú 

napr. rodičia, príbuzní, 

starší súrodenci. Aké 

články obsahujú a čo 

je možné sa z nich 

dozvedieť.  

najmä tie, s ktorými sa 

stretáva doma.  

Vie ich priniesť do 

školy. Pozná 

najzaujímavejšie 

rubriky v časopise, 

ktorý odoberá.  

 

 

 
3. ročník  

časová dotácia: Slovenský jazyk a sloh: 4 hodín týždenne 132 hodín ročne Čítanie a 

literárna výchova: 4 hodiny týždenne 132 hodín ročne 3. ročník  

Jazyková zložka  4 hodín týždenne  

Pojmy  Obsahový štandard  Výkonový štandard  Komunikačné ciele  

Abeceda  

Slovník  

Druhy slovníkov  

Encyklopédia  

Telefónny zoznam  

Tlačené a písané  

písmená abecedy.  

Radenie slov podľa  

abecedy.  

Názvy písmen.  

Vyhľadávanie slov  

v slovníku podľa  

abecedy.  

Žiak ovláda tlačenú  

a písanú podobu  

abecedy.  

Vie zoradiť slová  

v abecednom poradí.  

Vie správne 

pomenovať  

všetky písmená.  

V slovníku vie  

vyhľadať slovo podľa 

abecedy.  

Podobne  

i v encyklopédií 

alebo telefónnom 

zozname.  

Prakticky využiť  

poznatky s abecedou 

na prácu s 

encyklopédiami  

a slovníkmi.  

Aktívne využívať  

abecedu pri  

vyhľadávaní nových  

informácií v tlačovej 

aj elektronickej 

podobe.  

Podporovať záujem o 

spoznávanie nových  

slov a ich presné  

využívanie v praxi.  

Slabikotvorné 

hlásky l, ĺ, r, ŕ  

Písanie a výslovnosť  

spoluhlások l, ĺ, r, ŕ  

Slovo, slabika.  

Rozdeľovanie slov na 

slabiky.  

Vytváranie slov  

prostredníctvom  

slabikotvorných 

slabík.  

Žiak suverénne  

rozdeľuje slová na  

slabiky, zo slabík vie  

utvoriť slová.  

Vie, že spoluhláska  

l, ĺ a r, ŕ môže 

nahradiť samohlásku 

a vytvoriť slabiku.  

V rámci opakovania  

učiva: slabikotvorné  

hlásky a tvorba slabík 

s týmito hláskami 

žiak  

rozozná takéto slová a 

vie tvoriť nové slová.  

Obojaké spoluhlásky  

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

Spoluhlásky  

rozdeľujeme na tvrdé, mäkké  

a obojaké.  

Názvy obojakých  

spoluhlások.  

Pravopis po  

Žiak vie rozoznať  

obojaké spoluhlásky.  

Vie ich vymenovať.  

Vie, že po obojakých  

spoluhláskach píšeme alebo i, 

í alebo y, ý.  

obojakých  

spoluhláskach.  



Vybrané slová  Definícia vybraných  

slov.  

Pravopis vybraných  

slov vo všeobecnom  

ponímaní.  

Príbuzné slová.  

Vybrané slová po  

obojakej spoluhláske 

f neexistujú.  

Žiak vie zadefinovať  

vybrané slová.  

Vie povedať, aké i, í  

alebo y, ý píšeme vo  

vybraných slovách.  

Naučí sa rozoznávať  

vybrané slová  

a príbuzné slová.  

Rozširovať aktívnu  

slovnú zásobu žiakov  

o vybrané slová  

a príbuzné slová.  

Frazémy s vybranými  

slovami vedieť  

využívať  

v komunikačnej 

situácii.  

Vybrané slová vedieť  

používať nielen  

v pravopisných  

cvičeniach, cvičných  

a kontrolných 

diktátoch, ale najmä 

pri tvorbe vlastných 

textov a uplatňovať 

ich v medzipredme-

tových vzťahoch 

(vlastiveda, IKT, 

prírodoveda,  

etická výchova a 

pod.)  

Vybrané slová po  

obojakých  

spoluhláskach  

b, p, m, v, r, z, s  

Príbuzné slová.  

Obsah učiva spočíva  

v ovládaní vybraných  

slov po jednotlivých  

obojakých  

spoluhláskach(okrem 

spoluhlásky f).  

Odvodzovanie  

a tvorenie príbuzných slov.  

Pravopis vybraných  

a príbuzných slov.  

Žiak si postupne  

osvojuje pravopis  

vybraných slov.  

Vie, v ktorých slovách sa píše 

y, ý.  

Vie správne uplatniť  

pravopis v príbuzných 

slovách.  

Vie vybrané slová  

používať nielen  

v izolovaných slovách, ale aj 

v iných slovných  

spojeniach a v textoch.  

Podstatné mená  

Všeobecné a vlastné  

podstatné mená  

Vyvodiť definíciu  

podstatných mien na  

konkrétach.  

Rozdelenie 

podstatných  

mien na všeobecné  

a vlastné.  

Pravopis vlastných  

podstatných mien.  

Žiak vie zadefinovať  

podstatné mená.  

Vie sa na ne opýtať  

správnou otázkou.  

Vie ich nájsť  

v cvičeniach,  

v jednoduchých 

textoch.  

Vie rozlíšiť 

všeobecné a vlastné 

podstatné mená.  

Vie uplatniť správny  

pravopis vlastných  

podstatných mien  

Rozlišovanie  

a vyhľadávanie  

konkrétnych  

podstatných mien  

v texte. Tvorba viet 

na podstatné mená a 

ich praktické 

používanie v texte.  

Správny pravopis  

všeobecných  

a vlastných 

podstatných  

mien v pravopisných  

cvičeniach  



osôb, zvierat, miest  

a obcí, vrchov, riek,  

potokov, štátov,  

svetadielov...  

a v diktátoch. Žiak 

vie gramatický jav  

aplikovať pri tvorbe  

textov.  

Slovesá  

Synonymá  

Prídavné mená  

Antonymá  

Vyvodiť jednoduchú  

definíciu slovies.  

Definícia prídavných  

mien.  

Vyvodenie pojmu  

z akostných 

prídavných mien.  

Žiak pozná funkciu  

slovies v texte. Tvorí  

synonymá.  

Žiak vie zadefinovať  

prídavné mená.  

Vie vyhľadať 

prídavné mená 

(akostné) z cvičení,  

z textu.  

Vie tvoriť antonymá.  

Pri slovesách a 

prídavných  

menách platia 

podobné  

komunikačné ciele 

ako pri 

predchádzajúcich  

slovných druhoch  

(podstatné mená).  

Problematiku 

antoným a synoným 

je možné riešiť 

formou hry so  

slovami zameranú na  

tvorbu slov s  

rovnakým  

a opačným  

významom.  

Učiteľ nevyvodzuje  

príslušné termíny, ale  

snaží sa u žiakov  

vzbudiť záujem o 

slová a ich 

používanie  

vo vetách,  

v komunikácií  

a písanom texte.  

Zámená  Definovať zámená.  

Vychádzame zo  

skúsenosti, že žiaci  

používajú v bežnej  

komunikácii zámená,  

napr. ja, ty, on, ona, 

my, vy, oni, ony, ten, 

tá, to, tí, tie, moje, 

tvoje, naše, vaše.  

Žiakov neučíme 

delenie zámen, iba 

ich naučíme  

prakticky ich 

vyhľadať  

Žiak ovláda krátku  

definíciu zámen.  

Vie vymenovať 

bežne používané 

zámená v praxi.  

Vie ich vyhľadať  

v cvičeniach alebo  

v texte.  

Vie ich používať pri  

komunikácii s inými  

osobami.  

Praktické používanie  

zámen v slovnej aj  

písomnej 

komunikácií.  

Pri vyvodení tohto  

učiva vychádzame  

z hovoreného textu.  

Žiaci na základe  

vlastnej komunikácie  

selektujú zámená, 

učia sa ich pravopis, 

vedia ich použiť v 

texte a vedia ich 

zameniť za iné slovné 



v cvičeniach, v 

textoch a pod.  

druhy, ktoré doteraz 

ovládajú.  

Číslovky  Definovať číslovky.  

Podobne ako pri  

slovnom druhu 

zámená aj pri 

číslovkách  

vychádzame zo  

skúsenosti žiakov  

s týmto slovným  

druhom.  

Žiaci od 1. triedy  

používajú číslovky  

v matematike.  

Pri definícii 

vychádzame  

z poznatkov žiakov  

o číslovkách. 

Môžeme spomenúť 

číslovky základné aj 

radové, ale  

nevyžadujeme, aby 

tieto pojmy žiaci 

ovládali.  

Žiak pozná a vie  

povedať jednoduchú  

definíciu čísloviek.  

Žiak vie vyhľadať  

základné, radové 

alebo iné číslovky, 

ktoré pozná alebo sa 

s nimi stretol v praxi  

v cvičeniach,  

v textoch.  

Žiak vie v bežnej  

komunikácii 

používať slovný druh 

– číslovky.  

Vie správne napísať  

číslovky do 1000. 

Vie správne uplatniť 

ich pravopis v texte.  

Vedomosti o 

číslovkách žiak 

využíva nielen na 

hodinách jazyka  

slovenského, ale  

i v iných predmetoch, 

najmä  

v matematike.  

Čítanie a literárna výchova  4 hodiny týždenne  

Literatúra  

pre deti  

Literárne texty sú 

zamerané na 

zvládnutie techniky 

čítania, na 

porozumenie 

prečítaného textu.  

Obsahujú témy 

prírodných  

motívov spojených  

s jesenným 

dozrievaním a  

s tematikou školy.  

Vie vymenovať knihy 

pre deti a mládež, 

ktoré pozná  

z domu alebo 

knižnice.  

Pozná niektorých  

významných 

detských autorov.  

Vie porozprávať 

krátky dej z 

prečítanej knihy 

alebo vie povedať jej 

obsah.  

Prostredníctvom 

čítania doplnkovej 

literatúry žiaci 

nadobúdajú lepšie  

čitateľské zručnosti.  

Vyjadrujú pocity,  

zážitky z prečítanej  

literatúry.  

Nadobúdajú zručnosti  

vo vyhľadávaní 

detskej literatúry – 

orientácia v knižnici.  

Poézia  

Próza  

Verš  

Odsek  

Rozdelenie literatúry 

na poéziu a prózu.  

V súvislosti s poéziou 

naučíme žiakov 

pojem verš.  

Žiak vie rozoznať 

poéziu od prózy.  

Vie v literárnom texte 

identifikovať verš.  

V prozaickom útvare  

rozozná odseky.  

V súvislosti s poéziou 

naučíme žiakov 

pojem  

verš. V súvislosti  

s prózou vysvetliť  

pojem odsek.  



Precvičiť pojmy na 

praktických  

literárnych ukážkach.  

Ľudová slovesnosť  

Pranostika  

Ľudová rozprávka  

Prirovnanie  

Krátke ľudové 

útvary.  

Pojem pranostika – 

vysvetliť, zoznámiť 

žiakov so známymi  

pranostikami.  

Vychádzame z 

poznatkov zo života, 

z prírody, prírodných 

úkazov a javov.  

Naučiť žiakov pojem  

prirovnanie, vedieť  

v literárnych útvaroch 

nájsť príklady na 

prirovnanie.  

Žiak vie čo je ľudová  

slovesnosť a ktoré 

literárne útvary 

obsahuje.  

Pozná pranostiku. 

Svojimi slovami ju 

vie charakterizovať. 

Vie vyhľadať  

pranostiku a niektoré 

najznámejšie si  

aj zapamätá a vie ich  

povedať.  

Ovláda pojem ľudová 

rozprávka.  

Žiak ovláda pojem  

prirovnanie.  

V texte vie vyhľadať 

prirovnanie.  

Rozširovanie slovnej  

zásoby o nové slová,  

výrazy z ľudovej  

slovesnosti - slová  

v súčasnosti už  

nepoužívané -  

archaizmy (zastarané  

jazykové 

prostriedky).  

Autorská rozprávka  

Hlavná postava  

Vedľajšia postava  

Autorská rozprávka –  

zoznámiť žiakov s 

pojmom autorská 

rozprávka. Naučiť  

pojem. Žiaci čítajú 

rozprávky nielen v 

učebnici, ale  

vyhľadávajú ich aj  

v časopisoch,  

v školskej knižnici, 

doma. Všímajú si  

členenie rozprávky 

ako literárneho 

útvaru. Vedia  

vymenovať mená 

svetových  

rozprávkarov. Vedia 

vymenovať názvy 

rozprávok.  

Žiak pozná pojem 

autorská rozprávka. 

Pozná rozdiel  

medzi ľudovou a 

autorskou 

rozprávkou. Vie 

prakticky nájsť 

príklady autorskej  

rozprávky.  

Pozná členenie textu  

rozprávky a vie  

pomenovať jej 

výchovný cieľ.  

Pozná hlavnú a 

vedľajšie postavy 

rozprávky.  

Žiaci vedia prečítať  

rozprávku  

s porozumením. 

Pokúsia sa ju 

zdramatizovať,  

prípadne urobiť 

krátke divadelné 

predstavenie.  

Využívajú verbálnu  

i neverbálnu  

komunikáciu.  

Príslovie  

Porekadlo  

Rozšírenie vedomosti 

o nové literárne 

útvary ľudovej  

slovesnosti - 

príslovie, porekadlo. 

Vedieť, že príslovie 

obsahuje na konci  

poučenie.  

Žiak ho vie  

Žiak ovláda pojem  

príslovie a porekadlo. 

Vie vyhľadať 

príslovia a porekadlá 

v čítanke.  

Šikovnejší žiaci môžu 

priniesť krátke útvary 

ľudovej slovesnosti aj  

z domu, prípadne  

Žiaci spoznávajú  

frazémy v krátkych  

literárnych útvaroch,  

následne ich vedia  

využiť v praxi.  



výchovne využiť.  z knižnice. Žiak vie  

povedať výchovný 

cieľ príslovia.  

Povesť  

Hlavná  

myšlienka  

Naučiť žiakov pojem 

povesť.  

Oboznámiť ich s 

viacerými druhmi 

povestí. V tomto  

ročníku je potrebné 

dbať na vhodný 

výber. Povesti by 

mali byť 

jednoduchšie na  

Žiak ovláda pojem 

povesť.  

Vie, že existuje viac  

druhov povesti.  

Vie v povesti určiť 

hlavnú myšlienku.  

Po vypočutí textu vie  

sformulovať vlastnú  

reakciu na text.  

Vie vytvoriť krátke 

otázky k textu.  

Žiak sa pokúsi 

napísať krátky príbeh 

(povesť) sám.  

pochopenie hlavnej myšlienky a nemali by obsahovať prvky  

naturalizmu.  

Výchovné využitie povesti.  

Komunikačná zložka - sloh  1 hodina týždenne  

List  

oslovenie,  

podpis  

Písomné členenie  

listu.  

Oslovenie, úvod,  

jadro, záver, podpis.  

(V rámci opakovania,  

zopakovať správne  

napísanie adresy.)  

Žiak rozozná časti 

listu.  

Vie písomne 

zoštylizovať  

jednoduchý list. 

Ovláda pravopis 

oslovenia.  

Vie sa podpísať 

svojim menom, 

prípadne  

priezviskom.  

Zamerať sa najmä na 

písomnú 

komunikáciu medzi 

ľuďmi navzájom. 

Zdôrazniť význam  

písanej 

korešpondencie  

(list,pohľadnica). 

Žiak by mal ovládať, 

pri akých 

príležitostiach 

jednotlivé druhy 

korešpondencie  

používame. Znovu  

vychádzame  

z praktických  

skúsenosti žiakov.  

Osnova  

Úvod, jadro, záver  

Časová postupnosť  

Rozprávanie zážitku  

z prázdnin alebo inej  

udalosti.  

Porozprávať príbeh  

podľa osnovy  

(úvod, jadro, záver).  

Časová postupnosť  

Žiak vie porozprávať  

udalosť alebo zážitok  

podľa osnovy.  

Pri rozprávaní 

dodržať časovú 

postupnosť.  

Porozprávať svoj 

zážitok s dodržaním 

časovej a príčinnej 

súvislosti alebo  

v skupine, alebo pred 

triedou.  

Žiak využíva rôzne 

verbálne aj 

neverbálne 

prostriedky.  



Oznam  

SMS  

e-mail  

korešpondenčný  

lístok  

Písomné  

odovzdávanie  

informácií  

prostredníctvom  

mobilu, elektronicky,  

písomne  

Žiak vie napísať  

jednoduchý oznam  

prostredníctvom SMS 

správy,  

e-mailom alebo  

klasicky 

prostredníctvom  

Snažiť sa pri písaní 

krátkych správ 

používať presné 

pojmy, názvy. Použiť 

čo najmenej  

slov na vyjadrenie 

správy SMS, alebo  

korešpondenčného lístka.  

Vie správu sformulovať tak, aby obsahovala 

základné informácie.  

e-mailu.  

Vedieť stručne podať informáciu  

o niečom, alebo niekom.  

Inzeráty  

nachádzajúce sa  

v tlači  

Vyhľadávanie  

inzerátov v tlači.  

Písanie inzerátov.  

Žiak vie vyhľadať 

inzerát v časopise, v 

novinách alebo  

v reklamných  

tlačovinách.  

Vie sformulovať 

krátky inzerát - 

písomne.  

Pri vyhľadávaní 

inzerátov cvičiť 

motorické zručnosti,  

aplikačné a 

analytické zručnosti.  

Pri samostatnej 

tvorbe inzerátu 

uplatniť najmä  

tvorivé zručnosti. 

Všímať si jazykové 

prvky inzerátu.  

Reklama  

Druhy reklamy  

Druhy reklamy  

Analýza reklamných  

textov  

Tvorba reklamných  

textov  

Reklamný plagát  

Žiak vie vlastnými  

slovami 

charakterizovať  

pojem reklama.  

Vie rozlíšiť druhy  

reklamy.  

Vie sformulovať 

krátky reklamný text.  

Vie posúdiť  

hodnovernosť 

reklamy.  

Pri vyhľadávaní 

reklamy využíva 

motorické zručnosti,  

verejnú prezentáciu 

reklamy, prípadne jej 

reprodukciu.  

Všíma si typické 

prvky reklamy a 

snaží sa ich využiť  

pri tvorbe vlastnej 

reklamy (grafickej).  

Pozvánka  Písomná formulácia  

pozvánky napr.  

s tematikou Vianočné 

posedenie, Vianočný 

koncert žiakov...  

Obsah pozvánky  

Žiak vie sformulovať  

písomne text 

pozvánky  

na nejaké podujatie. 

Ovláda prvky, ktoré  

nesmú v pozvánke  

absentovať (miesto, 

čas, program, kto 

pozýva). Vie 

pozvánku primerane 

graficky ozvláštniť.  

Pri tvorbe pozvánky 

žiak uplatňuje 

motorické zručnosti, 

aplikačné a tvorivé 

zručnosti. Vyberá 

vhodné slová podľa 

komunikačných 

okolnosti. Slová, 

ktoré sú súčasťou 

aktívnej lexiky žiaka 

rozširovať a používať  

v nových ustálených  

spojeniach.  



Opis  

Odsek  

Písomne opísať  

konkrétny predmet.  

Všímať si základné  

prvky z ktorých sa  

skladá, jeho funkciu,  

prípadne využitie.  

Členenie na odseky –  

úvod, jadro, záver.  

Žiak vie opísať prvky  

z ktorých sa predmet  

skladá. Vie napísať  

funkciu predmetu,  

prípadne jeho 

praktické využitie. 

Opis vie zostaviť 

podľa odsekov.  

Vie opísať detskú  

ilustráciu, prípadne  

umeleckú ilustráciu  

namaľovanú  

k nejakému  

konkrétnemu 

literárnemu textu 

(napr. z čítanky,  

z obľúbenej knihy).  

Viesť žiakov k 

spresňovaniu slov pri 

vyjadrovaní (ústnom 

aj písomnom). Naučiť 

ich všímať si 

konkrétne prvky  

opisovaných 

predmetov.  

Učiť žiakov aktívne 

používať slovnú 

zásobu, ktorú už  

ovládajú a rozširovať 

ju o nové slová a ich 

presné používanie.  

Vizitka  Naučiť žiakov  

predstaviť sa  

prostredníctvom  

vizitky. Naučiť 

pojem slova vizitka.  

Ukázať im názorne  

ako vizitka vyzerá  

a aké vizitky 

poznáme. Čo vizitka  

obsahuje, aké  

informácie o človeku.  

Vedieť tieto  

informácie napísať.  

Žiak sa vie predstaviť  

prostredníctvom 

vizitky.  

Vie si sám vizitku  

vyrobiť podľa 

predlohy alebo 

vlastnej fantázie.  

Prostredníctvom 

vizitky viesť  

žiakov k slušným 

návykom, pripraviť 

ich na spoločenské  

správanie.  

Upevniť učivo o 

vlastných  

podstatných menách 

a ich pravopise. 

Precvičovať  

písomnú 

komunikáciu.  

 

 

4.ročník  

časová dotácia: Slovenský jazyk a sloh: 4 hodín týždenne 132 hodín ročne Čítanie a literárna 

výchova: 4 hodiny týždenne 132 hodín ročne 4. ročník  

Jazyková zložka  4 hodín týždenne  

Pojmy  Obsahový štandard  Výkonový štandard  Kompetenčné ciele  

Vybrané slová  

Delenie hlások  

Ohybné slovné 

druhy  

Vybrané slová, 

písanie i, í, y, ý, v 

ďalších vybraných 

slovách a odvodených 

slovách.  
Delenie hlások, 

ohybné slovné druhy 

– podstatné mená, 

prídavné mená, 

zámená, číslovky, 

slovesá, základné 

pojmy, definícia, 

identifikácia  

Žiak si utvrdzuje 

pravopisné návyky v 

už prebratých 

vybraných slovách a 

nacvičuje nové 

vybrané a odvodené 

slová. Vie ich 

samostatne používať  
v cvičeniach, texte,  

v diktátoch a 

kontrolných 

cvičeniach.  

Učivo gramatiky 

prepojiť s učivom 

slohovým.  
Využívať slohové 

témy (opis, inzerát, 

rozprávanie).  



v cvičeniach, 

určovanie kategórií.  

Pojem predpona  

Delenie 

predponových slov  
Slabičné a 

neslabičné predpony  

Tvorenie slov. 

Odvodenie slov 

pomocou predpôn. 

Pravopis a výslovnosť 

predponových 

odvodenín.  
Slabičné a neslabičné 

predpony.  

Žiak vie rozdeliť 

slová na predponu  
a slovotvorný základ. 

Vie tvoriť nové slová 

prostredníctvom 

rôznych predpôn.  
Vie identifikovať 

slabičné a neslabičné 

predpony. Pozná 

význam nových slov a 

vie ich používať vo 

vetách, v textoch.  

Naučiť žiakov učivo o 

predponách, explicitne 

ho používať v 

slohových útvaroch. 

Rozširovanie slovnej 

zásoby.  

Pravopis slov s i/í, 

y/ý po obojakej 

spoluhláske  

Pravopis ďalších 

vybraných slov. 

Príbuzné slová. 

Poznať ich význam. 

Geografické názvy s  
i, í a y, ý po obojakej 

spoluhláske.  

Získať pravopisné 

návyky v písaní 

ďalších vybraných 

slov a významovo 

príbuzných slov. 

Rozšíriť pravopisné 

zručnosti v písaní  

Využitie pravopisu 

vybraných slov pri 

tvorbe umeleckého a 

vecného textu, v 

rôznych 

komunikačných 

situáciách.  
geografických názvov.  

Delenie hlások  

Znelé a neznelé 

hlásky  

Spodobovanie na 

konci slova, 

uprostred slova ,  

na hranici slov  

Spodobovanie 

spoluhlások. Pravopis  

a správna výslovnosť 

spoluhlások na konci 

slov, na 

morfematickom 

švíku, hranici slov. 

Rozdelenie hlások na 

znelé a neznelé. 

Identifikácia 

spodobovania. 

Vysvetliť pravidlo 

písania spoluhlásky f.  

Žiak vie vymenovať 

znelé a neznelé 

spoluhlásky. Ovláda 

ich správnu 

výslovnosť na konci, 

v strede slov a na 

hranici dvoch slov. 

Vie, že pravidlo o 

spodobovaní platí len 

pre výslovnosť.  

V pravopise sa 

spoluhlásky zapisujú 

bez spodobenia. 

Pravidlo  

o spodobovaní žiak 

ovláda nielen 

teoreticky, ale dokáže 

ho používať najmä 

prakticky.  

Praktické využitie  

v textoch (slohových 

alebo čítankových). 

Písanie diktátu a 

pravopisných cvičení. 

V tomto učive 

využívame najmä 

kognitívne 

kompetencie.  



Priama reč  

Uvádzacia veta  

Bodkočiarka  

Úvodzovky  

Definícia priamej 

reči.  

Úvodzovky v priamej 

reči.  

Písanie uvádzacej 

vety (pred, v strede 

alebo na konci 

priamej reči).  

Interpunkcia v 

priamej reči 

(bodkočiarka, čiarka, 

otáznik, výkričník).  

Žiak vie identifikovať 

priamu reč v texte.  

Vie rozlíšiť uvádzaciu 

vetu od priamej reči.  

Vie prakticky 

používať priamu reč v 

písomnom prejave. 

Správne používa 

interpunkčné 

znamienka v priamej 

reči. Rozozná priamu 

reč v hovorenom 

slove.  

Žiaci vedia pohotovo 

využívať učivo o 

priamej reči v rôznych 

komunikačných 

situáciách. Napr. v 

slohu - v rozhovore na 

danú tému alebo v 

interview.  

Slovné druhy:  

Podstatné mená  

Prídavné mená  

Zámená  

Číslovky  

Slovesá  

Rozšírenie učiva o  

Rozšírenie poznatkov  

o ohybných slovných 

druhoch. Gramatické 

kategórie rod, číslo a 

pád podstatných 

mien. Triediť a 

zoskupovať podstatné 

mená podľa  

Žiak vie rozlíšiť 

všeobecné a vlastné 

podstatné mená.  

Vie uplatniť správny 

pravopis vo vlastných 

podstatných menách.  

Žiak ovláda jednotlivé  

Poznatky o slovných 

druhoch aplikovať pri 

tvorbe textov,  

v jazykových alebo v 

slohových cvičeniach.  

Precvičovať 

kompetencie:  

základných slovných 

druhoch  

Podstatné mená, 

funkcia podstatných 

mien  

Gramatické 

kategórie  

rod, číslo a pád 

podstatných mien  

Zhoda podstatného  

a prídavného mena  

v rode, čísle a páde  

Funkcia zámen  

Druhy zámen  

rodu a zakončenia 

(podľa pádovej 

prípony a spoluhlásky 

pred ňou) ako 

prípravu na vyvodenie 

systému vzorov vo 

vyšších ročníkoch.  

Určiť rod, číslo a pád 

prídavných mien na 

základe zhody  

s podstatným menom.  

Zámená – funkcia 

zámen vo vete. Druhy 

zámen: osobné a 

privlastňovacie.  

Číslovky, definícia, 

delenie čísloviek na 

základné a radové. 

Pravopis čísloviek v 

obore do 100.  

Slovesá – zopakovať 

definíciu slovies. 

Gramatické kategórie: 

osoba, číslo, čas 

slovies. Neurčitok. 

Časovanie slovies.  

pády (otázky aj ich 

latinské názvy). Podľa 

nich vie vyskloňovať 

podstatné mená. 

Ovláda tvary 

podstatných mien a 

vie ich používať v 

texte. Vie určovať 

gramatické kategórie 

rod, číslo a pád 

podstatných mien.  

Rozozná zámená  

v texte. Vie, že 

nahrádzajú podstatné 

a prídavné mená.  

Vie určiť základné 

druhy zámen.  

Žiak vie nielen 

vyhľadať slovesá  

v texte a pozná ich 

funkciu, ale naučí sa 

aj gramatické 

kategórie slovies 

(osoba, číslo a čas). 

Vie vyčasovať 

slovesá. Vie určiť  

u slovies neurčitok.  

motorické, pamäťové, 

analytické, aplikačné, 

informačné.  



Neohybné slovné 

druhy  

Funkcia neohybných 

slovných druhov vo 

vete.  

Príslovky  

Predložky  

Spojky  

Častice  

Citoslovcia  

Neohybné slovné 

druhy. Triedenie 

neohybných slovných 

druhov. Ich funkcia a 

následne identifikácia 

v texte. Príslovky, 

predložky a spojky – 

slovné druhy, s 

ktorými sa žiaci stretli 

už  

v minulých 

ročníkoch. Učivo 

vyvodíme  

z cvičenia a textov. 

Naučíme žiakov 

pravopis predložiek a 

ich správnu 

výslovnosť. 

Vyvodíme ich  

z prvotných 

predložiek  

Žiak vie triediť slovné 

druhy na ohybné  

a neohybné. Pozná 

funkciu neohybných 

slovných druhov  

a následne ich vie 

vymenovať. Vie ich 

identifikovať  

v cvičeniach, v texte. 

Žiak ovláda 

výslovnosť a pravopis 

predložiek.  

Vie používať spojky. 

Pozná spojky, ktoré sa 

vyskytujú v textoch 

najčastejšie. Vie ich 

prakticky používať vo  

Pri neohybných 

slovných druhoch 

platia podobné 

komunikačné ciele 

ako pri ohybných 

slovných druhoch.  

s priestorovým významom na, do, v , s/so, z/zo 

Pravopis  

a výslovnosť predložiek s/so, z/zo, pravopis  

a výslovnosť predložiek s/so, k/ku v spojení  

s osobnými zámenami.  

Naučíme žiakov identifikovať v texte spojky.  

Spojky – vyvodiť z textu, z aktívnej lexiky 

žiaka. Zameriame sa na najfrekventovanejšie 

spojky (a, ale, keď, aby, že atď.).  

Častice – vyvodiť  

z textu, upozorniť na najviac používané výrazy 

súhlasu, nesúhlasu, istoty, pochybnosti 

(áno/nie, hádam, asi, možno, naozaj, určite a 

i.). Citoslovcia – vyvodiť  

z textu, zo zvukomalebných slov.  

vete.  

Menej známe neohybné slovné druhy – častice 

a citoslovcia vie identifikovať v texte. Pozná 

ich funkciu. Vie vymenovať aspoň niektoré a 

vie ich použiť v hovorenom aj písomnom 

prejave.  

Slohová výchova  

Umelecký a vecný 

text  

Kľúčové slová  

Poukázať na základné 

rozdiely medzi 

umeleckým a vecným 

textom. Najviac 

používané kľúčové 

slová v umeleckom a 

vecnom texte. Ich 

vyhľadávanie v texte. 

Reprodukcia podľa 

osnovy.  

Žiak po prezentácii 

jednotlivých druhov 

textu vie každý 

pomenovať správnym 

pojmom.  

Pozná kľúčové slová  

a následne ich vie 

použiť v umeleckom 

alebo vo vecnom 

texte. Spätne ich vie v 

texte vyhľadať.  

Vie k textu vytvoriť 

osnovu.  

Na motiváciu 

používať umelecké 

texty s CD 

nahrávkami alebo iné 

mediálne zdroje. 

Prezentovať oba 

druhy textov.  

V komunikačných 

prejavoch žiakov dbať 

na umelecký prednes. 

Zachytiť kľúčové 

údaje z písomného 



Ovláda pojem  textu (formou 

poznámok).  

reprodukcia a vie ju prakticky zrealizovať. 

Žiak vie postrehnúť vecné chyby  

v počúvanom texte  

a vie ich opraviť.  

Podporovať tvorivosť na primeranej úrovni. 

Možno využiť tvorivé písanie.  

Diskusia  

Názor  

Pojem diskusia a 

názor. Diskutovať so 

žiakmi na rôzne témy 

(najlepšie také, ktoré 

sú z blízkeho okolia 

žiaka, zamerané na 

bežný život). Učiteľ 

môže umelo vytvoriť 

konfliktnú situáciu a 

následne vyzvať 

žiakov na prejavenie 

vlastného názoru k 

danej situácii. 

Situácia môže byť 

reálna alebo 

vymyslená.  

Žiak vie diskutovať 

na určitú tému 

vybratú 

učiteľom/žiakom. 

Ovláda pojem 

diskusia. Dôraz kladie 

najmä na riešenie 

konfliktnej situácie. 

Žiak vie vyriešiť 

primeranú konfliktnú 

situáciu. Pozná 

niektoré stratégie 

riešenia konfliktu. 

Vie sa napr. 

„pohádať“ so 

spolužiakom o 

nejakom probléme 

(primeraným 

spôsobom a 

primeranými 

jazykovými 

prostriedkami).  

V ústnom prejave 

využívať verbálne i 

neverbálne 

prostriedky.  

V komunikačných 

situáciách používať 

niektoré stratégie na 

riešenie konfliktu. 

Napr. naučiť žiakov 

„hádať sa“ .  

Opis osoby, ústne, 

písomne  

Opis - neučíme 

definíciu slohového 

útvaru. Žiaci sa s 

opisom ako slohovým 

útvarom stretli už v 3. 

ročníku. Vychádzame 

z vedomostí, ktoré o 

opise žiaci majú. 

Zamerať sa na opis 

osoby, ústne aj 

písomne Všímať si 

charakteris-tické črty 

a vlastnosti osoby.  

Žiak vie charakteri-

zovať opis osoby. Vie 

ústne opísať 

vonkajšie črty osoby 

napr. spolužiaka, 

rodiča, súrodenca, 

kamaráta.  

Pozná základné 

charakterové 

vlastnosti, povahové 

črty opisovanej 

osoby. Veľmi stručne 

vie danú osobu opísať 

aj písomne.  

V písomnom prejave 

využívať metódy 

tvorivého písania.  

Cielený rozhovor - 

Interview  

Oboznámiť žiakov s 

cieleným rozhovorom 

– interview. Ide o 

Žiak pozná definíciu 

cieleného rozhovoru. 

Pozná jeho cudzí 

názov – interview.  

Využívať kreativitu 

žiakov. Pripraviť 

otázky na interview  

s nejakou známou  



nový pojem, s ktorým 

sa  

niektorí žiaci ešte nestretli. 

Tvorba otázok a odpovedí.  

Cvičenie vzájomnej 

komunikácie.  

Vie skoncipovať jednoduché 

otázky  

a odpovede. Napr. so 

spolužiakom zrealizuje krátke 

interview o aktuálnej udalosti.  

osobnosťou napr. 

spisovateľom pre deti a 

mládež alebo známym 

športovcom, lekárom a pod.  

Reprodukcia Reprodukcia 

rozprávania,  

časová postupnosť  

Naučiť žiakov pojem 

reprodukcia textu. Naučiť 

žiakov reprodukovať nejakú 

udalosť zo svojho života, 

alebo života iných ľudí napr. 

príbuzných, kamarátov a pod. 

Naučiť žiakov reprodukovať 

rozprávanie. Dodržať časovú 

postupnosť deja.  

Žiak ovláda pojem 

reprodukcia rozprávania. Vie 

ju konkrétne zrealizovať v 

ústnom podaní. Dodržiava 

časovú postupnosť - veci, 

ktoré sa udiali na začiatku, 

stručný popis udalosti, 

ukončenie – záver.  

Koncept  Náčrt alebo koncept. 

Definícia. Vysvetliť na 

príklade. Realizácia konceptu 

v praxi.  

Žiak ovláda definíciu 

konceptu/náčrtu. Vie vytvoriť 

náčrt slohového útvaru.  

Plagát  Pojem plagát. 

Všimnúť si udalosť 

spoločenské-ho alebo 

kultúrneho diania, 

ktorá sa má stať v 

najbližšom čase. 

Vytvoriť o nej plagát. 

Sústrediť sa na text. 

Všimnúť si prvky, 

ktoré musí plagát 

obsahovať. Pokús o 

vytvorenie plagátu v 

skupine.  

Žiak vie zadefinovať 

pojem plagát. Vie na 

aké účely sa používa. 

Vie vytvoriť 

jednoduchý plagát  

k nejakej aktuálnej 

udalosti.  

Žiak realizuje plagát 

najprv v skupine, 

potom sám.  

Využiť 

medzipredmetové 

vzťahy iných 

predmetov: napr. 

IKT, výtvarná 

výchova, mediálna 

výchova. Využiť 

kreativitu žiakov.  

Čítanie a literárna výchova  4 hodiny týždenne  

Umelecká literatúra  

Divadelná hra  

Oboznámiť žiakov s 

pojmom umelecká 

literatúra.  

Spojiť ho s už 

prebratými pojmami v 

3. ročníku ZŠ: poézia 

a próza a doplniť o 

pojem  

Vedieť pojem 

umelecká literatúra. 

Vedieť ho odlíšiť od 

vecnej poézie. Žiak 

vie, že k umeleckej 

literatúre patrí poézia, 

próza a dráma. Pojem  

Prostredníctvom 

čítania doplnkovej 

literatúry žiaci 

nadobúdajú lepšie 

čitateľské zručnosti.  

V prozaických dielach 

upevňovať čitateľské  



Učivo 

zdokumentovať na 

konkrétnych 

ukážkach slovenskej 

aj zahraničnej detskej 

umeleckej literatúry. 

Poukázať na rozdiely 

medzi umeleckou a 

vecnou 

(neumeleckou) 

literatúrou, žiakov 

tento pojem neučíme.  

Pojem divadelná hra. 

Dramatické umenie – 

dráma je ďalším 

literárnym druhom. 

Realizuje sa v 

divadle. Dramatickým 

žánrom určeným 

najmä detskému 

príjemcovi je bábková 

hra, bábkové divadlo 

(maňuškové, 

marionetové, 

javajkové). Pojmy 

bábkového divadla 

neučíme, iba 

zopakujeme.  

Žiakov oboznámime s 

najznámejšími 

autormi divadelných 

hier a ich dielami pre 

deti a mládež. Uviesť 

príklad divadelnej 

hry. Naučiť žiakov 

interpretovať 

divadelnú hru – dôraz  

kladieme na 

dramatizáciu. 

Dramatizáciu 

realizovať v triede, 

zahrať si divadelné 

predstavenie. Viesť 

žiakov k tomu, aby si 

vedeli vytvoriť samy 

divadelnú hru s 

jednoduchým 

námetom a pokúsili 

sa ju aj  

dráma žiak nemusí 

ovládať. Neskôr ho 

rozvinieme pri pojme 

divadelná hra. Žiak 

vie recitovať jednu - 

dve básne z tvorby 

najznámejších 

slovenských alebo 

zahraničných 

básnikov. Dokáže 

predniesť kratšie 

prozaické dielo. 

Dôraz sa kladie na 

recitáciu, výrazové 

prostriedky v 

prednese.  

Žiak ovláda pojem 

divadelná hra. Vie 

svojimi slovami 

opísať, čo je 

divadelná hra, vie to 

povedať na základe 

osobnej skúsenosti. 

Môže povedať názvy 

divadelných hier, 

ktoré pozná. Pozná 

významných 

slovenských alebo 

zahraničných autorov 

divadelných hier. Vie 

divadelnú hru 

interpretovať  

v kolektíve žiakov. 

Talentovaní žiaci 

môžu vytvoriť samy 

kratšiu divadelnú hru 

so života detí. Vedia 

ju spoločne zahrať.  

kompetencie 

zamerané najmä  

na čítanie  

s porozumením.  

Vyjadriť pocity, 

zážitky z prečítanej 

literatúry.  

Nadobudnúť 

zručnosti vo 

vyhľadávaní detskej 

literatúry – orientácia 

v knižnici. 

Talentovaní žiaci sa 

zúčastnia rôznych 

literárnych súťaží. 

Učiteľ pred tým môže 

zorganizovať súťaž 

(triedne kolo).  

Škola alebo trieda sa 

môže zúčastniť 

detského divadelného 

predstavenia. 

Výchovne využiť 

správanie žiakov v 

divadle. Využiť 

medzipredmetové 

vzťahy s výtvarnou 

výchovou, pracovným 

vyučovaním, zostrojiť 

si kostýmy  

k divadelnej hre. 

Zručnosti využiť pri 

prezentácii v rámci 

školskej slávnosti. 

Využiť kreativitu 

žiakov.  

zahrať.  



Rozhlas  

Televízia  

Film - kino  

Základné druhy 

médií. Zavedenie 

pojmov: rozhlas, 

televízia a film - kino. 

Vyzdvihnúť ich 

funkciu pre 

spoločnosť aj pre 

jednotlivca. Znaky, 

ktorými sa navzájom 

odlišujú. Pojmy nie sú 

pre žiaka úplne 

neznáme. Sú 

integrované z 

predmetu mediálna 

výchova. Využiť 

poznatky z bežného 

života dieťaťa. Pojmy 

vyvodiť  

z reálneho prostredia 

žiaka. Ich využitie  

v každodennom 

živote. Výchovné 

využitie - vhodnosť a 

nevhodnosť 

programov pre deti  

a mládež. Ich vplyv 

na duševné zdravie 

dieťaťa. Niektoré 

programy (sfilmované 

príbehy, rozprávky 

alebo iné dramatické 

diela) vychádzajú 

prevažne z umeleckej 

literatúry, ktorú žiaci 

poznajú z čítania. 

Učivo je vhodné 

prepojiť aj  

s učivom o divadelnej 

hre, ktorá sa inscenuje 

nielen v divadle, ale  

i v televízii, rozhlase  

a filme.  

Žiak pozná pojem 

rozhlas, televízia, film 

(média). Vie ich 

pomenovať a vie ich 

navzájom od seba 

odlíšiť. Pozná 

charakteristické znaky 

rozhlasu, televízie a 

filmu. Vie kde sídlia, 

pozná budovu 

slovenského rozhlasu, 

slovenskej televízie 

(prípadne iných 

televízií) a filmu 

(kiná).  

Film v minulosti a 

dnes. Vie, že sa film v 

minulosti premietal v 

kinách. V súčasnosti 

na premietanie filmu 

slúži aj televízia, 

prípadne prehrávače 

DVD, 

videorekordéry. Žiak 

pozná niektoré 

literárne diela, 

rozprávky alebo iné 

literárne žánre, ktoré 

boli sfilmované. Žiak 

sa vie primerane 

správať v kine.  

Výchovné využitie 

vhodnosti televíznych 

a filmových  

predstavení.  

Ak má učiteľ 

možnosť urobí 

exkurziu do budovy 

miestnej televízie.  

Dialóg  Dialóg je súvislý 

rozhovor dvoch  

alebo viacerých osôb, 

ktoré sú v priamom a 

vzájomnom kontakte. 

Dialóg chápeme 

najmä  

Žiak vie pojem 

dialóg. Vie kedy 

vzniká a koľko osôb 

sa na ňom zúčastňuje.  

Vie ho identifikovať v 

texte a dokáže ho aj  

Pri realizácii dialógu 

v rámci tvorivosti 

povzbudzujeme 

žiakov, aby sami 

dokázali skoncipovať 

dialóg, prípadne ho  



súvislosti s literárnym alebo 

dramatickým dielom. V 

súvislosti s dialógom sa 

vyskytuje prítomnosť 

pohybových prvkov, ktorými 

sa jazykový prejav dopĺňa, 

dokresľuje, obmieňa alebo 

celkom supluje. Napr. 

namiesto jazykových 

prostriedkov sa používajú 

prostriedky mimojazykové 

napr. gestikulácia, mimika.  

prakticky zrealizovať. Pri 

dialógu vie využívať 

gestikuláciu, mimiku.  

vedeli aj prakticky predniesť.  

Využívame kompetencie 

tvorivosti a ústnu prezentáciu.  

Kapitola  

Strofa  

Rým  

Členenie textu na 

menšie jednotky. 

Kapitola – pojem, 

charakteristické 

členenie najmä v 

knižkách. Ide o 

architektonickú 

jednotku, menšiu než 

diel (zväzok).  

Strofa je skupina 

veršov oddelená od 

ďalšej strofy.  

Rým zvuková zhoda 

slabík na konci 

veršov.  

Žiak ovláda pojmy  

z učebnice v 

súvislosti z textom.  

Vie v básni 

identifikovať rým, 

ovláda nielen pojem, 

ale aj definíciu. To 

isté platí aj o strofe  

a kapitole. Žiak vie 

prakticky rozlišovať  

v textoch strofy  

a kapitoly. Ide  

o pragmatickú stránku 

výučby.  

V učive o rýme podľa 

zakončenia rozozná  

3 druhy rýmov: 

združený aabb, abab, 

abba.  

Vie ich prakticky v 

básni vyhľadať.  

Pri výučbe a 

klasifikácii pojmov 

využívať analytické 

zručnosti.  

Realizovať analýzu 

textu, vyhľadať 

kapitoly, strofy a 

rýmy.  

Bájka  Pojem: bájka.  

Ide o vymyslený 

príbeh  

s výchovným 

zameraním, v ktorom 

vystupujú zvieratá 

alebo neživé 

predmety, ktoré 

konajú a hovoria ako 

ľudské bytosti.  

Žiak ovláda pojem 

bájka. Pozná text, 

ktorý je bájkou a vie 

ho odlíšiť od iných 

textov umeleckej 

literatúry. Po prečítaní 

bájky vie povedať 

ponaučenie, ktoré  

Žiaci pracujú  

s textami bájok nielen 

v súvislosti s ich 

čítaním  

a interpretáciou, ale 

snažia sa napríklad aj 

o ich vyjadrenie 

prostredníctvom  

Z bájky vždy vyplýva 

ponaučenie. Najznámejším 

bájkarom a  

zakladateľom bájky bol Ezop.  

V našej literatúre  

J. Záborský.  

obsahuje. Pozná meno Ezopa 

ako najznámejšieho autora 

bájok a tiež pozná meno J. 

Záborského – nášho 

významného bájkara.  

výtvarného prejavu. Využiť 

medzipredmetové vzťahy 

výtvarnej výchovy a IKT.  



Komiks  Naučiť žiakov pojem 

komiks. Je to 

sekvenčne 

usporiadaná 

postupnosť obrázkov 

alebo graficky 

spracovaný 

(kreslený) príbeh. Má 

svoj dej a na čitateľa 

pôsobí esteticky. Text 

môže byť umiestnený 

alebo  

v bublinách uprostred 

textu alebo na 

okrajovej časti 

obrázka. Obrázky sú 

často doplnené 

zvukomalebnými 

výrazmi.  

Žiak ovláda pojem 

komiks. Vie ho 

odlíšiť od iného 

druhu detskej 

literatúry. Vie 

prečítať dej komiksu. 

Pozná postupnosť 

deja. Vie, ktoré 

obrázky sú pred 

nejakou udalosťou,  

a ktoré nasledujú za 

ňou. Vie usporiadať 

obrázky podľa sledu 

deja. Vie sám alebo 

za pomoci 

spolužiakov nakresliť 

krátky komiks a 

napísať k nemu text.  

Využiť 

medzipredmetové 

vzťahy s výtvarnou 

výchovou, IKT. 

Komiks môžu žiaci 

vytvárať aj na 

hodinách IKT, na 

počítači. Je potrebné 

pozornosť zamerať 

najmä na dejovú  

a literárnu stránku 

komiksu, najmä na 

postupnosť deja 

(udalosti) vyjadrenej  

v komikse. Využiť 

tvorivé písanie.  

 

Poznámka: Všetky pojmy v obsahu čítania a literárnej výchovy sa viažu k literárnym 

textom uvedeným v učebnici Čítanka pre 4. ročník ZŠ. Učiteľ aj žiak ovláda len definície 

a poučky uvedené v učebnici Čítanka pre 4. ročník ZŠ. Je potrebné, aby ich učiteľ preberal 

s dôrazom na upevnenie čitateľských kompetencií. Predpokladáme, že technika čítania je v 

tomto ročníku už zvládnutá na dobrej úrovni. Zameriame sa teda predovšetkým na čítanie 

s porozumením. Využívame k tomu otázky a úlohy koncipované ku každému článku a 

príslušné PZ. Ak učiteľ zistí, že tieto materiály nepostačujú na dostatočné zvládnutie čítania 

s porozumením, potom môže siahnuť po vlastnej dostupnej literatúre, didaktických 

pomôckach, aby takto v čo najširšej miere zvládol predpísané učivo.  

Metódy a formy práce – stratégie vyučovania  

Voľba vyučovacích metód, foriem, techník je v kompetencii učiteľa, hlavným 

kritériom ich výberu by mala byť miera efektivity plnenia vyučovacieho cieľa, pričom je 

žiaduce vhodne využívať alternatívne, aktivizujúce a progresívne formy a metódy 

vyučovania. Vybrané metódy, formy majú byť veku primerané a majú podporovať 

motiváciu, záujem a tvorivé činnosti žiakov. 
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Učiteľ  

❖ umožní žiakom osvojiť si stratégiu učenia a motivovať ich pre celoživotné 

učenie;  

❖ zaraďuje metódy, ktoré podporujú zvedavosť;  

❖ prechádzať od frontálneho vyučovania k aktivizujúcim metódam.  

 

1. Projektové vyučovanie Podstatou je riešenie určitej úlohy komplexného charakteru 

- projektu, ktorý buď vychádza z praktických potrieb, alebo je s praxou úzko spätý. Musí byť 

pre žiakov zaujímavý a natoľko významný, aby sa s jeho riešením mohli identifikovať, aby ich 

práca zaujímala a bola pre nich zmysluplná. Projekty umožňujú spoluprácu medzi žiakmi, 

triedami, školami a významne spájajú školu so spoločenským prostredím. K práci si žiaci môžu 

prizývať odborníkov, zaujímavé osobnosti, využívajú exkurzie a učenie priamo v prostredí, 

ktorého sa projekt týka.  

2. Skupinové a kooperatívne vyučovanie Pre skupinové vyučovanie je 

charakteristické rozdelenie žiakov do skupín podľa rôznych hľadísk, napríklad podľa záujmu, 

druhu činnosti, náročnosti úloh, náhodným alebo zámerným delením. Skupinu tvoria dvaja až 

siedmi žiaci. Práca v skupine zlepšuje priebeh učenia a využíva sa často najmä vo fáze 

precvičovania a upevňovania poznatkov a zručností. Táto organizačná forma sa snaží 

prispôsobiť výučbu individuálnym potrebám a záujmom jednotlivých žiakov, je to jej výhoda 

oproti hromadnému - frontálnemu vyučovaniu. 

 3. Kooperatívne vyučovanie je skupinovým vyučovaním, v ktorom sú zdôrazňované 

sociálne aspekty - komunikačné kompetencie, celoživotné pravidlá, súťaživosť je 

nahradzovaná spoluprácou. Výsledky jednotlivca sú podporované činnosťou celej skupiny a 

celá skupina profituje z práce svojich členov. Základné pojmy - zdieľanie, spolupráca, podpora, 

vzájomná pozitívna závislosť, interakcia členov skupiny, osobná zodpovednosť, formovanie a 

využitie interpersonálnych zručností, reflexia skupinovej činnosti.  

4. Problémové vyučovanie Pri tomto spôsobe učenia učiteľ systematicky zapája žiakov 

do procesov hľadania problémov a ich riešení. Samostatne riešia teoretické a praktické 

problémy, získavajú vedomosti, zručnosti a skúsenosti z tvorivej činnosti. Problémová situácia 

musí obsahovať motiváciu a základné vedomosti, zručnosti týkajúce sa obsahu. Má byť 

primeraná veku, intelektovým schopnostiam žiakov, uplatňuje sa myšlienková aktivita – 
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analýza, syntéza, indukcia, dedukcia, zovšeobecnenie, abstrahovanie. Dôležitá je 

atmosféra dôvery, akceptácie a empatie učiteľa.  

5. Zážitkové učenie Spája v sebe zážitkové a skúsenostné metódy. Je založené 

na osobnej aktivite človeka. Najdôležitejší je zážitok, ktorý vzniká pri aktívnom riešení 

najrozličnejších úloh, reálnych aj modelových. Následnou reflexiou (usmerňovanou 

pedagógom), sa zážitok transformuje do podoby skúsenosti, využiteľnej v praxi. Okrem 

odborných vedomostí a zručností sú dôležité aj sociálne zručnosti, schopnosť interakcie 

a spolupráce. Učiteľ žiakov usmerňuje, pri rozmýšľaní nielen nad výsledkom ale aj nad 

procesom – cestami, ktorými sa k výsledku dopracovali. Ich vzťah je partnerský, pričom 

žiaci preberajú veľkú časť zodpovednosti za učenie.  

6. Integrované tematické vyučovanie (ITV) Komplexný vzdelávací program ITV 

vychádza z biológie učenia. Rovnocennú pozornosť venuje osobnostnému rozvoju dieťaťa 

aj jeho rozumovému – kognitívnemu rozvoju. Základnými prvkami sú mozgovosúhlasné 

zložky učebného prostredia. Metóda poskytuje možnosť výberu spôsobu osvojenia si učiva. 

Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu sú aplikačné úlohy. Vnášajú do vyučovania 

praktický život, pri ich písaní musí byť zohľadnená Gardnerova teória viacnásobných 

inteligencií a Bloomova taxonómia vzdelávacích cieľov. Obsahovo vychádzajú aplikačné 

úlohy z kľúčového učiva. Pre ITV je charakteristická výučba v blokoch. Vyučovací blok 

trvá 90 minút a obsahuje vtiahnutie, výklad učiva, individuálnu prácu na zadanej aplikačnej 

úlohe, prezentáciu individuálnej práce, skupinovú prácu na výberovej aplikačnej úlohe, 

prezentáciu skupinovej práce, hodnotenie či spätnú väzbu. Počas blokovej výučby sa 

integrujú predmety a striedajú činnosti. Pri ITV je dôsledne dodržiavaná myšlienka, že 

skutočný život je najlepším kurikulom, rovnako ako priama skúsenosť a vedecké poznatky. 

Učebné zdroje 

1.ročník  

Hupsov šlabikár Lipka, 1. časť, Z. Hirschnerová, L. Muntágová, M. Nemčíková, Vydavateľ: 

Aitec s.r.o Bratislava, 2013, ISBN 978-80-8146-049-4  

Hupsov šlabikár Lipka, 2. časť, Z. Hirschnerová, L. Muntágová, M. Nemčíková, Vydavateľ: 

Aitec s.r.o Bratislava, 2013, ISBN 978-80-8146-082-1  

Sada zošitov: Písanie pre 1.ročník základných škôl Lipka, Vydavateľ: Aitec s.r.o.Bratislava, 

2013, ISBN 978-80-8146-046-3  

Pracovný zošit k Hupsovmu šlabikáru Lipka, Z. Hirschnerová, L. Muntágová, M. Nemčíková, 

Vydavateľ: Aitec s.r.o. Bratislava, 2013, ISBN 978-80-8146-083-8  
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Doplnkové učebné texty:  

- Moje prvé čiary, L.Virgovičová (2006), schválilo MŠ SR ISBN 80-7158-650-1  

- Písmenká moji kamaráti 1,2,3,4,5,6, L. Virgovičová (2006), schválilo MŠ SR  

- Učíme sa čítať, K. Štefeková – R. Culková (2005), schválilo MŠ SR ISBN 80-7158-637- 4  

- Učíme sa čítať – Metodické poznámky k elementárnemu čítaniu, K. Štefeková, R. Culková, 

schválilo MŠ SR ISBN 80-7158-438-X  

 

POHRAJME SA S DIKTÁTIKMI V 1. ROČNÍKU ZŠ, M. Svobodová, Vyd. Svobodová 1998  

2. ročník  

1. Hirschnerová Z.: Metodická príručka Slovenský jazyk pre 2. ročník základných škôl, 

Interlingua, Bratislava 2006, ISBN 80-7158-691-9  

2. Učebnica + pracovný zošit Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ schválené MŠSR pod č. CD- 

2009- 30007/35630-9:919 zo dňa 15. októbra 2009 Mgr. Zuzana Hirschnerová, PhD,  

3. Metodické príručky k učebniciam slovenský jazyk a čítanka.  

4. Učebnica Čítanka pre 2. ročník ZŠ schválená MŠSR pod č. MŠSR- 2010-716/1849 – 2:919 

zo dňa 19. januára 2010  

5. Mgr. M. Nosáľová, PaedDr. E. Dienerová, PaedDr. A. Hirková  

6. Pracovný zošit k čítanke pre 2.roč. ZŠ – Mgr. Z. Lacková, Mgr. P. Agalarevová  

7. Detský časopis, Knihy zo školskej knižnice  

3. ročník  

1. Hirschnerová Z.: Metodická príručka Slovenský jazyk pre 3. ročník základných škôl, 

Interlingua, Bratislava 2007  

2. Z. Hirschnerová, R. Adame: Slovenský jazyk pre 3. ročník základných škôl, Aitec 2012, 

ISBN 978-80-8146-027-2  

3. Z. Hirschnerová, R. Adame.: Slovenský jazyk pre 3. ročník základných škôl Pracovný zošit 

– Slovenský jazyk, Aitec 2013, ISBN 978-80-8146-058-6  

4. Z. Hirschnerová, R. Adame.:Čítanka pre 3.ročník ZŠ-OG-Vydavateľstvo Poľana, spl.s.r.o. 

2013, ISBN 978-80-8116-016-5  

5. Z. Hirschnerová, M. Ondráš, M. Filagová: Pracovný zošit – Čítanka pre 3.ročník ZŠ – Aitec 

2013, ISBN 978-80-8146-059-3  

6. E. Dienerová: Pravopisné cvičenia k učebnici slovenského jazyka pre 3. ročník 7. A. 

Holováčová: Diktáty a pravopisné cvičenia pre 1. stupeň  

8. V. Betáková: Priateľ mäkčeň a kamarátka bodka  

9. D. Kovárová, A. Kurtulíková: Mimočítankové čítanie pre 3. ročník  
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4.ročník  

1. Mgr. Hirschnerová, Z., Mgr. Adame R., Slovenský jazyk pre 4.roč. ZŠ, Aitec, 2011  

a pracovný zošit  

2. Mgr. Hirschnerová, Z., Mgr. Ondráš, M., Mgr. Filagová. M., Čítanka pre 4. roč. ZŠ, Príroda, 

s r. o., 2011 a pracovný zošit  

3. D. Kovárová, A. Kurtulíková: Mimočítankové čítanie pre 4. ročník 

Hodnotenie predmetu  

V 1.a 2. ročníku predmet slovenský jazyk, sloh a literatúra klasifikujeme 

známkou. Písanie sa bude hodnotiť slovne. V 3. a 4. ročníku sa vyučovací predmet 

slovenský jazyk, sloh a literatúra bude klasifikovať známkou. 

SLOVENSKÝ JAZYK     3.ROČNÍK  132 h 

NÁZOV TEMATICKÉHO CELKU SKRATKA TC POČET HODÍN 

Opakovanie učiva z 2.ročníka                                                6 h 

Abeceda    3 h 

Encyklopédia    1 h 

Slovník, tel.zoznam    1 h 

Slabikotvorné spoluhlásky r,ŕ, l,ĺ                                    6 h 

Obojaké spoluhlásky    3 h 

Vybrané slová  47 h 

Slovné druhy     5 h 

Podstatné mená  12 h 

Prídavné mená     6 h 

Zámená     6 h 

Číslovky    3 h 

Slovesá      5 h 

Blahoželanie    1 h 

List    3 h 

Rozprávanie udalostí zo života    4 h  

Oznam    1 h  

SMS,mejl    1 h  

Správa    2 h 

Inzerát    2 h 

Reklama    2 h  

Pozvánka    2 h  

Opis pracovného predmetu    3 h 

Nákres, schéma    1 h 

Návod    2 h 

Recept    2 h 

Vizitka    2 h 

SLOVENSKÝ JAZYK     4.ROČNÍK  132 h 

NÁZOV TEMATICKÉHO CELKU SKRATKA TC POČET HODÍN 

Opakovanie učiva   12 h 
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Predpona    6 h 

Pravopis slov po obojakej spoluhláske  30 h 

Spodobovanie  18 h 

Priama reč    4 h 

Ohybné slovné druhy    5 h 

Podstatné mená  14 h 

Prídavné mená    8 h 

Zámená    4 h 

Číslovky    4 h 

Slovesá    5 h 

Neohybné slovné druhy    2 h 

Príslovky    3 h 

Predložky    3 h 

Spojky    1 h 

Častice    1 h 

Citoslovcia    2 h 

Umelecký a vecný text, kľúčové slová    2 h 

Diskusia, názor    1 h 

Opis    2 h 

Rozhovor-interview                                                       2 h 

Koncept    1 h 

Reprodukcia    1 h 

Plagát    1 h 

 

  ČÍTANIE      3.ROČNÍK  132 h 

NÁZOV TEMATICKÉHO CELKU SKRATKA TC POČET HODÍN 

Literatúra pre deti  a mládež     LDM 49 h 

Poézia - próza    POP 29 h 

Autorská rozprávka     AUR 21 h 

Ľudová slovesnosť      LUS 22 h 

Povesť       POV 10 h 

 

  ČÍTANIE      4.ROČNÍK  132 h 

NÁZOV TEMATICKÉHO CELKU SKRATKA TC POČET HODÍN 

Umelecká literatúra  , divadelná hra   ULI 56 h 

Bájka    BAJ 15 h 

Rozhlas Televízia Film – kino  RTF 15 h 

Dialóg                                        DIA 14 h 

Kapitola, strofa, rým    KSR 17 h 

Komiks     KOM 15 h 
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UČEBNÉ OSNOVY ANGLICKÝ  JAZYK 

 

Názov predmetu ANGLICKÝ  JAZYK   

Časový rozsah výučby Podľa učebného plánu ISCED 1 pre 1. – 4. ročník 

Škola Základná škola s materskou školou,  Jur nad Hronom 

284 

Názov školského vzdelávacieho 

programu 

Škola pre každého 

Stupeň vzdelania Primárne vzdelanie ISCED 1 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský jazyk 

Druh predmetu Povinne voliteľný predmet   1. – 2. ročník 

Povinný základný predmet   3. – 4. ročník 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

Ročník Prvý, Druhý, Tretí,  Štvrtý 

Vyučujúci  Mgr. Májeková Ingrid, Mgr. Soňa Nováková 

 

Učebné osnovy v treťom a štvrtom ročníku sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

pre príslušný vzdelávací predmet. 

 

UČEBNÉ OSNOVY ANGLICKÝ  JAZYK pre 1. a 2. ročník 

CHARAKTERISTIKA     PREDMETU 

              Celospoločenský vývin a otvorenie sa našej krajiny do Európy si žiada dobré ovládanie 

cudzích jazykov. Skorý začiatok vyučovania anglického jazyka má pozitívny vplyv na celkový 

rozvoj osobnosti dieťaťa. Vytvárajú sa základy pre ďalšie vzdelávanie, rozvíja sa schopnosť 

žiakov porozumieť vlastnej a cudzej kultúre. Prostredníctvom cudzieho jazyka sa žiaci 
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oboznámia so zvyklosťami, spôsobom správania sa ľudí v rôznych krajinách. Znalosť cudzieho 

jazyka pomáha znižovať jazykové bariéry. 

Vyučovací predmet anglický jazyk patrí medzi všeobecnovzdelávacie predmety 

a spoločne s vyučovacím predmetom slovenský jazyk a literatúra, resp. jazyk národnostnej 

menšiny a literatúra vytvára vzdelávaciu oblasť Jazyk a komunikácia. 

Vzhľadom na široké využitie cudzích jazykov v súkromnej a profesijnej oblasti života, 

či už pri ďalšom štúdiu, cestovaní, spoznávaní kultúr aj práci, sa dôraz pri vyučovaní cudzích 

jazykov kladie na praktické využitie osvojených kompetencií, efektívnu komunikáciu a 

činnostne zameraný prístup. Komunikácia v cudzích jazykoch je podľa Európskeho 

referenčného rámca (ES, 2007, s. 5) založená na schopnosti porozumieť, vyjadrovať myšlienky, 

pocity, fakty a názory ústnou a písomnou formou v primeranej škále spoločenských 

a kultúrnych súvislostí podľa želaní a potrieb jednotlivca. 

Výučba anglického jazyka smeruje k dosiahnutiu komunikačnej úrovne A1.1+ podľa 

Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR) na konci primárneho 

vzdelávania. Kompletnú komunikačnú úroveň A1 žiaci dosiahnu na konci 5. ročníka ZŠ. 

Označenie úrovne A1 je používateľ základného jazyka. 

Učiť a naučiť sa cudzí jazyk je dlhodobý proces, ktorý je potrebný začať čo najskôr.  

Základný princíp vyučovanie cudzích jazykov v primárnom  vzdelávaní spočíva v podpore 

radosti žiakov z učenia sa cudzieho jazyka, využívaní vysokej miery zvedavosti detí, ich túžby 

skúmať a objavovať. Pri výučbe je dôležité rešpektovať možnosti a schopnosti detí. 

Predovšetkým je potrebné upriamiť pozornosť na stav a úroveň vývinu poznávacích schopností 

a osobnostných charakteristík detí v mladšom školskom veku. Je nevyhnutné zabezpečiť 

podmienky vyučovania cudzieho jazyka tak, aby sa u žiakov podporovala a rozvíjala: 

❖ motivácia --  učenie sa, získavanie a osvojovanie nových poznatkov a informácií, 

aktívna spolupráca na činnostiach v triede, tvorivosť, flexibilita; 

❖ záujmy – záujem o školu, o učenie, o predmet cudzí jazyk a ostatné predmety 

❖ Osobnostné vlastnosti a prejavy – zodpovednosť, empatia, kooperatívnosť, 

emocionálna stabilita, rozvíjanie sebavedomia a pozitívnych postojov; 

❖ všeobecné rozumové schopnosti – rozvoj foriem myslenia (názorné, logické, abstraktné, 

kritické), posilňovanie psychických funkcií (vnímanie prostredníctvom rôznych 

zmyslov, zámerná pozornosť, vizuálny, auditívna, kinestetická pamäť a reč). 

❖ Predmet sa vyučuje s časovou dotáciou 3 hodiny týždenne.  
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Proces učenia sa cudzieho jazyka u žiakov v primárnom vzdelávaní sa opiera 

o činnosť žiakov a ich zmyslové vnímanie, ktoré sú základom pre pamäťové a verbálne 

učenie sa.  Zapájanie viacerých zmyslových vnemov pri osvojovaní si učiva podporuje 

kvalitnejší proces zapamätávania a dlhodobejšie uchovanie vedomostí a zručností. 

Učenie využíva názorné učebné pomôcky s možnosťou variabilných aktivít. 

Nasledujúce metodicko – didaktické princípy majú význam pre efektívne 

vyučovanie cudzieho jazyka na prvom stupni základnej školy: 

❖ vyučovanie orientované na žiaka, 

❖ činnostný charakter vyučovania, 

❖ rešpektovanie individuálnych osobitostí žiaka, 

❖ pozitívna motivácia, 

❖ názornosť a primeranosť veku, 

❖ časté striedanie organizačných foriem práce v rámci vyučovacej hodiny, 

❖ systematické opakovanie, 

❖ tolerovanie chyby ako prirodzenej súčasti učenia sa jazyka, 

❖ rozvíjanie komunikačnej kompetencie ako produktu vyučovania, nie domácej prípravy. 

 

CIELE  VYUČOVANIA  CUDZIEHO  JAZYKA 

 

Hlavným cieľom vyučovania anglického jazyka na základnej škole je, aby žiaci 

primárneho vzdelávania dosiahli na konci štvrtého ročníka ZŠ komunikačnú úroveň 

A1.1+.  

Všeobecné ciele vyučovacieho predmetu anglický jazyk vychádzajú z modelu 

všeobecných kompetencií  a komunikačných jazykových kompetencií, ako ich uvádza 

Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky (ŠPÚ, 2013). Pri formulácii cieľov 

vyučovacieho predmetu sa zdôrazňuje činnostne zameraný prístup - na splnenie 

komunikačných úloh sa žiaci musia zapájať do komunikačných činností a ovládať 

komunikačné stratégie. 

Cieľom vyučovacieho predmetu anglický jazyk je umožniť žiakom: 

❖ efektívne používať všeobecné kompetencie, ktoré nie sú charakteristické 

pre jazyk, ale sú nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností, 

❖ využívať komunikačné jazykové kompetencie, aby sa realizoval 

komunikačný zámer vymedzeným spôsobom, 
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❖ v receptívnych jazykových činnostiach a stratégiách (počúvanie 

s porozumením, čítanie s porozumením) spracovať hovorený alebo napísaný text ako poslucháč 

alebo čitateľ, 

❖ v produktívnych a interaktívnych jazykových činnostiach a stratégiách (ústny 

prejav, písomný prejav) vytvoriť ústny alebo písomný text, 

❖ používať hovorené a písané texty v komunikačných situáciách na konkrétne 

funkčné ciele. 

Všeobecné ciele: 

❖ vzbudiť záujem o cudzie jazyky, 

❖ vytvoriť základ pre ďalšie jazykové vzdelávanie, 

❖ rozvíjať komunikačné kompetencie žiakov v materinskom a cudzom jazyku, 

❖ podporovať všestranný rozvoj žiakov: kognitívny (trénovať schopnosť  

             žiakov vnímať a pamätať si), sociálny, emocionálny a osobnostný, 

❖ rozvíjať všetky jazykové činnosti: počúvanie s porozumením,  

             rozprávanie; postupne zaraďovať čítanie s porozumením a písanie, 

❖ využívať medzipredmetové vzťahy. 

 

Sociálne ciele : 

❖ akceptovať seba ako súčasť skupiny a spolupatričnosť v skupine, 

❖ uplatniť vzájomnú ohľaduplnosť, 

❖ zmysluplne spolupracovať s partnerom, 

❖ vedome predĺžiť fázy sústredenia a práce, 

❖ pomáhať iným, povzbudiť ich, 

❖ rozpoznať, prevziať spoločnú zodpovednosť a zodpovednosť aj za seba samého, 

❖ akceptovať rozhodnutie väčšiny, 

❖ vedieť sa prispôsobiť a presadiť, 

❖ ospravedlniť sa, požičať niečo a poprosiť o niečo, 

❖ akceptovať chyby, 

❖ naučiť sa prehrávať, 

 

VŠEOBECNÉ  KOMPETENCIE  
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Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk. Zahŕňajú 

široké spektrum zručností, ktoré sa týkajú napríklad sebauvedomenia , procesu učenia 

sa a pod. Sú nevyhnutné pre rôzne činnosti vrátane jazykových činností. 

Žiak na úrovni A1.1+ si rozvíja všeobecné kompetencie tak, aby dokázal : 

❖ osvojiť si efektívne stratégie učenia sa, ktoré vedú k pochopeniu potreby vzdelávať 

sa  

             v cudzom jazyku, 

❖ sústrediť sa na prijímanie informácií, 

❖ požívať získané vedomosti a spôsobilosti. 

 

KOMUNIKAČNÉ JAZYKOVÉ KOMPETENCIE  

Komunikačné jazykové kompetencie umožňujú žiakom konať s použitím 

konkrétnych jazykových prostriedkov. 

Žiak, ktorý dosiahne úroveň A1.1+: 

Používa známe každodenné výrazy, najzákladnejšie slovné spojenia a jednoduché vety 

a rozumie im, 

❖ dokáže predstaviť seba a iných, 

❖ dokáže porozumieť jednoduchým otázkam a odpovedať na ne, 

❖ dokáže jednoducho opísať seba, svoju rodinu a kamarátov, dokáže sa dohovoriť 

jednoduchým spôsobom s využívaním prevažne verbálnych, ale aj neverbálnych 

komunikačných prostriedkov v kontexte každodennej komunikácie a vyjadrenia svojich 

osobných záujmov. 

 

Jazyková kompetencia: 

Žiak na úrovni A1.1+: 

používa iba najzákladnejší rozsah jednoduchých slov a výrazov týkajúcich sa 

jeho osoby a záujmov, 

❖ má základný repertoár slovnej zásoby : izolovaných slov a slovných 

spojení, 

❖ ovláda výslovnosť obmedzeného repertoáru naučenej slovnej zásoby, 

❖ dokáže odpísať známe slová, krátke slovné spojenia a vety, 

❖ dokáže vyhláskovať svoje meno a adresu. 
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Sociolingválna kompetencia: 

Žiak na úrovni A1.1+  dokáže: 

❖ nadviazať základnú spoločenskú komunikáciu, 

❖ pozdraviť sa a rozlúčiť sa, predstaviť sa a poďakovať. 

 

Pragmatická kompetencia : 

Žiak na úrovni A1.1+ dokáže: 

❖ spájať písmená, 

❖ spájať slová pomocou spojovacích výrazov, napr. „a“, „alebo“. 

 

KOMUNIKAČNÉ  JAZYKOVÉ  ČINNOSTI  A STRATÉGIE 

Receptívne činnosti a stratégie: 

Rozvoj počúvanie s porozumením sa pri vyučovaní cudzieho jazyka v primárnom 

stupni vzdelávania považuje za kľúčový. 

Žiak počúva rôzne dialógy, príbehy a pod. v anglickom jazyku, ktoré potom ako modely 

imituje a používa v rozličných situáciách. Vnímanie  porozumenie zvukovej podoby jazyka je 

východiskom pre rozvoj ostatných komunikačných činností a stratégií. Osvojenie si zvukovej 

podoby jazyka predchádza osvojeniu si jeho písomnej podoby. 

Počúvanie s porozumením – výkonový štandard 

Žiak na úrovni A1.1+ dokáže: 

❖ identifikovať známe slová, 

❖ identifikovať najzákladnejšie slovné spojenia a veľmi jednoduché vety týkajúce 

sa jeho osoby  a oblasti jeho záujmov, 

❖ porozumieť najzákladnejším slovným spojeniam a veľmi jednoduchým vetám, 

ktoré sa týkajú jeho osoby a oblasti jeho záujmov, 

❖ porozumieť jednoduchým pokynom k práci na vyučovacej hodine, 

❖ porozumieť jednoduchým pokynom ako sa orientovať, 

❖ porozumieť jednoduchým otázkam na známe témy, 

❖ porozumieť hlavnej myšlienke vypočutého jednoduchého textu za  

predpokladu, že je hovorený zreteľne, je starostlivo artikulovaný  a porozumenie je podporené 

vizuálnymi podnetmi 

 

Čítanie s porozumením – výkonový štandard 

Žiak  na úrovni A1.1+ dokáže: 
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❖ identifikovať hlásky, 

❖ vyhľadávať známe slová a základné slovné spojenia, 

❖ porozumieť a zapamätať si jednoduché slová a vety na známe témy, 

❖ prečítať a porozumieť jednoduché pokyny k práci na vyučovacej hodine, 

❖ porozumieť hlavnej myšlienke jednoduchého textu na známu tému, 

❖ porozumieť veľmi krátkym jednoduchým textom, napr.: na plagátoch, 

pohľadniciach. 

 

Produktívne činnosti a stratégie: 

 

Ústny prejav – výkonový štandard 

Žiak  na úrovni A1.1+ dokáže: 

❖ pozdraviť sa, 

❖ predstaviť sa, 

❖ opýtať sa ľudí ako sa majú, 

❖ klásť jednoduché otázky z oblasti jeho každodenného života a osobných 

záujmov, 

❖ odpovedať na jednoduché otázky z oblasti jeho každodenného života 

a osobných  záujmov, napr.: o sebe, o svojej rodine, o kamarátoch, 

❖ porozumieť a riadiť sa krátkymi a jednoduchými pokynmi, 

❖ vyjadriť: čo má a čo nemá rád, 

❖ používať čísla, základné číslovky, údaje o čase, 

❖ porozumieť časovým údajom v rámci denného režimu, týždňa, mesiaca 

a roka, 

❖ jednoduchým spôsobom opísať seba, svoj domov, školu, spolužiakov, 

❖ dohovoriť sa jednoduchým spôsobom s partnerom v krátkom dialógu na 

známe témy. 

 

Písomný prejav – výkonový štandard 

Písanie sa začína nacvičovať pomocou aktivít, v ktorých žiak odpisuje alebo 

dopĺňa písmená, slová, neskôr krátke  vety a nakoniec aj krátke jednoduché odseky, 

pričom má k dispozícii správny vzor. 

Žiak  na úrovni A1.1+ dokáže: 

❖ správne napísať všetky písmená abecedy, 



173 

 

❖ správne odpísať slová, krátke vety, 

❖ napísať vlastné meno, adresu, vek, dátum narodenia, 

❖ napísať krátky pozdrav a pohľadnicu. 

 

 

PREHĽAD  SPÔSOBILOSTÍ A FUNKCIÍ JAZYKA PRE ÚROVEŇ A1 

 V rámci primárneho vzdelávania sa v cudzích jazykoch rozvíjajú iba spôsobilosti 

a funkcie špecifikované v časti obsahový štandard v súlade s výkonovým štandardom 

v cudzom jazyku pre žiakov mladšieho školského veku. 

Spôsobilosti/ Kompetencie Funkcie 

Nadviazať kontakt v súlade 

s komunikačnou situáciou 

Upútať pozornosť, Pozdraviť, Odpovedať na 

pozdrav, Rozlúčiť sa, Poďakovať 

Vypočuť si a podať informácie Informovať sa, Začleniť informáciu 

Vybrať si z ponúkaných možností Identifikovať, Opísať,  Potvrdiť, Odmietnuť 

Vyjadriť svoj názor Vyjadriť svoj názor/ súhlas/ nesúhlas/ presvedčenie/ 

vzdor 

Vyjadriť svoju vôľu Vyjadriť svoje želania/ túžby 

Vyjadriť svoju schopnosť Vyjadriť vedomosti/ poznatky/zistenia/ neznalosť/ 

svoju schopnosť vykonať nejakú činnosť 

Vnímať a prejavovať svoje city Vyjadriť radosť z niečoho/ šťastie/ uspokojenie / 

smútok/ sympatie/ fyzickú bolesť 

Utešiť, podporiť/ dodať odvahu 

Vyjadriť očakávania a reagovať na 

ne 

Vyjadriť nádej/ sklamanie/ strach/ obavu/ ubezpečiť 

Vyjadriť úľavu/ spokojnosť/ nespokojnosť/ 

posťažovať sa 

Predstaviť svoje záľuby a vkus Vyjadriť , čo mám rád/ čo sa mi páči, čo uznávam 

Vyjadriť, že niekoho/ niečo nemám rád 

Vybrať z ponúknutých možností najobľúbenejšiu 

Reagovať vo vyhrotenej situácii Vyjadriť svoj hnev, zlú náladu 

Stanoviť, oznámiť a prijať 

pravidlá  

             alebo povinnosti 

Vyjadriť príkaz/ zákaz 

Získať povolenie/ súhlas 

Dať súhlas/ povoliť niečo 

Odmietnuť 

Zakázať 

Reagovať na nesplnenie pravidiel  

             alebo povinností 

Ospravedlniť sa 

Reagovať na príbeh alebo udalosť Vyjadriť záujem o niečo 

Vyjadriť záujem o to, čo niekto rozpráva 

Vyjadriť nezáujem 

Ponúknuť a reagovať na ponuku Žiadať od niekoho niečo 

Odpovedať na žiadosť 

Navrhnúť niekomu, aby niečo vykonal/ vykonali 

spoločne 

Ponúknuť pomoc 

Odpovedať na návrh niekoho iného 
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Reagovať na niečo, čo sa udialo  

             v minulosti 

Spomenúť si na niečo/ niekoho 

Vyjadriť, že som na niečo/ niekoho zabudol 

Pripomenúť 

Gratulovať 

Reagovať pri prvom stretnutí Predstaviť niekoho 

Predstaviť sa 

Reagovať na predstavenie niekoho 

Privítať 

Viesť korešpondenciu Začať/ Ukončiť krátku správu 

Vymieňať si názory, komunikovať  

              s niekým 

Začať rozhovor 

Ujať sa slova v rozhovore 

Vypracovať prezentáciu Uviesť tému, hlavnú myšlienku 

Oboznámiť s obsahom 

Rozviesť tému 

Porozprávať niečo Porozprávať príbeh 

 

OBSAHOVÝ  ŠTANDARD 

Spôsobilosť č. 1: Nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou 

Spôsobilosti Funkcie Príklady 

slovných spojení 

a viet 

Jazyk a jeho použitie 

Nadviazať kontakt 

v súlade s komunikačnou 

situáciou 

Pozdraviť Hello/ Hi 

Good morning/ 

good afternoon/ 

good evening 

Časovanie pomocného 

slovesa BYŤ (to be) 

v jednoduchom prítomnom 

čase 

Poďakovať 

sa 

Thank you/ 

Thanks 

That´s OK. 

Rozlúčiť sa Good night 

Goodbye/ Bye – 

Bye./ Bye 

 

Spôsobilosť č. 2: Vypočuť si a podať informácie 

Spôsobilosti Funkcie Príklady 

slovných 

spojení a viet 

Jazyk a jeho použitie 

Vypočuť si 

a podať 

informácie 

Informovať Are you 

a pupil? 

Is she your 

friend? 

Wher is my 

pen? 

Who is that? 

What is it? 

There is 

a schol. 

How many 

books are 

there? 

Časovanie pomocného slovesa BYŤ ( to 

be ) v jednoduchom prítomnom čase, 

tvorba otázky, záporu. 

Väzba THERE IS/ THERE ARE – 

oznamovacia veta, otázka, zápor. 

Opytovacie zámená – WHO, WHERE, 

WHAT, HOW MANY, WHICH? 

HOW,WHEN 
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Spôsobilosť č. 3: Vybrať si z ponúknutých možností 

Spôsobilosti Funkcie Príklady 

slovných 

spojení a viet 

Jazyk a jeho použitie 

Vybrať si 

z ponúknutých 

možností 

Identifikovať The red pen is 

on the table. 

I´m  nine years 

old. 

Neurčitý a určitý člen 

Predložky určujúce smer a miesto – 

ON, IN, AT, BETWEEN, NEXT TO, 

IN FRONT OF, BEHIND 

Základné číslovky : 0 - 100 

Opísať She has got 

long hair. 

He is tall. 

The house is 

big. 

Prídavné mená 

Sloveso HAVE  GOT  

v oznamovacej vete a otázke. 

 

Spôsobilosť č. 4: Vyjadriť svoj názor 

Spôsobilosti Funkcie Príklady slovných 

spojení a viet 

Jazyk a jeho použitie 

Vyjadriť svoj 

názor 

Vyjadriť 

svoj názor 

She is a nice girl. 

This is a good 

book. 

These flowers are 

beautiful. 

She is wearing 

a new dress. 

Ukazovacie zámená – THIS/THESE 

THAT/THOSE 

Jednotné a množné číslo pravidelných 

podstatných mien. 

Základné podstatné mená 

s nepravidelným tvorením množného 

čísla. 

Prítomný priebehový čas, tvorba 

otázky a záporu. 

 

 

Spôsobilosť č. 5: Vyjadriť svoju vôľu 

Spôsobilosti Funkcie Príklady slovných 

spojení a viet 

Jazyk a jeho použitie 

Vyjadriť svoju 

vôľu 

Vyjadriť svoje 

túžby 

 

He is writing a letter,  

now. 

 

 

Príslovky času 

NOW/TODAY 

 

 

Spôsobilosť č. 6: Vyjadriť svoju schopnosť 

Spôsobilosti Funkcie Príklady 

slovných 

spojení a viet 

Jazyk a jeho použitie 

Vyjadriť svoju 

schopnosť 

 

Vyjadriť svoju 

schopnosť vykonať 

nejakú činnosť 

 

I can swim. 

Can you speak 

English? 

I can´t  play  

the piano. 

Časovanie modálneho slovesa 

MÔCŤ/ VEDIEŤ (CAN) 

v prítomnom čase, tvorba otázky, 

záporu. 

Spojky BUT/OR 
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Spôsobilosť č. 7: Vnímať a prejavovať svoje city 

Spôsobilosti Funkcie Príklady 

slovných spojení 

a viet 

Jazyk a jeho použitie 

Vnímať 

a prejavovať svoje 

city 

Vyjadriť 

radosť 

z niečoho 

I´m happy. 

It´s perfect. 

It´s nice. 

Skrátené tvary a zápor  

pomocných slovies BYŤ/MAŤ 

(to be/ have got) 

Vyjadriť 

smútok 

I´m sad. 

They are 

unhappy. 

 

Spôsobilosť č. 9: Vyjadriť svoje záľuby 

Spôsobilosti Funkcie Príklady 

slovných 

spojení a viet 

Jazyk a jeho použitie 

Vyjadriť 

svoje záľuby 

Vyjadriť čo mám 

rád/ čo sa mi páči/ 

čo rád robím 

I love/ like 

Ensglish. 

I like reading. 

My Brother 

plays football. 

Jednoduchý prítomný čas 

základných plnovýznamových 

slovies, tvorba otázky a záporu, 

stiahnutý tvar. 

Väzba: LIKE + sloveso + ING 

Vyjadriť, že 

niekoho / niečo 

nemám rád 

I don´t  like 

reading books. 

He doesn´t  

like playing 

computer 

games. 

 

 

 

 

Spôsobilosť č. 11: Stanoviť a prijať pravidlá alebo povinnosti 

Spôsobilosti Funkcie Príklady slovných 

spojení a viet 

Jazyk a jeho použitie 

Stanoviť a prijať 

pravidlá alebo 

povinnosti 

Vyjadriť 

príkaz/ zákaz 

Open/Close the 

door. 

Don´t run/ talk. 

Sit down/ Stan dup. 

Listen. /Read./ Sing. 

/Come here. 

You can´t  jump 

here. 

Rozkazovací spôsob 

Modálne sloveso CAN – 

tvorba otázky a záporu. 

 

Spôsobilosť č.14: Ponúknuť a reagovať na ponuku  

Spôsobilosti Funkcie Príklady slovných 

spojení a viet 

Jazyk a jeho použitie 

Ponúknuť 

a reagovať na 

ponuku 

Žiadať od niekoho niečo Give me your 

exercise book, 

please. 

Rozkazovací spôsob. 

Osobné zámená. 
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Can I go to the 

toilet, please? 

Sloveso CAN 

v žiadosti. 

Spojené LET´S + 

sloveso. 

Zdvorilé ponuky vo 

forme otázky. 

Odpoveď na žiadosť Yes, OK. 

No, sorry. 

Navrhnúť niekomu, aby 

niečo vykonal 

Can you visit me 

today? 

Navrhnúť niekomu, aby 

sme spoločne niečo 

vykonali 

Let´s play. 

Ponúknuť pomoc Can I help you? 

Odpovedať na návrh 

niekoho iného 

OK, Yes , please. 

Thanks. 

No, thank you. 

 

 

 

Spôsobilosť č. 16: Reagovať pri prvom stretnutí 

Spôsobilosti Funkcie Príklady slovných 

spojení a viet 

Jazyk a jeho použitie 

Reagovať pri 

prvom stretnutí 

Predstaviť niekoho This is my friend 

Jane. 

She´s from 

England. 

They are working 

in  hospital. 

My mother´s 

name is Mia. 

Ukazovacie zámená. 

Privlastňovací pád. 

Privlastňovacie zámená. 

Jednoduchý prítomný 

a priebehový čas, tvorba otázky 

a záporu. 

Spojky „s“, „a“ (with, and). 

Predstaviť sa My name is Tina 

Jones. 

I´m/ I come from 

Slovakia. 

I live in a small 

town. 

Reagovať na 

predstavenie 

niekoho 

Hello. I am Jane. 

How are you?  

Fine, thanks.  And 

you? 

Privítať Welcome. 

Come in. 

 

Spôsobilosť č. 17: Viesť korešpondenciu 

Spôsobilosti Funkcie Príklady slovných spojení 

a viet 

Jazyk a jeho použitie 

Viesť 

korešpondenciu 

Začať krátku 

správu 

Hello/ Hi, Mary. 

How are you? 

Thank you for your letter. 

Jednoduchý prítomný 

čas. 
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Ukončiť krátku 

správu 

Bye, Amy. 

Love, John. 

 

Jednotlivé spôsobilosti budú rozvíjané v daných témach: 

1. téma: Rodina a spoločnosť 

2. téma: Ľudské telo, starostlivosť o zdravie 

3. téma: Vzdelávanie 

4. téma: Človek a príroda 

5. téma: Voľný čas a záľuby 

6. téma: Výživa a zdravie 

7. téma: Multikultúrna spoločnosť 

8. Obliekanie a móda 

9. Domov a bývanie 

 

POSTUPY  PRI  ROZVÍJANÍ  KOMUNIKAČNÝCH  JAZYKOVÝCH 

KOMPETENCIÍ 

Počúvanie s porozumením a ústny prejav ako primárna činnosť 

V počiatočných etapách je vyučovanie cudzieho jazyka zamerané na  nácvik 

správnej výslovnosti, budovanie aktívnej slovnej zásoby a komunikačných 

kompetencií. Rozvíjajú sa receptívne činnosti: počúvanie ako jazykový vzor a zdroj 

jazykových prostriedkov a produktívne činnosti, ústny prejav, v ktorom dôležitú úlohu 

zohráva reprodukčná fáza – rôzne druhy opakovania. Na začiatku výučby žiaci musia 

veľa počúvať. Každá cudzojazyčná rečová činnosť učiteľa by mala byť sprevádzaná 

jeho neverbálnymi komunikačnými prejavmi (mimika, gestikulácia, názorný,  napr. 

obrázkový materiál), mala by byť motivujúca, aby žiaci radi počúvali. Ústny prejav 

žiakov sa na tomto stupni realizuje väčšinou imitatívnou formou (opakovanie 

jazykových štruktúr, alebo len jednotlivých slov). 

Začiatky čítania a písania 

Počiatočný kontakt s písomnou formou cudzieho jazyka je vizuálny. Vychádza 

zo slovnej zásoby, ktorú si žiaci osvojili prostredníctvom počúvania. Nácvik čítania 

s porozumením má byť odstupňovaný – obrázky, slová, slovné spojenia, krátke vety. 

V počiatočnej fáze čítania žiaci čítajú slová, ktoré si už  osvojili (rozumejú im 

po vypočutí, vedia ich vyslovovať, poznajú ich konkrétny význam). V prvej etape sa 
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vytvára asociácia medzi zvukovou / hovorenou podobou slova a konkrétnou predstavou jeho 

významu (napr. obrázok). V začiatkoch čítania je k tejto predstave priradená písomná podoba 

slova a žiak ho číta sa naučenou správnou výslovnosťou s porozumením. Žiaci pokračujú 

v čítaní slovných spojení a jednoduchých viet. 

Žiaci začínajú písať po nácviku čítania slov, resp.  po fáze vizuálneho kontaktu 

s písomnou podobou známych slov. Písanie sa najskôr obmedzuje na odpisovanie slov. Pri 

písaní slovných spojení a jednoduchých viet pracujú žiaci pomocou modelového textu. Nácvik 

čítania a písania v cudzom jazyku musí byť veku primeraný a postupný, čo sa týka obsahu aj 

nárokov na žiaka. 

Metódy a formy práce 

Metódy vyučovania anglického jazyka v prvom a druhom ročníku majú svoje 

osobitosti. Prirodzenou činnosťou pre deti v tomto veku je hra. Hra ako základná metóda, ako 

organizovaná činnosť je súčasťou celej metodiky v rôznych modifikáciách. 

Metódy a formy práce sú založené na pozorovaní, počúvaní, imitácii a hre. Výučba je 

výrazne spojená s hudobnou, pohybovou, dramatickou a výtvarnou zložkou.  

V priamom procese výučby sa musia striedať dynamickejšie aktivity s kľudnejšími, 

obtiažnejšie, ktoré vyžadujú väčšiu sústredenú pozornosť s menej náročnými, napr. 

opakovanie, vyfarbovanie. 

Okrem  základnej metódy, ktorou je  organizovaná hra, sa využíva motivačné 

rozprávanie, demonštrácia , dramatizácia, metóda otázok a odpovedí. 

Učiteľ pri sprístupnení obsahu pojmov v anglickom jazyku používa názorné pomôcky 

napr. hračky, obrázky.  Nevyhnutná je aj častá motivácia pochvalou ako aj časté opakovanie 

učiva. 

 

Obsah vzdelávania 

Anglický jazyk – 1. ročník 

Časová dotácia: 2 hodina týždenne/66 hodín ročne 

Prehľad tematických celkov a ich obsahu, časová dotácia 

 

Temati

cké 

celky 

Témy Obsahový štandard Výkonový štandard Časov

á 

dotáci

a 
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R
o
d
in

a
 a

 s
p
o
lo

čn
o
sť

 
Ja a moja 

rodina 

(I and My 

Family) 

- My name is.../I´m... 

- základné farby 

- What´s your name? 

- How are you? 

- názvy členov rodiny: 

mother, father (mum, 

dad), sister, brother 

- his/her  

- predložky in, on, under 

(pasívne) 

- big, small, short, long 

- číslovky 1 - 10 

- Pozdravy 

- Are you...? (Peter, a boy, 

a girl,...)  

- she is, he is 

- How old are you? 

I´m....( years old) 

- predstaviť sa a pozdraviť sa 

- počítať do 10 

- vedieť sa opýtať základné 

osobné údaje (meno, ako sa 

máš, koľko máš rokov, kde 

bývaš) 

- pýtať sa na osoby 

- vedieť pomenovať členov 

rodiny a predstaviť ich 

- rozoznať osobné 

a privlastňovacie zámená ja-

môj, ty- tvoj, on- jeho, ona- 

jej 

- poznať základné farby 

12 
Ľ

u
d
sk

é 
te

lo
 Časti tela 

Parts of 

body 

hair/arm is/are... (časti 

tváre, 

niektoré časti tela a hlavy 

What colour? Point to..., 

Touch…  

- opísať seba a kamaráta 

(v 2.osobe)  

 -  pomenovať niektoré časti 

tela 

6 

V
zd

el
á
va

n
ie

 

My 

Classroom 

and My 

School 

- trieda, škola (chair, desk, 

window, blackboard, pen, 

book,...) 

- Sit down, stand up, 

listen, look, open, shut,... 

- What´s this? It´s a...  

- Is it a...? Yes,...No,...  

- How many? 

- 2 boys, 3 boxes, 4 girls, 

5 desk- - ---- základné 

geometrické tvary 

- poznať predmety v triede 

- pomenovať predmety vo 

svojej taške 

 pýtať na veci „Čo je to?“ a  

-odpovedať na otázku  

- pýtať sa na počet 

- pýtať sa usiťovacie otázky 

„Je to...?, „ Áno, je./ Nie, nie 

je.“ 

- používať množné číslo 

(pravidelné tvorenie) 

- poznať geometrické tvary 

14 

Č
lo

ve
k 

a
 

p
rí

ro
d
a

 Pets and 

animals 

-domáce zvieratká (pets) 

 - Is it a ...? Yes it is./ No 

it isn´t. 

- čísla do 20 

- opis zvierat 

- poznať a  pomenovať 

niektoré zvieratá na farme  

- opýtať sa usiťovacie otázky 

- vedieť opísať zviera 

- počítať do 20 

6 

V
o
ľn

ý 
ča

s 
a
 

zá
ľu

b
y 

My Toys  - hračky: train, car, doll, 

horse,...

  

- How many dolls have 

you got? I´ve got...  

- nové farby 

- I have got... 

- pomenovať hračky 

- použiť privlastňovacie 

zámeno moje a tvoje 

- používať sloveso mať v 1. 

osobe 

6 
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O
b
li

ek
a
n
ie

 a
 m

ó
d
a

 Clothes  

 

- oblečenie (jeans, T -

shirt, shoes,...)

  

- put on, take off 

- Put the hat on your 

head... 

- Please give me... 

- Thank you 

- Sorry 

-  pomenovať časti oblečenia 

- opísať oblečenie(akej farby,) 

- požívať slovesá týkajúce sa 

oblečenia ( obliecť si/ 

vyzliecť si) 

- požiadať o niečo, 

poďakovať 

6 
S
tr

a
vo

va
n
ie

 

Food 

(fruits, 

vegetable

s), 

shopping 

potraviny, zelenina, 

ovocie 

-Can I have ...? Yes, 

please. 

- Here you are. Thank 

you. 

- I like (my mother) 

- I don´t like (cats, long 

hair,...) 

 

- poznať potraviny (niektoré 

ovocie, zeleninu a nápoje 

- vedieť si vypýtať tovar 

v obchode  

- vyjadriť svoj názor, či to 

mám rád alebo nie 

8 

M
u
lt

ik
u
lt

ú
rn

a
 s

p
o
lo

čn
o
sť

 

Birthdays 

and 

Festivals 

(Easter, 

Christmas) 

 

 

Vianoce, Halloween, 

Valentine´s day

  

- narodeniny (birthday 

c

a

k

e

,  

candles)

H

a

p

p

y 

N

e

w

 

- želania; Merry 

Christmas and Happy 

New Year, Happy 

birthday 

- dance and sing, hop, 

jump,... 

- poznať viac druhov farieb 

- poznať tradície a zvyky ako 

sú Vianoce, Halloween, 

Valentine´s day v anglicky 

hovoriacich krajinách 

- rozumie pokynom 

8 

Výslovnosť 

Výslovnosť musí byť správna podľa noriem. Jednotlivé hlásky sa nacvičujú v kontexte, 

napr. koncové spoluhlásky (od začiatku treba zabrániť spodobovaniu), w (what,...), th [đ] - [θ], 

[∂], [r], [ć]. 
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Interkultúrne učenie sa 

• miesto vlastnej krajiny v porovnaní s krajinou cieľového jazyka 

• pozdravy, zdvorilostné frázy 

• niektoré sviatky a jedlá 

 

 

 

Čítanie 

Učiteľ zaraďuje občasné čítanie jednotlivých slov, ktoré sa neodlišujú v grafickej a zvukovej 

podobe, napr. dog. 

- multimediálne výukové CD ROM´s 

- obrazový demonštračný materiál (magnetické obrázky, karty, pexesá, maňušky a pod.) 

 

Anglický jazyk – 2. ročník 

Časová dotácia: 2 hodina týždenne/66 hodín ročne 

Prehľad tematických celkov a ich obsahu, časová dotácia 

 

Tematic

ký celok 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Časov

á 

dotáci

a 

R
o
d
in

a
 a

 s
p
o
lo

čn
o
sť

 

Moja 

rodina a 

ja 

(My family 

and Me ) 

- rodina( grandma, grandpa), 

uncle, aunt, cousin 

- my, your ( brother) 

- She has got/He has got... 

- his/ her hair 

- časti tela 

- farby 

- číslovky 

-Where do you live ? 

- pomenovať členov 

rodiny 

- opísať rodinu ( kto má 

aké vlasy, oči) 

- používať osobné 

a privlastňovacie zámená 

I-my, you-your, she-her, 

he-his 

- pomenovať časti tela 

- poznať farby a číslovky 

do 20 

8 

Č
lo

ve
k 

a
 p

rí
ro

d
a

 

 

Zvieratá 

(Animals) 

- zvieratá v ZOO a na farme 

- It´s brown. A horse is brown. 

- It´s got four legs. A horse has 

got four legs. 

- Have got/ has got 

- sloveso byť 

- poznať zvieratá na farme 

a v ZOO 

- vedieť ich opísať 

- používať sloveso mať aj 

v 3. osobe 

- používať sloveso byť 

v 1.2. a v 3. osobe 

8 

D
o

m
o
v 

a
 b

ýv
a
n
ie

 

Môj 

domov 

(My 

Home) 

- dom, byt , miestnosti 

- nábytok a veci v izbe – 

najpoužívanejšie výrazy ( table, 

lamp, chair, sofa, TV, 

cupboard..) 

- There is/ are .... 

- How many (rooms) are there?  

-predložky in/ on/ under 

- Where is it? It´s in/on/under 

- pomenovať izby v byte 

- opísať nábytok a veci 

v izbách 

- používať výrazy „Tam  

je/ tam sú...“ 

- odpovedať na otázku „ 

Koľko (izieb) je...?/  

- používať predložky v/ 

na/ pod 

10 
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- porozumieť a použivať 

frázu: „ Kde je to?“ 

- poznať a používať 

predložky 

S
tr

a
vo

va
n
ie

 

Jedlo 

(Food) 

- potraviny ( cheese, rice, fish...) 

- I like milk and I don´t like 

c

o

f

f

e

e 

- I want a/some... 

- Here you are. /Thank you. 

-Can I help you? /Yes, please 

- pomenovať potraviny 

- vyjadriť chute, názory 

- byť zdvorilý ponúknuť 

a poďakovať 

- ponúknuť pomoc 

6 

V
o
ľn

ý 

ča
s 

a
 z

á
ľu

b
y Voľný čas 

(Free 

time) 

- činnosti vo voľnom čase ( 

catch, climb, jump...) 

- I can/ I can´t.... 

- Can you swim...? 

- vyjadriť, čo viem robiť 

a čo neviem. 

- pomenovať činností vo 

voľnom čase 

10 

V
zd

el
á
va

n
ie

 

Denný 

režim 

(Daily 

routine) 

- dni v týždni 

- jednoduchý čas prítomný 

plnovýznamových slovies ( 

okrem 3. osoby jednotného 

čísla) 

 slovesá          . sleep/ wake up/ 

have breakfast, lunch.... 

- miestnosti v škole a veci: 

music room, classroom... 

What´s this?/ It´s.... 

- opísať svoj deň a týždeň, 

čo robím  

- používať prítomný čas 

jednoduchý ( okrem 3. 

osoby jednot. čísla) 

- pomenovať miestnosti 

a veci v škole 

- používať frázu: Čo je 

toto?/ To je.... 

10 

R
o
d
in

a
 a

 

sp
o
lo

čn
o
sť

 Moji 

priatelia 

(My 

friends) 

- pocity: cold, happy, thirsty...  

- Who´s this? She´s/he´s... 

Are you...? Yes, I am./ No, I´m 

not. 

- farby 

- časti tela 

- vyjadriť svoj pocit 

- predstaviť kamaráta 

- opísať kamaráta 

- opakovať farby a časti 

tela 

 

6 

M
u
lt

ik
u
lt

ú
r.

 

sp
o
lo

čn
o
sť

 

Narodenin

y 

a festivaly, 

Veľká noc 

a Vianoce 

(Birthdays 

and 

Festivals 

Easter, 

Christmas

) 

Veľká noc, Vianoce, Halloween, 

Valentine´s day

  

- narodeniny (birthday cake,  

candles)

H

a

p

p

y 

N

e

w

 

- želania; Merry Christmas 

and Happy New Year, 

Happy birthday 

- dance and sing, hop, 

jump,... 

 

8 
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- Are you six or seven? I´m 

seven.

  

- Are you 7? Yes, I am. No, 

I´m not. 

 

Výslovnosť 

Aj v druhom ročníku sa pokračuje s dôsledným nácvikom správnej výslovnosti. Jednotlivé 

hlásky sa nacvičujú v kontexte, napr. th [đ] - [θ] - this - thin; [I] sit - [i:] seat; [∂υ] - go, don´t; 

[ju:] - new; [∂:] dirty; a pod. 

Interkultúrne učenie sa 

• mená (typické anglické mená, anglické ekvivalenty niektorých slovenských mien, 

koncovky ženských priezvisk  Ms Miller - pani Millerová) 

• určenie miesta (na strome - on the tree, na ihrisku - in the playground) 

• škola (informatívne - zvláštnosti anglických škôl, napr. školská uniforma a pod.) 

• dopravné prostriedky (boat, underground, double-decker) 

Čítanie 

Učiteľ zaraďuje občasné čítanie jednotlivých slov, ktoré sa neodlišujú v grafickej a zvukovej 

podobe, napr. dog. 

Písanie 

V 2. ročníku učiteľ zaraďuje písanie jednotlivých slov zo slovnej zásoby. 

 

Učebné zdroje 

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

- odborné publikácie k daným témam 

- webové stránky, ktoré sú venované výučbe anglického jazyka 

- materiálno-technické a didaktické prostriedky, ktoré má naša škola k dispozícií 

- učebnice, pracovné zošity 

- metodická príručka 

- dvojjazyčné slovníky 
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- obrázkové slovníky 

- multimediálne výukové CD ROM´s 

- obrazový demonštračný materiál (magnetické obrázky, karty, pexesá, maňušky a pod.) 

 

Medzipredmetové vzťahy 

Sú nevyhnutnou súčasťou vzdelávania, pretože zabezpečujú komplexnosť vzdelávania, 

využívanie aplikačných súvislostí a riešenie problémov, situácií a javov v logickom celku. 

Vyučovací predmet anglický jazyk je spojený s ostatnými vyučovacími predmetmi. Učivo sa 

prelína s učivom slovenského jazyka. Ďalším predmetom je výtvarná a hudobná výchova, do 

vyučovacích hodín sú zaraďované angloamerické pesničky, ako populárne, tak aj tradičné, 

napr. vianočné koledy. Hudba je zároveň využívaná na výchovu k tolerancii iných kultúr, napr. 

afroamerická hudba. 

 

HODNOTENIE 

Hodnotenie predmetu 

Pri hodnotení predmetu vychádzame s Metodického pokynu č. 22/2011 s platnosťou od 1. mája 

2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. Anglický jazyk v 1. a 2. ročníku hodnotíme slovne 

a v 3. a 4. ročníku klasifikujeme známkou. Hodnotiť žiaka a následne klasifikovať musíme 

komplexne, na princípe individuálneho prístupu k osobnosti. Klasifikáciu môžeme obohatiť aj 

o slovné hodnotenie nasledovne: 

 

1. Very good! / Veľmi dobré. 

2. Good! / Dobré. 

3. Good but you could do better! Dobré, ale môže to byť lepšie. 

4. Try harder you can do it! Usiluj sa viac.  

 

Vo vyučovaní učiteľ sleduje prírastok vedomostí žiakov  cez ich ústny prejav, projektové práce 

a práce vo dvojiciach a skupinách. Hodnotenie zohľadňuje žiakove vyjadrovacie schopnosti, 

kreativitu a rečové zručnosti a tým uspokojuje prirodzenú potrebu informovať sa o vlastnom 

pokroku. Učiteľ vyberá také formy hodnotenia, aby sa nedotkli osobnosti dieťaťa a vedie 

žiakov k správnemu sebahodnoteniu a k hodnoteniu spolužiakov. 

Pri hodnotení a klasifikácii žiaka posudzujeme získané kompetencie v súlade so školským 

vzdelávacím programom. Hodnotenie musí mať motivačnú funkciu. 

Hodnotíme a klasifikujeme: 
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- komunikačné zručnosti v jazyku (v potrebnej miere) 

- jazykové schopnosti 

- manuálne zručnosti a ich využitie 

Pri veľkých písomných prácach (ktoré sú po každom tematickom celku a jednu záverečnú na 

konci školského roka) sa riadime podľa nasledovnej stupnice: 

100 – 90 % - 1 

  89 – 75 % - 2 

  74 – 50 % - 3 

  49 – 25 % - 4 

  24 –   0 % - 5 

Tieto písomné práce sú zamerané hlavne na fonetickú stránku jazyka (spoznať slovo), tiež na 

grafickú stránku (napísať gramaticky správne slovo) a tiež vedieť si prečítať jednoduché otázky 

a na ne správne reagovať (môže byť aj jedným slovom).  

V počiatočnej fáze učenia sa cudzieho jazyka v primárnom vzdelávaní má hodnotenie žiakov 

predovšetkým motivačnú a formatívnu funkciu.  

Žiaci tiež zhotovujú projekty, ktoré sú hodnotené ústne, ale podľa zváženia vyučujúceho môžu 

byť ohodnotené aj známkou, ak sú splnené nasledovné kritériá:  

• splnenie cieľa projektu, 

• prezentácia projektu, 

• používanie správnej terminológie, 

• estetický vzhľad. 

Za každý sledovaný jav žiak (skupina) môže získať 2 body, spolu 8 bodov. Stupnica je 

nasledovná: 

8 - 7 bodov výborný, 

6 - 5 bodov chválitebný, 

4 - 3 body dobrý, 

2 - 1 bod dostatočný 

Obsah hodnotenia 

Počúvanie s porozumením: hodnotia sa rôzne čiastkové spôsobilosti - rozlišovanie a 

porovnávanie hlások, slabík a slov, porovnávanie významu viet na základe ich intonácie. Úlohy 

vhodné pre žiakov tohto veku sú také, ktoré im umožňujú demonštrovať pochopenie 
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prostredníctvom neverbálnych prostriedkov (označovanie a spájanie obrázkov, vyfarbovanie, 

kreslenie). 

Ústny prejav: úlohy, ktoré sú určené na hodnotenie ústneho prejavu, musia byť realistické, 

zmysluplné. Žiacke prehovory v cudzom jazyku sa nemajú hodnotiť izolovane, ale majú byť 

vnímané v kontexte situácie. Dôraz sa kladie na splnenie komunikačného zámeru. Osobitnú 

pozornosť je potrebné venovať správnej výslovnosti a náležitej intonácii.  

Čítanie s porozumením: hodnotia sa čiastkové spôsobilosti čítania (napr. rozlišovanie a 

porovnávanie písomnej formy slov, hľadanie konkrétnych slov alebo informácií v texte, čítanie 

krátkych textov s porozumením).  

Písaný prejav: úlohy určené na hodnotenie písania by mali odzrkadľovať aktivity v triede. 

Žiaci odpisujú slová a krátke vety, neskôr aj krátke odseky; nakoniec píšu vlastné vety a krátke 

odseky. Úlohy musia byť autentické a pre žiakov zaujímavé (napísanie zoznamu potravín, ktoré 

treba kúpiť, napísať krátke vety o sebe a pod.).  

SPÔSOBY HODNOTENIA: 

Hodnotenie učiteľom: ústnou formou alebo písomnou formou: ich cieľom je ohodnotiť 

vedomosti žiaka a jeho spôsobilosti, pomáhať učiteľom aj žiakom monitorovať pokrok žiaka v 

učení. Forma a obsah hodnotenia by mali reflektovať skúsenosti detí z vyučovania (typy úloh 

sú žiakom známe z vyučovacieho procesu).  

Hodnotenie spolužiakmi: má mať motivačnú funkciu, viesť žiakov k väčšej vzájomnej 

tolerancii a naučiť ich všímať si pozitíva práce spolužiakov, čo môže pozitívne ovplyvniť 

atmosféru v triede, pretože žiaci sa učia rešpektovať jeden druhého.  

Sebahodnotenie: rozvíja kognitívne spôsobilosti žiaka, ako je napríklad monitorovanie 

vlastného pokroku v učení, uvedomovanie si svojich schopností, štýlov učenia a kladenia si 

vlastných cieľov. Proces hodnotenia prebieha zo začiatku v materinskom jazyku. Medzi 

najčastejšie metódy sebahodnotenia patria: portfólio, dotazníky, rozhovory s učiteľom a 

denníky. Portfólio obsahuje sebahodnotiace záznamy, hodnotenie učiteľom a zbierku prác, 

ktoré žiak vytvorí počas určitého obdobia. Súčasťou portfólia môžu byť písomné práce, kresby, 

projekty, výsledky testov a pod., ktoré si do portfólia vyberá žiak podľa vlastného uváženia.  

 

Hodnotenie žiakov s výchovno-špeciálnymi potrebami 

Pri hodnotení žiakov so zdravotným znevýhodnením postupujeme podľa Metodického pokynu 

č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy – príloha č. 2.  Pri určení metód a foriem práce 
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hodnotenia týchto žiakov sa riadime odporúčaniami poradenských zariadení. Integrovaní žiaci 

sú vzdelávaní podľa individuálneho vzdelávacieho programu a plánu. Žiakov s poruchami 

učenia hodnotíme iným spôsobom (s prihliadnutím na ich špecifické poruchy učenia).Výkon, 

ale najmä snahu na hodine, pri príprave oceníme (chválime, verbálne, neverbálne – súhlasným 

prikývnutím, úsmevom ), pretože to pôsobí vysoko pozitívne, povzbudzuje k ďalšiemu úsiliu. 

Slabší výkon nekritizujeme, nezosmiešňujeme. 

Títo žiaci sú hodnotení rovnakou stupnicou, ale úlohy, testy, previerky nižšej náročnosti a žiak 

má vyššiu časovú dotáciu 

Predmetom sa prelínajú tieto prierezové témy: 

           Osobnostný a sociálny rozvoj  

Environmentálna výchova  

Multikultúrna výchova  

Mediálna výchova  

Dopravná výchova  

Ochrana života a zdravia  

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra  

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti  
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VZDELÁVACIA  OBLASŤ  MATEMATKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI 

 

UČEBNÉ OSNOVY MATEMATIKA 

 

Názov predmetu MATEMATIKA 

Časový rozsah výučby Podľa učebného plánu ISCED 1 pre 1. – 4. ročník 

Škola Základná škola s materskou školou,  Jur nad Hronom 

284 

Názov školského vzdelávacieho 

programu 

Škola pre každého 

Stupeň vzdelania Primárne vzdelanie ISCED 1 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský jazyk 

Druh predmetu Povinný základný predmet 

Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 

Ročník Prvý, Druhý, Tretí,  Štvrtý 

Vyučujúca Mgr. Mária Vetorová, Mgr. Ingrid Modrovičová 

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný 

vzdelávací predmet. 

Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav. Štandardy 

predmetu sú uvedené v príslušnom ŠVP zverejnené na adrese www.minedu.sk alebo 

www.statpedu.sk v sekcii Štátny vzdelávací program. 

 

MATEMATIKA        3. ROČNÍK  132 h 
NÁZOV TEMATICKÉHO CELKU SKRATKA 

TC 

POČET 

HODÍN 

Opakovanie učiva 2. ročníka   OPA 18 h                                     

Násobenie a delenie v obore násobilky NAD 33 h 

Vytváranie prirodzených čísel v obore do 10 000      VPC 26 h 

Geometria a meranie   GEO 26 h 

Riešenie aplikač. úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické 

mat. myslenie   

RAU 29 h 

https://skvp.iedu.sk/group/guest/skvp/-/skvp/www.minedu.sk
https://skvp.iedu.sk/group/guest/skvp/-/skvp/www.statpedu.sk


190 

 

 

 

 

MATEMATIKA         4. ROČNÍK  132 h 

NÁZOV TEMATICKÉHO CELKU SKRATKA 

TC 

POČET 

HODÍN 

Násobenie a delenie prirodzených čísel   NAD 43 h 

Sčítanie a odčítanie v obore do 10 000   SAO 38 h 

Geometria a meranie    GEO 29 h 

Riešenie aplikač. úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické 

mat. myslenie   

RAU 22 h 
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UČEBNÉ OSNOVY INFORMATIKA 

 

 

Názov predmetu INFORMATIKA 

Časový rozsah výučby Podľa učebného plánu ISCED 1 pre 1. – 4. ročník 

Škola Základná škola s materskou školou,  Jur nad Hronom 

284 

Názov školského vzdelávacieho 

programu 

Škola pre každého 

Stupeň vzdelania Primárne vzdelanie ISCED 1 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský jazyk 

Druh predmetu Povinný základný predmet   3. – 4. ročník 

Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 

Ročník Tretí,  Štvrtý 

Vyučujúca Mgr. Soňa Nováková 

 

Učebné osnovy pre tretí a štvrtý ročník sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP 

pre príslušný vzdelávací predmet. Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, 

bez ďalších úprav. Štandardy predmetu sú uvedené v príslušnom ŠVP zverejnené na adrese 

www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii Štátny vzdelávací program. 

 

Informatika         3. ROČNÍK  33 h 

NÁZOV TEMATICKÉHO CELKU SKRATKA TC POČET HODÍN 

Softvér a hardvér SH 4 h 

Reprezentácie a nástroje RN 18 h 

Komunikácia a spolupráca KS 9 h 

Algoritmické riešenie problémov ARP 5 h 

Informačná spoločnosť IS 4 

 

 

 

https://skvp.iedu.sk/group/guest/skvp/-/skvp/www.minedu.sk
https://skvp.iedu.sk/group/guest/skvp/-/skvp/www.statpedu.sk
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Informatika         4. ROČNÍK  33 h 

NÁZOV TEMATICKÉHO CELKU SKRATKA TC POČET HODÍN 

Softvér a hardvér SH 4 h 

Reprezentácie a nástroje RN 18 h 

Komunikácia a spolupráca KS 9 h 

Algoritmické riešenie problémov ARP 5 h 

Informačná spoločnosť IS 4 
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VZDELÁVACIA OBLASŤ ČLOVEK A PRÍRODA 

 

UČEBNÉ OSNOVY PRVOUKA 

 

Názov predmetu PRVOUKA   

Časový rozsah výučby Podľa učebného plánu ISCED 1 pre 1. – 4. ročník 

Škola Základná škola s materskou školou,  Jur nad Hronom 

284 

Názov školského vzdelávacieho 

programu 

Škola pre každého 

Stupeň vzdelania Primárne vzdelanie ISCED 1 

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský jazyk 

Druh predmetu Povinný základný predmet 

Vzdelávacia oblasť Človek a príroda 

Ročník Prvý, Druhý 

Vyučujúca Mgr. Vetorová Mária 

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný 

vzdelávací predmet. Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších 

úprav. Štandardy predmetu sú uvedené v príslušnom ŠVP zverejnené na adrese 

www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii Štátny vzdelávací program. 

 

 

 

 

 

 

 

https://skvp.iedu.sk/group/guest/skvp/-/skvp/www.minedu.sk
https://skvp.iedu.sk/group/guest/skvp/-/skvp/www.statpedu.sk
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UČEBNÉ OSNOVY PRÍRODOVEDA 

 

Názov predmetu PRÍRODOVEDA 

Časový rozsah výučby Podľa učebného plánu ISCED 1 pre 1. – 4. ročník 

Škola Základná škola s materskou školou,  Jur nad Hronom 

284 

Názov školského vzdelávacieho 

programu 

Škola pre každého 

Stupeň vzdelania Primárne vzdelanie ISCED 1 

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský jazyk 

Druh predmetu Povinný základný predmet 

Vzdelávacia oblasť Človek a príroda 

Ročník Tretí, Štvrtý 

Vyučujúca Mgr. Modrovičová Ingrid 

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný 

vzdelávací predmet. Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších 

úprav. Štandardy predmetu sú uvedené v príslušnom ŠVP zverejnené na adrese 

www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii Štátny vzdelávací program. 

Posilnenie časovej dotácie o 1 vyučovaciu hodinu  v 3.ročníku bude meniť kvalitu výkonu 

v týchto oblastiach: 

 

 

 

 

 

Rastliny a huby ✓  

Živočíchy ✓  

Človek ✓  

Neživá príroda a skúmanie prírodných javov ✓  

https://skvp.iedu.sk/group/guest/skvp/-/skvp/www.minedu.sk
https://skvp.iedu.sk/group/guest/skvp/-/skvp/www.statpedu.sk
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UČEBNÉ OSNOVY PRÍRODOVEDA pre 3. a 4. ročník 

CHARAKTERISTIKA     PREDMETU 

Vzdelávací štandard predmetu je konštruovaný tak, aby si žiaci postupne 

systematizovali poznatky o prírode, ktoré nadobudli spontánnym učením, pričom najskôr sa 

sústredia na opis pozorovaných skutočností, rozvíjajú si pozorovacie a kategorizačné 

spôsobilosti. Neskôr sa sústredia na rozširovanie poznania tým, že sa snažia skúmať fungovanie 

vybraných prírodných javov. 

Rozvíjané sú spôsobilosti potrebné pre objektívne skúmanie sveta a vyhľadávanie 

informácií v rôznych druhoch sekundárnych zdrojov. Učiteľ vedie žiakov do situácií, v ktorých 

je ich úlohou vyjadrovať aktuálne poznanie, diskutovať s vrstovníkmi o vysvetleniach 

pozorovaných skutočností. Zároveň poskytuje žiakom dostatok času na skúmanie situácií a 

javov tak, aby sami získali nové poznanie, ktoré je funkčne začlenené v ich aktuálnom systéme 

vedomostí. Učiteľ usmerňuje žiakov, ktorých úlohou je samostatne tvoriť nové poznatky 

vlastnou bádateľskou činnosťou. Prírodoveda vedie žiakov k premýšľaniu, skúmaniu, hľadaniu 

informácií, zvažovaniu, usudzovaniu a k tvorbe záverov, ktoré sú argumentačne podložené, či 

už minulou a aktuálnou skúsenosťou, alebo inak získavanými objektívnymi informáciami. 

CIELE PREDMETU 

Cieľom prírodovedy je rozvoj prírodovednej gramotnosti žiakov. Prírodoveda rozvíja 

vo vzájomnej súčinnosti všetky tri zložky prírodovednej gramotnosti: 

❖ žiacke aktuálne poznanie (prírodovedné pojmy, koncepty); 

❖ poznávacie procesy žiaka potrebné pri úprave aktuálnych a tvorbe nových 

prírodovedných poznatkov (rozvíja induktívne poznávanie žiaka); 

❖ špecifické prírodovedné postoje, ktoré vedú žiaka k uvedomelému využívaniu 

vedomostí. 

❖ Žiaci: 

❖ spoznávajú životné prostredie a pozorujú zmeny, ktoré sa v ňom dejú, 

❖ vyjadrujú svoje predstavy o javoch slovom a obrazom, diskutujú o svojich 

aktuálnych predstavách, 

❖ argumentujú a menia svoje naivné predstavy a vysvetlenia vplyvom 

argumentácie a/alebo vlastného bádania, 

❖ samostatne vyhľadávajú informácie v rôznych informačných zdrojoch a vo 

vybraných prírodovedných témach vedú veku primeranú a úrovni poznania zodpovedajúcu 

diskusiu, 
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❖ pozorujú detaily prírodných objektov a prírodných javov a na ich základe 

rozvíjajú svoje aktuálne poznanie, 

❖ kategorizujú prírodné objekty na základe pozorovateľných znakov, 

❖ identifikujú faktory (premenné), ktoré vplývajú na priebeh pozorovaných 

či skúmaných situácií a javov, 

❖ experimentujú so zmenami podmienok a vyslovujú závery z vlastného 

bádania, 

❖ vytvárajú si vlastné poznámky z prírodovednej aktivity a uvedomujú si 

ich význam pri tvorbe záveru zo zrealizovanej činnosti, 

❖ majú osvojené základné prírodovedné pojmy, pričom ich vzájomne 

prepájajú a vytvárajú vysvetlenia, 

❖ odlišujú vedeckú terminológiu od bežnej, hovorovej komunikácie, 

❖ chápu význam výsledkov vedy pre každodenný život a objektívne 

posudzujú pozitívne a negatívne vplyvy vedy a technológií na prírodu a celkové životné 

prostredie, 

❖ citlivo pristupujú k živej prírode, 

❖ majú tendenciu vytvárať vysvetlenia, 

❖ dokážu meniť svoje predstavy o skutočnosti, ak sú ovplyvňované 

logickou argumentáciou. 

 

  PRÍRODOVEDA       4.ROČNÍK  66 h 

NÁZOV TEMATICKÉHO CELKU SKRATKA TC POČET HODÍN 

Opakovanie OPA   1  h 

Sily                                           SIL 10  h 

Vesmír                                        VES   6  h 

Jednoduché stroje                       JES   6  h 

Živočíchy                                  ZIV 20 h 

Voda                                          VOD 11 h 

Rastliny                                      RAS 12 h 
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VZDELÁVACIA OBLASŤ  ČLOVEK  A SPOLOČNOSŤ 

UČEBNÉ OSNOVY VLASTIVEDA 

Názov predmetu VLASTIVEDA 

Časový rozsah výučby Podľa učebného plánu ISCED 1 pre 1. – 4. ročník 

Škola Základná škola s materskou školou,  Jur nad Hronom 

284 

Názov školského vzdelávacieho 

programu 

Škola pre každého 

Stupeň vzdelania Primárne vzdelanie ISCED 1 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský jazyk 

Druh predmetu Povinný základný predmet 

Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť 

Ročník Tretí, Štvrtý 

Vyučujúca Mgr. Soňa Nováková 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný 

vzdelávací predmet. Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších 

úprav. Štandardy predmetu sú uvedené v príslušnom ŠVP zverejnené na adrese 

www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii Štátny vzdelávací program. 

Vlastiveda        3. ROČNÍK  33 h 
NÁZOV TEMATICKÉHO CELKU SKRATKA TC POČET HODÍN 

Ako sa vyznať vo svojom okolí AVSO 6 h                                     

Objavujeme Slovensko OS 7 h 

Spoznávame dejiny      SD 11 h 

Naše starobylé pamiatky a ich krása NSPK 9 h 

 

https://skvp.iedu.sk/group/guest/skvp/-/skvp/www.minedu.sk
https://skvp.iedu.sk/group/guest/skvp/-/skvp/www.statpedu.sk
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Vlastiveda        4. ROČNÍK  66 h 
NÁZOV TEMATICKÉHO CELKU SKRATKA TC POČET HODÍN 

Krajina v ktorej žijem KKŽ 12 h                                     

Mestá a dediny MD 6 h 

Cestujeme z Bratislavy do Košíc SD 7 h 

Zaujímavosti zo SR ZS 5 h 

Tradície a zvyky na Slovensku TZS 13 h 

V súlade s prírodou SP 23 h 
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VZDELÁVACIA OBLASŤ  ČLOVEK A SVET PRÁCE 

 

UČEBNÉ OSNOVY PRACOVNÉ  VYUČOVANIE 

 

Názov predmetu PRACOVNÉ VYUČOVANIE 

Časový rozsah výučby Podľa učebného plánu ISCED 1 pre 1. – 4. ročník 

Škola Základná škola s materskou školou,  Jur nad Hronom 

284 

Názov školského vzdelávacieho 

programu 

Škola pre každého 

Stupeň vzdelania Primárne vzdelanie ISCED 1 

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský jazyk 

Druh predmetu Povinný základný predmet 

Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce 

Ročník Tretí, Štvrtý 

Vyučujúca Mgr. Vetorová Mária 

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný 

vzdelávací predmet. Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších 

úprav. Štandardy predmetu sú uvedené v príslušnom ŠVP zverejnené na adrese 

www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii Štátny vzdelávací program. 

 

 

 

 

https://skvp.iedu.sk/group/guest/skvp/-/skvp/www.minedu.sk
https://skvp.iedu.sk/group/guest/skvp/-/skvp/www.statpedu.sk
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VZDELÁVACIA OBLASŤ  ČLOVEK  A HODNOTY 

 

UČEBNÉ OSNOVY ETICKÁ  VÝCHOVA 

 

Názov predmetu ETICKÁ VÝCHOVA 

Časový rozsah výučby Podľa učebného plánu ISCED 1 pre 1. – 4. ročník 

Škola Základná škola s materskou školou,  Jur nad Hronom 

284 

Názov školského vzdelávacieho 

programu 

Škola pre každého 

Stupeň vzdelania Primárne vzdelanie ISCED 1 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský jazyk 

Druh predmetu Povinný základný predmet 

Vzdelávacia oblasť Človek a hodnoty 

Ročník Prvý, Druhý, Tretí, Štvrtý 

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný 

vzdelávací predmet. Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších 

úprav. Štandardy predmetu sú uvedené v príslušnom ŠVP zverejnené na adrese 

www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii Štátny vzdelávací program. 

 

 

 

 

  ETICKÁ VÝCHOVA       1. ROČNÍK  33 h 

NÁZOV TEMATICKÉHO CELKU SKRATKA TC POČET HODÍN 

Postoje a spôsobilosti v  medziľudských vzťahoch   PSV 7 h 

Prvky prosociálneho správania         PPS 10 h 

Ľudská dôstojnosť           LUD  6 h 

Pozitívne hodnotenie iných      PHI  5 h 

Naša rodina      NAR  5 h 

https://skvp.iedu.sk/group/guest/skvp/-/skvp/www.minedu.sk
https://skvp.iedu.sk/group/guest/skvp/-/skvp/www.statpedu.sk
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  ETICKÁ VÝCHOVA       2. ROČNÍK  33 h 

NÁZOV TEMATICKÉHO CELKU SKRATKA TC POČET HODÍN 

Postoje a spôsobilosti v  medziľudských vzťahoch   PSV 7 h 

Tvorivosť         TVO 7 h 

Iniciatíva           INI  7 h 

Vyjadrovanie citov VYC  7 h 

 Naša trieda NAT  5 h 

  ETICKÁ VÝCHOVA      3. ROČNÍK  33 h 

NÁZOV TEMATICKÉHO CELKU SKRATKA TC POČET HODÍN 

Postoje a spôsobilosti v  medziľudských vzťahoch   PSV 5 h 

Vcítenie sa do prežívania oných – empatia              PPS 8 h 

Riešenie konfliktov-výchova k zmierlivosti         LUD  5 h 

Pomoc, darovanie, delenie sa                           PHI  8 h 

Naša škola         NAS  7 h 

  ETICKÁ VÝCHOVA     4. ROČNÍK  33 h 

NÁZOV TEMATICKÉHO CELKU SKRATKA TC POČET HODÍN 

Postoje a spôsobilosti v  medziľudských vzťahoch   PSV 8 h 

Reálne a zobrazené vzory     RZV 6 h 

Rozvoj tvorivosti a iniciatívy      RTI  6 h 

Dohovor o právach dieťaťa      DPD  6 h 

Náš región – naša vlasť      NAR  7 h 
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UČEBNÉ OSNOVY NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA 

 

Názov predmetu NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA 

Časový rozsah výučby Podľa učebného plánu ISCED 1 pre 1. – 4. ročník 

Škola Základná škola s materskou školou,  Jur nad Hronom 

284 

Názov školského vzdelávacieho 

programu 

Škola pre každého 

Stupeň vzdelania Primárne vzdelanie ISCED 1 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský jazyk 

Druh predmetu Povinný základný predmet 

Vzdelávacia oblasť Človek a hodnoty 

Ročník Prvý, Druhý, Tretí, Štvrtý 

Vyučujúci Mgr. Trnavský Ľubomír, Mgr. Garajová Zita 

 

Náboženská výchova/náboženstvo – Evanjelická cirkev a. v.  

Náboženská výchova/náboženstvo – Katolícka cirkev  

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný 

vzdelávací predmet. Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších 

úprav. Štandardy predmetu sú uvedené v príslušnom ŠVP zverejnené na adrese 

www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii Štátny vzdelávací program. 

 

 

https://skvp.iedu.sk/group/guest/skvp/-/skvp/www.minedu.sk
https://skvp.iedu.sk/group/guest/skvp/-/skvp/www.statpedu.sk
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VZDELÁVACIA OBLASŤ  UMENIE  A  KULTÚRA 

 

UČEBNÉ OSNOVY HUDOBNÁ   VÝCHOVA 

 

Názov predmetu HUDOBNÁ  VÝCHOVA 

Časový rozsah výučby Podľa učebného plánu ISCED 1 pre 1. – 4. ročník 

Škola Základná škola s materskou školou,  Jur nad Hronom 

284 

Názov školského vzdelávacieho 

programu 

Škola pre každého 

Stupeň vzdelania Primárne vzdelanie ISCED 1 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský jazyk 

Druh predmetu Povinný základný predmet 

Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra 

Ročník Prvý, Druhý, Tretí, Štvrtý 

Vyučujúca Mgr. Turčanová Marta 

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný 

vzdelávací predmet. Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších 

úprav. Štandardy predmetu sú uvedené v príslušnom ŠVP zverejnené na adrese 

www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii Štátny vzdelávací program. 

 

 

 

 

https://skvp.iedu.sk/group/guest/skvp/-/skvp/www.minedu.sk
https://skvp.iedu.sk/group/guest/skvp/-/skvp/www.statpedu.sk
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UČEBNÉ OSNOVY VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

 

Názov predmetu VÝTVARNÁ  VÝCHOVA 

Časový rozsah výučby Podľa učebného plánu ISCED 1 pre 1. – 4. ročník 

Škola Základná škola s materskou školou,  Jur nad Hronom 

284 

Názov školského vzdelávacieho 

programu 

Škola pre každého 

Stupeň vzdelania Primárne vzdelanie ISCED 1 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský jazyk 

Druh predmetu Povinný základný predmet 

Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra 

Ročník Prvý, Druhý, Tretí, Štvrtý 

Vyučujúca Mgr. Mária Vetorová 

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný 

vzdelávací predmet. Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších 

úprav. Štandardy predmetu sú uvedené v príslušnom ŠVP zverejnené na adrese 

www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii Štátny vzdelávací program. 

 

 

 

 

 

https://skvp.iedu.sk/group/guest/skvp/-/skvp/www.minedu.sk
https://skvp.iedu.sk/group/guest/skvp/-/skvp/www.statpedu.sk
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VZDELÁVACIA OBLASŤ  ZDRAVIE  A POHYB 

 

UČEBNÉ OSNOVY TELESNÁ   A ŠPORTOVÁ  VÝCHOVA 

 

Názov predmetu TELESNÁ A ŠPORTOVÁ  VÝCHOVA 

Časový rozsah výučby Podľa učebného plánu ISCED 1 pre 1. – 4. ročník 

Škola Základná škola s materskou školou,  Jur nad Hronom 

284 

Názov školského vzdelávacieho 

programu 

Škola pre každého 

Stupeň vzdelania Primárne vzdelanie ISCED 1 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský jazyk 

Druh predmetu Povinný základný predmet 

Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb 

Ročník Prvý, Druhý, Tretí, Štvrtý 

Vyučujúca Mgr. Modrovičová Ingrid 

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný 

vzdelávací predmet. Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších 

úprav. Štandardy predmetu sú uvedené v príslušnom ŠVP zverejnené na adrese 

www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii Štátny vzdelávací program. 

 

  TELESNÁ a ŠPORTOVÁ VÝCHOVA   

1.-2.ROČNÍK 

 66 h 

NÁZOV TEMATICKÉHO CELKU SKRATKA TC POČET 

HODÍN 

Zdravie a zdravý životný štýl                                                                                ZZS   1 h 

Základné pohybové  zručnosti                                                              ZPZ 22 h 

Manipulačné, prípravné a športové hry                                               MSH 19 h 

https://skvp.iedu.sk/group/guest/skvp/-/skvp/www.minedu.sk
https://skvp.iedu.sk/group/guest/skvp/-/skvp/www.statpedu.sk
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Hudobno-pohybové a tanečné činnosti                                                     HPC    9 h  

Psychomotorické a zdravotne orientované cvičenia a hry                       PCH    8 h 

Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti                                     AVP    6 h 

Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť                                            TPV    1 h 

 

 

  TELESNÁ a ŠPORTOVÁ VÝCHOVA   

3.-4.ROČNÍK 

 66 h 

NÁZOV TEMATICKÉHO CELKU SKRATKA TC POČET HODÍN 

Zdravie a zdravý životný štýl                                                                                ZZS   2 h 

Základné pohybové  zručnosti                                                              ZPZ 21 h 

Manipulačné, prípravné a športové hry                                               MSH 18 h 

Hudobno-pohybové a tanečné činnosti                                                     HPC 11 h 

Psychomotorické a zdravotne orientované 

cvičenia a hry                       

PCH   7 h 

Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti                                     AVP   6 h 

Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť                                            TPV   1 h 
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UČEBNÉ OSNOVY JEDNOTLIVÝCH PREDMETOV ISCED 2 

 

VZDELÁVACIA  OBLASŤ  JAZYK  A KOMUNIKÁCIA 

 

UČEBNÉ OSNOVY SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

 

Názov predmetu SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

Škola ZŠ s MŠ Jur nad Hronom 

Názov  školského vzdelávacieho 

programu 
Škola pre každého 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Dĺžka štúdia  päť rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Druh predmetu povinný predmet 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

Školský rok 2017/2018 

Vyučujúci Mgr. Adela Brezinská 

Ročník Piaty, šiesty, siedmy, ôsmy 

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný 

vzdelávací predmet. Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších 

úprav. Štandardy predmetu sú uvedené v príslušnom ŠVP zverejnené na adrese 

www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii Štátny vzdelávací program. 

 

 

 

 

 

https://skvp.iedu.sk/group/guest/skvp/-/skvp/www.minedu.sk
https://skvp.iedu.sk/group/guest/skvp/-/skvp/www.statpedu.sk
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UČEBNÉ  OSNOVY SJL    2017/18 

1. Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 

     Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra má v systéme školského vzdelávania 

centrálne postavenie, pretože vytvára predpoklady na zvládnutie ostatných vyučovacích 

predmetov.  

     Slovenčina 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 pohotovú, 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. 

     Jazyk je fenomén, ktorý sprevádza človeka v písomnej alebo ústnej podobe po celý život. 

Tvorí integrálnu zložku jeho myslenia, je prostriedkom na poznávanie vonkajšieho i 

vnútorného sveta, na verbálne vyjadrovanie myšlienok, pocitov a nálad, slúži na kontakt a 

dorozumievanie sa s inými nositeľmi jazyka, pomáha vnímať krásu umeleckého diela. Zároveň 

reprezentuje svojich nositeľov, predovšetkým ich intelektuálnu, citovú a mravnú vyspelosť. 

     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 na  

kvalitné jazykové vzdelávanie, ale sú dôležité aj na úspešné osvojovanie si poznatkov v ďalších 

oblastiach vzdelávania. Ovládanie slovenského jazyka a literatúry či v ústnej alebo písomnej 

podobe umožňuje žiakom 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 vedie žiakov k presnému a logickému mysleniu, ktoré je základným 

predpokladom jasného, presného a zrozumiteľného vyjadrovania. Žiaci nadobúdajú zručnosti 

na základe vlastných schopností, napríklad dokázať porovnávať javy, ich vzájomné podobnosti 

a odlišnosti, triediť ich podľa určitých hľadísk a napokon dospieť k ich zovšeobecneniu. Žiaci 

vhodnou motiváciou dokážu informácie získavať, poznávať a porovnávať. 
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     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. 

Vo vyšších ročníkoch získavajú kompetencie text posudzovať po stránke jazykovej, 

kompozičnej a výstavbovej.  

     V oblasti Čítanie a literatúra na druhom stupni ZŠ 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. Postupne 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. Žiak má 

získať také intelektuálne zručnosti, ktoré z neho urobia vzdelaného čitateľa, ktorý v literatúre 

nachádza zábavu, poučenie, vie sa v nej orientovať. 

 

2. Ciele vyučovacieho predmetu 

 

Cieľom vyučovania slovenského jazyka na 2. stupni základnej školy je: 

• Viesť žiakov k spoznávaniu jazyka ako vnútorne štruktúrovaného  a uceleného systému. 

Viesť ich k poznaniu bohatosti jazykových prostriedkov na jednotlivých rovinách 

jazykového systému,  k odhaľovaniu vzťahov významu a formy a vzťahov medzi  

jednotlivými rovinami jazykového systému. Zameriavať sa na  funkčné využitie 

jazykových a mimojazykových prostriedkov  písaných a ústnych prejavov. To 

napomáha žiakovi chápať  zložitosť a vzájomnú súvislosť javov okolitého sveta,  

orientovať sa vo svete, prijímať nové informácie a odovzdávať  vlastné poznatky a 

skúsenosti, formovať si svoje postoje  k svetu a životu, spoznávať zákonitosti súčasného 

života,  pochopiť históriu a inšpirovať sa do budúcnosti. 

• Rozvíjať komunikačné schopnosti a návyky žiakov, aby získali  kvalitnú jazykovú 

kompetenciu, t. j. schopnosť primerane  reagovať v rozličných jazykových situáciách. 

Tento cieľ je determinovaný získaním správnych ortografických a ortoepických  

návykov a zručností, ale aj zručností v štylizácii príslušnej  vety či textu. 

• Pestovať v žiakoch lásku k materinskému jazyku a vedomie  jazykovej príslušnosti k 

istému etniku, pocit jazykovej  príbuznosti a spolupatričnosti s inými etnikami.  

Prostredníctvom ovládania normy spisovného jazyka viesť žiakov  k zvyšovaniu 

jazykovej kultúry ich verbálnych prejavov, ústnych  i písaných. 

• 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. 



210 

 

• Rozvíjať etické cítenie žiakov založené na empatii  a asertivite, viesť ich k 

prosociálnemu správaniu, aby si  dokázali uvedomiť podstatu a význam ľudských 

hodnôt. 

• 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 a pozitívne prijímať literatúru a kultúru. 

•  Pochopiť umeleckú literatúru ako nejednoznačný, otvorený pohľad na svet a jeho 

zobrazenie. 

 

 Z celkového cieľa vyučovania slovenského jazyka na 2. stupni základnej školy 

vyplývajú i čiastkové ciele, ktoré sa majú dosiahnuť: 

 

• Žiaci sa učia analyzovať text s dôrazom na vyhľadávanie  jazykových javov, ich 

triedenie a usúvzťažňovanie. Učia sa  syntetizovať získané poznatky. 

• Získavajú prehľad o jednotlivých rovinách jazykového systému,  o základných 

jazykových prostriedkoch na týchto rovinách,  o jazykových kategóriách na rôznom 

stupni zovšeobecnenia. 

• Cvičia sa v pravopisnej norme a učia sa správne vyslovovať  a ústne realizovať text aj s 

uplatnením suprasegmentálnych  javov. 

• Spoznávajú základné údaje z histórie jazyka a jazykovedy. 

• Učia sa orientovať v základných jazykových príručkách. 

• Odhaľujú zmysel základných lingvistických termínov. 

• Poznávajú štylistickú hodnotu jednotlivých jazykových javov. 

• Učia sa uplatňovať poznatky o jazykovom systéme pri tvorbe  vlastných textov. 

• Cvičia sa v osvojovaní si štylisticky primeranom používaní  jazykových javov. 

Nacvičujú zvládnutie rôznych jazykových situácií. Precvičujú si písomnú aj ústnu 

podobu jazykových  prejavov. Učia sa pracovať s konceptom a robiť korekciu textu  s 

využívaním korektorských značiek. 

• Získavajú základnú orientáciu v jednotlivých slohových  postupoch, v žánroch a 

útvaroch jednotlivých štýlov. Získavajú aj základnú predstavu o štýle. 

• Spoznávanie, tvorivé využívanie a kultivovanie slovenského jazyka sa tak stáva 

prostriedkom všeobecného vzdelávania žiaka - človeka v najširšom zmysle, pretože 
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rozvíja žiakovu osobnosť v rovine poznávacej, estetickej, etickej a najmä 

komunikatívnej. 

• Vnímajú a prijímajú literárny text, prostredníctvom ktorého nadobúdajú čitateľské 

zručnosti, učia sa pochopiť a porozumieť text. 

• Získavajú systém vedomostí o literatúre, t. j. základné identifikačné znaky druhov 

a žánrov a elementárne charakteristiky literatúry ako umeleckého druhu. 

3. Výchovné a vzdelávacie stratégie – kompetencie 

Poznávacie a rečové kompetencie  

Verejná prezentácie textu, verejný prejav 

• Pri ústnom prejave dodržiavať správne dýchanie, artikuláciu, spisovnú výslovnosť 

a správne uplatňovať suprasegmentálne javy. 

• Pri ústnom prejave primerane uplatňovať paralingválne javy. 

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

Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti 

• Zapamätať si potrebné fakty a definície a vedieť demonštrovať ich znalosť. 

• Vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi. 

• Na základe indukcie a zovšeobecnenia odvodiť charakteristiky (definície) nových 

javov. 

• Usporiadať známe javy do tried a systémov. 

• Aplikovať jazykovedné vedomosti na vecné a umelecké texty. 

• Pri písomnom prejave aplikovať pravopisnú normu.  

Analytické a syntetické zručnosti  

• Uskutočniť jazykovú analýzu textu a vytvárať jazykový systém.  

• Odlíšiť medzi sebou umelecký a vecný text. 

• Odlíšiť medzi sebou texty z hľadiska jazykového štýlu, slohových postupov a žánrov. 

Tvorivé zručnosti 

• Vytvoriť vlastný text na základe dodržiavania stanoveného žánru, slohového postupu, 

jazykového štýlu. 

• Ústne prezentovať vlastný text. 

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

• Dokončiť rozprávanie alebo neukončené prozaické dielo. 

• Zdramatizovať kratší prozaický alebo básnický text.  

Informačné zručnosti 

• Používať jazykové príručky a slovníky, korigovať podľa nich vlastné texty. 
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• Vyhľadávať, spracúvať a používať informácie z literárnych prameňov a internetu. 

Komunikačné zručnosti 

• Adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu. 

• Vyjadrovať sa neverbálne a chápať neverbálnu komunikáciu. 

• Verejne prezentovať a obhájiť vlastný názor.  

Poznávacie a čitateľské kompetencie 

Technika čítania a verejná prezentácia textu 

• Plynulo čítať súvislý umelecký text, pri hlasnom čítaní správne dýchať, artikulovať a 

dodržiavať spisovnú výslovnosť. 

• Recitovať prozaické a básnické diela. Rešpektovať rytmickú usporiadanosť 

básnického textu, frázovať básnický aj prozaický text v zhode s vlastným chápaním 

jeho významu. 

• Čítať text postavy dramatického diela pri spoločnom dramatizovanom čítaní. 

Modulovať hlas podľa zmyslu textu.  

Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti 

• Zapamätať si potrebné fakty a definície a vedieť demonštrovať ich znalosť.      

• Vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi. 

• Usporiadať známe javy do tried a systémov. 

• Aplikovať literárnovedné vedomosti na literárne texty s analogickou štruktúrou 

(jednoduchý transfer). 

Analytické a interpretačné zručnosti 

• Prerozprávať obsah prečítaného diela. 

• Odlíšiť epické, lyrické a dramatické texty. 

• Vytvoriť dejovú osnovu prečítaného diela, vyhľadať kľúčové slová. 

• Určiť hlavné a vedľajšie postavy diela. 

• Abstrahovať a sformulovať hlavnú myšlienku  prečítaného diela, vrátane lyrickej 

básne. 

• Analyzovať umelecký text po štylisticko-lexikálnej a kompozičnej stránke a určiť 

funkciu jednotlivých prvkov pre celkové vyznenie diela, interpretovať význam diela. 

• Sformulovať vlastné hodnotenie diela a podložiť svoje stanovisko argumentmi. 

Tvorivé zručnosti 

• Zdramatizovať básnický alebo prozaický text (rozprávka, bájka, povesť). 

• Ilustrovať umelecký text. 

• Napísať kratší prozaický útvar (bájka, rozprávka), básnický text, scenár. 

• Inscenovať kratší dramatický text. 

Informačné zručnosti 
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• Orientovať sa v školskej a verejnej knižnici. 

• Pracovať s knižným fondom vo forme kartotéky a v elektronickej podobe. 

• Vedieť získať informácie z integrovaného informačného systému a internetu. 

• Budovať si vlastnú knižnicu. 

Kľúčové kompetencie predmetu_ 

Čítanie: 

• zamerať svoje čítanie podľa potreby  

• pochopiť význam textu  

• pochopiť formálnu stránku textu  

• odlíšiť vetu a text  

• pochopiť zmysel umeleckého a vecného textu vzhľadom na využitie  

• pochopiť význam lexikálnych jednotiek  

Písanie 

• vyjadriť myšlienky a informácie s rôznym cieľom pre špecifické publikum  

• organizovať text z hľadiska kompozície  

• zosúladiť štylistickú úroveň s cieľom písania a čitateľmi  

• štylizovať jednoduché vety a jednoduché súvetia  

• používať informácie a textové pasáže z iných zdrojov, napr. humorný príbeh 

a materiál z iných médií  

• transformovať texty z jedného žánru do druhého  

• opakované čítanie a oprava konceptu textu so zameraním na gramatiku, interpunkciu 

a pravopis  

• revidovať a editovať koncept  s využitím spätnej väzby od učiteľa a spolužiakov  

• rešpektovať jazykové pravidlá  

Hovorenie 

• vyjadriť myšlienky a informácie s rôznym cieľom pre špecifické publikum  

• organizovať a rozvíjať svoje myšlienky v súlade s komunikačnou situáciou  

• používať informácie a textové pasáže z iných zdrojov, napr. humorný príbeh a materiál 

z iných médií  

• používať slovnú zásobu primeranú určitému cieľu  komunikácie a publiku  

• štylizovať jednoduché vety a jednoduché súvetia v texte  

• rešpektovať jazykové pravidlá   

• využívať pri komunikácii jazykové a mimojazykové prostriedky  
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4. Stratégiu vyučovania -  metódy a formy práce 

 

     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 (citové približovanie obsahu učenia), motivačný rozhovor 

(aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov), motivačný problém (upútanie pozornosti 

prostredníctvom nastoleného problému), motivačnú demonštráciu ( vzbudenie záujmu 

pomocou, ukážky). 

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, otázok na pozorovanie, posúdenie situácie, hodnotenie 

gramatických javov, rozhodovanie), beseda(riešenie aktuálnych otázok celým kolektívom), 

demonštračná metóda (demonštrácia obrazov, modelov, audiovizuálnej ukážky, prezentácie 

v ppt.), pozorovanie (cielené systematické vnímanie gramatických javov, manipulácia 

s predmetmi (praktické činnosti, interaktívna tabuľa, didaktická hra), inštruktáž(vizuálne a 

auditívne podnety k praktickej činnosti, vedenie žiakov k chápaniu slovného  a písomného 

návodu). 

     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 a vlastnom riešení) a projektová metóda (riešenie projektu, komplexná praktická 

úloha, problém, téma, ktorej riešenie teoretickou aj praktickou činnosťou vedie k vytvoreniu 

určitého produktu).  

Na realizáciu cieľov je dôležitá práca s knihou a textom (čítanie s porozumením, spracovanie 

textových informácií, učenie sa z textu, orientácia v štruktúre textu, vyhľadávanie, triedenie, 

využívanie podstatných informácií), samostatné učenie prostredníctvom informačnej a 

komunikačnej techniky a experimentovanie(samostatné hľadanie, skúšanie, objavovanie).  

     Z aktivizujúcich metód je vhodná diskusia (vzájomná výmena názorov, uvádzanie 

argumentov, zdôvodňovaní za účelom riešenia daného problému), 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). 

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

precvičovania, (ústne a písomné opakovanie, opakovanie s využitím učebnice a inej literatúry, 

domáce úlohy, jazykové cvičenia, hodina praktického využitia  vedomostí, všestranný jazykový 

rozbor, zábavný diktát) 

     Z organizačných foriem sa uplatňuje vyučovacia hodina (základného, motivačného, 

expozičného, fixačného, aplikačného, diagnostického typu). Z netradičných foriem môžeme 

využiť exkurziu, návštevu knižnice, internetovej učebne, jazykovej učebne, vychádzku. 
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Učebné zdroje 

 
Na podporou vyučovania a učenia sa žiakov budú využívané nasledovné učebné 

zdroje:  

• KRAJČOVIČOVÁ, J. – KESSELOVÁ, J. – učebnice SJ pre 5.,6.,7., 8. a 9. 

ročník 

• PETRÍKOVÁ, D.: učebnice literárnej výchovy pre 5.,6.,7.,8. a 9. ročník 

• slovníky: PSP, KSSJ, SSSJ, MFS, SSS, SCS 

• encyklopédie 

• internet (www.wikipedia.sk, www.books.sk, www.slovnik.juls.savba.sk, 

www.osobnosti.sk, www.litcentrum.sk, www.slovencina.vselico.com, 

www.zborovna.sk, www.infovek.sk ) 

• knihy, časopisy a noviny, portréty spisovateľov 

 

6. Obsah vzdelávania a požiadavky na výstup 
 

     Slovenský jazyk a literatúra na 2. stupni ZŠ zahŕňa tri zložky: jazykovú, slohovú a literárnu. 

Jazyková a slohová zložky nie sú vzájomne oddeľované, tvoria integrálnu súčasť vyučovania 

materinského jazyka. 

Učivo je osnované na základe vyčlenenia: 

• Jazykovej a slohovej zložky 

o Zvuková rovina jazyka a pravopis 

o Významová (lexikálna) rovina jazyka 

o Tvaroslovná (morfologická) rovina jazyka 

o Skladobná (syntaktická) rovina jazyka 

o  Náuka o jazyku 

o Komunikácia a sloh 

o  Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti 

 

• Literárnej zložky 

o Všeobecne o literatúre 

o  Literárne druhy a žánre 

o Kompozícia literárneho diela 

o Štylistika literárneho textu 

o  Metrika 

o  Tvorivé písanie 

 

http://www.wikipedia.sk/
http://www.books.sk/
http://slovnik.juls.savba.sk/
http://www.osobnosti.sk/
http://www.litcentrum.sk/
http://www.slovencina.vselico.com/
http://www.zborovna.sk/
http://www.infovek.sk/
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Časová dotácia hodín (týždenná, ročná): 

 

Ročník 5. 6. 7. 8. 9. 

Jazyková a slohová zložka: počet hodín týždenne 3 3 3 3 3 

Jazyková a slohová zložka: počet hodín ročne 99 99 99 99 99 

Literárna zložka: počet hodín týždenne 2 2 2 2 2 

Literárna zložka: počet hodín ročne 66 66 66 66 66 

 

 

    Časová dotácia hodín (ročná) na jednotlivé časti jazykovej a slohovej zložky: 

 

Ročník 5. 6. 7. 8. 9. 

Zvuková rovina jazyka a pravopis 11 1 2 1 9 

Významová (lexikálna) rovina jazyka 8 12 13 10 15 

Tvaroslovná (morfologická) rovina 

jazyka 

44 50 39 46 25 

Skladobná (syntaktická) rovina jazyka 2 9 10 18 17 

Náuka o jazyku 0 0 0 0 7 

Komunikácia a sloh 30 21 23 21 22 

Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti 4 6 12 3 4 

 

 

Časová dotácia hodín (ročná) podľa väčších tematických celkov  literárnej zložky: 

 

Ročník 5. 6. 7. 8. 9. 

Všeobecne o literatúre 4 1 1 2 1 

Poézia 15 28 23 30 21 

Próza 34 28 29 26 25 

Dráma a dramatické umenie 7 5 9 0 12 

Náučná literatúra 3 0 0 2 2 

Tvorivé písanie 3 4 4 6 5 
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6.1  Obsahový a výkonový štandard 

 

Ročník: 7. 

Zložka: slovenský jazyk a sloh 

1. Zvuková rovina jazyka  a pravopis (2 hod.) 

Obsahový štandard 

1) Výslovnosť a pravopis cudzích slov  

2) Interpunkčné znamienka: čiarka, bodka 

3) Prozodické vlastnosti reči 

 

Výkonový štandard 

1) Ovládať výslovnosť a pravopis cudzích slov. Ovládať výslovnosť slabík de, te, ne, le, 

di, ti, ni, li v cudzích slovách. 

2) Ovládať písanie bodky za skratkami, písanie čiarky vo viacnásobných vetných členoch. 

3) Utvrdiť a aktívne využívať doterajšie poznatky z nižších ročníkov.  

 

2. Významová (lexikálna) rovina jazyka (13 hod.)  

Obsahový štandard 

1) Domáce a cudzie slová 

2) Slová podľa dobového výskytu 

3) Spisovné a nespisovné slová 

4) Tvorenie slov odvodzovaním 

5) Skracovanie slov 

6) Slovníky: pravopisný, nárečový, výkladový, cudzích slov 

  

Výkonový štandard 

1) Ovládať členenie slovnej zásoby na domáce a cudzie slová. Poznať význam 

frekventovaných cudzích slov. 

2) Ovládať členenie slovnej zásoby na staré slová (archaizmy, historizmy, zastarané slová)  

a nové slová (neologizmy). Vedieť ich odlíšiť a poznať význam použitia starých slov 

v texte. 

3) Ovládať členenie slovnej zásoby na spisovné a nespisovné slová (slangové, nárečové), 

vedieť ich vyhľadať v texte, nahradiť nespisovné slová spisovnými. 

4) Ovládať tvorenie podstatných mien, prídavných mien, slovies pomocou predpôn 

a prípon. Vedieť pomenovať časti odvodeného slova (slovotvorný základ, predpona, 

prípona). 

5) Ovládať skracovanie slov, ich pravopis. Ovládať členenie skrátených slov na skratky, 

značky, iniciálové skratky a skratkové slová. 
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6) Poznať a vedieť vybrať správny slovník pri hľadaní konkrétneho hesla. Vedieť pracovať 

so slovníkom. 

 

3. Tvaroslovná (morfologická) rovina jazyka (39 hod.) 

Obsahový štandard 

1) Podstatné mená -  skloňovanie, rod a vzor pomnožných podstatných mien. 

2) Prídavné mená – gramatické  kategórie (rod, číslo, pád), rozdelenie prídavných mien na 

akostné, vzťahové, privlastňovacie, stupňovanie , vzory prídavných mien (matkin, 

otcov, páví) 

3) Číslovky – základné, radové a násobné číslovky, určité a neurčité číslovky 

4) Slovesá – gramatické kategórie slovies. Slovesný vid ako gramatická kategória slovies. 

5) Predložky – väzba s pádom 

6) Príslovky – rozdelenie prísloviek na miesta, času, spôsobu a príčiny, stupňovanie 

prísloviek 

7) Spojky 

Výkonový štandard 

1) Vedieť charakterizovať podstatné mená, určiť gramatické kategórie pomnožných 

podstatných mien. 

Ovládať skloňovanie pomnožných podstatných mien mužského, ženského a stredného rodu 

podľa vzorov.  

2) Vedieť charakterizovať prídavné mená, určiť gramatické kategórie prídavných mien.  

Poznať akostné, vzťahové a privlastňovacie prídavné mená. Ovládať stupňovanie prídavných 

mien. 

Poznať sústavu skloňovania prídavných mien podľa vzorov pekný, cudzí, matkin, otcov, páví. 

3) Poznať funkciu čísloviek v texte, ovládať delenie čísloviek na základné, radové 

a násobné, určité a neurčité. Poznať a ovládať skloňovanie čísloviek. 

4) Poznať, charakterizovať, tvoriť a určovať kategóriu slovesného vidu. Ovládať 

gramatické kategórie slovies z predchádzajúcich ročníkov.  

5) Vedieť určiť väzbu predložky s daným pádom na konkrétnych príkladoch, použiť 

správnu väzbu s pádom pri bežne používaných predložkových spojeniach.  

6) Ovládať delenie prísloviek na miesta, času, spôsobu a príčiny. Určovať ich jednotlivo 

a v texte. Vedieť uviesť príklady. Ovládať stupňovanie prísloviek. 

7) Formálne v texte rozoznať spojky. Poznať a vedieť použiť pravidlá písania čiarky pred 

niektorými spojkami. 

 

4. Skladobná (syntaktická) rovina jazyka (10 hod.) 

Obsahový štandard 

1) Holá a rozvitá veta 

2) Viacnásobný vetný člen 
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3) Dvojčlenná veta 

4) Vetný základ a jednočlenná veta  

5) Slovesná a neslovesná jednočlenná veta  

Výkonový štandard 

1) Poznať a ovládať delenie viet na holé a rozvité. Vedieť, ktoré vetné členy tvoria holú 

vetu, vedieť vytvoriť z holej vety rozvitú. 

2) Poznať viacnásobný vetný člen, vedieť ho nájsť vo vete, vytvoriť ho, poznať a vládať 

pravidlá písania čiarky vo viacnásobnom vetnom člene. 

3) Poznať dvojčlennú vetu, vetné členy, ktoré tvoria jej základ. 

4) Poznať vetný základ ako základný vetný člen jednočlennej vety, vedieť odlíšiť 

jednočlennú vetu od dvojčlennej. 

5) Poznať a ovládať vyjadrenie vetného základu slovesom, podstatným menom, 

prídavným menom, príslovkou, citoslovcom. 

 

5. Komunikácia a sloh (23 hod.) 

Obsahový štandard 

1) Komunikácia – ústna a písaná, súkromná a verejná, neoficiálna a oficiálna, priama 

a technicky spracovaná, monologická a dialogická 

2) Vysielateľ, prijímateľ, komunikačná situácia, dialóg 

3) Asertívna a efektívna komunikácia 

4) Príhovor 

5) Umelecký opis 

6) Dynamický opis 

7) Projekt – téma, plán, spracovanie, výstup, zdroje 

  

Výkonový štandard 

1) Poznať druhy komunikácie - ústnu a písanú, súkromnú a verejnú, neoficiálnu 

a oficiálnu, priamu a technicky spracovanú, monologickú a dialogickú, vedieť uviesť 

príklady. Vedieť samostatne sformulovať súvislý text na danú tému, vhodne použiť 

jazykové prostriedky v súlade s komunikačnou situáciou. 

2) Poznať a vedieť určiť členov komunikácie – vysielateľ, prijímateľ. V rôznych 

komunikačných situáciách vedieť reagovať, udržiavať rozhovor, vedieť vyjadriť 

vhodným spôsobom svoj názor. 

3) Poznať a vedieť využívať v komunikačných situáciách asertívnu a efektívnu 

komunikáciu. 

4) Vedieť napísať príhovor a slávnostný príležitostný prejav na danú tému. 

5) Vedieť charakterizovať podstatu umeleckého opisu, vedieť ho vytvoriť. Poznať a vedieť 

vytvoriť, používať vhodné umelecké prostriedky v umeleckom opise. 

6) Vedieť odlíšiť rozprávanie a dynamický opis, vedieť vytvoriť dynamický opis. 

7) Vedieť vytvoriť a prezentovať vlastný projekt, poskytnúť údaje o projekte a správu o 

riešení projektu.  
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6. Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti (12 hod.) 

Obsahový štandard 

1) Čítanie umeleckých a vecných textov 

2) Čítanie s porozumením nesúvislých textov (mapy, grafy) 

3) Rôzne techniky a druhy čítania s porozumením 

4) Vyhľadávanie informácií v rôznych druhoch textov (vecný – umelecký, súvislý – 

nesúvislý) 

5) Spracovanie informácií z rôznych druhov textov (vecný – umelecký, súvislý – 

nesúvislý) 

6) Označenie pravdivých a nepravdivých informácií z rôznych druhov textov 

Výkonový štandard 

1) Vedieť na základe prečítania textu odlíšiť umelecký text od vecného, porozumieť 

prečítanému textu. 

2) Vedieť vyhľadať v nesúvislom texte informácie a vedieť ich spracovať. 

3) Ovládať rôzne techniky a druhy čítania. 

4) Vedieť vyhľadať rôzne údaje v texte, vyhľadať v texte fakty vzťahujúce sa na tému 

textu. 

5) Vedieť spracovať informácie z textu, správne spojiť údaje, resp. fakty do komplexnej 

informácie. Vedieť porovnať dve a viac informácií. 

6) Vedieť označiť pravdivé a nepravdivé informácie z textu. 

Počet a zameranie kontrolných diktátov: 4 

• Vstupný – opakovanie učiva 6. ročníka 

• Cudzie slová 

• Číslovky 

• Výstupný – učivo 7. ročníka 

rozsah: 71 – 80 plnovýznamových slov 

Počet a zameranie kontrolných slohových prác: 2 

• Umelecký opis 

• Charakteristika osoby 
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Ročník: 7. 

Zložka: literárna výchova 

 

1. Všeobecne o literatúre (1 hod.) 

 

Obsahový štandard 

1) Literatúra, literatúra pre deti a mládež 

2) Odborná (náučná) literatúra 

3) Dobrodružná literatúra 

4) Detektívna literatúra 

5) Umelecká literatúra a vecná literatúra 

6) Televízia, film 

7) Čitateľ, divák 

 

Výkonový štandard 

1) Vedieť charakterizovať literatúru ako súhrn literárnych (slovesných) diel, vedieť 

charakterizovať literatúru pre deti a mládež. 

2) Vedieť charakterizovať náučnú literatúru, poznať jej význam, vedieť sa v nej 

orientovať. 

3) Vedieť charakterizovať pojem dobrodružná literatúra. 

4) Vedieť charakterizovať pojem detektívna literatúra, poznať jej žánrové spracovanie. 

5) Rozlišovať pojem umelecká a neumelecká (vecná) literatúra. Vedieť v konkrétnom  

texte vyhľadať znaky umeleckej a vecnej literatúry. 

6) Poznať a vedieť charakterizovať pojem televízia, poznať jej význam. Vedieť kriticky 

vybrať vhodné programy pre deti a mládež. Vedieť charakterizovať film ako literárny 

žáner. 

7) Vedieť charakterizovať a odlíšiť pojmy čitateľ a divák. 

 

2. Literárne žánre (32 hod.) 

Obsahový štandard 

1) Anekdota 

2) Báseň 

3) Populárna pieseň 

4) Poviedka 

5) Báj 
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6) Western, robinsonáda 

7) Film, rozhlasová a televízna hra 

Výkonový štandard 

1) Poznať a vedieť charakterizovať anekdotu, vedieť uviesť príklady. 

2) Vedieť charakterizovať báseň ako literárny žáner, v ktorom autor vyjadruje svoje 

pocity, nálady. 

3) Poznať pojem populárna pieseň, porovnať ľudovú pieseň s detskou populárnou piesňou 

z hľadiska pôvodu, tvorcu a adresáta. 

4) Vedieť definovať poviedku ako literárny žáner.  

5) Vedieť charakterizovať báj ako literárny žáner. Poznať slovenské báje. Poznať členenie 

bájí na základe obsahu, vedieť odlíšiť a porovnať báj a legendu. 

6) Vedieť charakterizovať western a robinsonádu. Poznať western a robinsonádu ako 

literárne dielo, ktoré nebolo pôvodne písané pre detského čitateľa. 

7) Vedieť charakterizovať rozhlasovú hru, film a televíznu hru. Vedieť ich porovnať. 

 

3. Kompozícia literárneho diela (9 hod.) 

Obsahový štandard 

1) Dej 

2) Literárna postava (hlavná a vedľajšia) 

3) Charakteristika literárnej postavy 

4) Vnútorná kompozícia literárneho diela 

5) Vonkajšia kompozícia literárneho diela 

Výkonový štandard 

1) Poznať dej ako základný znak prozaických diel, vedieť prerozprávať dej prečítaného 

textu, vedieť zostaviť dejovú osnovu. 

2) Vedieť vyhľadať v literárnom diele hlavnú a vedľajšie postavy, vysvetliť, akú úlohu 

majú postavy v konkrétnej literárnej ukážke. 

3) Vedieť charakterizovať literárne postavy. 

4) Poznať a ovládať vnútornú kompozíciu literárneho diela. Vedieť v texte vyčleniť úvod, 

zápletku, vyvrcholenie, obrat a rozuzlenie. 

5) Poznať  a ovládať vonkajšiu kompozíciu literárneho diela (verš, strofa, nadpis, odsek, 

kapitola, diel) 

 

4. Štylistika literárneho textu (11 hod.) 

Obsahový štandard 

1) Dialóg, monológ 

2) Prirovnanie 
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3) Zdrobnenina 

4) Personifikácia (zosobnenie) 

5) Epiteton 

6) Metafora 

Výkonový štandard 

1) Vedieť vysvetliť pojem dialóg a monológ, vedieť ich vyhľadať  v texte. 

2) Vedieť charakterizovať prirovnanie ako umelecký jazykový prostriedok. Vedieť 

vyhľadať prirovnanie v texte, vedieť vytvoriť jednoduché prirovnanie. 

3) Vedieť charakterizovať zdrobneninu ako umelecký jazykový prostriedok. Vedieť 

vyhľadať zdrobneninu v texte, vytvoriť zdrobneninu. 

4) Vedieť charakterizovať personifikáciu ako umelecký jazykový prostriedok. Vedieť 

vyhľadať personifikáciu v texte, vedieť vytvoriť personifikáciu. 

5) Vedieť charakterizovať epiteton ako umelecký jazykový prostriedok. Vedieť vyhľadať 

epiteton v texte. 

6) Vedieť charakterizovať metaforu ako umelecký jazykový prostriedok. Vedieť vyhľadať 

metaforu v texte. 

 

5. Metrika (9 hod.) 

Obsahový štandard 

1) Rým, druhy rýmu (združený, striedavý, obkročný) 

2) Rytmus 

3) Verš, strofa 

4) Refrén 

Výkonový štandard 

1) Vedieť vysvetliť pojem zvuková zhoda slabík na konci verša. Vedieť vyhľadať slová 

v konkrétnom texte, ktoré sa rýmujú. Ovládať druhy rýmu, vedieť vyznačiť ich grafické 

znázornenie a následne vedieť rým pomenovať. 

2) Vedieť jednoducho vysvetliť rytmus a jeho význam pre poéziu. 

3) Poznať a vedieť definovať verš a strofu, vedieť na konkrétnom texte aplikovať 

nadobudnuté vedomosti o verši a strofe. 

4) Vedieť charakterizovať pojem refrén, jeho význam v populárnej piesni. 

6. Tvorivé písanie (4 hod.) 

Obsahový štandard 

1) Dramatizácia básnického alebo prozaického textu 

2) Ilustrácia umeleckého textu 

3) Tvorba kratších prozaických útvarov (bájka, rozprávka, povesť), básnických textov 

4) Inscenácia kratšieho dramatického textu 
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Výkonový štandard 

1) Vedieť zdramatizovať vybraný básnický alebo prozaický text. 

2) Vedieť vytvoriť ilustráciu umeleckého textu. 

3) Vedieť vytvoriť kratší prozaický útvar (bájku, rozprávku, povesť), básnický text 

s použitím básnických prostriedkov. Vedieť vyjadriť v básni svoje pocity, nálady, 

myšlienky. 

4) Vedieť inscenovať kratší dramatický text. 

 

6.2  Prierezové témy 

 

OSR (osobnostný a sociálny rozvoj) – sebapoznanie a sebapoňatie, komunikácia, medziľudské 

vzťahy, poznávanie ľudí, riešenie problémov, hodnoty, postoje, etika, kreativita 

ENV (environmentálna výchova) – základné podmienky života, ľudské aktivity a problémy 

životného prostredia, vzťah človeka k prostrediu 

MKV (multikultúrna výchova) – ľudské vzťahy, kultúrna diferenciácia, etnický pôvod 

MEV (mediálna výchova) – kritické čítanie a počúvanie, fungovanie a vplyv médií 

v spoločnosti, tvorba mediálnej interpretácie, interpretácia vzťahu mediálnej interpretácie 

a skutočnosti 

DOV (dopravná výchova) – teoretické znalosti pravidiel cestnej premávky, správanie 

v dopravných prostriedkoch 

OŽZ (ochrana života a zdravia) – pohyb a pobyt v prírode a jej ochrana, výchova 

k bezpečnému správaniu 

REV (regionálna výchova) – skúmanie vlastnej kultúry, ochrana tradičného nehmotného 

kultúrneho dedičstva 

TPaPZ ( tvorba projektov a prezentačné zručnosti) – vyhľadávanie informácií, triedenie, výber 

vhodnej formálnej podoby, prezentácia 

 

6.3  Medzipredmetové vzťahy 

V predmete slovenský jazyk a literatúra sa uplatňujú medzipredmetové vzťahy v prepojení 

najmä na: 

- dejepis – literárne smery a autori vnímaní v kontexte s historickými súvislosťami, 

udalosťami, účasť mnohých spisovateľov na politickom dianí v rámci formovania 

štátoprávneho celku, použitie historickej lexiky v literárnych ukážkach , poznávanie 

archaizmov a historizmov, vývinu a dejín slovenského jazyka 

- regionálnu výchovu – rozšírenie poznatkov o autoroch pochádzajúcich z regiónu, resp. 

pôsobiacich v regióne 

- etickú výchovu – vyjadrovanie názorov akceptovateľnou formou – asertívne správanie, 

posilňovanie empatie a prosociálnosti v postojoch a medziľudských vzťahoch najmä 

prostredníctvom rozboru prečítaných literárnych ukážok 

- biológiu –  vytváranie vzťahu k zvieratám, k prírode čítaním príbehov, vnímaním okolitého 

sveta,  tvorbou umeleckých opisov 
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- občiansku výchovu – posilňovanie vlastenectva a národnej hrdosti vyzdvihovaním  

pozitívneho konania postáv z literárnych ukážok s biografickými prvkami 

- geografiu – rozčlenenie nárečových oblastí do troch základných nárečí      

- hudobnú výchovu – poznávanie textov ľudových piesní, textov populárnej hudby, ich 

vnímanie z hľadiska poetiky 

 

 

Metódy a prostriedky hodnotenia 

 
Predmetom klasifikácie v predmete slovenský jazyk a literatúra sú výsledky, ktoré žiak 

dosiahol v rámci jednotlivých zložiek predmetu: jazyková, slohová a literárna zložka, ktoré sú 

v súlade s požiadavkami učebných osnov a vzdelávacích štandardov ŠkVP.  Hodnotí sa 

schopnosť používať osvojené vedomosti, zručnosti a návyky v konkrétnych situáciách.  

            Predmetom klasifikácie v predmete slovenský jazyk a literatúra  je obsahová kvalita 

a jazyková správnosť ústnej odpovede, t.j. rozsah slovnej zásoby, gramatická správnosť, 

štylistická pôsobivosť a stupeň rečovej pohotovosti. V písomnom prejave má žiak preukázať 

komplexnosť ovládania spisovného jazyka, mieru tvorivosti a celkovú vzdelanosť a kultúrnosť 

v miere vychádzajúcej z učebných osnov a vzdelávacích štandardov.   

V rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra sú učebnými osnovami presne stanovené 

zamerania a počty povinne klasifikovaných kontrolných diktátov a písomných prác (kontrolné 

slohové práce), ktoré má žiak absolvovať v príslušnom ročníku.  

Predmet slovenský jazyk a literatúra bude hodnotený ústnou aj písomnou formou. Pri ústnej 

forme kontroly úrovne osvojenia poznatkov bude uprednostňované prezentovanie poznatkov 

žiakmi na základe dobrovoľnej odpovede žiaka, alebo určenia konkrétneho žiaka učiteľom. 

Bude sa zisťovať a hodnotiť najmä osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou 

časťou vzdelávacieho štandardu. Písomnou formou bude kontrolované a hodnotené osvojenie 

si základných poznatkov prostredníctvom písomky alebo didaktického testu na konci 

tematického celku. Zručnosti pri praktických aktivitách budú hodnotené slovne so stručným 

komentárom k výkonu žiaka. Samostatná práca žiakov a schopnosti práce s textom budú 

hodnotené priebežne verbálnou formou. Úroveň kombinovaných verbálnych, písomných, 

grafických prejavov a komunikatívnych zručností bude kontrolovaná a hodnotená 

prostredníctvom prezentácie projektov podľa kritérií na základe dohody učiteľa so žiakmi. 

Klasifikácia kontrolných diktátov: 

 

                    Stupnica:    výborný (1).............0 - 1 chyba       

                                        chválitebný (2)......  2 - 3 chyby 

                                        dobrý (3) ...............  4 – 7 chýb  

                                        dostatočný (4).......   8 - 10 chýb    

                                        nedostatočný (5).....11 a viac chýb 

 

Hodnotiace kritériá písomných prác 

100% - 90% …………… výborný 
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  89% - 75% ………….... chválitebný 

  74% - 50% ………….… dobrý 

  49% - 25%…………..... dostatočný 

  24% -   0%………….… nedostatočný 

 

 

7.1   Práca so žiakmi vyžadujúcimi špeciálne vzdelávacie potreby 

 

V predmete SJL venujeme zvýšenú individuálnu starostlivosť žiakom 

s diagnostikovanými poruchami učenia. Deti sú integrované do bežných tried a na 

základe odporučenia poradenského zariadenia majú vypracovaný individuálny 

vzdelávací plán. S prihliadnutím k individualite žiaka dodržiavame predovšetkým tieto 

pravidlá: 

• diktáty píšu v skrátenej podobe, 

• uprednostňujeme doplňovacie cvičenia pred diktovanou formou, 

• nezadávame práce tzv. načas, dieťa si prispôsobí tempo samo, 

• v slohových prácach kladieme dôraz na obsahovú zložku, prácu si môže 

pripraviť doma, 

• väčšinou neoznačujeme chybné javy červenou farbou, 

• dyslektikov nenechávame verejne čítať, pokiaľ si to sami neprajú. 

 

Aktualizácia UO v školskom roku 2017/2018 

 

Učebné osnovy v 7. ročníku boli upravené – rozšírený počet hodín o 1 hodinu 

so zameraním na: 

• tvorivé písanie 

• prácu s textom v mimočítankovej literatúre 

• význam a pravopis cudzích slov 

 

počet pridaných hodín v oblasti 

Významová (lexikálna) rovina jazyka               + 7 

Tvaroslovná (morfologická) rovina jazyka       + 7 

Skladobná (syntaktická) rovina jazyka             + 4   

Komunikácia a sloh                                             + 8 

Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti                    + 7 
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UČEBNÉ OSNOVY ANGLICKÝ  JAZYK 

Úroveň A1 

 

Názov predmetu ANGLICKÝ JAZYK 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne, spolu 99 hodín 

Škola ZŠ s MŠ Jur nad Hronom 284 

Stupeň vzdelania nižšie sekundárne vzdelanie ISCED 2 

Názov školského vzdelávacieho 

programu 

Škola pre každého 

Jazyková úroveň A1 

Dĺžka štúdia päť 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský a anglický jazyk 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

Ročník piaty 

Vypracoval Mgr. Ingrid Májeková 

 

Úroveň A2 

 

Názov predmetu ANGLICKÝ JAZYK 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne, spolu 99 hodín 

Škola ZŠ s MŠ Jur nad Hronom 

Názov školského vzdelávacieho 

programu 

Škola pre každého 

Stupeň vzdelania nižšie sekundárne vzdelanie ISCED 2 
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Jazyková úroveň A2 

Dĺžka štúdia päť 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský a anglický jazyk 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

Ročník Šiesty, siedmy, ôsmy, deviaty 

Vyučujúci Mgr. Ingrid Májeková 

 

Učebné osnovy v piatom až deviatom ročníku sú totožné so vzdelávacím 

štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet. 

 

UČEBNÉ OSNOVY ANGLICKÝ  JAZYK pre 6. - 9. ročník 

CHARAKTERISTIKA     PREDMETU 

 

7. ročník 

 
Cudzí jazyk prispieva k pochopeniu a objavovaniu tých skutočností, ktoré 

presahujú oblasť skúseností sprostredkovaných štátnym jazykom.Poskytuje živý 

jazykový základ a predpoklady pre komunikáciu žiakov v rámci Európskej únie. Cudzí 

jazyk umožňuje poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich odlišné 

kultúrne tradície. Poskytuje prehĺbenie vedomostí a vzájomného medzinárodného 

porozumenia a tolerancie a vytvára podmienky pre spoluprácu škôl na medzinárodných 

projektoch. 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. 

Predmet sa vyučuje s časovou dotáciou 3 hodín týždenne. Ťažisko vyučovania 

spočíva hlavne na praktickom využití osvojeného učiva, čiže sa zameriava na 

pragmatickú zložku jazyka. Zámerom učiteľa je rozvíjať u žiakov všetky zručnosti ako 



229 

 

počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, rozvoj písomného prejavu ako 

aj komunikačnej zručnosti.  

 

1. Ciele vyučovacieho predmetu 

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 

• 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 

Podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky – učenie sa, vyučovanie, 

hodnotenie (SERR) majú žiaci v siedmom ročníku dosiahnuť úroveň A2 podľa hrubého 

členenia a A2.1 podľa jemnejšieho členenia. (viď tabuľku) 

Cieľový model: 

Hrubé členenie A1 A2 

Jemnejšie 

členenie 

A1.1 A1.2 A2.1 A2.2 

Ročníky v 1.CJ 

ZŠ 

3./4. 4./5. 6./7. 8./9. 

Je to základná komunikačná  úroveň  A nazvaná ako Používateľ základov jazyka a fáza 

počiatočného využívania základných komunikačných nástrojov (Waystage). V tejto úrovni 

učiaci dokáže: 
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• porozumieť vetám a často používaným výrazom vzťahujúcim sa na 

oblasti, ktoré sa ho bezprostredne týkajú (napríklad najzákladnejšie informácie o 

sebe, o rodine, nakupovaní, miestnom zemepise a o zamestnaní).  

•  komunikovať v jednoduchých a rutinných úlohách vyžadujúcich si 

jednoduchú a priamu výmenu informácií o známych a bežných záležitostiach.  

•  jednoduchými termínmi opísať svoje rodinné zázemie, 

bezprostredné okolie a záležitosti v oblastiach nevyhnutných potrieb. 

1.1. Všeobecný cieľ 

• získavať nové kompetencie,  

• opakovať si naučené vedomosti,  

•  využívať vedomosti z iných predmetov,  

• hodnotiť svoje pokroky,  

• spolupracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, 

• socializovať detí, 

• využívať naučený cudzí jazyk,  

•  učiť sa samostatnosti pri učení,  

•  vzbudiť záujem o jazyk a kultúru, 

• lepšie poznať svet a podporovať sebavedomie žiaka,  

•  prínos k celkovému vývinu dieťaťa a podporovať 

emocionálnych, kreatívnych, sociálnych a kognitívnych schopností, 

•  naučiť žiakov rozmýšľať o učení sa CJ a viesť ich k využívať 

vlastného jazykového portfólia ako nástroja sebahodnotenia, 

• viesť žiakov k samostatnosti v štúdiu tým, že má dostatok 

priestoru pre intenzívnu a tvorivú prácu so zmysluplným využívaním IKT. 

1.2. Sociálne ciele 

• akceptovať seba ako súčasť skupiny,  

• uplatniť vzájomnú ohľaduplnosť,  

• zmysluplne spolupracovať s partnerom,  

• akceptovať spolupatričnosť k skupine,  

• vedome predĺžiť fázy sústredenia a práce,  

• pomáhať iným, povzbudiť ich,  

• rozpoznať a prijať spoločnú zodpovednosť,  

• akceptovať rozhodnutie väčšiny,  
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• vedieť sa prispôsobiť a presadiť,  

• požičať niečo, poprosiť o niečo,  

• ospravedlniť sa,  

• rozpoznať a akceptovať chyby,  

• naučiť sa zniesť prehry,  

2. 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 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:.  

• 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.  

• získal základnejšie jazykové a rečové zručnosti, t. j. prechádzal 

k produktívnej forme komunikácie, rozvíjal svoje rečovo–komunikatívne zručnosti, 

schopnosť dorozumieť sa v rôznych komunikatívnych situáciách s primeranou 

znalosťou gramatiky,  

Preto je potrebné prispôsobiť obsah, metódy, formy, ale aj tempo vyučovania 

s dôsledným uplatnením komunikatívneho princípu a podľa možnosti zabezpečiť 

monolinguálny charakter vyučovania v rámci zložiek učebného predmetu. Dbáme o to, aby 

náročnosťou učebného obsahu a nevhodnými edukačnými technikami sa nevytvárala psychická 

bariéra pri používaní jazyka. Okrem toho učiteľ oboznamuje žiakov s kultúrou Veľkej Británie 

a USA a aj s ďalšími anglicky hovoriacimi krajinami, a tým vytvárať kladný vzťah ku kultúram 

a tradíciám iným. 

V rámci tohto predmetu sú naplňované tieto kľúčové kompetencie: 
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2.1. Všeobecné kompetencie 

Učiaci sa na úrovni A2.1 má osvojené všeobecné kompetencie na úrovni A1 a 

ďalej si ich rozvíja tak, aby dokázal:  

• vedome získať nové vedomosti a zručnosti,  

• opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich,  

• uvedomovať si stratégie učenia sa pri osvojovaní si cudzieho 

jazyka,  

• opísať rôzne stratégie učenia sa s cieľom pochopiť ich a používať,  

• pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,  

• dopĺňať si vedomosti a rozvíjať zručnosti, prepájať ich s už 

osvojeným učivom, 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 informácií,  

• pochopiť zámer zadanej úlohy,  

• účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách,  

• aktívne a často využívať doteraz osvojený jazyk,  

• pri samostatnom štúdiu využívať dostupné materiály,  

• byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.  

 

2.2. Komunikačné jazykové kompetencie 

Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú učiacemu sa 

používať konkrétne jazykové prostriedky v komunikácii. Komunikatívne kompetencie 

zahŕňajú nasledovné zložky:  

2.2.1. Jazyková kompetencia 

Učiaci sa na úrovni A2 má osvojené jazykové kompetencie na úrovni A1 a ďalej 

si ich rozvíja tak, aby dokázal používať:  

• bežné slová a slovné spojenia nevyhnutné pre uspokojovanie 

jednoduchých komunikačných potrieb obmedzeného charakteru,  
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• základné vetné modely a vedel komunikovať o osvojených témach 

prostredníctvom naučených slovných spojení a výrazov,  

• vymedzený repertoár naučených krátkych slovných spojení a výrazov 

pokrývajúcich predvídateľné základné komunikačné situácie,  

• osvojenú slovnú zásobu tak, aby si vedel poradiť v každodennom konaní, 

ktoré sa týka známych situácií a tém,  

• niektoré jednoduché gramatické štruktúry cudzieho jazyka, aj keď sa 

niekedy dopúšťa základných chýb, ale je mu rozumieť.  

2.2.2. Sociolingvistická kompetencia 

Učiaci sa na úrovni A2 má osvojené sociolingvistické kompetencie na úrovni A1 a ďalej 

si ich rozvíja tak, aby dokázal:  

• komunikovať v bežných spoločenských situáciách,  

• jednoducho sa vyjadrovať pomocou základných funkcií jazyka, akými sú 

napr. výmena informácií, žiadosť, jednoduché vyjadrenie vlastných názorov a postojov, 

pozvanie, ospravedlnenie atď.,  

• udržiavať a rozvíjať základnú spoločenskú konverzáciu prostredníctvom 

jednoduch-ších bežných výrazov. 

Učiaci sa vie vyjadriť v situáciách jednoduchej a priamej výmeny informácií, týkajúcich 

sa známych a bežných vecí a záležitostí, ale z hľadiska limitovanej slovnej zásoby a gramatiky, 

ktorú si osvojil, je nútený podstatne zjednodušiť obsah svojej výpovede.  

2.2.3. Pragmatická kompetencia 

Učiaci sa na úrovni A2 má osvojené pragmatické kompetencie na úrovni A1 a ďalej si 

ich rozvíja tak, aby dokázal:  

• sformulovať svoje myšlienky v súlade s vyžadovanou stratégiou (zámer, téma, 

logická následnosť),  

• funkčne využívať základné jazykové prostriedky na získavanie informácií, na 

jednoduché vyjadrenie odmietnutia, túžby, zámeru, uspokojenia, záujmu, prekvapenia, 

rozčarovania, strachu,  

• vytvoriť jednoduchý interaktívny text za účelom výmeny informácií,  

• použiť jednoduché výrazové prostriedky na začatie, udržanie a ukončenie 

krátkeho rozhovoru,  

• používať najfrekventovanejšie konektory na spájanie jednoduchých viet 

potrebných na vyrozprávanie alebo opis príbehu v logickom časovom slede.  
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Na základe cieľového modelu, ktorý bol stanovený schválením koncepcie 

výučby cudzích jazykov v ZŠ a SŠ (12.9.2007, uznesením vlády SR č. 767/2007), žiaci 

7. ročníka pri prvom cudzom jazyku končia s komunikačnou úrovňou A2.1. Základné 

tematické okruhy sa precvičujú v jednotlivých ročníkoch. Učiteľ dbá o to, aby sa 

jednotlivé okruhy postupne vo vyšších ročníkoch rozširovali v obsahu a rozsahu. K 

odporúčaným témam môže si učiteľ pribrať aj ďalšie, ak má vhodný materiál, alebo sa 

okruh nachádza v materiál, ktorý používa. 

3. Obsah vzdelávania 

 

Témy 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 

1. Rodina a spoločnosť 19 19 15 10 16 

2. Domov a bývanie 3 3 2 3 4 

3. Ľudské telo 15 15 3 15 5 

4. Doprava 3 3 6 6 6 

5. Vzdelávanie a práca 4 4 2 4 7 

6. Človek a príroda 16 16 15 3 11 

7. Voľný čas a záľuby 12 12 26 20 22 

8. Stravovanie 10 10 3 5 5 

9. Multikultúrna spoločnosť 8 8 4 6 5 

10. Obliekanie a móda 4 4 2 1 4 

11. Šport 1 1 2 5 6 

12. Obchod a služby 4 2 2 1 2 

13. Krajiny, mestá a miesta  2 17 20 6 

Spolu 99 hod 99 hod 99 hod 99 hod 99 hod 

 

3.1. Prehľad spôsobilostí a funkcií komunikácie rozvíjaných v 7. ročníku. 

Spôsobilosti Funkcie Aplikácia funkcie Jazykové prostriedky 

Nadviazať 

kontakt v súlade 

s komunikačnou 

situáciou 

Upútať pozornosť Can I help you? 

What’s thematter? 

Beautiful day,isn´t it? 

Zdvorilá otázka so 

slovesom can 

Krátka prídavná otázka pre 

sloveso to be 
Rozlúčiť sa  It was lovely to see you. Thanks. The 

same to you. I’ll be in touch. Take care.  

Vypočuť si a 

podať 

informácie 

Informovať sa  Whose luggage is this? 

It’s mine/his. 

Have you got a bigger one? 

Samostatné privlastňovacie 

zámená mine 

Opytovacie zámeno whose 

Zástupné one/ones 

Začleniť informáciu People is a magazine that/which has 

articles about famous people. 

A hairdresser is somebody who cuts 

people’s hair. 

Určujúce vzťažné vety 

who, which, that,where 
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A post office is  place where you can buy 

stamps. 

Vybrať si z 

ponúkaných 

možností 

Opísať  Put some potatoes in a saucepan and boil 

them. 

Jednoduchý pracovný 

postup. Nepravidelný 

plurál 

Potvrdiť/Odmietnuť 

(vyjadriť nesúhlas) 

Charlie hasn’t got a problem with Steve, 

has he? 

You’ve already asked him, haven’t you? 

So I’ll meet you at 2 p.m. 

Krátke prídavné otázky – 

plnovýznamové slovesá 

 

Budúci čas will 

Vyjadriť svoj 

názor 

Vyjadriť svoj názor  Well, the show was really interesting. 

The food was excellent. 

It’s okay to have a fast car. 

These trousers are too expensive. 

In my opinion, London is a very 

beautiful city. 

Prídavné mená vyjadrujúce 

pozitívne a negatívne 

pocity 

Modifikátory very, too, 

quite 

 
Vyjadriť svoj súhlas/ 

nesúhlas  

I think you’re (probably) right. 

I agree with you. Not a bad idea./ 

I’m afraid I don’t agree with you. 

That can’t be true./That’s nonsense. No, 

you’re wrong! 

Are you sure about that? 

 

Vyjadriť presvedčenie I hope you haven’t broken my hairdryer. 

I hope you understand. 

Predprítomný čas I hope 

+prítomný čas 

Vyjadriť stupeň istoty She may/might/can’t/must phone again. 

What do you plan to do next holiday? 

I don’t think I’ll be at home at seven. 

Life will be different in 10 years. 

Modálne slovesá – 

prítomný čas 

Budúci čas 

Vyjadriť svoju 

vôľu  

Vyjadriť svoje 

želania/túžby 

I’d like to have a new flat. 

The flat should have central heating. 

It doesn’t have to be very large. 

The rent mustn’t be too high. 

Väzba I’d like to + sloveso 

Modálne sloveá 

Vyjadriť svoje plány 

(blízke a budúce) 

When are they going to move to  Dublin? 

Our ferry leaves at 2 o’clock. 

Donna is flying to London tonight. 

I think I’ll see you tomorrow. 

She’ll definitely have lunch with her 

boyfriend. 

I won’t be here tomorrow. 

Blízka budúcnosť be going 

to 

Jednoduchý prítomný čas 

vo význame budúcnosti 

Prítomný priebehový čas 

vo význame budúcnosti 

Budúci čas will pre 

predpovede a spontánne 

rozhodnutia 

Vyjadriť svoju 

schopnosť 

Vyjadriť vedomosti/ 

poznatky/ zistenia  

I often go to the cinema. 

He never does his homework. 

We don’t usually watch 

soap operas. 

Jednoduchý prítomný čas, 

znamovacie a záporné 

vety  

Pozícia prísloviek 

frekvencie vo vete 

Vnímať a 

prejavovať svoje 

city 

Utešiť, podporiť, dodať 

odvahu 

That’s OK. 

No problem.  

Well done! 
 

Vyjadriť 

očakávania a 

reagovať na ne 

Vyjadriť nádej I hope the weather will be 

good tomorrow. 

I hope + budúci čas 

Ubezpečiť He must be there by nine o’clock/at nine 

o’clock. 

Predložky času 

Vyjadriť spokojnosť What a lovely sweater! 

What super photos! 

 What lovely weather! 

Počítateľné a nepočítateľné 

podstatné mená 
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Zvolacie vety 

Vyjadriť nespokojnosť, 

posťažovať si 

Excuse me, I’d like to complain about 

the food. 

I’m not happy with this. 

I really must complain about the heating 

in my room. 

Väzba I’d like to + sloveso 

Neurčité zámená some, 

any, no a ich zloženiny 

Predstaviť svoje 

záľuby a svoj 

vkus 

Vyjadriť, čo mám rád, čo 

sa mi páči, čo uznávam 

 

I enjoy/like/love/don’t mind sightseeing. Gerundium 

Vyjadriť, že 

niekoho/niečo nemám 

rád 

She hates/ dislikes washing up. Gerundium 

Vybrať si z ponúkaných 

možností 

najobľúbenejšiu 

It’s the best job I’ve ever had. 

It’s my first choice. 

Predprítomný čas 

Stupňovanie prídavných 

mien 

Radové číslovky 

Stanoviť, 

oznámiť a 

prijať pravidlá 

alebo povinnosti 

Vyjadriť príkaz/zákaz  You aren’t allowed to smoke here. 

Drive carefully. Drive more carefully. 

Opisný tvar modálnych 

slovies – be allowed to  

Tvorenie prísloviek 

príponou -ly 

Stupňovanie prísloviek 

Získať povolenie, súhlas  May/Could/Can I join you? Modálne slovesá – stupne 

formálnosti 

Odmietnuť  No, of course not. 

No, thanks. No, thanks, not really.  

Reagovať na 

nesplnenie 

pravidiel alebo 

povinností 

Ospravedlniť sa  I’m afraid I’ve broken your 

hairdryer. 

There’s nothing I can do 

about it, 

I am afraid. 

I’m sorry to hear that. 

Mr Jones apologises, but he won’t be 

able to see you 

today. 

I’m sorry he’s talking to 

somebody at the moment. 

Opisné tvary modálnych 

slovies be able to, have to 

Prítomný priebehový čas 

Reagovať na 

príbeh alebo 

udalosť 

Vyjadriť záujem o to, čo 

niekto rozpráva  

I see./ How nice!/ That’s interesting. Zvolacie vety 

Vyjadriť prekvapenie Good eavens! 

You’re joking! 

What a surprise! 

No, really?! 

The car didn’t break down, did it? 

Zvolacie vety 

 

 

Krátke prídavné otázky 

Vyjadriť nezáujem ” I’m bored.”  

Zvolacie vety 

Ponúknuť a 

reagovať na 

ponuku 

Žiadať od niekoho niečo  Can I have some water/a cup of coffee, 

please?  

Počítateľné a nepočítateľné 

podstatné mená 

Navrhnúť niekomu, aby 

niečo vykonal  

Why don’t you see the doctor? 

Would you like to come and visit me in 

summer? 

Opytovacie vety pri zápore 

Navrhnúť niekomu, aby 

sme spoločne niečo 

vykonali  

Shall we go to the cinema his evening? 

Let’s buy this tent. 

Why don’t we go to France? 

Budúci čas pre 1. osoby 

shall 

Rozkazovací spôsob pre 1. 

osobu plurálu  
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Opytovacie zámeno why + 

zápor bez použitia 

osobného zámena 

Reagovať na 

niečo, čo sa má 

udiať v 

budúcnosti 

Poradiť  I think you should talk to somebody and 

get some help. 

I don’t think you should go there. 

If I were you./ If I were you, I wouldn’t 

go/I’d stay home. 

Why don’t you ask your parents? 

Modálne sloveso should 

Podmienkové súvetie 2. 

typu 

Reagovať na 

niečo, čo sa 

udialo v 

minulosti  

Gratulovať Congratulations! / Happy New Year!/ 

Good luck/ I wish you a Mery Christmas 

and Happy New Year/ All best 
 

Reagovať pri 

prvom stretnutí 

Predstaviť niekoho  Hello, this is John.  

This is my friend John. 
sloveso to be 

Predstaviť sa  My name´s John. 

I´m Jane. 

sloveso to be 

Reagovať na 

predstavenie niekoho  

Pleased to meet you.  

How are you?  

Not too bad./Could be better  
 

Telefonovať 

Začať rozhovor Hello, this is Bruce Johnson. I’d like to 

speak to Mrs Evans. 

Hello, Mr Johnson speaking. I‘m 

ringing/calling about the project. 

 

Udržiavať rozhovor Hold the line, please. 

I’ll put you through. 

Can I take the message, please? 
Frázové slovesá 

Ukončiť tel. rozhovor Can you call back later? Thanks. 

Please ask him to ring/call me around/at 

7. If you give me his number, I’ll call 

him later 

Modálne slovesá v otázke 

Účelová veta s to. 

Podmienkové súvetie 1. 

typu 

Korešpondovať 

Začať list Dear Mr/Mrs/Ms Hill,  

I am writing to inform you about my new 

address  

Formálny list  

 

Ukončiť list I look forward to hearing from you soon.  

Yours sincerely,  

Frázové slovesá  

 

Vymieňať si 

názory, 

komunikovať s 

niekým  

Začať rozhovor  What / where/ why.. do / did you...  

 
 

Uistiť sa v 

rozhovore, že 

moje slová/môj 

výklad/môj 

argument boli 

pochopené 

Uistiť sa, že účastníci 

komunikácie pochopili 

moje vyjadrenia  

Did you catch that?  

Did you mean...? 

Otázka v minulom čase 

Uistiť sa, že som dobre 

pochopil to, čo bolo 

povedané  

What do you mean? 

 

Otázka v prítomnom čase 

Rozprávať príbeh  A few minutes/days later  

Then  

Vyjadrenie časovej 

následnosti v príbehu – 

časové indikátory  

 



238 

 

Porozprávať 

niečo 

Začať príbeh, historku, 

anekdotu  

Once upon a time there...  

 

 

Zhrnúť príbeh, historku And they lived happily ever after.  
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3.2. Tematické celky, témy, vzdelávacie štandardy, lexika, prierezové témy a medzipredmetové vzťahy. 

Vzdelávací obsah anglického jazyka pre nižšie sekundárne vzdelávanie pozostáva z 13 okruhov na úrovni A2.1. Pri každej z nich rozvíjame 

komunikačné zručnosti. 

V 7. ročníku sa snažíme, aby žiaci nadobudli na hodinách anglického jazyka pozitívne emocionálne zážitky prostredníctvom využívania 

rôznych vizuálnych podnetov, prostredníctvom hier, piesní, rýmovačiek, príbehov, realizácie dramatizácií, využitia IKT. Dôležitá je tu aktívna 

účasť žiaka a pozitívne hodnotenie zo strany učiteľa V nasledujúcej tabuľke uvádzame témy, slovnú  zásobu, štandard (obsahový aj výkonový), 

ktoré by mal žiak na konci 7. ročníka zvládnuť..  

 

Tematické celky Témy a lexika Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy/ 

medzipred

-metové 

vzťahy  

Časová 

dotácia 

1 Rodina a spoločnosť  

  

A1 +  

Národnosť/štátna príslušnosť  

Tlačivá/dokumenty  

sex, birthplace, first name, surname, schoolboy, 

schoolgirl, student, pupil, postcode, member, 

daughter, son, girlfriend, boyfriend, husband, wife, 

relative, teenager, great grandfather,  

be close to, go out, settle, educate, split up, get 

divorced, die, retire, nationality, Slovakia/Slovak 

Britain/British,theUSA/American, Greece/Greek, 

Italy/Italian, Germany/German,Canada/Canadian, 

Russia/Russian, Poland/Polish, Spain/Spanish, 

Hungary/Hungarian, France/French, Brazil/Brazilian, 

Sweden/Swedish, China/Chinese, form, information, 

date, home town, postcode, e-mail address, date, 

passport, identity card, male, female, fill in, spell, 

complete   

– osobné údaje; rodina  

– vzťahy v rodine;  

- národnosť/ štátna 

príslušnosť;  

- tlačivá a ich vypĺňanie; 

Žiak vie porozprávať 

o sebe, o rodine dokáže 

zhotoviť svoj rodokmeň 

svojej rodine 

a porozprávať o ňom. 

Dokáže vyplniť tlačivá 

s osobnými údajmi  

OSR, 

TBZ 

 

ETV/NBV 

GEO, 

VYV 

INF 

15 

2 Domov a bývanie  

 

A+ 

Domov a jeho okolie  

Bývanie v meste a na dedine  

– môj byt/ dom; zariadenie 

bytu; 

Žiak pomenuje izby 

v dome/ v byte, zariadenia, 

vie opísať svoj dom  

TBZ 

 

ETV/NBV 

VYV, INF 

2 
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block of flats, skyscraper, palace, cottage, ceiling, 

roof, chimney, gate, lift, study, terrace, balcony  

rent, knock, ring the bell, make the bed, tidy up, 

cooker, coffee table, plant, curtain, bookcase, 

cushion,  

garden, lawn, fruit tree, bench, garage, playground, 

town, village, countryside  

( farby, počet) a dokáže 

zhotoviť svoj plán bytu 

a porozprávať o ňom 

 

3 Ľudské telo,  

starostlivosť o zdravie  

 

A+ 

Charakterové vlastnosti človeka  

Choroby a nehody  

jaw, hip, armpit, navel, forearm, fist, calf, thigh, heel, 

toe, shin, bone, skeleton, brain cheek, chin, eyebrow, 

limbs, palm, beard, moustache, mole, frecles, 

medium/ thin, plump, well- built, ponytail, to have st. 

in common, What is s/he like?  

adjectives – intelligent, bright, patient, ambitious, 

noisy, mean, runny nose, burn, wound, sore, bruise, 

break, fracture, injured, sprain, scratch, first aid- kit, 

injection, operation, doctor, accident, pharmacy, 

prescription, take medicine, on duty, I have a cold, I 

feel dizzy, I am depressed 

-ľudské telo  

-fyzické charakteristiky  

-vlastnosti človeka  

-choroby a nehody  

Žiak vie  pomenovať 

ľudské telo a 

charakterizovať zovňajšok 

človeka a jeho vlastnosti  

Pomenuje ľahké 

ochorenia, nevoľnosť  

Vie vyjadriť radosť, 

uspokojenie, skľúčenie. 

  

OZO 

 

BIO,  

ETV, 

OBN 

3 

4Doprava a cestovanie  

 

A1+  

Osobná doprava  

Príprava na cestu a cestovanie  

spaceship, ferry, underground, motorcycle, van, lorry, 

ambulance, racing car, jeep, limousine, get 

on/in/off/out, catch, go on, zebra crossing, motorway, 

pavement, ticket inspector, bus stop, railway station, 

airport, platform, waiting room, loudspeaker, tunnel, 

driving licence, traffic lights, crossroad, bus 

stop/station, airport, port, abroad, garage, petrol 

station, arrival, timetable, travel agency,  

book a holiday, full/half board, take off, board, 

hire/rent, check a passport, single/return ticket, trip, 

journey, customs, package holiday, sightseeing, 

travel guide, guide book, map, souvenir, travel 

-dopravné prostriedky  

- osobná doprava  

 

Žiak pozná niektoré 

dopravné prostriedky, vie 

pomenovať rôzne miesta 

v meste ( statue, square...) 

 

DOV 

 

GEO 

 

6 
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agency, tourist, traveller, visitor,stay in, spend, get 

lost,  

5 Vzdelávanie a práca  

  

A1+  

Pracovné činnosti a profesie  

classmate, student, marks, grades, class register,  

gymnasium, playground, holiday, chalk, sponge, 

glue, map, ruler, to be good/poor at, interested in, pay 

attention, teach, study, practice, Computer Science, 

Craft, Drama, Humanities, Handwriting,Chemistry, 

Biology, Physics, foreign languages, German, 

French, Spanish, Russian, worker, doctor, nurse, 

shop-assistant, policeman, postman, cook, waiter, 

actress/actor, taxi-driver, gardener, baker, butcher, 

artist, gardener, soldier.  

 – škola a jej zariadenie; 

učebné predmety;  

- školský systém ; 

- pracovné činnosti 

a profesie; 

 

Žiak pozná školské 

predmety v cudzom 

jazyku, vie pomenovať 

predmety v škole, opísať 

ich. 

Vie opísať rôzne typy 

profesií, vie vyjadriť svoj 

vzťah ku vzdelávaniu a k 

práci  

OSR 

 

ETV, 

OBN 

2 

6 Človek a príroda  

 

A1+  

Životné prostredie 

animal species, animals that hibernate in winter, 

dangerous animals, wild animals, insects,  

animals in Zoo, protection of animals, tail, wing, 

nest,beak,  

endangered, extinction, farm animal, tame, paw, 

wildlife park, What is the weather like?  

shower, frost, degree, weather forecast, rainstorm, 

evacuate, trunk, oak, willow, palm, pine, weather 

forecast, centigrade, chilly, cool, region,  

environment, nature / industry.  

Zvieratá, fauna, počasie, 

príroda okolo nás – 

ochrana životného 

prostredia ; 

Žiak vie pomenovať 

zvieratá, opísať ich ( farba, 

jedlo, kde žije), pozná 

niektoré rastliny a vie ich 

opísať. Vie povedať aké je 

počasie a porozumie textu 

o životnom prostredí 

a naučí sa  

základne pojme na túto 

tému 

  

OZO 

ENV 

 

GEO, 

BIO, 

INF,VYV, 

HUV 

15 

7 Voľný čas a záľuby  

 

A1+  

Knihy a čítanie  

Rozhlas, televízia a internet  

perceive the world, sense of beauty, artistic 

expression, be impressed, entertain, education, make 

life more interesting, festival cable/satellite TV, telly, 

serial, series,episode, quiz master, 

announcer/presenter/host, worldwide web, chat, word 

processor, , e-mail address, dot, cartoonist, journal, 

cartoon strip, turn up/down, poetry, idea, chapter, 

bestseller, exciting, depressing, boring, entertaining, 

recommend, leisure time, have a day out, take up, 

give up, relaxation,  

- Záľuby  

- Knihy a čítanie  

- Rozhlas, televízia a 

internet  

 

Žiak vie porozprávať 

o svojom voľnom čase, čo 

rád robí, Dokáže 

porozprávať o voľnom 

čase inej osoby 

Vie povedať, aký je jeho 

obľúbený film, kniha.  

OSR, 

TBZ 

 

INF, SJL-

LIT,  

OBN 

26 



242 

 

8 Stravovanie  

 

A1+  

Cestoviny a múčne výrobky  

Mliečne výrobky  

eating habits, delicious, taste, wash the dishes, have a 

snack, pork, beef, turkey, bacon, ham, sandwich, 

seafood, strawberry, grapes, grapefruit, pineapple, 

plum, apricot, peanut, melon, lettuce, cauliflower, 

celery, mushroom, cabbage, soft/hard drink, sirup, 

tonic, milkshake, beer, wine, coke, ice tea, bottle, tin, 

mix, pasta, spaghetti, pizza, pancakes, cake, pie, 

dessert, flour, loaf of /fresh bread,  

piece, margarine  

-stravovacie návyky;  

 - druh stravy  

- ovocie a zelenina  

- nápoje 

-príprava jedál  

Žiak vie pomenovať jedlo 

a vyjadriť k nemu vzťah 

väzbou:  

Vie vymenovať zdravé a 

nezdravé jedlá.  

Vie pomenovať niektoré 

druhy ovocia a zeleniny.  

Vie komunikovať 

v stravovacom zariadení, 

vie reagovať aj ako čašník. 

Dokáže vytvoriť ponukový 

lístok s cenami a 

jednoduchý recept.  

MUK, 

ENV, 

OZO 

 

ETV/NBV 

BIO, 

VYV 

 

3 

9 Multikultúrna  

spoločnosť  

  

A1+  

Cudzojazyčná komunikácia  

Štátne a cirkevné sviatky  

collect, decorate, ornament, mistletoe, holy, party, 

organise, picnick, barbecue, feast, pumpkin pie, 

importance of studying languages- reasons,  

spend, watch, dictionary, TV, radio, evening classes, 

revise  

Valentines´day, Halloween, Mother´s day 

 – štátne a cirkevné 

sviatky; zvyky a tradície v 

rôznych krajinách 

-rodinné sviatky 

- cudzie jazyky 

 

Žiak pozná zvyky 

a tradície v iných anglicky 

hovoriacich krajinách.  

Žiak vie pomenovať 

rodinné sviatky.  

Pozná iné jazyky   

MUV, 

MDV, 

 

ETV/NBV 

OBN 

4 

10 Obliekanie a móda  

 

A1+  

Odevné doplnky  

gloves, scarf, fur-coat, sweat-shirt, slippers, cardigan, 

pyjamas, uniform,swimsuit, swimming costume, 

moccasins, comfortable, baggy, tight-fitting, 

jewellery, necklace, earring, ring, belt, handbag, 

lipstick, perfume, tie, sunglasses, watch, purse, 

umbrella, button, pocket  

Základné druhy oblečenia  

Odevné doplnky  

Výber oblečenia na rôzne 

príležitosti  

Žiak vie pomenovať 

oblečenie, použiť frázy 

týkajúce sa obliekania.  

Vie vybrať vhodné 

doplnky k oblečeniu na 

rôzne príležitosti  

 

OSR, 

MDV 

 

SJL-Sloh 

2 

11 Šport 

  

Druhy športu: zimné a letné, individuálne 

a kolektívne 

sport/ game, individual/ team, summer/ winter, 

outdoors/ indoors, football, volleyball, hockey, 

basketball, golf, swimming, skiing,  

gym, playground, field, ball, net, basket, match,  

do exercise, go jogging, play football, be interested 

in, be keen on, give up, win, lose. 

Druhy športu a športové 

disciplíny. Význam športu 

pre ľudské zdravie  

 

Žiak vie pomenovať 

jednotlivé druhy športu a 

vyjadriť svoj vzťah k ním.  

 

OZO, 

OSR, TBZ 

 

OBN, 

ETV,/ 

NBV 

2 
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12 Obchod a služby  

 

Nákupné zariadenia  

Pošta a telekomunikácie 

post office, postman, letter, envelope, postcode, 

stamp, air-mail, telegram, postcard, banknote, coin, 

- nákupné zariadenia 

- druhy a spôsoby 

nákupu a platenia  

–kultúra; 

 

Žiak pozná názvy 

nákupných zariadení, 

poštu a hotel.  

Žiak dokáže si 

vypýtať jedlo, 

oblečenie, hračky 

v obchode a tiež vie 

zastúpiť pozíciu 

predavača 

(v jednoduchých 

konverzačných 

formách).  

Pozná platidlá. 

 

OSR, 

TBZ 

 

ETV/NBV 

VYV 

2 

13 Krajiny,  

mestá a miesta 

 

A+ 

Krajiny a svetadiely 

Moja krajina a moje mesto 

America, Europe, Africa, Australasia, Antarctica, 

Asia, the Pole, , land, ocean, sea, be situated, to/in the 

north, in the centre, on the coast, natural resources, 

city, city centre, town hall, capital city, inhabitant, 

home town, memorial/monument, communications, 

industry, square, district, region, go sightseeing, 

originate. 

– geografické údaje – 

UK, USA 

– krajiny a svetadiely; 

- moja krajina a moje 

mesto;  

- geografický opis 

krajiny;  

 

Žiak pozná turistické 

mestá v Británii, 

pozná ich kultúrne 

zvyky a tradície, 

pozná známe 

turistické miesta 

v Londýne. Taktiež sa 

pozná dôležité miesta 

v USA a jeho 

geografické údaje. 

Žiak porozumie textu 

o Slovensku a vie 

stručne porozprávať 

o ňom tie základné 

údaje ( mestá, 

kultúrne pamiatky, 

geografické údaje...) 

MUK, 

ENV, 

MDV, 

TBZ 

 

INF,  

GEO 

SJL - sloh 

17 

Použité skratky: 
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• Osobnostný a sociálny rozvoj (OSR)   

• Environmentálna výchova (ENV)  

• Multikultúrna výchova (MUK)  

• Ochrana života a zdravia (OZO)  

• Dopravná výchova (DOV)  

• Mediálna výchova (MDV)  

• Tvorba projektu a prezentačné zručnosti (TBZ)   
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3.3. Požiadavky na výstup pre 7. ročník 

3.3.1. Lexika 

1. Žiak si osvojí 300 - 350 nových slov a slovných spojení, výslovnosť, pravopis, 

písanie veľkých písmen, rozlišuje synonymá, antonymá, tvorenie slov, frázové slovesá (give 

up, make up) idiómy 

2. Žiak si dopĺňa slovnú zásobu o lexiku, ktorá je odlišná v britskej a americkej 

angličtine 

3. Žiak sa učí používať elementárny výkladový slovník, pohotovo používa 

dvojjazyčný slovník 

4. Žiak si osvojí gramatické výrazy: adverb of place, adverb of manner, present 

perfect tense, 

3.3.2. Morfológia 

• podstatné meno: nulový člen 

• prídavné meno: nepravidelné stupňovanie (far - further - the furthest) 

• zámená: ukazovacie (these/those); opytovacie (why, whose, which, how); 

samostatné privlastňovacie zámená (mine, yours...); neurčité (other, others, nobody, nothing), 

vzťažné (who, which, that) 

• číslovky: násobné (once, twice, three times) 

• príslovky: fast, hard, well, late, straight; daily, weekly 

• predložky: miesta (at the back of, below, beneath); času (during, until); pohybu 

(along, over, past, towards, away from) 

• slovesá: modálne (may, might, be able to, have to, could); rozširovať počet 

zvládnutých pravidelných a nepravidelných slovies podľa kontextu 

• slovesné časy: minulý priebehový; predprítomný; otázka na podmet (Who wrote 

it? What happened?) 

3.3.3. Syntax 

• druhy viet podľa modálnosti a obsahu: Otázka na podmet (Who went there?) 

• slovosled: podmet, prísudok, predmet, príslovkové určenie spôsobu, miesta, 

času 

• vzťažné vety: who, which, that 

• trpný rod: jednoduchý prítomný čas (The window is broken.) 

• krátka prídavná otázka: žiaci si osvoja len ako lexikálnu jednotku (He is good, 

isn´t he?) 
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• tvorenie otázky a záporu v prítomnom, minulom aj budúcom čase; 

pravidlo jedného záporu v anglickej vete 

3.3.4. Zvuková a grafická podoba jazyka 

1. Žiak vie rozlíšiť význam slova, ktorý sa mení podľa slovného prízvuku 

3.3.5. Komunikačné zručnosti 

Komunikačné zručnosti nemožno chápať izolovane, pretože sa navzájom 

prelínajú a 

dopĺňajú (ide o integrované zručnosti). 

3.3.5.1. Počúvanie s porozumením 

Učiaci (A2) sa zdokonaľuje tak, aby za predpokladu, že reč je jasne a zreteľne 

formulovaná: 

•  dokázal naplniť konkrétne potreby na základe porozumenia podstaty 

počutého 

•  porozumel slovným spojeniam a výrazom vzťahujúcim sa na bežné 

oblasti 

každodenného života 

•  porozumel základným informáciám v krátkych zvukových záznamoch, 

v ktorých sa 

hovorí o predvídateľných každodenných záležitostiach 

•  vedel identifikovať tému vypočutej diskusie 

•  porozumel základným bodom v prejave na témy, ktoré sú mu známe 

•  rozumel jednoduchým pokynom informatívneho charakteru 

•  pochopil vety, výrazy a slová, ktoré sa ho priamo týkajú 

 

3.3.6. Čítanie s porozumením 

Učiaci sa dokáže porozumieť krátke jednoduché texty, ktoré obsahujú 

frekventovanú 

slovnú zásobu. 

Učiaci sa zdokonaľuje tak, aby: 

•  dokázal vyhľadať konkrétne informácie v jednoduchých printových 

materiáloch, 

akými sú napríklad prospekty, jedálne lístky, programy a časové harmonogramy 

•  vedel vyhľadať špecifické informácie v zoznamoch a vybrať z nich 

potrebné 
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informácie 

•  rozumel bežným orientačným tabuliam, označeniam a nápisom na 

verejných 

miestach, akými sú ulice, reštaurácie, železničné stanice, atď. 

•  pochopil konkrétne informácie v jednoduchších písaných materiáloch, s 

ktorými 

prichádza do styku, akými sú napríklad listy, brožúry a krátke články 

•  porozumel jednoduché osobné listy 

•  z kontextu krátkeho prečítaného textu pochopil význam niektorých neznámych 

slov 

•  vedel nájsť potrebné informácie v krátkych časopiseckých textoch 

 

3.4.  Písomný prejav 

Učiaci sa zdokonaľuje tak, aby vedel 

•  napísať krátke jednoduché poznámky z okruhu jeho záujmov 

•  napísať jednoduché osobné listy 

• zaznamenať krátky jednoduchý odkaz za predpokladu, že môže požiadať o jeho 

zopakovanie a preformulovanie 

•  stručne a krátkymi vetami predstaviť a charakterizovať osoby a veci 

•  napísať jednoduché vety a spojiť ich základnými konektormi 

•  jednoducho opísať aspekty všedného dňa (ľudia, miesta, škola, rodina, záujmy) 

 

3.4.1.  Ústny prejav 

a) Ústny prejav – dialóg 

Učiaci sa dokáže komunikovať v jednoduchých a bežných situáciách, ktoré vyžadujú 

jednoduchú a priamu výmenu informácií na známe a bežné témy, ktoré súvisia s prácou a 

voľným časom. Dokáže zvládnuť krátku spoločenskú konverzáciu, ale nie vždy je schopný 

ju aj viesť a rozvíjať. 

Učiaci sa zdokonaľuje tak, aby dokázal: 

•  zapojiť sa do krátkych rozhovorov na témy, ktoré ho zaujímajú 

•  používať jednoduché zdvorilostné formy oslovení 

•  sformulovať pozvania, návrhy a ospravedlnenia, reagovať na ne 

•  povedať, čo sa mu páči a čo nie 

• - požiadať o rôzne jednoduché informácie, služby a veci, alebo ich poskytnúť 
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b) Ústny prejav – monológ 

Učiaci sa dokáže podať jednoduchý opis alebo charakteristiku ľudí, podmienok v rodine 

a v škole, opis každodenných zvyklostí a toho, čo má alebo nemá rád, atď. Vo forme krátkeho 

sledu jednoduchých slovných spojení a viet. 

Učiaci sa zdokonaľuje tak, aby dokázal: 

•  v jednoduchých pojmoch vyjadriť svoje pocity a vďačnosť 

•  jednoduchým spôsobom sa rozprávať o každodenných praktických 

otázkach 

•  komunikatívne zvládnuť jednoduché a rutinné úlohy (role) s použitím 

jednoduchých 

slovných spojení a viet 

•  vyrozprávať príbeh, podať krátky jednoduchý opis udalostí a činností, 

zážitkov zo 

školy a voľno-časových aktivít v jednoduchom slede myšlienok 

•  opísať svoje plány a osobné skúsenosti 

Slovná zásoba je nielen nová, ale rozvíja, nadväzuje, prelína sa so základmi 

vytvorenými na nižšej úrovni (A1), vymedzenými v Spoločnom európskom 

referenčnom rámci pre jazyky (SERR).Na tejto úrovni žiak rozumie vetám a často 

používaným výrazom vzťahujúcim sa na oblasti, ktoré sa ho bezprostredne týkajú 

(napríklad najzákladnejšie informácie o sebe, o rodine, nakupovaní, miestnom zemepise 

a o zamestnaní). Dokáže komunikovať v jednoduchých a rutinných úlohách 

vyžadujúcich si jednoduchú a priamu výmenu informácií o známych a bežných 

záležitostiach. Dokáže jednoduchými termínmi opísať svoje rodinné zázemie, 

bezprostredné okolie a záležitosti v oblastiach nevyhnutných potrieb. Táto úroveň sa 

vyvrcholí v 9. ročníku, kde by žiaci mali splniť túto globálnu stupnicu A2.  

4. Pedagogické stratégie 

Metódy a formy vyučovania anglického jazyka majú svoju dôležitú úlohu. Ich 

správnym výberom učiteľ motivuje žiaka k učeniu a naopak nevhodné ich demotivujú. 

Rôznorodosťou sa môže učiteľ vyhnúť stereotypu vyučovacích hodín. Pre túto vekovú 

skupinu sú vhodné metódy a formy ako verbálna, názorná, projektová, situačná, práca 

s IKT, práca s cudzojazyčnou literatúrou, písomné formy práce, metóda brainstormingu, 

práca so  slovníkom, opis obrázku a mnohé ďalšie.  

Metódy práce 

• výklad 
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• motivačné metódy rozhovoru 

• reproduktívne i produktívne metódy upevňovania učiva 

• demonštračné vizuálne i audiovizuálne metódy  

• dramatizačné metódy 

• interaktívne metódy 

• heuristické metódy projektovej práce 

• problémová 

Formy práce 

• individuálna a skupinová práca žiakov, tímové hry 

• práca vo dvojici 

• frontálna výučba 

• práca s učebnicou, pracovným zošitom, multimediálnymi programami, CD, 

časopisom a internetom 

 

5. Učebné zdroje: 

Učebnice:  

-učebnica a pracovný zošit Project 2 – 3.vydanie (OUP) 

-učebnica Project 3 – 2.vydanie (OUP) 

-pracovný zošit k danej učebnici 

Odborná literatúra: 

- metodická príručka k učebniciam Project 1, 2, 3 (3.vydanie ) 

- Didaktika Anglického jazyka  (Repka, R.) 

Internetové zdroje: 

- http://www.englishraven.com/methodology.html - metodické materiály 

- http://www.teachingenglish.org.uk/ - metodické materiály 

- http://www.primaryresources.co.uk/ - pracovné materiály 

- http://www.onestopenglish.com – pracovné a metodické materiály 

- http://www.zborovna.sk – metodické a pracovné materiály 

Odborné časopisy, žiacka literatúra : 

- Pedagogická revue, Pedagogické rozhľady 

- žiacke časopisy v AJ /Hello, Ufin/ 

-     knihy zo žiackej knižnice v AJ 

Náučné slovníky: 

- prekladové a výkladové ; vrátane žiackeho slovníčka v pracovnom zošite 

http://www.englishraven.com/methodology.html
http://www.teachingenglish.org.uk/
http://www.primaryresources.co.uk/
http://www.onestopenglish.com/
http://www.zborovna.sk/
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- slovníky na CD nosičoch, on-line slovníky 

- obrázkové slovníky 

Materiálno-technické a didaktické prostriedky:  

- magnetofón 

- CD prehrávač 

- školská tabuľa 

- tabuľky a prehľady 

- interaktívna tabuľa 

- nástenné mapy  

- flash karty 

- softvérové výučbové programy, Power Pointové prezentácie, práca s MS Word 

- on-line kurzy, testy, web stránky 

- DVD nosiče 

- autentické materiály: obrázky, fotografie, pohľadnice, inf. letáky atď. 

 

6. Hodnotenie a sebahodnotenie  

Hodnotenie má nezastupiteľné miesto pri všetkých ľudských činnostiach, aby 

človek vedel správne ohodnotiť svoje konanie. Taktiež pri učení sa cudzieho jazyka je 

podstatné zhodnotiť prácu žiakov, ich kreativitu a úsilie. Realizuje sa nasledovnými 

metódami. Učiteľ vyberá také formy hodnotenia aby sa nedotkli osobnosti dieťaťa 

a vedie žiakov k správnemu sebahodnoteniu a aj hodnoteniu spolužiakov. Žiaci sú 

hodnotení podľa klasifikačného poriadku.  

Hodnotenie musí mať motivačnú funkciu a má byť využívané humanisticky 

orientované slovné hodnotenie /pochvala, úsmev/ . Je realizované sumatívne 

i formatívne, teda známkami. Súčasťou hodnotenia práce žiakov na vyučovaní a jeho 

výsledkov je aj ústne hodnotenie, percentuálne hodnotenie, vystavovanie žiackych prác, 

prezentovanie žiackych prác.  

Predmetom hodnotenia a klasifikácie v predmete anglický jazyk je cieľová 

komunikačná úroveň žiaka v jednotlivých ročníkoch v súlade s platnými učebnými 

osnovami a vzdelávacími štandardmi.  

•  Hodnotenie a klasifikácia v anglickom jazyku sleduje základné všeobecné, 

sociolingvistické a komunikačné kompetencie, ktoré sa prejavujú vo využívaní 

základných komunikačných zručností: čítanie, písanie, počúvanie, samostatný ústny 

prejav a rozhovory.  
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•  Pri hodnotení v predmete anglický jazyk sa berú do úvahy tieto aspekty: obsahová 

primeranosť, plynulosť vyjadrovania, jazyková správnosť a štruktúra odpovede.  

•  Kritériá klasifikácie musia byť v súlade s požadovanou úrovňou ovládania 

anglického jazyka a náročnosť sledovaných javov musí zodpovedať náročnosti definovanej v 

platných učebných osnovách a vzdelávacích štandardoch cieľovej skupiny žiakov. 

 

6.1. Formy a metódy skúšania a hodnotenia žiakov z anglického jazyka 

- ústna (minimálne 2x za polrok) – konverzácia (role-play, rozhovor), reprodukcia 

textu, rozprávanie, prezentácia projektu, opis obrázku; 

Pri ústnom skúšaní sa hodnotí: 

• obsahové zvládnutie témy 

• samostatnosť a plynulosť prejavu 

• gramatická správnosť 

• použitá slovná zásoba, výslovnosť , intonácia 

-  písomná - kontrolné písomné práce, písomné testy, slohová práca, diktáty, domáce 

úlohy, slovná zásoba a ďalšie druhy skúšok sú rozvrhnuté rovnomerne na celý školský rok tak, 

aby sa nadmerne nehromadili v určitých obdobiach; 

Písomné prejavy sa hodnotia nasledovnými kritériami: 

• členenie a stavba textu 

• zodpovedajúci obsah a rozsah textu 

• gramatická správnosť, pravopis 

• slovná zásoba 

Pri veľkých písomných prácach ( ktoré sú po každom tematickom celku a jednu 

záverečnú na konci školského roka ) sa riadime podľa nasledovnej stupnici: 

100% - 90%  = výborný, 

89% - 75% = chválitebný, 

74% - 50%  = dobrý, 

54% - 25%  = dostatočný, 

24% - 0% = nedostatočný. 

- priebežné, súhrnné, slovné, písomné, sebahodnotenie, individuálne, skupinové 

a frontálne. 

Ich podiel na celkovom hodnotení je v kompetencii vyučujúceho, ktorý konzultuje tieto 

kritériá v predmetovej komisii. Povinné sú len vstupné, polročné a výstupné kontrolné práce. 
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Veľký dôraz sa kladie na sebahodnotenie žiakov, ako i korektné hodnotenie 

spolužiakov preferované pri ústnych odpovediach, praktických či grafických prejavoch, pri 

hodnotení prezentácií, projektov, referátov... Sebahodnotenie vedie žiakov k vyššej 

angažovanosti, k zlepšeniu komunikácie, k lepšiemu vzájomnému pochopeniu, zlepšuje 

motiváciu žiaka, poskytuje učiteľovi cenné informácie o žiakovi, pomáha mu nájsť silné i slabé 

stránky žiaka. 

Tvorivo sa môžu žiaci realizovať pri zhotovovaní projektov , ktoré sú 

hodnotené ústne, ale podľa zváženia vyučujúceho môže byť ohodnotená aj známkou, ak 

sú splnené nasledovné kritériá:  

- splnenie cieľa projektu, 

- prezentácia projektu, 

- používanie správnej terminológie, 

- estetický vzhľad. 

Za každý sledovaný jav žiak môže (skupina) získať 2 body, spolu 8 bodov. 

Stupnica je nasledovná: 

8 - 7 bodov výborný, 

6 - 5 bodov chválitebný, 

4 - 3 body dobrý, 

2 - 1 bod dostatočný. 

 

6.2. Kritériá hodnotenia žiaka  

Pri hodnotení výkonu žiaka v anglickom jazyku sledujeme najmä úroveň jeho 

rečových zručností. Ďalej je to počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a tiež 

písanie 

Pri hodnotení berieme do úvahy:  

Celkové hodnotenie na konci školského roka nezávisí len od výsledku jednej 

skúšky alebo niekoľkých málo skúšok, ale sa berie ohľad na nasledujúce komponenty: 

• do akej miery je žiak schopný realizovať komunikáciu v cudzom jazyku, 

• do akej miery lexikálne a gramatické chyby narušujú zrozumiteľnosť 

a dorozumievanie, 

• hľadisko jazykovej správnosti pri používaní bežnej slovnej zásoby 

a frekventovaných gramatických štruktúr, 

• hľadisko štylistickej adekvátnosti – formálnosť a neformálnosť 

vyjadrovania s ohľadom na situáciu prejavu, 
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• rýchlosť prejavu a pohotovosť reakcie s prihliadnutím na individuálne rozdiely 

medzi žiakmi, 

• rozsah slovnej zásoby žiaka a jej využitie prostredníctvom gramatických 

štruktúr, 

• stále výkony počas celého školského roka, 

• pokrok v učení sa, 

• výsledok záverečného testu, 

• systematická a sústavná pripravenosť žiaka na vyučovanie, jeho aktivity 

a výkony na hodinách (v zmysle príslušného Metodického pokynu pre žiakov na základnej 

škole). 

6.3. Hodnotenie žiakov so špeciálno-vzdelávacími potrebami 

Pri hodnotení žiakov so zdravotným znevýhodnením postupujeme podľa Metodického 

pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy – príloha č. 2.  Pri určení metód 

a foriem práce hodnotenia týchto žiakov sa riadime odporúčaniami poradenských zariadení. 

Integrovaní žiaci sú vzdelávaní podľa individuálneho vzdelávacieho programu a plánu. Žiakov 

s poruchami učenia hodnotíme iným spôsobom (s prihliadnutím na ich špecifické poruchy 

učenia).Výkon, ale najmä snahu na hodine, pri príprave oceníme (chválime, verbálne, 

neverbálne – súhlasným prikývnutím, úsmevom), pretože to pôsobí vysoko pozitívne, 

povzbudzuje k ďalšiemu úsiliu. Slabší výkon nekritizujeme, nezosmiešňujeme. 

Títo žiaci sú hodnotení rovnakou stupnicou, ale úlohy, testy, previerky sú nižšej 

náročnosti a s vyššiu časovou dotáciou. 
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VZDELÁVACIA  OBLASŤ  MATEMATKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI 

 

UČEBNÉ OSNOVY MATEMATIKA 

 

Názov predmetu Matematika 

Časový rozsah výučby 165h 165h 165h 165h 165h 

Ročník 5. 6. 7. 8. 9. 

Škola ZŠ s MŠ Jur nad Hronom 

Názov  školského vzdelávacieho 

programu 

Škola pre každého 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie ISCED 2 

Dĺžka štúdia  Päť 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Druh predmetu povinný predmet 

Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 

Školský rok 2017/2018 

Vyučujúci Mgr. Agneša Mazúrová 

 

 

 

 

 

 

Základná škola s materskou školou Jur nad Hronom 284 

Názov predmetu MATEMATIKA 

Časový rozsah výučby: 5. 6. 7. 8. 9. Spolu ŠkVP ŠVP 

Ročník 

ŠVP 4 4 4 4 4   

ŠkVP 1 1 1 1 1   

Počet hodín týždenne 5 5 5 5 5 25 19 

Počet hodín ročne 165 165 165 165 165 825 627 
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UČEBNÉ OSNOVY 

CHARAKTERISTIKA  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 mať zručnosti na uplatňovanie základných matematických princípov a 

postupov v každodennom kontexte doma a v práci a na chápanie a hodnotenie sledu 

argumentov. 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.“ 

 

CIELE 

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.  
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Žiak by mal vedieť využívať pochopené a osvojené postupy a algoritmy pri 

riešení úloh,  pričom vyučovanie by malo viesť 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 STRATÉGII 

SCHOPNOSŤ TVORIVO RIEŠIŤ PROBLÉMY 

Výučba smeruje k tomu, aby žiaci vedeli 

o rozpoznávať problémy 

o vyjadriť a formulovať problémy 

o hľadať spôsoby, ktoré vedú k vyriešeniu problému 

o korigovať nesprávne riešenie 

o použiť osvojené postupy aj v iných úlohách a oblastiach 

vzdelávania pokiaľ sú aplikovateľné  

 

SCHOPNOSŤ MATEMATIZOVAŤ REÁLNU SITUÁCIU 

Výučba smeruje k tomu, aby žiaci vedeli ( napr. v geometrii ) 

o znázorniť danú situáciu formou matematického náčrtu 

o popísať daný obrázok 

o správne čítať daný popísaný obraz reálnej situácie 

o hľadať v náčrte existujúce geometrické útvary 

o vybrať vhodný, už osvojený postup na vyriešenie úlohy 
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ORGANIZAČNÉ SPÔSOBY VYUČOVANIA 

Problémové vyučovanie 

o  zapájať žiakov do riešenia problémov, vďaka tomu sa žiaci učia 

nadobúdať poznatky samostatne a využívať ich v praxi 

Skupinové vyučovanie 

o  využívať hlavne vo fáze precvičovania úloh, s cieľom nahradiť 

súťaživosť spoluprácou 

Projektové vyučovanie 

o  riešenie úlohy formou projektu na danú tému, o matematikoch 

 

METÓDY VYUČOVANIA 

 

o Dialóg a diskusia – pri frontálnom opakovaní, pri riešení problémov na 

zvýšenie individuálneho porozumenia 

o Situačné metódy – pri riešení problémových úloh na základe 

konfrontácie vedomostí, zručností, názorov a postojov, z ponúkaných riešení vybrať 

najvhodnejšiu 

o Brainstormingové metódy – ( burza dobrých nápadov ) s cieľom 

vyprodukovať čo najviac myšlienok v minimálnom čase, zistiť, aké poznatky žiaci majú 

a aké im chýbajú 

o Heuristická metóda – metóda riadeného objavovania 

o Metódy precvičovania a upevňovania úloh 

o Kognitívne metódy – na základe predchádzajúcich skúsenosti 

a vedomosti riešiť problémy, hľadať súvislosti, analyzovať a spájať 

o Zážitkové a skúsenostné metódy – pri riešení úloh z praxe 

 

HODNOTENIE 

 

Cieľom hodnotenia a klasifikácie vzdelávacích výsledkov je poskytnúť žiakovi a jeho 

rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde 

má rezervy a aké sú jeho pokroky. 

Hodnotenie tým plní informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu. 

o Pri hodnotení budeme zohľadňovať špecifiká daného žiaka. 
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o Na klasifikáciu budeme využívať krátke písomné práce, 

kontrolné práce, štvrťročné práce, ústne odpovede. 

o Pri hodnotení a klasifikácii sa budeme riadiť metodickými  pokynmi pre 

hodnotenie a klasifikáciu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. 

 

o Pri oprave písomných previerok budeme používať klasifikačnú 

stupnicu: 

100% – 90% výborný 

  89% – 75% chválitebný 

  74% – 50% dobrý 

  49% – 25% dostatočný 

  24% –  0% nedostatočný 

 

Predmet kontroly:  

Dosiahnuté vedomosti, zručnosti a osvojené základné poznatky stanovené 

výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu. 

 

Metódy a formy kontroly:  

Kontrola verbálnych, písomných a grafických prejavov žiaka. 

 

Kritéria, ukazovatele hodnotenia: 

▪ úroveň verbálnych prejavov žiaka: cielené skúšanie žiaka pri tabuli, 

krátke odpovede počas vysvetľovania, precvičovania a overovania učiva( 

minimálne raz za hodnotiace obdobie)  

▪ úroveň písomných prejavov žiaka: hodnotenie známkou podľa 

bodovej stupnice 

▪ úroveň grafických prejavov žiaka: hodnotenie známkou podľa 

bodovej stupnice – presné meranie, pomenovanie geometrických útvarov, 

geometrické zapisovanie údajov( postup pri rysovaní, označovanie priamok, 

útvarov), priestorová orientácia, úhľadnosť, estetickosť. 

 

Nástroje kontroly: 

▪ vstupná previerka (september) 

▪ 4 školské úlohy (štvrťročne a na konci klasifikačného obdobia) 

▪ výstupná previerka (jún) 
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▪ kontrolné práce (priebežne po tematických celkoch) 

▪ krátke písomné práce (priebežne podľa potreby) 

▪ testy 

▪ ústne odpovede 

 

OBSAH 

„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.“ 

Vzdelávací obsah predmetu je rozdelený na päť tematických okruhov: 

Čísla, premenná a počtové výkony s číslami 

Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy 

Geometria a meranie 

Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika  

Logika,dôvodenie,dôkazy. 

 

 

ŠTANDARD KOMPETENCIÍ, KTORÉ MA ŽIAK V JEDNOTLIVÝCH 

TEMATICKÝCH OKRUHOCH UČIVA ZÍSKAŤ NA VÝSTUPE ZO ZÁKLADNEJ 

ŠKOLY 

 

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 čísla, celé a racionálne čísla, 

používa, zapisuje a číta vzťah rovnosti a nerovnosti 

▪ zobrazí čísla na číselnej osi 

▪ vykonáva spamäti a písomne základné počtové výkony (aj na 

kalkulačke) 

▪ zaokrúhľuje čísla, vykonáva odhady a kontroluje správnosť výsledkov 

počtových výkonov 
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▪ pozná a funkčne využíva rôzne spôsoby kvantitatívneho 

vyjadrenia celok – časť (prirodzeným číslom, zlomkom, desatinným číslom, 

percentom), rieši kontextové a aplikačné úlohy 

▪ rieši modelovaním a výpočtom situácie vyjadrené pomerom, pracuje 

s mierkou mapy a plánu 

▪ matematizuje jednoduché reálne situácie s využitím písmen vo 

význame čísla (premennú, určí hodnotu výrazu) 

▪ matematizuje a rieši reálnu situáciu pomocou rovníc 

▪ tvorí a rieši úlohy, v ktorých aplikuje osvojené poznatky o číslach 

a počtových výkonoch v algebrickom aparáte 

 

Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy 

Kompetencie, ktoré má žiak získať 

▪ zostavuje 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 a rieši úlohy z praxe na priamu a nepriamu úmernosť 

▪ znázorňuje údaje na diagrame, z diagramu číta znázornené údaje 

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 opísať, pomenovať, načrtnúť, narysovať a zostrojiť 

základné rovinné útvary, pozná ich základné prvky ich vlastnosti 

a najdôležitejšie vzťahy medzi týmito prvkami a ich vlastnosťami 

▪ používa v argumentoch a výpočtoch vety o zhodnosti 

a podobnosti trojuholníkov 
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▪ rozoznáva a modeluje osovo a stredovo súmerné útvary v rovine, 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, používa vlastnosti 

známych dvojíc uhlov (susedné, striedavé, doplnkové) pri výpočte vnútorných 

a vonkajších uhlov rovinných útvarov 

▪ pozná meracie prostriedky, vie ich samostatne používať aj pri 

praktických meraniach 

▪ analyzuje a rieši aplikačné geometrické úlohy s využitím osvojeného 

matematického aparátu 

 

Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika 

 

Kompetencie, ktoré má žiak získať 

 

▪ prostredníctvom hier a manipulačných činnosti získa skúsenosti 

s organizáciou konkrétnych súborov predmetov podľa ľubovoľne zvoleného a podľa 

vopred daného kritéria 

▪ vie z daného počtu prvkov vybrať skupinu s daným počtom prvkov 

podľa určeného pravidla a vypočítať počet možností výberu 

▪ vykonáva zber, zápis, interpretáciu údajov a ich grafické znázornenie 

▪ je schopný orientovať sa v množine údajov 

▪ vie posúdiť výrokom z okolia správnu pravdivostnú hodnotu 

▪ vie posudzovať realitu zo štatistického a pravdepodobnostného pohľadu, 

vie rozlíšiť istý a nemožný jav 

 

Logika, dôvodenie a dôkazy 

 

Kompetencie, ktoré má žiak získať 

 

▪ dokáže kvantifikovať všeobecné výroky a uskutočniť negáciu výrokov 

▪ vie posúdiť jednoznačnosť jednoduchých návodov, vyhlášok a nariadení 
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▪ 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 

PRIEREZOVÉ TÉMY 

Dopravná výchova a výchova k bezpečnosti v cestnej premávke 

 

Na rozvoj základných vedomostí, zručností a návykov zameraných na 

bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách je možné využiť aj 

niektoré tematické celky v matematike. Napr. 

➢ Pri vyučovaní rovinných útvarov – poznávanie dopravných 

značiek 

➢ Pri tematickom celku uhly – bezpečnosť križovatiek 

Mediálna výchova 

➢ Využívať tlačené a digitálne dokumenty ako zdroj informácií 

➢ Venovať pozornosť vecnej správnosti a presnosti správy 

➢ Kritickou analýzou textov utvárať návyk overovať si čo 

najdôslednejšie všetky údaje 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

➢ Zadávaním úloh primeranej obtiažnosti a správnym hodnotením 

ich práce, rozvíjať ich sebadôveru, schopnosť prevziať zodpovednosť za svoje 

konanie 

➢ Viesť žiakov k tomu, aby vedeli uplatňovať svoje práva, ale aj 

rešpektovať práva iných 

Environmentálna výchova 

➢ Do tematických celkov desatinné čísla, zlomky, percentá zaradiť 

slovné úlohy, ktoré prispejú k osobnosti žiaka tak, aby chápal vzťah medzi 

človekom a jeho životným prostredím a cíti potrebu ochrany životného 

prostredia 
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Multikultúrna výchova 

➢ Pri riešení úloh v tematických celkoch slovné úlohy, percentá 

využiť napr. národnostné zloženie obyvateľov SR  

➢ Viesť žiakov k akceptácii kultúrnej rozmanitosti, rozvoju 

tolerancie, rešpektu a prosociálneho správania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti 

 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

 

➢ Pri tvorbe projektov ku konkrétnej téme ( napr. štvoruholníky – 

rozdelenie, vlastnosti, praktické využitie) a pri tvorbe prezentácií ( napr. o významných 

matematikoch ), rozvíjať schopnosť komunikovať, argumentovať, pracovať 

s informáciami, riešiť problémy, poznávať sám seba, spolupracovať a iné. 

Ochrana života a zdravia 

 

➢ Pri riešení úloh štatistického zamerania ( napr. priemerná dĺžka života 

v jednotlivých krajinách EU), formovať vzťah k ochrane svojho zdravia a zdravia 

iných. 

 

 

Prierezové témy budú zapracované do tematických  výchovno – vzdelávacích plánov 

v jednotlivých ročníkoch. 
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INOVOVANE UO 5 ,6,7 roč. 

ÚVOD 

Vzdelávací štandard pre učebný predmet matematika nepredstavuje iba súhrn 

katalógov, ktoré stanovujú výkony a obsah vyučovacieho  predmetu, ale je to predovšetkým 

program rôznych činností a otvorených príležitostí na rozvíjanie  individuálnych učebných 

možno stí žiakov. 

  Vzdelávací štandard pozostáva z charakteristiky predmetu a základných učebných 

cieľov, ktoré sa konkretizujú vo výkonovom  štandarde. Je to ucelený systém výkonov, ktoré 

sú vyjadrené kognitívne odstupňovanými konkretizovanými cieľmi  – učebnými požiadavkami.  

Tieto základné požiadavky môžu učitelia ešte viac špecifikovať, konkretizovať a rozvíjať v 

podobe ďalších blízkych učebných cieľov, učebných  úloh, otázok, či testových položiek.   

K vymedzeným výkonom sa přiřaďuje obsahový štandard, v ktorom sa zdôrazňujú 

pojmy ako kľúčový prvok vnútornej štruktúry  učebného obsahu. Učivo je v ňom štruktúrované 

podľa jednotlivých tematických celkov. Je to základ vymedzeného učebného obsahu. To však  

nevylučuje možnosť učiteľov tvoriv o modifikovať stanovený  učebný obsah v rámci školského 

vzdelávacieho programu podľa jednotlivých  ročníkov. 

Vzdelávací štandard učebného predmetu matematika ako program aktivity žiakov je 

koncipovaný tak, aby vytváral možnosti na tie kognitívne činnosti ži akov, ktoré operujú s 

pojmami, akými sú hľadanie, pátranie, skúmanie, objavovanie, lebo v nich spočíva základný  

predpoklad poznávania a porozumenia. V tomto zmysle nemajú byť žiaci len pasívnymi 

aktérmi výučby a konzumentmi hotových poznatkov,  ktoré si maj ú len zapamätať a následne 

zreprodukovať.  

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Predmet matematika v nižšom strednom vzdelávaní je prioritne zameraný na budovanie 

základov matematickej gramotnosti a  na rozvíjanie kognitívnych oblastí  – vedomosti 

(ovládanie faktov, po stupov), aplikácie (používanie získaných vedomostí na riešenie 

problémov  reálneho života), zdôvodňovanie (riešenie zložitejších problémov, ktoré vyžadujú 

širšie chápanie súvislostí a vzťahov).   

Vyučovanie matematiky musí byť vedené snahou umožniť žiakom,  aby získavali nové 

vedomosti špirálovite , vrátane opakovania učiva  na začiatku školského roku, s výrazným 

zastrením  propedeutiky , prostredníctvom riešenia úloh s rôznorodým kontextom, aby 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 
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návodmi a tvoriť ich. Vyučovanie by malo viesť 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. 

Obsah vzdelávania je spracovaný na kompetenčnom základe. Pri  o bjavovaní a 

prezentácii nových matematických poznatkov sa vychádza z predchádzajúceho 

matematického vzdelania žiakov, z ich skúseností  s aplikáciou už osvojených 

poznatkov. Výučba sa prioritne zameriava na rozvoj žiackych schopností, 

predovšetkým väčšou aktivizáciou žiakov. 

Vzhľadom na charakter predmetu je potrebné prispôsobiť schopnostiam žiakov 

rýchlosť preberania tematických celkov rovnako jako ich  poradie, prípadné rozdelenie 

na časti a presuny v rámci ročníkov. V porovnaní s predchádzajúcim vzdělávacím 

štandardom sú v tomto štandarde  upravené a presunuté niektoré tematické celky. Preto 

je nutné na každej škole prispôsobiť poradie tematických celkov a ich rozloženie  do 

ročníkov tak, aby všetci žiaci do skončenia ZŠ absolvovali celý vzdelávací štandard u 

vedený v tomto dokumente. Poradie tematických celkov  v ročníku nie je týmto 

dokumentom určené. Podľa potrieb žiakov je vhodné sa k učivu viackrát vracať.  Žiaci 

daného ročníka by mali ovládať výkonový a obsahový štandard školského vzdeláv 

acieho programu pre dchádzajúcich ročníkov , preto je tiež potrebné minimálne na úvod 

každého  ročníka a vždy, keď je to podľa učiteľa potrebné, zaradiť primerané 

opakovanie učiva. 

CIELE PREDMETU 

Žiaci 

•získajú schopnosť používať matematiku v svojom budúcom živote, 

•rozvíjajú svoje logické akritické myslenie, 

•argumentujú, komunikujú a spolupracujú v skupine pri riešení problému, 

•spoznajú matematiku ako súčasť ľudskej kultúry a dôležitý nástroj pre 

spoločenský pokrok, 

•čítajú s porozumením  primerané súvislé texty obsahujúce čísla, závislosti a 

vzťahy a nesúvislé texty obsahujúce tabuľky, grafy a diagramy, 

•využívajú pochopené a osvojené postupy a algoritmy pri riešení úloh, vedia 

matematizovať reálnu situáciu a interpretovať výsledok, 
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•vyhľadávajú, získavajú a spracúvajú informácie z primerane náročne spracovaných 

zdrojov vrátane samostatnej práce s učebnicou a ďalšími textami 

•osvoja si základné primerané matematické pojmy, poznatky, znalosti a postupy 

u vedené vo vzdelávacom štandarde, 

• rozvíjajú zručnosti, ktoré súvisia s procesom  učenia sa, s aktivitou na vyučovaní a s 

racionálnym a samostatným učením sa
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7. ročník 

Tematický 

celok 

Rozvíjajúce ciele Obsah (obsahový 

štandard) 

Výstupy (výkonový štandard) 

I. Zlomky. 

Počtové 

výkony 

so zlomkami. 

Racionálne 

čísla. 

36 h 

 

• Vedieť uplatniť pri 

počítaní dohodnuté 

poradie 

matematických 

operácií 

• Vedieť použiť 

získané poznatky 

v slovných úlohách - 

analyzovať text 

úlohy, voľba stratégie 

riešenia úlohy, zápis 

riešenia, odpoveď. 

• Vedieť riešiť 

jednoduché úlohy 

z praktického života 

• Poznať a funkčne 

využívať rôzne 

spôsoby 

kvantitatívneho 

vyjadrenie celok – 

časť ( prirodzeným 

číslom, zlomkom, 

desatinným číslom ), 

riešiť kontextové 

a aplikačné úlohy 

 

➢ Zlomok, 

znázornenie 

zlomkovej časti celku 

➢ Znázornenie 

zlomkov na číselnej 

osi. 

➢ Krátenie 

a rozširovanie 

zlomkov. 

➢ Základný tvar 

zlomku. 

➢ Porovnávanie 

a usporiadanie 

zlomkov s rovnakými 

čitateľmi alebo s 

rovnakými 

menovateľmi. 

➢ Sčitovanie 

a odčitovanie 

zlomkov 

➢ Zmiešané číslo, 

zložené zlomky 

➢ Násobenie 

a delenie zlomkov 

➢ Interpretácia 

násobenia zlomkom 

ako výpočtu 

zlomkovej časti 

z čísla. 

➢ Správne chápať, čítať 

a zapisovať zlomok.. 

➢ Rozumieť pojmom, zlomok, 

zlomková čiara, čitateľ, 

menovateľ, krátenie 

a rozširovanie zlomku. 

➢ Vedieť v rámci toho istého 

celku uviesť príklad rovnakého 

zlomku v inom tvare. 

➢ Vedieť kedy sa zlomok 

rovná jednej celej , nule a kedy 

nemá zmysel. 

➢ Vedieť graficky znázorniť 

a zapísať zlomkovú časť  

z celku. 

➢ Vedieť znázorniť zlomok na 

číselnej osi. 

➢ Vedieť porovnávať 

a usporiadať zlomky  

a výsledok zapísať znakmi. 

➢ Vedieť krátiť zlomok na 

základný tvar. Sčitovať 

a odčitovať zlomky 

s rovnakými menovateľmi. 

➢ Vedieť upraviť zlomky na  

rovnakého menovateľa. 

➢ Sčitovať a odčitovať zlomky 

s rôznymi menovateľmi. 
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➢ Vzťah medzi 

zlomkom 

a desatinným číslom 

➢ Zlomok 

a delenie, vzťah 

zlomkov a delenia, 

zlomok ako číslo. 

➢ Riešenie 

slovných úloh 

➢ Vedieť rozlíšiť pravý 

a nepravý zlomok. 

➢ Vedieť zapísať zlomok 

v tvare zmiešaného čísla. 

➢ Vedieť zmiešané číslo 

previesť do tvaru zlomku. 

➢ Uplatňovať  pri počítaní 

dohodnuté poradie  operácií. 

➢ Písomne násobiť a deliť 

zlomok celým číslom. 

➢ Vedieť rozširovať a krátiť 

zlomky. 

➢ Vedieť vypočítať zlomkovú 

časť z celku. 

➢ Písomne násobiť a deliť 

zlomok zlomkom.. 

➢ Vedieť čítať a písať 

desatinné zlomky. 

➢ Rozumieť pojmom perióda, 

odhad výsledku, zaokrúhlenie 

na daný počet miest. 

➢ Previesť a zapísať zlomok 

v tvare desatinného čísla 

a naopak. 

➢ Zapísať zlomok v tvare 

desatinného čísla  ( alebo 

periodickým číslom ) 

s požadovanou presnosťou ( na 

požadovaný počet miest ) 

➢ Vedieť určiť periódu pri 

prevode zlomku na desatinné 

číslo. 
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II. Pomer, 

priama 

a nepriama 

úmernosť 

29 h 

• Riešiť jednoduché 

slovné úlohy n 

a pomer rôzneho typu 

a praktické úlohy 

s použitím mierky 

mapy a plánu. 

• Poznať meracie 

prostriedky a ich 

jednotky, vie ich 

samostatne používať 

aj pri praktických 

meraniach. 

• Zostavovať tabuľky 

priamej a nepriamej 

úmernosti, dopĺňať 

chýbajúce údaje na 

základe objaveného 

pravidla 

• Objavovať a riešiť 

úlohy z praxe na 

priamu a nepriamu 

úmernosť 

• Hľadať súvislosti 

medzi 

nadobudnutými 

vedomosťami 

a realitou 

 

 

➢ Pomer, prevrátený 

pomer, postupný 

pomer, plán, mapa, 

mierka plánu a mapy 

➢ Priama a nepriama 

úmernosť, trojčlenka, 

rovnica priamej 

a nepriamej 

úmernosti, tabuľka 

úmernosti 

➢ Pravouhlá sústava 

súradníc v rovine, bod 

v sústave súradníc, 

súradnice bodu, graf, 

znázornenie priamej 

a nepriamej úmernosti 

grafom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Vedieť vysvetliť pojmy 

pomer, prevrátený pomer, 

postupný pomer. 

➢ Vedieť  zapísať a upraviť 

daný pomer. 

➢ Deliť dané číslo ( množstvo ) 

v danom pomere. 

➢ Zväčšiť ( zmenšiť ) dané 

číslo v danom pomere. 

➢ Chápať postupný pomer 

ako skrátený zápis 

jednoduchých pomerov. 

➢ Vedieť zapísať a upraviť 

postupný pomer. 

➢ Riešiť úlohy s využitím 

vzťahu v priamej a nepriamej 

úmernosti 

➢ Riešiť úlohy z praxe na 

priamu a nepriamu úmernosť. 

➢ Riešiť úlohy jednoduchou aj 

zloženou trojčlenkou.. 

➢ Vedieť zvoliť vhodnú 

pravouhlú sústavu súradníc 

v rovine. 

➢ Vyznačiť body v pravouhlej 

sústave súradníc v rovine. 

➢ Vedieť určiť súradnice 

daného bodu zobrazeného 

v pravouhlej sústave súradníc. 

➢ Vedieť znázorniť graf  

priamej a nepriamej úmernosti 

v pravouhlej sústave súradníc. 
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➢ Čítať údaje z grafu priamej 

a nepriamej úmernosti a vedieť 

ich použiť pri výpočte. 

➢ Vedieť určiť druhú 

súradnicu bodu, ktorý leží na 

grafe. 

➢ Určiť koeficient priamej 

a nepriamej úmernosti. 

III. Objem 

a povrch 

kvádra a kocky 

28 h 

• V úlohách vie 

prakticky aplikovať 

získané vedomosti 

• Vedieť vo svojom 

okolí objaviť 

predmety tvaru kocky 

a kvádra a telies 

zložených z kvádrov 

a kociek 

• Pochopiť význam 

pojmov objem 

a povrch a vedieť ich 

popísať vlastnými 

slovami 

• Pochopiť význam 

jednotky objemu, 

poznať jednotky 

objemu, vedieť ich 

používať a navzájom 

premieňať 

➢ Niektoré spôsoby 

zobrazenia priestoru 

(voľné rovnobežné 

premietanie, 

perspektíva). 

➢ Obrazy kvádra 

a kocky vo voľnom  

rovnobežnom 

premietaní, 

viditeľnosť hrán.. 

➢ Telesá zložené 

z kvádrov a kociek, 

ich znázorňovanie. 

nárys, pôdorys, 

bokorys, Úlohy na 

rozvoj priestorovej 

predstavivosti. 

➢ Sieť kvádra 

a kocky. 

➢ Objem kvádra 

a kocky. Jednotky 

objemu a ich 

premena. 

➢ Povrch kvádra a 

kocky. 

➢ Vedieť načrtnúť 

a narysovať obraz kvádra 

a kocky vo voľnom 

rovnobežnom premietaní. 

➢ Vyznačiť na náčrte kvádra 

a kocky viditeľné a neviditeľné 

hrany a ich základné prvky. 

➢ Načrtnúť a narysovať sieť 

kvádra a kocky. 

➢ Zostavovať a zhotoviť náčrt 

telies skladajúcich sa z kvádrov 

a kociek. 

➢ Kresliť nárys, bokorys, 

pôdorys zostavených telies 

z kvádrov a kociek. 

➢ Vedieť opísať a samostatne  

načrtnúť sieť kvádra a kocky. 

➢ Vyznačiť na náčrte 

základné prvky kvádra 

a kocky. 

➢ Poznať vzťah 1 liter = 1 dm3 

a vedieť premieňať základné 

jednotky objemu. 

➢ Riešiť slovné úlohy na 

objem a povrch. 
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IV. Percentá 

28 h 

• Vedieť riešiť slovné 

úlohy a podnetové 

úlohy z oblasti 

bankovníctva 

a finančníctva, 

v ktorých sa 

vyskytujú ako podnet 

štatistické dáta. 

 

➢ Percento, základ, 

časť prislúchajúca 

k počtu percent, počet 

percent. 

➢ Promile. Použitie 

promile v praxi. 

➢ Vzťah percent 

(promile), zlomkov 

a desatinných čísel. 

➢ Znázorňovanie 

časti celku a počtu 

percent vhodným 

diagramom.. 

➢ Jednoduché 

úrokovanie. 

➢ Riešenie slovných 

úloh. 

➢ Vedieť vypočítať  1 percento 

ako stotinu základu. 

➢ Rozlíšiť, pomenovať 

a vypočítať základ. 

➢ Rozlíšiť, pomenovať 

a vypočítať hodnotu časti 

prislúchajúcej k počtu percent 

a vedieť uplatniť dané 

vedomosti pri riešení slovných 

úloh z praktického života. 

➢ Vedieť vypočítať počet 

percent, ak je daný základ 

a časť prislúchajúca k počtu 

percent. 

➢ Vedieť vypočítať základ. 

➢ Vedieť vypočítať 1 promile 

ako tisícinu základu. 

➢ Poznať vzťah medzi 

zlomkami, percentami 

a desatinnými číslami. 

➢ Vedieť vypočítať %, 10 %, 

20 %, 25 %, 50 %, 75 % bez 

prechodu cez 1 %. 

➢ Vedieť čítať údaje 

z diagramov a zapísať 

znázornenú časť celku 

percentom a počtom promile 

a opačne. 

➢ Vedieť znázorniť na základe 

odhadu časť celku v kruhovom 

diagrame. 

➢ Porovnávať  viacero častí 

z jedného celku a porovnanie 
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zobraziť vhodným stĺpcovým aj 

kruhovým diagramom. 

➢ Vedieť zostrojiť kruhový, 

alebo stĺpcový diagram 

z údajov z tabuľky. 

➢ Vedieť vypočítať úrok 

z danej istiny za určité obdobie 

pri danej úrokovej miere. 

➢ Vykonávať jednoduché 

úrokovanie. 

➢ Vypočítať hľadanú istinu. 

VI. 

Kombinatorika 

a riešenie úloh 

9 h 

• Získať skúsenosť 

s prácou 

a organizáciou 

v konkrétnych 

súboroch 

predmetov. 

• Riešiť rôzne 

primerané 

a jednoduché 

kombinatorické 

úlohy 

• Vedieť použiť 

vhodnú stratégiu na 

zistenie všetkých 

riešení a efektívny 

spôsob zápisu 

všetkých možných 

riešení daného 

problému 

 

➢ Úlohy na tvorbu 

skupín predmetov 

a ich počet z rôznych 

oblastí života. 

➢ Rôzne spôsoby 

vypisovania na 

jednoduchých 

úlohách. 

➢ Objavovanie 

možností 

a zákonitostí. 

➢ Pravidlo súčinu. 

Úlohy 

s podmienkami 

(propedeutika 

základných modelov 

kombinatoriky ). 

➢ Riešenie 

jednoduchých 

kombinatorických 

úloh ( na základe 

hier a pokusov ). 

➢ Vedieť vypisovať všetky 

možnosti podľa určitého 

systému.. 

➢ Tvoriť systém ( logické 

možnosti) na vypisovanie 

všetkých možností. 

➢ Objavovať spôsob tvorenia 

všetkých možných riešení 

daného systému vo vypisovaní 

možností. 

➢ Systematicky usporiadať 

daný počet predmetov ( prvkov, 

údajov ) všetkými možnými 

spôsobmi do skupín. 

➢ Určiť spoločnú 

matematickú podstatu v úlohe 

a počet všetkých možných 

usporiadaní. 

➢ Vedieť z daného počtu 

prvkov vybrať menší počet 

prvkov, tieto usporiadať 

a určiť počet. 
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Písomné práce :Vstupná písomná práca- vyhodnotenie oprava - 2 h 

                            Písanie a oprava štvrťročných prác - 8 h 

                            Výstupný test – 1 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Riešenie 

kombinatorických 

úloh rôznymi 

metódami ( 

stromový diagram, 

príprava tabuliek, 

systematické 

vypisovanie 

možností). 

➢ Vedieť z daného počtu 

prvkov vybrať usporiadanú 

skupinu menšiu ako je daný 

počet a určiť počet takto 

usporiadaných skupín prvkov 

➢ Používať pravidlá súčtu 

a súčinu pri riešení 

jednoduchých úloh. 

➢ Zhromažďovať, triediť 

a systematicky vytvárať všetky 

možné riešenia. 

➢ Vedieť vypočítať 

kombinatorické úlohy podľa 

pravidla súčinu a pomocou 

názoru. 

➢ Znázorniť dáta, údaje 

v tabuľke a stromovým 

diagramom ( grafom ). 
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VZDELÁVACIA  OBLASŤ  MATEMATKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI 

 

UČEBNÉ OSNOVY INFORMATIKA 

 

 

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací 

predmet. 

Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav. Štandardy 

predmetu sú uvedené v príslušnom ŠVP zverejnené na adrese www.minedu.sk alebo 

www.statpedu.sk v sekcii Štátny vzdelávací program. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov predmetu      Informatika 

Ročník    Piaty, šiesty, siedmy, ôsmy, deviaty 

Časový rozsah výučby 1hodina týždenne, spolu  33 hodín/rok  

Škola ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom 284 

Názov  školského vzdelávacieho programu Škola pre každého  

Stupeň vzdelania ISCED2  

Dĺžka štúdia  5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Druh predmetu povinný predmet 

Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami  

Školský rok 2017/2018 

Vyučujúci Mgr. Martina Homolová, Ing. Vojtech Škuta 

https://skvp.iedu.sk/group/guest/skvp/-/skvp/www.minedu.sk
https://skvp.iedu.sk/group/guest/skvp/-/skvp/www.statpedu.sk
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VZDELÁVACIA  OBLASŤ  ČLOVEK A PRÍRODA 

 

UČEBNÉ OSNOVY FYZIKA 

 

Názov predmetu Fyzika 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín 

Škola ZŠ s MŠ Jur nad Hronom 

Názov  školského vzdelávacieho 

programu 

Škola pre každého 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Dĺžka štúdia  päť 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Druh predmetu povinný predmet 

Vzdelávacia oblasť Človek a príroda 

Ročník šiesty 

Školský rok 2017/2018 

Vyučujúci Ing. Vojtech Škuta 

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací 

predmet. 

Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav. Štandardy 

predmetu sú uvedené v príslušnom ŠVP zverejnené na adrese www.minedu.sk alebo 

www.statpedu.sk v sekcii Štátny vzdelávací program. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://skvp.iedu.sk/group/guest/skvp/-/skvp/www.minedu.sk
https://skvp.iedu.sk/group/guest/skvp/-/skvp/www.statpedu.sk
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VZDELÁVACIA  OBLASŤ  ČLOVEK A PRÍRODA 

 

UČEBNÉ OSNOVY CHÉMIA 

 

Názov predmetu Chémia 

Časový rozsah výučby 33h 66h 66h 33h 

Ročník 6. 7. 8. 9. 

Škola ZŠ s MŠ Jur nad Hronom 

Názov  školského vzdelávacieho 

programu 

Škola pre každého 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie ISCED 2 

Dĺžka štúdia  päť 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Druh predmetu povinný predmet 

Vzdelávacia oblasť Človek a príroda 

Školský rok 2017/2018 

Vyučujúci Mgr. Helena Vojteková 

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací 

predmet. 

Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav. Štandardy 

predmetu sú uvedené v príslušnom ŠVP zverejnené na adrese www.minedu.sk alebo 

www.statpedu.sk v sekcii Štátny vzdelávací program. 

 

CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU 
 

CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU  

Vyučovací predmet chémia má bádateľský a činnostný charakter, to znamená, že žiaci vlastnou 

činnosťou objavujú vlastnosti látok, zákonitosti ich správania a vzájomného pôsobenia. Obsah vychádza 

zo situácií, javov a činností, ktoré majú chemickú podstatu, sú blízke žiakovi a sú dôležité v živote 

každého človeka. Tvoria ho nielen chemické poznatky, ale aj činnosti, ktoré vyúsťujú do zvládnutia 

viacerých prvkov vedeckej činnosti, z ktorých najdôležitejší je experiment. Vykonávaním vlastných 

https://skvp.iedu.sk/group/guest/skvp/-/skvp/www.minedu.sk
https://skvp.iedu.sk/group/guest/skvp/-/skvp/www.statpedu.sk
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„vedeckých“ činností si žiaci osvojujú dôležité spôsobilosti, predovšetkým spôsobilosť objektívne a 

spoľahlivo pozorovať a opísať pozorované. Žiaci merajú, zaznamenávajú, triedia, analyzujú a 

interpretujú získané údaje, vytvárajú a overujú predpoklady a tvoria závery. 

 

CIELE UČEBNÉHO PREDMETU  

Žiaci: 

- sa zoznámia so základnými poznatkami o látkach dôležitých pre život,  

- porozumejú chemickým javom a procesom,  

- používajú odbornú terminológiu na opísanie chemických javov a procesov,  

- rozumejú pokynom na realizáciu praktických činností a dokážu ich podľa návodu uskutočniť,  

- plánujú a realizujú pozorovania, merania a experimenty,  

- spracúvajú a vyhodnocujú údaje získané pri pozorovaní, meraní a experimentovaní,  

- získavajú manuálne zručnosti, intelektové a sociálne spôsobilosti pri realizácii žiackych 

experimentov,  

- osvojujú si a uplatňujú zásady bezpečnej práce s látkami,  

- vyhľadávajú v dostupných zdrojoch poznatky o použití rôznych látok v priemysle, 

poľnohospodárstve a v živote z hľadiska významu pre človeka, vplyvu na životné prostredie a 

ľudské zdravie,  

- využívajú poznatky a skúsenosti získané v predmete chémia pri ochrane zdravia a životného 

prostredia.  

 

V učebnom obsahu predmetu chémia sa taktiež realizuje časť obsahov Osobnostnej a 

sociálnej výchovy, Environmentálnej výchovy, Tvorby projektov a iných prierezových tém 

Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 2.  

Náplň laboratórnych prác závisí od materiálno-technického vybavenia školy, dostupnosti 

chemikálií, pričom musia byť dodržané bezpečnostné predpisy a laboratórny poriadok. Minimálny 

počet laboratórnych prác pri dvojhodinovej časovej dotácii je 5 laboratórnych prác v danom 

školskom roku, pri časovej dotácii 1 hodina týždenne 3 laboratórne práce. 

 

Výchovné a vzdelávacie stratégie 

 

Stanovené ciele sa dosahujú rozvíjaním ďalších kľúčových kompetencií  žiakov: 

• v oblasti komunikačných schopností:  
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identifikovať a správne používať základné pojmy, objektívne opísať, vysvetliť alebo 

zdôvodniť základné znaky biologických objektov a procesov, podstatu procesov a vzťahov, 

vecne správne sa vyjadrovať verbálne, písomne a graficky k danej učebnej téme, vedieť 

využiť informačné a komunikačné zdroje, vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a 

dáta z rôznych zdrojov, zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti, 

vedieť spracovať jednoduchú správu z pozorovania na základe danej štruktúry, vedieť 

spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, metódy, výsledky a ich 

využitie. 

• v oblasti identifikácie problémov, navrhovania riešenia a schopnosti  ich 

riešiť: 

• riešiť úlohy zamerané na rozvoj porozumenia a aplikácie, navrhovať rôzne riešenia úloh, 

postupov a prístupov, rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení praktických úloh, 

spracovávaní jednoduchých správ z pozorovaní a jednoduchých školských projektov, 

využívať tvorivosť a nápaditosť, samostatne tvoriť závery na základe zistení, skúmaní alebo 

riešení úloh, predpokladať a určiť príčinné súvislosti, pozorovať, experimentovať a 

odhadovať. 

• v oblasti sociálnych kompetencií:  

vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti, pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, 

vzájomne radiť a pomáhať, prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej 

činnosti, hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení, 

• v oblasti získavania, osvojovania a rozvíjania manuálnych zručností:  

používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach, dodržiavať pravidlá 

bezpečnosti a ochrany zdravia, využívať učebné, kompenzačné a iné pomôcky, rozvíjať 

zručnosti pri práci s prírodninami a pri terénnych pozorovaniach, aplikovať teoretické 

poznatky a skúsenosti v praktických podmienkach. 

 

Metódy a formy práce 

 

Pri voľbe vyučovacích metód a foriem som prihliadala na usporiadanie obsahu vyučovania, 

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

kompetencií žiakov. 
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Z organizačných foriem uplatňujeme: 

 

• Vyučovaciu hodinu (základného, motivačného, expozičného, fixačného, aplikačného, 

diagnostického typu). 

 

• Praktické aktivity 

 

• Exkurzia podľa podmienok školy 

 

Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej hodiny, vekových a iných osobitostí 

žiakov a materiálneho vybavenia. 

 

Na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť  využijeme: 

 

• Motivačné metódy, ako je motivačné rozprávanie (citové približovanie obsahu učenia), 

motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov), motivačný problém 

(upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému), motivačnú demonštráciu ( 

vzbudenie záujmu pomocou, ukážky). 

 

• Expozičné metódy pri vytváraní nových poznatkov a zručností, ako je 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), beseda (riešenie aktuálnych otázok 

celým kolektívom), demonštračná metóda (demonštrácia obrazov, modelov, prírodnín), 

pozorovanie (cielené systematické vnímanie objektov a procesov), manipulácia s 

predmetmi (praktické činnosti, experimentovanie, pokusy, didaktická hra), inštruktáž 

(vizuálne a auditívne podnety k praktickej činnosti, vedenie žiakov k chápaniu slovnému a 

písomnému návodu). 

 

• Aktivizujúce metódy - diskusia (vzájomná výmena názorov, uvádzanie argumentov, 

zdôvodňovanie za účelom riešenia daného problému), 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). 
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• Problémové metódy, učenie sa riešením problémov založenom na vymedzení a rozbore 

problému, tvorbe a výberu možných riešení a vlastnom riešení 

 

• Projektová metóda (riešenie projektu, komplexná praktická úloha, problém,  téma, ktorej 

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

 

• Praktické aktivity (samostatná činnosť na základe inštruktáže) –pozorovanie dostupných 

prírodných procesov na podporu chápania vzájomné vzťahy a ich významu. Pri 

pozorovaniach treba uprednostniť živé biologické objekty, klásť dôraz na poznávanie a 

rozlišovanie organizmov podľa podstatných vonkajších znakov. 

 

• Práca s knihou a textom (čítanie s porozumením, spracovanie textových informácií, učenie 

sa z textu, orientácia v štruktúre textu, vyhľadávanie, triedenie, využívanie podstatných 

informácií), samostatné učenie prostredníctvom informačnej a komunikačnej techniky a 

experimentovanie (samostatné hľadanie, skúšanie, objavovanie). 

 

• Fixačné metódy - metóda opakovania a precvičovania, (ústne a písomné opakovanie, 

opakovanie s využitím učebnice a inej literatúry, domáce úlohy). 

 

• Diagnostické metódy - zabezpečíme korektné a objektívne hodnotenie: 

- verbálna forma kontrola úrovne osvojenia poznatkov stanovených výkonovou časťou 

vzdelávacieho štandardu, uprednostníme prezentovanie poznatkov žiakmi na základe 

dobrovoľnej odpovede žiaka; 

- písomná forma hodnotiť osvojenie základných poznatkov prostredníctvom testu na konci 

tematického celku alebo skupiny podobných učebných tém podľa výkonovej časti 

vzdelávacieho štandardu; 

- praktické aktivity  hodnotenie praktických zručností (vrátane správnosti nákresov a schém 

podľa potreby) s dôrazom na samostatnosť a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh; 

- samostatná práca žiakov a schopností práce s textom preverovať úroveň formou 

hodnotenia správ zo samostatných pozorovaní podľa kritérií na základe vzájomnej dohody 

učiteľov; 

- prezentácia projektov hodnotiť úroveň kombinovaných verbálnych, písomných, 

grafických prejavov a komunikatívnych zručností. 
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Prierezové témy: 

 

• Environmentálna výchova – cieľom je, aby žiaci získali vedomosti ale aj zručnosti, 

ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu jednoduchými činnosťami, ktoré sú im 

primerané a vhodné - chrániť rastliny, zvieratá, mať kladný vzťah k domácim zvieratám ale 

aj k zvieratám v prírode, starať sa o svoje okolie a pod. 

• Osobnostný a sociálny rozvoj – rozvíja ľudský potenciál žiakov, poskytuje im základy na 

plnohodnotný a zodpovedný život. 

• Tvorba projektov a prezentačné zručnosti – spája jednotlivé kompetencie, ktoré chceme 

rozvíjať u žiakov, ako je komunikovanie, argumentovanie, používanie informácií a práca s 

nimi, riešenie problémov, poznať sám seba a svoje schopnosti, spolupráca v skupine, 

prezentácia samého seba. 

•  Mediálna výchova – umožní žiakom osvojiť si stratégie kompetentného zaobchádzania s 

rôznymi druhmi médií, kriticky a selektívne využívať média a ich produkty. Deti získavajú 

schopnosť posudzovať mediálne šírené posolstvá, aby objavovali v nich to hodnotné a 

pozitívne, ale tiež si uvedomovali negatívne mediálne vplyvy na ich osobnosť. 

• Multikultúrna výchova – zaraďuje sa do vzdelávania preto, lebo sa žiaci v škole stretávajú 

v súvislosti s globalizáciou sveta, so žiakmi rôznych kultúr. Žiaci by mali byť pripravení na 

rozdielnosť kultúr. Výchovné pôsobenie je zamerané na rozvoj chápania, akceptácie, 

medziľudskej tolerancie a emocionálne pochopenie inej kultúry. Predpokladom je aj 

schopnosť detí s nimi spolupracovať. 

• Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra - cieľom vzdelávania  je motivovať 

žiakov získavať, rozvíjať a utužovať svoje postoje  k morálnym hodnotám, poznať prírodné 

krásy a tradičnú ľudovú kultúru svojho regiónu, osobitne poznať regionálnu históriu. 

• Ochrana života a zdravia – cieľom vzdelávania je poskytnúť žiakom potrebnéteoretické 

vedomosti, praktické poznatky a formovať ich vzťah k problematike ochrany svojho zdravia 

a života, tiež zdravia a života iných ľudí. 

• Globálne rozvojov vzdelávanie sa venuje problematike  Miléniových  rozvojových cieľov 

OSN:  Odstrániť extrémnu chudobu a hlad, Dosiahnuť základné vzdelanie pre všetkých, 

Presadzovať rovnosť mužov a žien a posilniť rolu žien v spoločnosti,   Znížiť detskú 
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úmrtnosť,  Zlepšiť zdravie matiek, Bojovať s HIV/AIDS, maláriou a ďalšími chorobami,  

Zaistiť udržateľný stav životného prostredia (pitná voda, kvalita života),  Budovať svetové 

partnerstvo pre rozvoj. 

• Finančná  gramotnosť vychádza z Národného štandardu finančnej gramotnosti verzie 1.0 

a venuje sa  problematike nasledujúcich tém: Človek vo sfére peňazí,  Finančná 

zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí, Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných 

potrieb príjem a práca, Plánovanie a hospodárenie s peniazmi, Úver a dlh,  Sporenie a 

investovanie, Riadenie rizika a poistenie. 

 

Učebné zdroje  

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov využívame nasledovné učebné zdroje:  

1. Vicenová, H., Ganajová, M.: Chémia pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s 

osemročným štúdiom. 1. vyd. Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA, 2017. ISBN 978-808-091-

427-1 

 

 · Internet  

 · Pracovné listy  

 

Hodnotenie predmetu  

Predmet chémia klasifikujeme. Prebieha v súlade s príslušným metodickým pokynom, viď 

Metodický pokyn na hodnotenie žiaka základnej školy v sekcii Školský vzdelávací program. Pri 

hodnotení a klasifikovaní žiakov so špecifickými potrebami dodržiavame metodické pokyny na 

hodnotenie a klasifikáciu žiakov so špecifickými potrebami.  

- predmet kontroly: dosiahnuté vedomosti, zručnosti a osvojené základné poznatky stanovené 

výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu v jednotlivých ročníkoch ŠkVP 

- metódy a formy kontroly: kontrola verbálnych, písomných a grafických prejavov žiaka 

- nástroje: kontrolné práce, krátke previerky, laboratórne práce a praktické cvičenia, ústna 

odpoveď, aktivita žiaka (samostatná práca) 

- intervaly: kontrolné práce – priebežne, po prebratí tematických celkov minimálne 2x, testy – 

priebežne, podľa potreby podľa uváženia pedag. minim. 2x 

- laboratórne práce a praktické cvičenia – priebežne, podľa potreby minim 5x v 7. roč. 

 

projekty a jednoduché pokusy – priebežne  
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ústna odpoveď – minimálne 2-krát za polrok  

aktivita žiaka – priebežne 

 

- hodnotiaca škála:  - bodová stupnica pri všetkých písomných aj ústnych prejavoch vychádza z 

spoločnej stupnice pre všetky predmety 

Hodnotenie:  

100% - 90% výborný  

89% - 75% chválitebný  

74% - 50% dobrý  

49% - 30% dostatočný  

29% - 0% nedostatočný  

Pri hodnotení a klasifikácii budeme postupovať podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na 

hodnotenie žiakov ZŠ z 1. mája 2011. Výsledky klasifikácie sa vyjadria piatimi stupňami: 

1 – výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný,   5 - nedostatočný.  

 

Stupeň 1 (výborný)                                                        

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo využívať pri 

intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené 

vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny 

aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický prejav je  estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné až 

originálne. 

 

Stupeň 2 (chválitebný)                                                

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a  vie ich pohotovo využívať. Má 

osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných 

činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení 

javov a zákonitostí samostatne a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav 

má občas nedostatky v správnosti, presnosti a  výstižnosti. Grafický prejav je prevažne estetický. Výsledky 

jeho činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov. 

 

Stupeň 3 (dobrý)                                                        

Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a pri ich 

využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré využíva pri intelektuálnych, 

motorických, praktických a iných činnostiach s menšími nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené 

vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie 

nepresnosti dokáže s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má častejšie nedostatky 
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v správnosti, presnosti, výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. Výsledky jeho činností sú menej 

kvalitné. 

 

Stupeň 4 (dostatočný) 

Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a zákonitostí podľa učebných 

osnov ako aj  v  ich využívaní. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových 

kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho 

ústny aj písomný prejav má často v správnosti, presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov 

jeho činností sa prejavujú omyly, grafický prejav je málo estetický. Vážne nedostatky dokáže žiak s pomocou 

učiteľa opraviť. 

 

Stupeň 5 (nedostatočný) 

Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich závažné medzery, 

preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových 

kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie 

svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita 

výsledkov jeho činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani 

s pomocou učiteľa. 

 

 Hodnotenie laboratórnych prác a projektov  

Laboratórne práce 

Ciele: 

- uplatňovať zásady bezpečnej laboratórnej práce 

- získavať zručnosť pri zisťovaní zloženia látok 

- prakticky realizovať niektoré chemické reakcie 

- vo výpočtoch, meraní objemu, hmotnosti a v ostatných kvantitatívnych činnostiach dosahovať 

primeranú presnosť 

- porovnať výsledky jednoduchých výpočtov na základe chemickej rovnice s výsledkami praktickej 

prípravy chemických látok 

- získavať zručnosť pri príprave roztokov požadovaného zloženia 

- ovládať vybrané techniky práce s chemickými výrobkami v domácnosti a v záhradke 

- ovládať jednoduché techniky zisťovania kyslosti a zásaditosti vodných roztokov 

- získavať zručnosť pri zostavovaní jednoduchých chemických aparatúr 

- získavať zručnosť pri konzervovaní zeleniny a ovocia 

- získavať zručnosť pri príprave ovocných štiav a muštov 
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- formulovať jednoduché závery a písať záznamy z pozorovania priebehu pokusov a z laboratórnych 

prác 

 Laboratórne práce –  lab. práce v 7. ročníku: 

 Hodnotiace kritériá: 

( 1 ) -  veľmi pekná práca – ak žiak zapíše po odbornej stránke všetky požadované úlohy  správne, 

na vyučovacej hodine pracoval precízne, presne, dodržiaval pravidlá bezpečnosti pri práci 

( 2 ) - pekná práca – žiak splní danú úlohu s menšími chybami, vo výpočte urobí chybu alebo 

nezapíše príslušné jednotky použitých fyzikálnych veličín, pracoval zanietenie s menšími 

nepresnosťami pri práci 

( 3 ) - dobrá práca – žiak urobil laboratórnu prácu, no protokol obsahuje závažné chyby vo výpočte, 

nesprávne vzorce a zle vyvodené závery, prípadne chýbajúce časti zo zápisu protokolu, pracoval v 

skupine s menším podielom pri pokusoch 

( 4 ) - vyhovujúca práca – žiak urobil laboratórnu prácu, ale neodovzdal laboratórny protokol do 

daného času. 

( 5 ) – žiak odmietol pracovať, neodovzdal laboratórnu prácu. 

  

Témy laboratórnych prác: 

7.ročník: 

1. Meranie objemu kvapalín 

2. Filtrácia 

3. Kryštalizácia 

4. Chemické zlučovanie a rozklad 

5. Vplyv faktorov na rýchlosť chemickej reakcie 

 

Pri celkovom hodnotení žiaka v predmete musí prevažovať počet známok z ústnych odpovedí nad 

písomnými. 

 

Národný štandard finančnej gramotnosti 

Národný štandard finančnej gramotnosti popisuje minimálne požiadavky na funkčnú 

finančnú gramotnosť absolventov prostredníctvom osvojených kompetencií. Kompetencie sa 

postupne zameriavajú na minimálnu úroveň, až do momentu absolvovania strednej školy.  

Témy, celkové a čiastkové kompetencie opisujú vybrané poznatky, zručnosti a skúsenosti z oblasti  

finančnej gramotnosti.   
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 V rámci predmetu sa do obsahu predmetu implementujú nasledovné témy: 

1. Človek vo sfére peňazí, 

2. Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí, 

3. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb – príjem a práca, 

4. Plánovanie a hospodárenie s peniazmi, 

5. Úver a dlh, 

6. Sporenie a investovanie, 

7. Riadenie rizika a poistenie. 

 

Profil absolventa: 

Požadovaný výstup žiakov z chémie v 7.ročníku je zameraný na rozvíjanie funkčnej 

gramotnosti v oblastiach:  

Prírodovedná gramotnosť - spôsobilosť používať prírodovedné vedomosti k porozumeniu 

podstaty prírody a zmien, ktoré v ňom nastali  

v priebehu ľudskej činnosti  

Globálne vzdelávanie : - vedie žiaka k systematickému ukladaniu vedomostí  

- prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej činnosti  

- zrozumiteľne prezentovať nadobudnuté vedomosti, skúsenosti a zručnosti  

- pri riešení problémov overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri podobných 

problémoch  

- zrozumiteľne prezentuje nadobudnuté vedomosti, skúsenosti a zručnosti, vie spájať poznatky z 

rôznych oblastí  

 

Čitateľská gramotnosť : - viesť žiaka k zdokonaľovaniu techniky čítania s porozumením  

- viesť žiaka k rozoznávaniu podstatných od nepodstatných informácií v texte  

- vedieť vyjadriť svoj názor ústne, písomne i graficky  

Mediálna gramotnosť : - vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje  

- dokáže používať vhodné argumenty a vyjadriť svoj názor  

- využívanie informačných a komunikačných technológií  

- prezentácia a zhodnotenie činnosť 



 288 

Tematické celky 

7.ročník (66 h): 

Látky a ich vlastnosti (37 h) 

Premeny látok (29 h) 

 

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD  
 

Vzdelávací štandard tvorí obsahový a výkonový štandard. „Obsahový štandard„ vymedzuje základné učivo (predovšetkým pojmy), ktorému by mal 

žiak rozumieť, a mal by ho byť schopný vysvetliť. Výkonový štandard uvádza konkretizáciu požiadaviek na vedomosti, spôsobilosti a aplikácie poznatkov 

predovšetkým v spojitosti s bežným životom a postoje žiakov.  

 

Látky a ich vlastnosti – 37 h 
 

Výkonový štandard  Obsahový štandard  

Žiak na konci 7. ročníka základnej školy vie/dokáže:  

✓získať návyky systematického pozorovania vlastností látok,  

✓určiť spoločné a rozdielne vlastnosti látok,  

✓rozlíšiť základné piktogramy označujúce nebezpečné látky,  

✓roztriediť príklady látok na zmesi a chemicky čisté látky,  

✓uviesť príklady rovnorodých a rôznorodých zmesí,  

✓rozlíšiť pojmy roztok, rozpustená látka, rozpúšťadlo,  

✓vypočítať hmotnostný zlomok zložky v roztoku; hmotnosť     

       rozpustenej látky, rozpúšťadla a roztoku,  

✓pripraviť roztoky daného zloženia podľa daného návodu,  

✓pripraviť (jednoducho, bez výpočtu) nasýtený roztok,  

✓dodržiavať zásady správneho a bezpečného zaobchádzania s  

       laboratórnymi pomôckami,  

✓realizovať postupy na oddeľovanie zložiek zmesí podľa návodu  

       (usadzovaním, odparovaním, filtráciou, kryštalizáciou),  

✓vysvetliť rozdiely medzi rôznymi druhmi vôd,  

✓posúdiť význam vody pre život z hľadiska príčin a dôsledkov ich  

 

pozorovanie vlastností látok: skupenstvo, farba, zápach, rozpustnosť, 

horľavosť na modelovej skupine látok (cukor, kuchynská soľ, piesok, 

modrá skalica, sklo, parafín, plast, voda, etanol – lieh, ocot)  

príklady chemicky čistých látok a zmesí  

rovnorodé a rôznorodé zmesi  

roztoky: rozpúšťadlo, rozpustená látka  

vodný roztok, nasýtený roztok  

plynné a kvapalné roztoky, tuhé roztoky (zliatiny)  

hmotnostný zlomok zložky v roztoku  

základné laboratórne pomôcky a zariadenia  

spôsoby oddeľovania zložiek zmesí: odparovanie, usadzovanie, 

kryštalizácia, filtrácia, destilácia  

voda ako chemicky čistá látka (destilovaná voda)  

voda ako zmes látok (minerálna, pitná, úžitková, odpadová)  

úprava pitnej vody  

čistenie odpadových vôd  

vzduch ako zmes látok  
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       znečistenia,  

✓vysvetliť rozdiel medzi čistením odpadových vôd a úpravou pitnej  

       vody,  

✓skúmať vlastnosti rôznych druhov vôd,  

✓modelovať jednoduchými pokusmi postupy čistenia vôd,  

✓vymenovať základné zložky vzduchu,  

✓chápať význam vzduchu pre život.  

 

zdroje znečistenia vzduchu: prach, výfukové plyny, splodiny horenia a 

priemyselné splodiny  

 

Premeny látok – 29 h 

 

Výkonový štandard  Obsahový štandard  

Žiak na konci 7. ročníka základnej školy vie/dokáže:  

✓uviesť príklady prakticky dôležitých chemických reakcií, 
✓rozlíšiť reaktanty a produkty v chemických reakciách,  

✓uskutočniť podľa návodu jednoduché pokusy na chemické  

       zlučovanie a chemický rozklad,  

✓vymenovať príklady exotermických a endotermických reakcií  

       známych zo života,  

✓uskutočniť pokusy na meranie tepelných zmien pri chemických  

       reakciách,  

✓zaznamenať výsledky pokusov do tabuliek a interpretovať ich,  

✓zdôvodniť zásady hasenia látok na modelových príkladoch zo  

       života,  

✓dodržiavať zásady bezpečnej práce s horľavinami,  

✓navrhnúť s pomocou učiteľa modelový pokus na hasenie, rozlíšiť  

       pomalé a rýchle reakcie,  

✓uskutočniť a vyhodnotiť experimenty o vplyve rôznych faktorov na  

       rýchlosť chemickej reakcie.  

 

 

pozorovanie chemických dejov (chemická reakcia, reaktant, produkt)  

zákon zachovania hmotnosti  

chemické zlučovanie, chemický rozklad  

tepelné zmeny pri chemických reakciách (exotermické a endotermické 

reakcie)  

zápalná teplota  

horľavina  

požiar  

hasenie látok  

rýchlosť chemických reakcií  

príklady pomalých a rýchlych reakcií  

faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií  
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VZDELÁVACIA  OBLASŤ  ČLOVEK A PRÍRODA 

                                                    

UČEBNÉ OSNOVY BIOLÓGIA 

 

Názov predmetu Biológia 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín 

Škola ZŠ s MŠ Jur nad Hronom 

Názov  školského vzdelávacieho 

programu 

Škola pre každého 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Dĺžka štúdia  päť 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Druh predmetu povinný predmet 

Vzdelávacia oblasť Človek a príroda 

Ročník siedmy 

Školský rok 2017/2018 

Vyučujúci Ing. Vojtech Škuta 

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet. 

Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav. Štandardy predmetu 

sú uvedené v príslušnom ŠVP zverejnené na adrese www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii 

Štátny vzdelávací program. 

 

ÚVOD 
 

Vzdelávací štandard predmetu stanovuje nielen výkon a obsah, ale umožňuje aj rozvíjanie 

individuálnych učebných možností žiakov. 

 
Pozostáva z charakteristiky predmetu a základných učebných cieľov, ktoré sa konkretizujú vo výkonovom 

štandarde. Je to ucelený systém výkonov, ktoré sú vyjadrené kognitívne odstupňovanými 

konkretizovanými cieľmi – učebnými požiadavkami. 
 
Tieto základné požiadavky môžu učitelia ešte viac špecifikovať, konkretizovať a rozvíjať v podobe ďalších 

blízkych učebných cieľov, učebných úloh, otázok, či testových položiek. 
 

https://skvp.iedu.sk/group/guest/skvp/-/skvp/www.minedu.sk
https://skvp.iedu.sk/group/guest/skvp/-/skvp/www.statpedu.sk
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K vymedzeným výkonom sa priraďuje obsahový štandard, v ktorom je učivo štruktúrované podľa 

jednotlivých tematických celkov. Stanovený učebný obsah môže učiteľ tvorivo modifikovať v rámci 

školského vzdelávacieho programu podľa jednotlivých ročníkov. 
 

Vzdelávací štandard je koncipovaný tak, aby učiteľ nepredkladal žiakom len hotové poznatky, ale 

vytváral im primerané podmienky na aktívne osvojovanie vedomostí. Vytvára priestor, ktorý umožňuje 

žiakom manipulovať s konkrétnymi predmetmi, pozorovať javy, merať, vykonávať experimenty, 

vzájomne diskutovať, riešiť otvorené úlohy, praktické a teoretické problémy. Žiacke objavovanie, bádanie, 

skúmanie sú základnými prístupmi, ktoré umožňujú nielen osvojiť si nové vedomosti, ale aj základy 

spôsobilostí vedeckej práce a vytvárajú pozitívne postoje k vedeckému spôsobu poznávania sveta. 
 

Vzhľadom na charakter a ciele predmetu sa organizácia vyučovania prispôsobí počtu žiakov v 

triede. Tým sa garantujú vonkajšie podmienky na adekvátnu realizáciu výučby a splnenie výkonového a 

obsahového štandardu. 

CHARAKTERISTKA PREDMETU 
 
 

Vyučovací predmet biológia je na základnej škole zameraný na poznávanie javov a procesov 

prebiehajúcich v prírode vo vzájomných súvislostiach a vedie žiakov k chápaniu prírody ako celku. 

Sústreďuje sa najmä na tie javy, ktoré bezprostredne ovplyvňujú život človeka. Ich poznanie je 

východiskom pre formovanie pozitívneho vzťahu k živej prírode, rozvíjanie schopnosti ekologicky 

myslieť a konať, ako aj pre upevňovanie návykov dôležitých pre zachovanie zdravia. 

 
 

CIELE PREDMETU 
 
 
Žiaci 
 

• získajú základnú predstavu o prírode ako výsledku vzájomného pôsobenia jej zložiek,


• pochopia prírodné javy, procesy a objekty vo vzájomných súvislostiach,


• získajú informácie o prírode pozorovaním, pátraním, skúmaním a využitím rôznych zdrojov,


• analyzujú, interpretujú, triedia a hodnotia informácie o organizmoch a prírode,


• používajú správnu terminológiu na opísanie procesov a javov v živej a neživej prírode,


• plánujú, uskutočňujú, zaznamenávajú a vyhodnocujú jednoduché biologické pozorovania a 

pokusy,


• diskutujú o význame a praktických dôsledkoch vybraných vedeckých objavov,


• aplikujú osvojené spôsobilosti a vedomosti na podporu svojho zdravia,


• chránia prírodu a šetria prírodné zdroje,


• plánujú a realizujú jednoduché projekty v oblasti biológie,


prezentujú a obhajujú výsledky svojej práce. 
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VZDELÁVACÍ ŠTANDARD    

mnohobunkovej rastliny a živočícha, 
• porovnať časti tela machu a kvitnúcej rastliny na ukážke,

• vysvetliť základné funkcie orgánov tela kvitnúcej rastliny,

• porovnať stavbu tela húb s plodnicami a bez plodníc,

• pozorovaním zistiť odlišnosti vonkajšej stavby tela jednotlivých skupín bezstavovcov,

• kategorizovať zástupcov pŕhlivcov, ploskavcov, hlístovcov, mäkkýšov, obrúčkavcov a článkonožcov 

na ukážke,

• navrhnúť a zaznamenať pozorovanie vybraného bezstavovca,

• spracovať a prezentovať výsledky pozorovania rôznymi formami.

• životný cyklus parazitov 
• stavba tela bezstavovcov vonkajšia, vnútorná (sústava tráviaca, obehová, dýchacia, nervová, zmysly) 
rozmnožovanie a vývin bezstavovcov 
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VZDELÁVACIA  OBLASŤ  ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ 

 

UČEBNÉ OSNOVY DEJEPIS 

 

Názov predmetu Dejepis 

Časový rozsah výučby 33h 66h 66h 66h 66h 

Ročník 5. 6. 7. 8. 9. 

Škola ZŠ s MŠ Jur nad Hronom 

Názov  školského vzdelávacieho 

programu 

Škola pre každého 

Stupeň vzdelania Nižšie sekundárne vzdelávanie ISCED 2 

Dĺžka štúdia  Päť 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Druh predmetu povinný predmet 

Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť 

Školský rok 2017/2018 

Vyučujúci Mgr. Helena Vojteková 

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet. 

Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav. Štandardy predmetu 

sú uvedené v príslušnom ŠVP zverejnené na adrese www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii 

Štátny vzdelávací program. 

 

 

CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU 

 

Dejepis spolu s humánnou zložkou geografie a občianskou náukou tvorí vzdelávaciu oblasť Človek 

a spoločnosť. Je v nej však samostatným predmetom a spolu s nimi v integratívnych vzťahoch predstavuje 

jeden z významných prostriedkov procesu humanizácie žiakov. V jeho priebehu si žiaci postupne osvojujú 

kultúru spoločenskej komunikácie a demokratické spôsoby svojho konania na základe oboznamovania sa 

s vývojom ľudskej spoločnosti najmä z hľadiska aspektu konajúcich osôb, či skupín ľudí a tiež 

prostredníctvom pohľadov na dôležité formy života spoločnosti v jednotlivých historických obdobiach.  

Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia žiakov ako celistvých osobností 

a uchovávanie kontinuity historickej pamäti v zmysle odovzdávania historických skúseností či už z 

https://skvp.iedu.sk/group/guest/skvp/-/skvp/www.minedu.sk
https://skvp.iedu.sk/group/guest/skvp/-/skvp/www.statpedu.sk
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miestnej, regionálnej, celoslovenskej, európskej alebo svetovej perspektívy. Súčasťou jej 

odovzdávania je predovšetkým postupné poznávanie takých historických udalostí, javov a 

procesov v čase a priestore, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili vývoj slovenskej i celosvetovej 

spoločnosti a premietli sa do obrazu našej prítomnosti. Žiaci si prostredníctvom dejepisu postupne 

osvojujú kultúru spoločenskej komunikácie a demokratické spôsoby svojho konania, lebo 

chápanie, vnímanie a porozumenie historických procesov predstavuje jeden zo základných 

predpokladov komplexného poznávania ľudskej spoločnosti.  

V procese výučby dejepisu na základnej škole sa kladie osobitný dôraz na dejiny 19. a 20. 

storočia preto, lebo v nich môžeme nájsť z väčšej časti korene súčasných spoločenských javov i 

problémov. Dejepis vedie žiakov k vzťahu k vlastnej minulosti cez prizmu prítomnosti ako súčasti 

rozvíjania, korigovania, kultivovania a zachovávania ich historického vedomia, v ktorom rezonuje 

i vzťah k minulosti iných národov a etník. Rovnako tak k pochopeniu a rešpektovaniu kultúrnych 

a iných odlišností ľudí, rôznych diverzifikovaných skupín a spoločenstiev. Má tiež prispievať k 

rozvíjaniu hodnotovej škály demokratickej spoločnosti. Dejepis pripisuje dôležitosť aj 

demokratickým hodnotám európskej civilizácie. 

 

CIELE UČEBNÉHO PREDMETU 

  

Žiaci: 

❖ nadobudnú spôsobilosť orientovať sa v historickom čase,  

❖ nadobudnú spôsobilosť orientovať sa v historickom priestore, 

❖ naučia sa čítať a používať dejepisnú mapu,  

❖ získajú základné vedomosti a spôsobilosti z oblasti vybraných historických 

udalostí, javov, procesov z národných a svetových dejín,  

❖ nadobudnú spôsobilosť pochopiť príčiny, priebeh a dôsledky historických 

udalostí,  

❖ získajú schopnosti poznávať históriu na základe analýzy primeraných 

školských historických písomných, obrazových, hmotných a grafických prameňov a sú 

schopní týmto prameňom klásť primerane adekvátne otázky,  

❖ rozvinú si komplex kompetencií – spôsobilostí, schopností rozvíjať a 

kultivovať kultúrny dialóg a otvorenú diskusiu ako základný princíp fungovania histórie i 

školského dejepisu v demokratickej spoločnosti.  

❖ osvoja si postupne spôsobilosť historickej kultúry ako schopnosti orientovať 

sa v mnohosti kultúrnych situácií, v ktorých sa stretávame s históriou.  
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ZÁKLADNÉ PREDMETOVÉ KOMPETENCIE (spôsobilosti)  

 

Žiaci si kladú otázky a použijú ich na osvojovanie daných významov, ktoré súvisia s riešením 

základných operácií:  

 

► s historickým časom  

- zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti chronologicky,  

- zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti synchrónne,  

- rozpoznať postupne nerovnomernosť historického vývoja,  

- využívať medzníky ako prostriedok orientácie v minulosti,  

 

► s historickým priestorom  

- rozlišovať miestny, regionálny, národný, globálny historický priestor,  

- zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti priestorovo,  

- rozpoznať podmienenosť medzi historickým priestorom a spôsobom života a obživy človeka, 

spoločnosti,  

 

► s historickými faktami, udalosťami, javmi a procesmi a ich hodnotiacim posudzovaním  

- vymedziť jednotlivú historickú udalosť, jav, proces, osobnosť,  

- popísať jednotlivé historické udalosti, javy, procesy, osobnosti na základe určujúcich   

  znakov, 

- rekonštruovať konanie a postoje ľudí v minulosti,  

- skúmať konanie ľudí v daných podmienkach a vysvetľovať ho,  

- určiť príčiny jednotlivých historických udalostí, javov, procesov,  

- vymedziť dôsledky jednotlivých historických udalostí, javov, procesov,  

- rozpoznať charakteristické znaky jednotlivých historických období,  

- rozpoznať základné faktory, ktoré ovplyvňovali historický vývoj,  

 

Žiaci aplikujú otázky v nových situáciách, v „skúmateľských“ postojoch a pracovných 

postupoch pri vyšetrovaní, pátraní v školských historických písomných, obrazových, grafických a 

hmotných prameňoch - stopách po minulosti  

- pri vymedzovaní predmetu skúmania, napríklad písomného úryvku z prameňa, mapy, grafu, 

diagramu,  
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- pri vytvorení plánu skúmania, napríklad fotografie, historického obrazu,  

- pri komunikácii v tíme o výsledkoch skúmania, napríklad pästného klinu, nástroja pomocou 

zmyslov, v múzeu, archíve,  

- pri vytvorení záznamu zo skúmania, napríklad o ľuďoch, predmetoch a veciach na 

karikatúre, verbálneho textu.  

 

► pri vyhľadávaní relevantných informácií  

- z rôznych zdrojov–textov verbálnych, obrazových, grafických, i z textov kombinovaných,  

- z učebníc, cvičebníc, pracovných zošitov, slovníka cudzích slov, atlasov, novín, časopisov,    

  webových stránok, 

- z populárno-vedeckej literatúry a historickej beletrie,  

 

► pri využívaní týchto informácií a verifikovaní ich hodnoty  

- vyberaní informácií, napríklad z úryvku písomného prameňa, z učebnice, z internetu, 

- organizovaní informácií, napríklad prostredníctvom poznámok, kľúčových pojmov, 

pamäťových máp, obrazového materiálu,  

- porovnávaní informácií, napríklad podobnosti a odlišnosti, porovnať staré a nové, čo 

sa zmenilo a čo sa nezmenilo,  

- rozlišovaní a triedení informácií, napríklad rozlíšiť fakt, fikciu prostredníctvom 

karikatúry, legendy, povesti, spomienky,  

- zaraďovaní informácií, napríklad na časovú priamku historické udalosti, do tabuľky, 

grafu, diagramu,  

- kritickom zhodnotení rôznych zdrojov informácií, napríklad zhodnotením viacerých 

webových stránok na jednu tému.  

 

► pri štruktúrovaní výsledkov, výstupov a potvrdení vybraného postupu  

- zoradení výsledkov, napríklad na časovú priamku, do Vennovho diagramu, do 

tabuľky, do schém, rozpoznaní podstatného od nepodstatného, napríklad určovaním kľúčových 

pojmov, postupným vymedzovaním, historických pojmov v texte, zostavovaním pojmov do 

pamäťovej mapy,  

- integrovaní výsledkov do chronologického a historického rámca, napríklad 

prostredníctvom chronologickej tabuľky,  

- vyhodnocovaní správnosti postupu, napríklad overovaním historických faktov,  

- tvorbe súboru vlastných prác, produktov (portfólio), napríklad obrazového materiálu, 

plagátu, letáku, nákresu, kresby.  
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Uvedený komplex predmetových kompetencií (spôsobilostí) sa konkretizuje vo vzdelávacom 

štandarde. 

 

MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY 

 

Na hodine dejepisu možno využiť poznatky aj z iných predmetov najmä:  

 

Občianskej náuky - Porovnávať normy spoločenského správania v minulosti a dnes. Pochopiť a 

rešpektovať kultúrne, náboženské a iné odlišnosti ľudí a spoločenstiev. Chápať fungovanie demokratickej 

spoločnosti, delenie štátnej moci, právomoci riadiacich orgánov, význam boja za všeobecné volebné právo, 

vznik politických strán a ich úlohu  v spoločnosti. 

 

Matematiky - Porovnať príjmy a výdavky ľudí v danom dejinnom období. Uvedomiť si ako vplýva 

rozvoj priemyslu na životnú úroveň obyvateľstva i štatisticky nárast počtu obyvateľov. Porovnať rozlohu 

krajín s územím kolonizovaných krajín. Pochopiť nárast počtu obetí vo vojnách pri zvyšovaní výdavkov 

na zbrojenie. Dokážu pracovať s grafmi a diagramami. 

 

Biológie - Pochopiť význam rozšírenia a zavádzania pestovania nových plodín a chovu  nových 

plemien zvierat v našich krajinách. 

 

Fyziky - Ovládať základné fakty zo života významných vynálezcov a chápať princípy fungovania 

rôznych vynálezov: automobil, spaľovací motor, elektrická energia, rozhlas, televízia, počítač, internet, 

atómová energia. Význam vynálezov v živote človeka ich pôsobenie na životné prostredie. 

 

Geografie - Porozumieť premenám v krajine, ktoré podmieňuje človek svojou činnosťou. Poznať 

pôsobiská osobností národných dejín a miesta  významných dejinných udalostí. Ovládať politický 

a hospodársky zemepis.  

 

Slovenského jazyka a literatúry - Kultivovanému vyjadrovaniu vlastných myšlienok, názorov, 

postojov a ich obhajovaniu Poznať životopisy a tvorbu národných dejateľov. Vedieť pomenovať základné 

odlišnosti súčasnej slovenčiny od bernolákovčiny a štúrovčiny. Pomenovať a pracovať s textami.  
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Výtvarnej a hudobnej  výchovy - Zoznámiť sa s kultúrou iných národov. Pochopiť význam 

kultúrnych a umeleckých pamiatok a cez ne sa učí chápať súčasnú umeleckú tvorbu a prejavy kultúry. 

Spoznať typické umelecké a kultúrne prejavy ťažiskových epoch vývoja kultúry, vybrané typické diela a 

autorov svetového i slovenského umenia.  

 

PRIEREZOVÉ TÉMY použité v jednotlivých tematických celkoch: 

 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA  

Naši predkovia po stáročia spolunažívali s príslušníkmi rôzneho etnického, národného, 

náboženského a kultúrneho pôvodu v Rakúskej monarchii. Ďalším trendom, ktorý výrazne 

zvyšoval rozmanitosť kultúr na Slovensku, bola i  migrácia príslušníkov vzdialenejších a doposiaľ 

nepoznaných kultúr a subkultúr. Multikultúrnosť slovenskej spoločnosti však nikdy neznamenala 

len pokojné spolunažívanie rôznych skupín obyvateľov, ale bola poznačená aj predsudkami a 

stereotypmi, ktoré sa prejavujú v rôznych podobách neznášanlivosti, rasizmu, či xenofóbie. Viesť 

žiakov k rešpektovaniu  a poznávanou rôznych kultúr , k rozvoju tolerancie správania a konania vo 

vzťahu ku kultúrnej odlišnosti. . Žiaci spoznávajú svoju kultúru aj  kultúry, históriu, zvyky a 

tradície iných národov, ktoré obývali v minulosti územie Slovenska.. Poukazovať na možnosti , že 

všetci žiaci majú rovnakú príležitosť rozvíjať svoj potenciál.  

 

MEDIÁLNA VÝCHOVA 

Naučiť žiakov selektívne a kriticky využívať rôzne média a vedieť sa orientovať v spleti 

informácií. Rozvíjať schopnosti kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich 

to hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný a profesijný rast, ale tiež ich schopnosť 

uvedomovať si negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť sa ich zodpovedným 

prístupom eliminovať. Pochopiť úlohu médií v histórií, ich podriadenosť moci, či naopak snahu o 

nestrannosť. 

 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ 

Rozvíjať u žiakov osobnostné a sociálne spôsobilosti, ktoré preberajú aj od významných 

osobností minulosti. Upriamiť ich na kladné typy a eliminovať vplyv záporných. Podporiť  rozvoj  

u žiakov sebareflexiu (rozmýšľať o sebe), sebapoznávania, sebaúcty, sebadôvery a s tým spojené 

prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný život a sebavzdelávanie, naučiť ich uplatňovať 

svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva ostatných. Naučiť ich pestovať kvalitné 

medziľudské vzťahy, rozvíjať sociálne zručnosti potrebné pre život a spoluprácu, podporovať 

svojím obsahom prevenciu sociálno-patologických javov v škole (prevenciu šikanovania, 
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agresivity, užívania návykových látok). Naučiť ich kooperovať v skupine, deliť si úlohy a niesť 

zodpovednosť za vlastné konanie. 

 

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA  

Ozrejmiť žiakom súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu v rôznych 

oblastiach sveta, pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť 

vo vzťahu k životnému prostrediu. Rozvíjať spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné pre každodenné konanie 

a postoje človeka k životnému prostrediu. Rozvíjať spoluprácu pri ochrane a tvorbe životného prostredia 

na miestnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni. Viesť ich k pochopeniu rôznych vplyvov, ktoré 

determinujú ľudské hodnoty a správanie ľudí v rôznych dejinných obdobiach. Vedieť hodnotiť 

objektívnosť a závažnosť informácií o stave životného prostredia a komunikovať o nich, racionálne ich 

obhajovať a zdôvodňovať svoje názory a stanoviská. Využívať informačné a komunikačné technológie 

a prostriedky pri získavaní a spracúvaní informácií, ako aj prezentácii vlastnej práce. 

 

DOPRAVNÁ VÝCHOVA  

Počas exkurzií a vychádzok sa žiaci stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, či cestujúci 

v prostriedkoch hromadnej dopravy. Je samozrejmou súčasťou pripraviť deti na samostatný pohyb v 

cestnej premávke.  

 

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA  

Uvedomiť si zodpovednosť za svoje konanie a predvídať jeho dôsledky na život a zdravie hlavne 

v mimoriadnych situáciách ( dopravné nehody, ekologické i priemyselné havárie, živelné pohromy). 

Naučiť žiakov poznávať prostredie, v ktorom sa nachádzajú. Zvládnuť situácie, ktoré vzniknú po 

priemyselných či ekologických haváriách. Zvládnuť nevhodné podmienky spôsobené terorizmom voči 

občanom nášho štátu.  

 

METÓDY A FORMY PRÁCE – STRATÉGIA VYUČOVANIA 

 

Dejepisné vyučovanie na základnej škole vychádza z tendencie umožniť žiakom získať 

kompetencie, ktoré im vytvoria podmienky na aktívny prístup k pátraniu a skúmaniu minulosti.  Získané 

spôsobilosti umožnia žiakom vyhľadávať a pátrať, pýtať sa na jednotlivé historické javy a procesy a tým 

spôsobom nepristupovať k histórii len ako k uzavretej minulosti.  

V procese rozvíjania špecifických predmetových cieľov žiakov najvýznamnejším faktorom  je 

učiteľ. Od toho ako vyučuje dejepis a ako vníma svoju úlohu na vyučovacej hodine závisí aj kvalita 

rozvíjania uvedených cieľov. Poslaním učiteľa dejepisu je prekonať transmisívnu výučbu, ktorej podstatou 
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je odovzdávanie poznatkov prevažne vysvetľujúcimi metódami. Učiteľ je ten, ktorý má na 

hodinách dejepisu  aplikovať postupy a metódy, ktoré kladú dôraz na aktívny prístup žiakov 

v procese hľadania, objavovania a vytvárania poznatkov z uplynulých období. Je to proces, 

v ktorom sa má uplatniť žiakova vlastná činnosť, ktorá môže byť individuálna alebo kolektívna ( 

kooperatívna ) a ktorá v súlade so skúsenosťami a pod vedením učiteľa žiakom umožní získanie 

nových poznatkov ale zároveň aj radosť z procesu poznávania. Má vytvárať možnosti na prácu 

v malých vzájomne prepojených skupinách ako aj priestor na diskusiu v rámci celej triedy. Učiteľ 

umožní žiakom prístup k rôznym dôkazovým materiálom  alebo ich  informuje o tom, kde 

priliehavý historický materiál je možné nájsť.  

Pri voľbe vyučovacích metód a foriem budeme prihliadať na usporiadanie obsahu 

vyučovania, vlastné činnosti a činnosti žiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov a 

kľúčových kompetencií žiakov. Voľba metód bude závisieť od obsahu učiva, cieľov vyučovacej 

hodiny, vekových a iných osobitostí žiakov a materiálno – technického vybavenia školy. 

Metódy:  

 

1. motivačné metódy – na vzbudenie záujmu u žiakov: 

 motivačné rozprávanie (citové približovanie obsahu učenia) 

 motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov) 

 motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému) 

 motivačná demonštrácia (vzbudenie záujmu pomocou ukážky) 

 

2. expozičné metódy – budeme využívať pri vytváraní nových poznatkov a zručností: 

 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) 

 beseda (riešenie aktuálnych otázok celým kolektívom) 

 demonštračná metóda (demonštrácia obrazov, modelov, prírodnín) 

 pozorovanie (cielené systematické vnímanie objektov a procesov) 

 manipulácia s predmetmi (praktické činnosti, experimentovanie, pokusy, didaktická 

hra) 

 inštruktáž (vizuálne a auditívne podnety k praktickej činnosti, vedenie žiakov k chápaniu  

    slovného a písomného návodu) 

 



 301 

 

 

3. problémové metódy: 

 heuristická (učenie sa riešením problémov založenom na vymedzení a rozbore problému, tvorbe  

a výbere možných riešení a vlastnom riešení 

 projektová metóda, riešenie projektu, komplexná praktická úloha, problém, téma, ktorej riešenie    

teoretickou aj praktickou činnosťou vedie k vytvoreniu určitého produktu) 

 pri realizácii cieľov budú dôležité aj praktické aktivity (samostatná činnosť na základe 

     inštruktáže) – pozorovanie dostupných prírodných procesov na podporu chápania vzájomných  

vzťahov a ich významu 

 zvýšený dôraz budeme klásť na prácu s knihou a textom (čítanie s porozumením, spracovanie  

textových informácií, učenie sa z textu, orientácia v štruktúre textu, vyhľadávanie, triedenie,  využívanie 

podstatných informácií), samostatné učenie prostredníctvom IKT a experimentovanie   (samostatné 

hľadanie, skúšanie, objavovanie) 

 

4. aktivizujúce metódy: 

 diskusia (vzájomná výmena názorov, uvádzanie argumentov, zdôvodnení za účelom riešenia 

daného problému) 

 situačná metóda (riešenie problémového prípadu reálnej situácie so stretom záujmov) 

 inscenačná metóda ( sociálne učenie v modelovej prevádzanej 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) 

 

5. fixačné metódy: 

 metódy opakovania a precvičovania (ústne a písomné opakovanie, opakovanie s využitím  

    učebnice a inej literatúry, domáce úlohy) 

 

Na hodinách sa bude využívať brainstorming, individuálna a aj skupinová práca. Z organizačných 

foriem budeme uplatňovať vyučovaciu hodinu (základného, motivačného, expozičného, fixačného, 

aplikačného, diagnostického typu). 

Počas výletov a exkurzií sa bude dbať na dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov. 
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HODNOTENIE PREDMETU 

 

Písomné práce  

Po jednotlivých tematických celkoch žiaci napíšu písomnú prácu v trvaní 20-25 min. Počet 

písomných prác za klasifikačné obdobie je závislý od počtu tematických celkov. Termíny 

písomných prác vyučujúci žiakom vopred oznámia. Otázky budú mať bodové hodnoty, výsledky 

sa budú hodnotiť známkou podľa počtu získaných bodov za správne odpovede v súlade s 

vnútroškolskou stupnicou. Ak žiakovi z dôvodu absencie chýba niektorá z písomných prác, 

vyučujúci môže žiakovi dať náhradný termín na písanie chýbajúcej práce. Na získanie spätnej 

väzby alebo preverenie systematickej prípravy na vyučovanie môžu žiaci napísať krátku (max. 10 

min.) písomnú previerku hodnotenú známkou. Táto písomná previerka bude preverovať vedomosti 

žiakov z najnovšieho učiva a učiteľ ju žiakom nemusí vopred oznámiť. Písomné práce i previerky 

môžu mať formu testu.  

 

Ústne odpovede  

Ústne odpovede z jednotlivých prebratých tém - žiak by mal mať minimálne dve ústne  

odpovede  za jeden polrok. Termíny ústnych odpovedí vyučujúci vopred neoznamuje. Žiak  bude 

hodnotený známkou  podľa presnosti, plynulosti, istoty vo vyjadrovaní v danej téme, úrovne 

zvládnutia učiva (systematická príprava na vyučovanie dejepisu).  

 

Aktivity  

Aktivity na hodine – pod aktivitou sa rozumie krátke ústne odpovede žiakov na otázky 

učiteľa počas vyučovacej hodiny.  

Samostatná aktivita – vypracovanie krížovky, referátu, vyhľadanie doplnkovej historickej  

literatúry /encyklopédia, obrazová publikácia/, ktorá sa týka preberaného učiva na báze  

dobrovoľnosti. Dôležitým kritériom je dodržanie stanovenej témy, ústne odprezentovanie  projektu, 

dodržanie termínu.  

Aktivity sú hodnotené známkou, majú len doplňujúci charakter.  

 

Práca s knihou  

Práca s knihou bude mať dve formy: vyhľadávanie správnych odpovedí na konkrétne  

otázky z učebnice dejepisu a ich písomná formulácia alebo zhotovenie časovej priamky z  určitého 

časového úseku slovenských či svetových dejín. Táto forma práce bude  hodnotená známkou.  
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Celkové hodnotenie  

Výsledné hodnotenie žiaka bude súhrnom vyššie uvedených kritérií. Výsledná známka  

nebude získaná aritmetickým priemerom priebežných známok. Odrazí sa v nej aj aktívna  práca žiaka na 

hodinách, systematickosť učenia sa, úroveň písomných prejavov (úprava  zošita, vypracované poznámky, 

domáce úlohy), účasť na dejepisnej olympiáde, prejavený  záujem nad rámec stanovených povinností.  

 

Predmet dejepis sa bude klasifikovať známkou.  

 

Klasifikačná tabuľka 

počet % známka 

100 – 90 1 

89  -  75 2 

74  -  50 3 

49  -  30 4 

29  -   0 5 

 

Pri hodnotení a klasifikácii budeme postupovať podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na 

hodnotenie žiakov ZŠ z 1. mája 2011. Výsledky klasifikácie sa vyjadria piatimi stupňami: 

1 – výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný,   5 - nedostatočný.  

 

Stupeň 1 (výborný)                                                        

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo využívať pri 

intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené 

vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny 

aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický prejav je  estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné 

až originálne. 

 

Stupeň 2 (chválitebný)                                                

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a  vie ich pohotovo využívať. 

Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri intelektuálnych, motorických, praktických 

a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, 

hodnotení javov a zákonitostí samostatne a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj 

písomný prejav má občas nedostatky v správnosti, presnosti a  výstižnosti. Grafický prejav je prevažne 

estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov. 
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Stupeň 3 (dobrý)                                                        

Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných 

osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré 

využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími 

nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení 

jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti dokáže s učiteľovou 

pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má častejšie nedostatky v správnosti, presnosti, 

výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. Výsledky jeho činností sú menej kvalitné. 

 

Stupeň 4 (dostatočný) 

Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a zákonitostí podľa 

učebných osnov ako aj  v  ich využívaní. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním 

kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov 

a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má často v správnosti, presnosti a výstižnosti 

vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú omyly, grafický prejav je málo 

estetický. Vážne nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa opraviť. 

 

Stupeň 5 (nedostatočný) 

Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich 

závažné medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických a praktických úloh 

s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je nesamostatný pri využívaní 

poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. Jeho ústny 

a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov jeho činností a grafický prejav sú na 

nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani s pomocou učiteľa. 

 

Profil absolventa 

 

Vzdelanostný model absolventa je založený na kľúčových spôsobilostiach 

(kompetenciách), ktoré zahŕňajú komplex vedomostí a znalostí, spôsobilostí a hodnotových 

postojov umožňujúcich jednotlivcovi poznávať, účinne konať, hodnotiť, dorozumieť sa 

a porozumieť si, začleniť sa do spoločenských vzťahov a osobne sa rozvíjať na veku primeranej 

úrovni. Absolvent má osvojené tieto kľúčové kompetencie: 

➢ k celoživotnému učeniu sa 
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- uvedomuje si potrebu svojho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja, 

- kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu, 

- vyhľadáva, zbiera, spracováva a hodnotí informácie a dáta v príslušných informačných 

zdrojoch – na internete, v rozhlase, televízii, v odborných encyklopédiách a časopisoch 

- učí sa spojiť získané poznatky so znalosťami v ďalších vzdelávacích oblastiach, 

k nachádzaniu súvislostí  a spájaniu do väčších celkov 

➢ komunikačné kompetencie 

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

rôzneho typu 

- formuluje hypotézy, pomenúva problémy, vyjadruje svoj názor ku konkrétnej téme, formuluje 

vlastné rozhodnutie a uplatňuje v konaní svoje názory, využíva dostupné komunikačné a informačné 

prostriedky 

- podieľa sa na dialógoch a diskusiách a vyjadruje svoje myšlienky a názory 

- počúva a rešpektuje názory druhých, vhodne argumentuje 

- spoločne spolupracuje a rieši problémy a úlohy 

➢ kompetencie riešiť problémy 

- dokáže pomenovať podstatné lokálne, regionálne a globálne problémy, diskutuje o nich a usiluje 

sa o vhodné spôsoby riešenia problémov, nenecháva sa odradiť prvotnými neúspechmi, sleduje a hodnotí 

vlastný pokrok pri zdolávaní problémov 

- argumentuje, diskutuje na danú tému, obhajuje svoje výroky 

- kriticky rozmýšľa 

➢ kompetencie sociálne a personálne 

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

ako člen celku 

- osvojil si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine 

- dokáže veku primerane odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania 

➢ kompetencie občianske 

- chápe nutnosť ochrany prírodného a životného prostredia, zaujíma sa o prostredie, v ktorom žije, 

oceňuje krásy prírody a historických a kultúrnych objektov, pociťuje občiansku zodpovednosť za 

zachovanie životného prostredia a udržateľného života pre budúce generácie, chápe významy 

prírodných a spoločenských hodnôt, vystupuje aktívne a prakticky v ich záujme 

- prezentuje fakty a argumenty pre vytváranie postojov a hodnôt, ktoré rešpektujú rovnoprávnosť 

všetkých ľudí, vyjadruje demokratické prístupy k riešeniu spoločenských problémov, poznáva 

tradície, zvyky a kultúru nášho národa a susedných národov 

- poznáva legislatívu a všeobecné morálne zásady a snaží sa ich dodržovať 
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- dodržiava pravidlá slušného správania 

- pestuje svoje vôľové vlastnosti a charakter 

➢ kompetencie pracovné 

- dodržiava pravidlá bezpečnosti pri práci a v doprave, uplatňuje získané vedomosti , 

schopnosti 

a návyky v osobnom a verejnom živote 

- vyhľadáva a využíva rôzne zdroje informácií 

- snaží sa systematicky a efektívne pracovať 

 

Národný štandard finančnej gramotnosti 

Národný štandard finančnej gramotnosti popisuje minimálne požiadavky na funkčnú 

finančnú gramotnosť absolventov prostredníctvom osvojených kompetencií. Kompetencie sa 

postupne zameriavajú na minimálnu úroveň, až do momentu absolvovania strednej školy.  

Témy, celkové a čiastkové kompetencie opisujú vybrané poznatky, zručnosti a skúsenosti 

z oblasti  finančnej gramotnosti.   

 

V rámci predmetu sa do obsahu predmetu implementujú nasledovné témy: 

 

1. Človek vo sfére peňazí, 

2. Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí, 

3. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb – príjem a práca, 

4. Plánovanie a hospodárenie s peniazmi, 

5. Úver a dlh, 

6. Sporenie a investovanie, 

7. Riadenie rizika a poistenie. 

 

5.ročník: 

Kto ochraňuje historické pamiatky - FG - cena vstupeniek v jednotlivých múzeách 

Kde sme bývali v minulosti a kde bývame dnes - FG - dôvody vzniku peňazí a začiatok obchodu 

Práca – trest alebo radosť – Vznik a vývoj remesiel - FG – používanie platidiel v minulosti 

Pamäť ľudstva – jazyk a písmo Vznik písma a jazyka - FG - prvé hospodárske záznamy 

 

6.ročník: 

Praveké umenie a náboženstvo - FG – rôzne formy platidiel v praveku 

Doba železná – mladšia - FG – analýza keltských mincí 

Chettiti, Feničania, Židia, Peržania -FG – vynájdenie peňazí 
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7.ročník: 

Anjouovci na uhorskom tróne - FG – mince Karola Róberta 

Rozvoj baníctva na Slovensku - FG – mincovňa v Kremnici 

 

Čitateľská gramotnosť : - viesť žiaka k zdokonaľovaniu techniky čítania s porozumením  

- viesť žiaka k rozoznávaniu podstatných od nepodstatných informácií v texte  

- vedieť vyjadriť svoj názor ústne, písomne i graficky 

 

OBSAHOVÝ A VÝKONOVÝ ŠTANDARD 

 

7. ročník 

 

Školský vzdelávací program z dejepisu je vypracovaný na základe Štátneho vzdelávacieho programu na 

počet hodín 66. ( ŠVP 33h + ŠkVP 33h ) 

 
Predkovia Slovákov v Karpatskej kotline (12 h) 

 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 7. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:  

✓rozlíšiť kľúčové udalosti z obdobia Veľkej 

Moravy,  

✓rozpoznať kultúrny odkaz Veľkej Moravy,  

✓pracovať so školskými historickými 

prameňmi z daného historického obdobia.  

 

 

 
Samova ríša, Franská ríša, Byzantská ríša  

Veľká Morava  

byzantská misia  

 

 
Slováci v Uhorskom kráľovstve (18 h) 

 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 7. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:  

✓rozlíšiť kľúčové udalosti stredovekého 

Uhorska,  

✓rozpoznať mnohonárodnostný charakter 

Uhorska,  

✓zdôvodniť politický a hospodársky 

rozmach Uhorska,  

✓vytvoriť turistického sprievodcu po 

banských mestách,  

✓pracovať so školskými historickými 

prameňmi z daného historického obdobia.  

 

 

 
Uhorsko  

dynastie  

kolonizácia  

banské mestá  

 

Obrazy novovekého sveta (15 h) 

 

Výkonový štandard Obsahový štandard 
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Žiak na konci 7. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:  

✓rozpoznať dôsledky vynálezu kníhtlače 

na človeka a spoločnosť,  

✓vymedziť hlavné príčiny a dôsledky 

zámorských objavov,  

✓porovnať proces výroby v cechu a 

manufaktúre,  

✓zovšeobecniť hlavné myšlienky 

reformácie,  

✓pracovať so školskými historickými 

prameňmi z daného historického obdobia.  

 

 
mešťan, humanizmus a renesancia  

kolónie, kolonializmus  

remeselník, cech, manufaktúra  

reformácia, protestant, katolík  

 

 

 

 

 

 

Habsburská monarchia na prahu novoveku (18 h)  

 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 7. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:  

✓rozpoznať hlavné zmeny v Uhorsku po 

roku 1526,  

✓vystihnúť spoločné znaky 

protihabsburských povstaní v Uhorsku,  

✓pracovať so školskými historickými 

prameňmi z daného historického obdobia.  

 

 
Moháč, Turci  

Bratislava  

Habsburgovci  

protireformácia  

 

 

 

 

Poznámka: Rozširujúce učivo  

 

Úvodná hodina dejepisu - Oboznámenie sa s novým predmetom 1h 

Opakovanie učiva 6. ročníka 2h 

 

Predkovia Slovákov v Karpatskej kotline  12h  ( 6hŠVP + 6hŠkVP) 

Veľké sťahovanie národov  

Život Slovanov  

Solúnski bratia  

Kultúra a vzdelanosť na Veľkej Morave  

Opakovanie – Veľká Morava  

Tvorba projektu – Osobnosť Veľkej Moravy. 

 

Slováci v Uhorskom kráľovstve 18 h ( 11h ŠVP + 7h ŠkVP) 

Vznik Uhorska 

Hradiská a hrady 

Osídľovanie Slovenska. 

Gotický a románsky sloh 

Academia Istropolitana  

Tvorba projektu – Slovenský hrad. 

Opakovanie – Uhorské kráľovstvo 
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Obrazy novovekého sveta 15h ( 8h ŠVP + 7h ŠkVP) 

Kolonializmus. 

Život v meste. 

Tvorba projektu – Erb remesla. 

Prezentácia  projektu – Erb remesla 

Poddaní v Uhorsku 

Slováci, susedia, cudzinci  

Opakovanie – Novoveký svet 

 

Habsburská monarchia 18h ( 8h ŠVP + 10h ŠkVP)  

Habsburgovci 

Zbojníctvo na Slovensku 

Nástup Márie Terézie 

Reformy Márie Terézie 

Mária Terézia  a Bratislava. 

Jozef II. a Bratislava. 

Barok 

Opakovanie – Osobnosti Uhorska a Slovenska 

Opakovanie – Habsburská monarchia 

Záverečné hodnotenie 

 

UČEBNÉ ZDROJE 

 

Učebnica – Dejepis pre 7.ročník ZŠ (SPN, 2011, ISBN 978-80-10-02061-4), encyklopédie, 

historické knihy, Slovník cudzích slov, časopisy, noviny, internet, CD a DVD, tabule, obrazový materiál, 

diagramy a grafy, literárne ukážky, životopisné knihy, besedy, výstavy, exkurzie. 
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VZDELÁVACIA  OBLASŤ  ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ 

 

UČEBNÉ OSNOVY GEOGRAFIA 

 

Názov predmetu Geografia 

Časový rozsah výučby 1 hodiny týždenne, spolu 33 hodín 

Škola ZŠ s MŠ Jur nad Hronom 

Názov  školského 

vzdelávacieho programu 

Škola pre každého 

Stupeň vzdelania Nižšie sekundárne vzdelávanie ISCED 2 

Dĺžka štúdia  Päť 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Druh predmetu povinný predmet 

Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť 

Ročník Siedmy 

Školský rok 2017/2018 

Vyučujúci Mgr. Martina Homolová 

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet. 

Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav. Štandardy predmetu 

sú uvedené v príslušnom ŠVP zverejnené na adrese www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii 

Štátny vzdelávací program. 

 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

 

Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie o výnimočnosti a jedinečnosti planéty Zem. 

Pomáha správne pochopiť podstatu javov a procesov, ktoré na Zemi prebiehajú a uvedomiť si princípy, na 

ktorých je postavená existencia života. Štúdium geografie umožňuje žiakom spoznávať krajinu v celej 

svojej komplexnosti a zložitosti. Podporuje snahu porozumieť vzťahom medzi jednotlivými zložkami a 

prvkami krajiny a chápať ich silnú vzájomnú previazanosť. Základnou zručnosťou, rozvíjanou v geografii, 

https://skvp.iedu.sk/group/guest/skvp/-/skvp/www.minedu.sk
https://skvp.iedu.sk/group/guest/skvp/-/skvp/www.statpedu.sk
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je práca s mapovými podkladmi v tlačenej a digitálnej podobe. Vedieť mapu vyhľadať, čítať, pracovať s 

ňou, analyzovať jej obsah a interpretovať ho, orientovať sa v nej a podľa nej v neznámom prostredí, tvoria 

základ geografického myslenia a vzdelávania. Dôkladné poznanie Zeme je nevyhnutnou podmienkou jej 

ochrany. Každé miesto na Zemi je osobité. Od iných sa odlišuje typickým podnebím, rastlinstvom, 

živočíšstvom, ale aj obyvateľmi s vlastným jazykom, kultúrou a spôsobom života. Tolerancia žiakov k 

inakosti predpokladá pochopenie podstaty príčin rôznorodosti a rozmanitosti jednotlivých krajín. 

Vyžaduje úctu k princípom demokracie a občianskej slobody, ktorých nerešpektovanie môže viesť k 

vojnovým konfliktom a globálnym katastrofám. Geografia zohráva v tomto smere nezastupiteľnú úlohu. 

Zdôrazňuje súvislosti a nie vždy jasnú prepojenosť príčin s dôsledkami. Formuje osobnosť mladého 

človeka upozorňovaním na podobnosť, ale aj zvláštnosti popisovaných regiónov, ktoré porovnáva so 

Slovenskom, pričom poukazuje na jeho jedinečnosť v kontexte Európy, či sveta.  

 

CIELE PREDMETU  

Žiaci  • vyhľadajú, porovnajú, posúdia pravdivosť a zhodnotia dostupné informácie o krajine z 

rôznych informačných zdrojov,  

• prezentujú informácie o krajine v rôznych podobách (grafy, tabuľky, schémy, diagramy, 

fotografie, filmy a pod.),  

• interpretujú mapy rôzneho druhu v digitálnej aj tlačenej podobe,  

• zdôvodnia rôznorodosť prírodných podmienok na Zemi a ich vplyv na život človeka,  

• zaujmú postoj k najvážnejším problémom ľudstva a ponúknu vhodné riešenia,  

• pochopia zložitosť krajiny a silnú vzájomnú previazanosť jej prírodných a socioekonomických 

zložiek. 

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD  

Planéta Zem  

Výkonový štandard  Obsahový štandard  
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Žiak na konci 5. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:  

✓ rozpoznať základné prvky slnečnej sústavy 

na jednoduchom  

náčrte,  

✓ opísať zdanlivú dráhu Slnka a Mesiaca na 

oblohe (obrázkoch, náčrtoch),  

✓ vysvetliť príčiny striedania dňa a noci na 

Zemi,  

✓ určiť podľa mapy časových pásem, kde na 

Zemi je viac hodín ako na Slovensku a kde 

menej,  

✓ uviesť dôvody vzniku teplotných pásem na 

Zemi,  

✓ vysvetliť striedanie ročných období,  

✓ rozpoznať na glóbuse (mape) svetadiely a 

oceány na Zemi.  

  

vesmír, slnečná sústava (Slnko a 

osem planét, Mesiac)  guľatý tvar 

Zeme dopad slnečných lúčov 

otáčanie Zeme sklon zemskej osi 

severná a južná pologuľa, 

východná a západná pologuľa 

obeh Zeme okolo Slnka 

priklonenie severnej a južnej 

pologule časové pásma svetadiely, 

svetový oceán  

  

  

Zobrazovanie Zeme  

Výkonový štandard  Obsahový štandard  

Žiak na konci 5. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:  

✓ rozlíšiť na glóbuse jednotlivé zemské 

pologule,  

✓ určiť vybrané miesto na mape pomocou 

geografických súradníc,  

✓ porovnať na mapách rôznych grafických 

mierok vzdialenosti,  

✓ identifikovať na mape základné objekty v 

krajine (vie „čítať“ obsah mapy),  

✓ vyhľadať konkrétne miesta na digitálnych 

mapách.  

glóbus  

nultý poludník, 

poludníky, rovník, 

rovnobežky východná a 

západná pologuľa 

geografická sieť  

mapa, obsah mapy (mapové znaky, 

grafická mierka mapy) GPS  

Cestujeme po Zemi  

Výkonový štandard  Obsahový štandard  
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Žiak na konci 5. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:  

✓ Porozprávať podľa mapy a obrázkov o 

cestovaní vybraným pohorím:  

• vysvetliť (vlastnými slovami) príčiny 

vzniku pohorí,  

• vymenovať činitele, ktoré sa podieľajú 

na zarovnávaní pohorí,  

• zhodnotiť podľa mapy (glóbusu) 

rizikové zemetrasné oblasti na Zemi,  

• zdôvodniť usporiadanie rastlinstva a 

živočíšstva podľa nadmorskej výšky 

(výškovú stupňovitosť),  

✓ Porozprávať podľa mapy a obrázkov o 

cestovaní popri rieke od jej prameňa k 

ústiu:  

• vysvetliť vznik riek a jazier,  

• opísať, ako sa vytvárajú doliny 

(kaňony) a vodopády,  

✓ Porozprávať o cestovaní balónom od 

rovníka do polárnych krajín:  

zosumarizovať zmeny v ovzduší so 

stúpajúcou výškou,  

• vysvetliť vznik usporiadania rastlinstva 

a živočíšstva na Zemi do pásiem 

(šírkovú pásmovitosť),  

• priradiť k jednotlivým šírkovým 

pásmam dva typické rastlinné druhy a 

dva druhy živočíchov,  

• na dvoch príkladoch zhodnotiť význam 

ochrany prírodných pamiatok 

zapísaných v Zozname prírodného a 

kultúrneho dedičstva UNESCO a 

ukázať ich na mape (glóbuse).  

pohoria, nížiny  

sopky, 

zemetrasenia 

doliny (kaňony), 

rieky, vodopády, 

jazerá  

podnebné pásma (teplé, mierne, studené), 

ovzdušie, oblaky výšková stupňovitosť, šírková 

pásmovitosť typy krajín (tropické dažďové lesy, 

savany, púšte, subtropická krajina, stepi, listnaté 

lesy mierneho pásma, ihličnaté lesy mierneho 

pásma, tundra, polárna krajina, vysokohorská 

krajina) ochrana prírody  
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Žiak na konci 5. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:  

✓ Porozprávať o cestovaní mestom a 

vidiekom:  

• porovnať životné podmienky ľudí žijúcich 

v meste a na vidieku,  

• zhodnotiť vplyv prírodných podmienok na 

rozmiestnenie obyvateľstva,  

• na dvoch príkladoch zhodnotiť význam 

ochrany kultúrnych pamiatok zapísaných v 

Zozname kultúrneho dedičstva UNESCO a 

ukázať ich na mape (glóbuse).  

mestá, vidiecke sídla  

prírodné a kultúrne pamiatky zapísané v 

zozname UNESCO 

  

Geografické exkurzie a vychádzky  

Výkonový štandard  Obsahový štandard  

Žiak na konci 5. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:  

✓ vytýčiť trasu geografickej exkurzie 

(vychádzky) a slovne opísať jej priebeh,  

✓ odhadnúť vzdialenosti k zaujímavým 

bodom na mape (vrcholy, kultúrno-

historické a prírodné pamiatky) a 

náročnosť prístupu k nim,  

✓ pomocou prístroja GPS (mobilu) nájsť 

zaujímavé miesto.  

turistické vybavenie, turistická mapa,  

orientácia, body, vrcholy mapy, kompas 

členitosť terénu, nadmorská výška, záujmové s 

výhľadom, turistické značky, smerovník 

Geocaching, GPS 

  

Afrika  

Výkonový štandard  Obsahový štandard  

Žiak na konci 6. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:  

✓ vymedziť polohu a opísať pobrežie 

Afriky z mapy (zálivy, ostrovy, 

polostrovy, moria, oceány) („čítanie“ 

mapy),  

✓ zdôvodniť vplyv pasátov na vznik 

afrických púští a polopúští,  

✓ vysvetliť príčiny rovnomerného 

rozloženia podnebných pásem vo 

vzťahu k rozšíreniu rastlinstva a 

živočíšstva v Afrike,  

  

Afrika  

Madagaskar, Somálsky polostrov  

Guinejský záliv, Stredozemné more, Červené more, 

Gibraltársky prieliv  

rovník, obratníky  

panvy, pohoria, 

plošiny, púšte 

Sahara, Namib, 

Atlas, Kilimandžáro 

pasáty  
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✓ porovnať prírodné podmienky v štyroch 

podnebných pásmach Afriky,  

✓ uviesť dva príklady typických 

rastlinných a živočíšnych druhov 

žijúcich v jednotlivých krajinných 

pásmach Afriky,  

Níl, 

Kongo, 

Niger 

rastlinné 

pásma, 

živočíchy  

✓ zhrnúť dôvody rozdielov v zaľudnení 

najbližšieho okolia najväčších riek 

Afriky,  

✓ zhodnotiť vplyv prírodných podmienok 

na nerovnomerné rozmiestnenie 

obyvateľstva Afriky,  

✓ uviesť príčiny častých národnostných a 

náboženských sporov a konfliktov medzi 

národmi žijúcimi v Afrike,  

✓ vysvetliť dôvody nízkeho podielu 

obyvateľov žijúcich v mestách,  

v obsahu tematickej mapy identifikovať 

štyri najzaľudnenejšie oblasti Afriky a 

mestá s viac ako 5 miliónom obyvateľov 

(„čítanie“ mapy),  

✓ zhodnotiť hospodársku vyspelosť 

jednotlivých oblastí Afriky, 

✓ uviesť tri závažné problémy znižujúce 

životnú úroveň obyvateľov v 

jednotlivých regiónoch Afriky,  

✓ zdôvodniť zaradenie jednej z pamiatok 

Afriky do Zoznamu kultúrneho a 

prírodného dedičstva UNESCO a 

ukázať ju na mape. 

oblasti Afriky  

Káhira, Lagos, Johannesburg, Kinshasa  

Juhoafrická republika   

Keňa  

Egypt  

Nigéria rozmiestnenie 

obyvateľstva, hustota 

zaľudnenia národnostné 

zloženie hospodárstvo a 

nerastné suroviny 

problémy obyvateľstva 

Afriky  

pamiatky zaradené v zozname prírodného a 

kultúrneho dedičstva  

UNESCO 
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Ázia  

Výkonový štandard  Obsahový štandard  

Žiak na konci 6. ročníka základnej školy vie/dokáže:  

✓ vymedziť polohu Ázie voči ostatným kontinentom 

a oceánom (čítanie mapy),  

✓ opísať z mapy pobrežie a povrch Ázie (zálivy, 

ostrovy, polostrovy, moria, oceány, povrchové 

celky), („čítanie“ mapy),  

✓ uviesť príčiny veľkej členitosti povrchu Ázie,  

✓ zdôvodniť veľký počet sopiek a seizmicky 

aktívnych oblastí v pobrežných oblastiach Ázie 

(„Ohnivý kruh“),  

✓ vysvetliť prúdenie monzúnov,  

✓ identifikovať na mape oblasti Ázie, ktoré sú 

monzúnmi ovplyvňované,  

✓ zdôvodniť rozdiely v podnebí vnútrozemských a 

pobrežných oblastí Ázie,  

✓ objasniť príčiny rozdielov v množstve tečúcej vody 

počas roka v korytách najdlhších riek Ázie,  

✓ vymedziť podľa mapy povodia najväčších 

ázijských riek a zaradiť ich do úmorí a 

bezodtokových oblastí,  

✓ identifikovať na mape oblasti Ázie ohrozované 

tajfúnmi a cunami, 

✓ zhrnúť odlišnosti a podobnosť priestorového 

rozloženia rastlinstva a živočíšstva v Ázii a v 

Amerike,  

✓ uviesť päť príkladov typických rastlinných a 

živočíšnych druhov v Ázii, 

✓ vysvetliť dôvody veľkej kultúrnej a náboženskej 

rôznorodosti obyvateľstva Ázie,  

✓ zdôvodniť príčiny napätia a nestability v Ázii a 

identifikovať regióny, ktoré sú nimi ohrozené,  

✓ uviesť príčiny rýchleho rastu počtu obyvateľov 

Ázie,  

✓ pomocou tematickej mapy opísať najhustejšie a 

najredšie osídlené oblasti Ázie,  

Ázia  

Filipíny, Japonské ostrovy, Kamčatka, 

Veľké Sundy, Predná India,  

Zadná India, Malá Ázia, Arabský 

polostrov, Kórejský polostrov, Cyprus  

Suezský prieplav, Červené more, 

Beringov prieliv, Kaspické more,  

Bajkal, Mŕtve more, Aralské jazero  

Chang-Jiang, Huang He, Ob, Mekong, 

Jenisej, Ganga, Brahmaputra, Eufrat, 

Tigris  

Himaláje, Tibetská náhorná plošina, 

Pamír, Mount Everest, Kaukaz, Ural  

Západosibírska nížina, Indogangská 

nížina, Veľká čínska nížina monzúny, 

tajfúny, cunami typy krajiny  

 

 

 

obyvateľstvo Ázie  

Bombaj, Šanghaj, Dillí, Beijing 

(Peking), Soul, Tokio  kresťanstvo, 

hinduizmus, judaizmus, islam, 

budhizmus  hospodárstvo Ázie  

 

✓ zhodnotiť vplyv prírodných podmienok na 

nerovnomerné rozmiestnenie obyvateľstva Ázie,  

✓ pomocou tematickej mapy vytvoriť zoznam 

desiatich najväčších miest Ázie („čítanie“ mapy),  

✓ zdôvodniť veľké rozdiely v hospodárskej vyspelosti 

štátov Ázie a jej regiónov,  

Čína  

India  

Japonsko  

Indonézia  
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✓ uviesť dve najvýznamnejšie hospodárske odvetvia 

v rozvinutých a dve v menej rozvinutých štátoch 

Ázie,  

✓ popísať dôsledky vysokej závislosti štátov z oblasti 

Perzského zálivu od ťažby a vývozu ropy,  

✓ uviesť príčiny náboženských sporov a dlhodobých 

konfliktov medzi štátmi v juhozápadnej Ázii,  

✓ zdôvodniť výnimočnosť postavenia Číny, Indie a 

Japonska v Ázii aj vo svete,  

✓ uviesť tri závažné problémy znižujúce životnú 

úroveň obyvateľov jednotlivých regiónov Ázie,  

✓ odôvodniť zaradenie troch pamiatok Ázie do 

Zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO a ukázať 

ich na mape. 

Turecko  

Izrael  

ázijské tigre, elektronika, ropa pamiatky 

zaradené v zozname prírodného a 

kultúrneho dedičstva  

UNESCO  

 

Európa  

Výkonový štandard  Obsahový štandard  

Žiak na konci 7., 8. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:  

✓ vymedziť polohu a opísať pobrežie 

Európy z mapy (zálivy, ostrovy, 

polostrovy, moria, oceány) („čítanie“ 

mapy),  

✓ identifikovať na mape najväčšie pohoria 

a nížiny Európy,  

✓ vysvetliť vplyv Severoatlantického 

prúdu a prevládajúceho západného 

prúdenia vzduchu na vznik podnebných 

pásem Európy,  

✓ vymedziť podľa mapy povodia 

najväčších európskych riek a zaradiť 

ich do úmorí,  

✓ zdôvodniť rozmiestnenie jednotlivých 

typov krajín na území Európy,  

✓ vysvetliť výrazný vplyv ľadovcov na 

formovaní povrchu Európy,  

  

Škandinávsky polostrov, Pyrenejský polostrov, 

Apeninský polostrov,  

Balkánsky polostrov  

Britské ostrovy, Island, Sicília, Korzika, Sardínia  

Stredozemné more, Severné more, Čierne more, 

Baltské more,  

Kaspické more  

Lamanšský prieliv, Gibraltársky prieliv, 

Atlantický oceán nultý poludník, severný 

polárny kruh  

Alpy, Pyreneje, Karpaty, Apeniny, Škandinávske 

vrchy, Ural, Mont Blanc, Etna  

Východoeurópska nížina, 

Panónska panva povodie, úmorie, 

rozvodie  

Volga, Odra, 

Dunaj, Rýn, 

Labe 

kontinentalita 

ľadovec 

podnebné 
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✓ porovnať prírodné podmienky 

východnej Európy s ostatnými 

európskymi regiónmi,  

✓ vysvetliť dôsledky dlhodobého vplyvu 

človeka na pôvodnú prírodnú krajinu v 

Európe,  

✓ uviesť dva príklady typických 

rastlinných a živočíšnych druhov 

žijúcich v jednotlivých krajinných 

pásmach Európy,  

✓ zhrnúť dôvody starnutia obyvateľov 

Európy,  

pásma typy 

krajín   

Moskva, Paríž, Londýn, Berlín, Rím  
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✓ zhodnotiť vplyv prírodných podmienok na 

nerovnomerné rozmiestnenie obyvateľstva 

Európy,  

✓ zdôvodniť náboženskú a národnostnú 

rôznorodosť obyvateľov Európy,  

✓ vysvetliť pojem štruktúra obyvateľstva,  

✓ zdôvodniť  nízky  podiel  obyvateľov 

 zamestnaných v poľnohospodárstve,  

✓ vysvetliť príčiny vysokého stupňa 

urbanizácie Európy,  

✓ v obsahu tematickej mapy rozlíšiť štyri 

najľudnatejšie oblasti  

Európy a všetky mestá s viac ako miliónom 

obyvateľov („čítanie“ mapy),  

✓ porovnať hospodársku vyspelosť a 

štruktúru priemyslu piatich rozlohou 

najväčších štátov Európy,  

✓ na konkrétnych príkladoch vysvetliť 

význam EÚ,  

✓ zaujať postoj k dvom závažným 

problémom Európy,  

✓ zdôvodniť zaradenie štyroch pamiatok 

Európy do Zoznamu kultúrneho a 

prírodného dedičstva UNESCO a ukázať 

ich na mape,  

✓ zhodnotiť  výnimočnosť  postavenia  

✓ Nemecka (Francúzska, Spojeného 

kráľovstva, Ruska) v Európe a vo svete,  

✓ rozlíšiť na mape jednotlivé oblasti Európy 

a uviesť dôvody ich vyčlenenia,  

✓ usporiadať podľa rozlohy a počtu 

obyvateľov tri najväčšie štáty  

Európy  

✓ vystihnúť tri spoločné a tri rozdielne črty 

štátov v jednotlivých oblastiach Európy. 

rozmiestnenie obyvateľstva, hustota 

zaľudnenia štruktúra obyvateľstva, 

národnostné zloženie, náboženské zloženie 

hospodárstvo, nerastné suroviny problémy 

Európy oblasti Európy  

Česko  

Poľsko  

Nemecko  

Francúzsko  

Spojené kráľovstvo  

Švédsko  

Taliansko Rusko pamiatky zaradené v zozname 

prírodného a kultúrneho dedičstva  

UNESCO  
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  Slovensko 

Výkonový štandard  Obsahový štandard  

Žiak na konci 9. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:  

✓ Určiť na mape polohu Slovenska 

zemepisnými súradnicami 

✓ Na mape ukázať povrchové celky 

Slovenska a charakterizovať ich polohu a 

porovnať nadmorskú výšku podľa mapy  

✓ Stručne opísať vznik slovenských 

pohorí  

✓ Charakterizovať rozloženie nížin a 

kotlín na Slovensku a ich význam pre 

obyvateľstvo.  

✓ Opísať a ako pôsobia vonkajšie 

činitele na povrch v jednotlivých častiach 

Slovenska a uviesť ich príklady.  

✓ Vysvetliť na príkladoch ako vzniká 

skalné mesto, riečna dolina, ľadovcová 

dolina, sprašové nánosy, jaskyne, meandre, 

mŕtve ramená, jazerá a vymenovať príklady.  

✓ Určiť, ktorý činiteľ prevládal v danej 

lokalite a dotvoril zemský povrch podľa 

rôznych obrázkov oblastí Slovenska.  

✓ Opísať, ako človek pôsobí na tvárnosť 

povrchu uviesť konkrétne príklady.  

✓ Opísať podnebie na Slovensku ako sa 

mení počasie v priebehu jednotlivých 

ročných období, ako sa mení teplota a 

množstvo zrážok (použiť diagramy).  

 

 

Pohoria, nížiny, kotliny 

Vonkajšie činitele pôsobiace na povrch a 

príklady ich činnosti pri tvarovaní zemského 

povrch (pieskové presypy, sprašové nánosy, 

skalné mesto, riečna dolina, ľadovcová dolina, 

pleso, meander, mŕtve rameno, močariská, 

jaskyne). 

Podnebné činitele  

Vplyv podnebných činiteľov na povrch 

Slovenska  

Zmena podnebia s nadmorskou výškou a v 

priebehu roka na Slovensku  
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Prierezové témy  

• osobnostný a sociálny rozvoj – spoznávanie oblastí planéty, sebareflexia, 

spolupráca, vytváranie medziľudských vzťahov 

• environmentálna výchova- kultúrne a prírodné pamiatky,  

• ekologická výchova – ochrana ŽP, národné parky, pamiatky UNESCO,  

• ochrana života a zdravia – problémy obyvateľov planét, rasy a náboženstvá  

✓ Na mape určiť vybrané toky riek, 

jazerá, vodné nádrže, podzemné vody, 

kúpele, oblasti minerálnych a termálnych 

vôd.  

✓ Charakterizovať význam vodstva na 

Slovensku na vybratých príkladoch.  

✓ Opísať negatívne zásahy do vodstva 

Slovenska.  

✓ Zhodnotiť možnosti využitia 

podzemných vôd. Vymenovať kúpele.  

✓ Vymenovať a ukázať na mape 

národné parky a čím sú charakteristické  

✓ Zdôvodniť význam ochrany 

vybratých objektov na Slovensku a vo svete.  

✓ Porovnať vybrané NP Zeme a 

Slovenska.  

✓ Porovnať povrch a osídlenie. Na 

základe porovnania uviesť, ktoré oblasti sú 

vhodné na osídlenia a ktoré nie. Uviesť 

podmienky pre vznik sídla.  

✓ Zdôvodniť nerovnomerné osídlenie 

obyvateľstva na území Slovenska. Posúdiť 

príčiny nerovnomerného osídlenia územia.  

✓ Vybrané sídla určiť na mape, 

charakterizovať ich polohu a uviesť ich 

stručnú charakteristiku (zo zdrojov).  

✓ Charakterizovať najvýznamnejšie 

hospodárske aktivity človeka na Slovensku a 

odlíšiť ich.  

✓ Ukázať na mape hospodársky 

najvyspelejšie regióny Slovenska.  

✓ Charakterizovať dopravu v 

jednotlivých regiónoch Slovenska.  

✓ Podľa mapy vyznačiť dôležité oblasti 

pre CR a opísať ich zaujímavé miesta pre 

CR.  

Vodstvo v miestnej krajine Rieky (Morava, 

Dunaj, Váh, Nitra, Hron, Hornád, Torysa, 

Dunajec).  

Jazerá a vodné nádrže (Veľké Hincovo pleso, 

Štrbské pleso, Oravská priehrada,  

Zemplínska šírava, Liptovská Mara, 

Gabčíkovo).  

Podzemné vody, minerálne a termálne (Žitný 

ostrov), kúpele (Piešťany, Bardejovské Kúpele, 

Trenčianske Teplice).  

TANAP, PIENAP, NP Nízke Tatry, NP Malá 

Fatra, NP Veľká Fatra, NP Slovenský raj, NP 

Muránska planina, NP Slovenský kras, NP 

Poloniny.  

Jaskyne Slovenského krasu, Vlkolínec, Spišský 

hrad a Spišská Kapitula, Bukové lesy Nízkych 

Beskýd, Bardejov, Banská Štiavnica a okolie. 

Sídla: Banská Bystrica, Banská Štiavnica, 

Bardejov, Bratislava, Komárno, Košice, 

Kremnica, Levoča, Nitra, Martin, Michalovce 

Piešťany, Poprad, Prešov, Prievidza, Trnava, 

Trenčín, Zvolen, Žilina 

Hospodárstvo – ťažba nerastných surovín, 

poľnohospodárstvo, priemysel, doprava, služby, 

obchod  

Cestovný ruch –  

Strediská letnej a zimnej rekreácie  

Prírodné a kultúrne lokality, ľudová kultúra  

Miestna krajina 
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• tvorba projektu a prezentačné zručnosti – vyhľadávanie informácií, riešenie 

problémov, prezentácia individuálnej, skupinovej práce 

• multikultúrna výchova – tolerancia, rešpektovanie iných kultúr, národov, 

rás, náboženstiev  

• mediálna výchova – práca s odbornou literatúrou, internetom 

 

Medzipredmetové vzťahy Na hodine geografie sa budú využívať aj poznatky aj z iných 

predmetov :  

• dejepis  

• matematika  

• slovenský jazyk a literatúra  

• náboženská výchova  

• biológia  

 

 Požadovaný výstup žiakov z geografie v 5. ročníku  

• orientovať sa na mape podľa geografických súradníc,  

• vysvetliť príčiny striedania dňa a noci, ročných období a uviesť dôsledky 

pohybov Zeme,  

• čítať základné údaje z mapy, vypracovať plán obce s dôležitými objektami,  

• vymenovať a ukázať na mape svetadiely a kontinenty,  

• opísať geografickú sieť a zdôvodniť jej vytvorenie,  

• odmerať vzdialenosť na mape grafickou mierkou,  

• vysvetliť základné geografické pojmy,  

• pripraviť projekt o vybraných miestach a vedieť ho prezentovať,  

• pri získaní údajov vedieť využívať všetky dostupné zdroje – internet a 

odbornú literatúru.  

 

  Požadovaný výstup žiakov z geografie v 6. – 9. ročníku je zameraný na rozvíjanie 

funkčnej gramotnosti v oblastiach:  

• čitateľskej gramotnosti – čítať s porozumením odborný text, vyberať z 

neho informácie, triediť ich, využívať, prezentovať,  

• získavať údaje z nesúvislých textov – grafov, diagramov máp, tabuliek, 

štatistických údajov,  

• čítať obrázky, rozvíjať vizuálnu gramotnosť.  
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• prírodovednej gramotnosti v témach, ktoré sú zamerané na prírodnú časť 

geografie - pôjde najmä o vysvetľovanie vzniku a procesu prírodných dejov v jednotlivých 

oblastiach sveta,  

• kultúrnej gramotnosti - získavanie informácií o rôznych kultúrach sveta a ich 

hodnotenie,  

• matematická gramotnosť je spojená najmä so štatistikou, vyjadrením údajov 

humánnej geografie,  

• mediálna gramotnosť sa rozvíja u žiakov najmä v častiach regionálnej geografie 

pri hodnotení vzťahov jednotlivých skupín obyvateľstva medzi sebou, v týchto častiach je potrebné 

sa zamerať na objektívne spracovávanie informácií.  

 

Stratégia vyučovania  

 

Z didaktických metód vyučovania sa v geografii využije niekoľko variant metód. Ich použitie bude 

závisieť od témy a štruktúry vyučovacej hodiny.  

Okrem klasických metód / motivačný rozhovor, vysvetľovanie, rozprávanie, precvičovanie a 

opakovanie učiva/ sa veľký dôraz kladie na:  

• začlenenie práce s kartografickým materiálom, hlavne mapou, ale i glóbusom, práce 

s literatúrou- učebnicou a doplňujúcimi zdrojmi,  

• začlenenie skupinovej práce do výučby, podporovať komunikáciu medzi žiakmi a 

učiteľom,  

• samostatné vyhľadávanie informácií, vedenie žiakov k samostatnej práci pri 

vypracovávaní referátov a projektov,  

• maximálne využitie IKT vo výučbe-výukové programy, dataprojektor, počítač, 

filmy, interaktívne cvičenia,  

• využitie didaktických hier-zemepisné tajničky, doplňovačky a osemsmerovky,  

• zaradenie geogr. vychádzok, exkurzie, pričom vychádzky zamerať na praktickú 

aplikáciu získaných vedomostí pri práci v teréne.  

 

Učebné zdroje  

• učebnice, atlasy, encyklopédie  

• DVD a video filmy a výukové programy  

• Internet, internetové geografické portály napr. zborovňa, , interaktívne cvičenia  

• multimediálne CD ROM  

• pracovné listy,  
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• časopisy, obrazový demonštračný materiál  

• populárno-náučná literatúra 

 

 Hodnotenie žiakov  

 

Kritériá hodnotenia sú vypracované podľa platných predpisov na hodnotenie žiakov ZŠ. Pri 

hodnotení žiaka sa prihliada na jeho osobnostný rast, ako zvládol učivo, ako vie využiť získané 

vedomosti v bežnom živote. Hodnotenie pôsobí na žiaka motivačne.  

 

Pri hodnotení žiaka v predmete geografia sa využíva:  

 

1. formatívne hodnotenie: toto hodnotenie umožňuje žiakovi odstraňovať nedostatky a 

učiteľ mu poskytne rady na jeho zlepšenie(verbálne hodnotenie žiaka)  

2. neformálne hodnotenie: cieľom tohto hodnotenia je zhodnotiť prácu žiaka v skupine 

alebo v individuálnej práci(verbálne hodnotenie žiaka) 3.priebežné hodnotenie: - klasifikácia 

verbálneho skúšania - klasifikácia frontálneho skúšania - klasifikácia projektových prác - 

klasifikácia testovej formy skúšania Na kontrolu a hodnotenie žiakov sa budú uplatňovať 

nasledovné formy:  

1. Verbálna forma  

• zisťovať a hodnotiť sa bude osvojenie základných poznatkov stanovených 

výkonovým štandardom  

• pri prezentovaní vedomostí sa budú uprednostňovať žiaci na základe 

dobrovoľnosti  

 

2. Písomná forma  

• kontrolovať a hodnotiť sa bude osvojenie základných poznatkov 

prostredníctvom testu na konci tematického celku alebo skupiny podobných učebných tém 

v časovom limite 5 - 20 minút v rozsahu 10 – 20 otázok zostavených podľa výkonového 

štandardu uvedených aj v tematických výchovno-vzdelávacích plánoch  

• kritériá hodnotenia:  

100% - 90% výborný 

89% - 75% chválitebný  

74% - 50% dobrý                                                                                                                                                                                                   

49% - 25% dostatočný  

24% - 0% nedostatočný  
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Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách v každom vzdelávacom výstupe. Cieľom 

hodnotenia je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, 

v čom má nedostatky a aké pokroky naopak dosiahol. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej 

práce. Použité budú adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia. Hodnotiť sa budú ústne odpovede, 

písomné testy a referáty a projekty. Cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a 

spôsobilosťami. Pri hodnotení a klasifikácii budeme vychádzať z metodických pokynov pre hodnotenie a 

klasifikáciu. Hodnotiť sa bude známkou.  
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VZDELÁVACIA  OBLASŤ  ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ 

 

UČEBNÉ OSNOVY OBČIANSKA NÁUKA 

 

Názov predmetu Občianska náuka 

Časový rozsah výučby  33h 33h 33h 33h 

Ročník  6. 7. 8. 9. 

Škola ZŠ s MŠ Jur nad Hronom 

Názov  školského 

vzdelávacieho programu 

Škola pre každého 

Stupeň vzdelania Nižšie sekundárne vzdelávanie ISCED 2 

Dĺžka štúdia  Päť 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Druh predmetu povinný predmet 

Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť 

Školský rok 2017/2018 

Vyučujúci Mgr. Helena Vojteková 

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet. 

Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav. Štandardy predmetu 

sú uvedené v príslušnom ŠVP zverejnené na adrese www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii 

Štátny vzdelávací program. 

 

Charakteristika predmetu, jeho význam v obsahu vzdelávania 

 Predmet prispieva k vytváraniu a rozvoju sociálneho a občianskeho vedomia žiakov. 

Prostredníctvom vymedzených pojmov a výkonov sprostredkuje potrebné vedomosti, zručnosti a 

nadobudnutie spôsobilostí, ktoré im umožnia orientovať sa v sociálnom prostredí a v bežných 

životných situáciách. Umožňuje žiakom pochopiť seba samých a pomáha im v ich socializačnom 

procese. Vedie ich k poznávaniu svojej rodiny, školy, obce, regiónu, Slovenska a Európskej únie. 

Učí ich demokraticky myslieť a konať, poznávať svoje práva a povinnosti a obhajovať práva 

druhých. Poskytuje žiakom základné vedomosti z oblasti štátu a práva, umožňuje im pochopiť 

ekonomický život spoločnosti a vedie ich k aktívnej občianskej angažovanosti, ktorej jedným z 

dôležitých predpokladov je kritické myslenie. 

https://skvp.iedu.sk/group/guest/skvp/-/skvp/www.minedu.sk
https://skvp.iedu.sk/group/guest/skvp/-/skvp/www.statpedu.sk
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Rozvíjajúce ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových kompetencií 

Kľúčové kompetencie: 

Predmet sa cieľmi spolupodieľa na utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií: 

 sociálnych a personálnych 

- viesť žiakov k efektívnej spolupráci v skupine, pozitívne ovplyvňovať kvalitu spoločnej práce, 

- motivovať žiakov k diskusii v skupine, 

- viesť žiakov prostredníctvom spoločných prezentácií, rozborov a hodnotenia práce k 

sebahodnoteniu ústneho a písomného prejavu a   

   ďalších aktivít, 

- viesť žiakov k utváraniu vedomia vlastnej identity a identity druhých ľudí, k realistickému 

sebapoznávaniu a sebahodnoteniu, k  

  akceptovaniu vlastnej osobnosti a osobnosti druhých ľudí, 

- viesť žiakov k pozitívnej predstave o sebe samom, poznať a využívať silné stránky svojej 

osobnosti, 

- kriticky hodnotiť svoje nedostatky, počítať s nimi pri výbere povolania, 

 spoločenských a občianskych 

- oboznámiť žiakov s ich právami a povinnosťami vo všetkých oblastiach spoločenského života, 

- naučiť žiakov kultivovane obhajovať svoje práva v rôznych životných situáciách, 

- dôslednou a systematickou kontrolou zadávaných úloh navodzovať situácie k získaniu vedomia 

zodpovednosti za včasné plnenie  

  zadávaných úloh a zodpovednosti za vlastnú prácu, pripravovať pre žiakov úlohy, na ktorých sa 

učia poznávať legislatívu a všeobecné  

  morálne zákony a dodržiavať ich, 

- motivovať žiakov sledovať aktuálne dianie v živote spoločnosti doma a vo svete a dokázať k 

nemu zaujať stanovisko, 

 pracovných 

- na konkrétnych situáciách naučiť žiakov dodržiavať pravidlá práce a správania sa, 

- naučiť žiakov využívať vedomosti v záujme vlastného rozvoja aj svojej prípravy na budúce 

povolanie, 

- naučiť žiakov získať si podklady pre dôležité rozhodnutia v rôznych oblastiach spoločenského 

života, 

 riešiť problémy 

- zadávať problémové otázky a úlohy, ktoré žiaci samostatne riešia a prichádzajú k vlastným 

záverom a riešeniam, 
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- viesť žiakov ku kritickému mysleniu, využívaniu logického myslenia, 

- viesť žiakov k tvorivému riešeniu úloh, ktoré dokážu prezentovať a obhajovať, 

- viesť žiakov ku spolupráci pri riešení problémov a úloh v skupine, 

- pripravovať žiakov na prípadný neúspech, naučiť ich vytrvalo hľadať ďalšie možnosti 

uplatnenia, 

 komunikačným 

- naučiť žiakov počúvať druhých ľudí, vnímať neverbálnu komunikáciu, 

- naučiť žiakov kultivovane sa vyjadrovať 

- rozvíjať komunikačné schopnosti riadenou diskusiou k učivu, ktoré má súvislosti s 

aktuálnymi problémami a dianím, 

- vhodnými učebnými aktivitami viesť žiakov k presnému a výstižnému vyjadrovaniu sa 

- vhodnými príkladmi a úlohami učiť žiakov klásť jasné a zrozumiteľné otázky, 

- vytvárať problémové situácie, pri ktorých žiak v spolupráci s ostatnými vyhľadáva 

informácie, triedi ich a spracováva, 

 v oblasti informačných a komunikačných technológií 

- viesť žiakov k efektívnemu využívaniu informačno-komunikačnej technológie pri 

tvorivých aktivitách, 

- viesť žiakov, aby nadobudli schopnosť prostredníctvom internetu a IKT získať a 

spracovávať informácie a používať pri prezentácii. 

 k celoživotnému učeniu sa 

- viesť žiakov k uvedomeniu si významu celoživotného vzdelávania v súčasnej spoločnosti, 

- naučiť žiakov samostatne vyhľadávať a triediť informácie z rôznych oblastí spoločenského 

života, 

- na vhodne zvolených ukážkach viesť žiakov k formulovaniu vlastných záverov, pri 

ktorých uplatnia teoretické znalosti a naučia sa  

  obhájiť vlastné stanoviská, 

- zadávať žiakom na spracovanie a riešenie úlohy, ktoré žiaci riešia samostatne alebo v 

skupinách, výsledky svojej práce prezentujú a  

  získané informácie prepájajú do širších celkov, hľadajú medzi nimi súvislosti a vyvodzujú 

z nich závery. 

 

CIELE PREDMETU 

Žiaci 
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 získajú vedomie jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka v spoločnosti, 

 realisticky sa spoznávajú, hodnotia seba samých, 

 osvoja si pravidlá a normy spoločenského spolunažívania, 

 uvedomujú si práva a povinnosti a primerane svoje práva obhajujú, 

 preberajú zodpovednosť za vlastné názory, postoje a dôsledky konania, 

 uznávajú základné princípy demokracie, 

 budujú si tolerantný prístup k iným názorom, postojom, hodnotám a kultúram, 

 učia sa aktívnemu občianstvu a osobnej angažovanosti, 

 získajú základné vedomostí o sociálnoekonomickom a právnom fungovaní 

spoločnosti. 

Predmet veku primerane 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 jednotlivcom 

a spoločnosťou. Podieľa sa na mravnom, občianskom a intelektuálnom rozvoji žiakov. 

 

Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie 

s iným predmetmi  

 

Národný štandard finančnej gramotnosti 

Národný štandard finančnej gramotnosti popisuje minimálne požiadavky na funkčnú finančnú 

gramotnosť absolventov prostredníctvom osvojených kompetencií. Kompetencie sa postupne zameriavajú 

na minimálnu úroveň, až do momentu absolvovania strednej školy.  

Témy, celkové a čiastkové kompetencie opisujú vybrané poznatky, zručnosti a skúsenosti z oblasti  

finančnej gramotnosti.   

 V rámci predmetu Občianska náuka sa do obsahu predmetu implementujú nasledovné témy: 

 

1. Človek vo sfére peňazí, 

2. Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí, 

3. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb – príjem a práca, 

4. Plánovanie a hospodárenie s peniazmi, 

5. Úver a dlh, 

6. Sporenie a investovanie, 

7. Riadenie rizika a poistenie. 
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7.ročník 

Obsahový  vzdelávací štandard sa opiera o 2 hlavné témy - Postavenie jednotlivca 

v spoločnosti a Sociálne vzťahy v spoločnosti. Obsah predmetu je koncipovaný na 33 hodín ročne, 

to znamená 1 hodina týždenne. Navrhujeme, aby žiaci počas školského roka vypracovali 2 projekty 

– „Zdravý životný štýl“ a „Štruktúra obyvateľstva v mojej obci“. 

Témy a obsah: 

Postavenie jednotlivca v spoločnosti – 16 hodín 

Úvodná hodina 

Ľudská osobnosť  

Typy osobnosti  

Schopnosti osobnosti  

Proces  učenia sa  

Štýly učenia sa  

Socializácia jednotlivca    

Sociálne skupiny 

Sociálne vzťahy v skupinách 

Pozície a roly jednotlivca v sociálnej skupine 

Komunikácia v sociálnych skupinách 

Spolupráca v sociálnych skupinách  

Využívanie voľného času  

Zdravý životný štýl  

Opakovanie – Postavenie jednotlivca v spoločnosti  

Projektová práca – Zdravý životný štýl  

Sociálne vzťahy v spoločnosti – 17 hodín 

Spoločnosť, jej vznik, vývoj a charakteristika 

Štruktúra spoločnosti a vzťahy v nej 

Veľké spoločenské skupiny 

Sociálne zmeny v spoločnosti a ich príčiny 

Prirodzený pohyb obyvateľstva 

Štruktúra obyvateľstva – rasy, národy 

Štruktúra obyvateľstva – náboženstvá 

Kultúra, multikultúrnosť 

Sociálne a politické napätie v spoločnosti  

Šikanovanie a jeho podoby 
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Vandalizmus v našom okolí 

Dobrovoľnícka činnosť 

Charitatívna činnosť 

Opakovanie – Sociálne vzťahy v spoločnosti 

Projektová práca - Štruktúra obyvateľstva v mojej obci 

Záverečné hodnotenie 

Postavenie jednotlivca v spoločnosti – 16 h 

Výkonový štandard  Obsahový štandard  

Žiak na konci 7. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:  

simulovať v rolových hrách základné typy 

osobnosti  podľa temperamentu,  

rozpoznať prejavy kladných a záporných  

       charakterových vlastností konkrétneho 

človeka,  

porovnať rôzne spôsoby učenia sa,  

zhodnotiť prínos spolupráce a súťaženia v 

sociálnej  skupine,  

rozpoznať pozície a roly jednotlivcov v 

sociálnych      skupinách,  

identifikovať jednotlivé životné štýly,  

zdôvodniť svoj výber vhodných a nevhodných     

       spôsobov trávenia voľného času.  

osobnosť človeka  

socializácia jednotlivca  

sociálna komunikácia  

učenie  

sociálne skupiny  

sociálne vzťahy  

zdravý životný štýl  

 

Sociálne vzťahy v spoločnosti – 17 h 

 

Výkonový štandard  Obsahový štandard  

Žiak na konci 7. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:  

analyzovať štruktúru spoločnosti podľa veku, 

pohlavia,  náboženstva, vzdelania, národnosti,  

určiť hlavné príčiny sociálnych zmien v 

spoločnosti a ich  

       dôsledky,  

spoločnosť  

sociálne zmeny v spoločnosti  

sociálne a politické napätia – konflikty, 

vojny, extrémizmus  

tolerancia  

dobrovoľníctvo  

charitatívna činnosť  
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uviesť príklady rozmanitosti kultúr v 

Slovenskej republike,  

rozpoznať prejavy šikanovania, extrémizmu, 

vandalizmu,  

vysvetliť príčiny rôznych konfliktov v 

spoločnosti,  

navrhnúť konkrétne formy pomoci pre 

zdravotne     postihnutých a starých ľudí v okolí.  
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Národný štandard finančnej gramotnosti 

Občianska náuka 

7. ročník: 

Opísať príklady bohatstva a chudoby. 

Poznať hodnotu vecí ako výsledku práce. 

Popísať spôsoby, ako byť finančne zodpovedným dospelým človekom. 

Stanoviť si merateľné krátkodobé a strednodobé finančné ciele. 

Vysvetliť vzájomné vzťahy medzi životnými potrebami jednotlivca a rodiny. 

Vysvetliť základné súvislosti zabezpečenia životných potrieb jednotlivca a rodiny. 

Vedieť popísať spôsob zabezpečenia peňazí vo vlastnej rodine a porovnať ho so zabezpečením v inej 

rodiny. 

Opísať rôzne typy miestnych finančných inštitúcií. Vysvetliť, čím sa od seba líšia. 

Stanoviť, či je prispievanie formou darcovstva a filantropie v súlade s osobným rozpočtom. 

Vysvetliť na životných cykloch rodiny potrebu jej zabezpečenia prostredníctvom úspor v banke, 

verejného poistenia a potrebou životného poistenia. 

 

Prierezové témy vo vyučovaní občianskej výchovy: 

 Multikultúrna výchova – cieľom je zoznámenie s rôznymi kultúrami, s ich   

tradíciami a hodnotami, spoluvytváranie predpokladov k uvedomovaniu si vlastných kultúrnych 

zvykov, tradícií a hodnôt, podporovanie utvárania pozitívnych medziľudských vzťahov 

(spolupráce, tolerancie), poskytovanie základných vedomostí o rôznych etnických a kultúrnych  

skupinách žijúcich v slovenskej a európskej spoločnosti, ukazovanie cesty ku komunikácii 

a súžitiu v skupine s príslušníkmi odlišných sociokultúrnych skupín (rešpekt, tolerancia) 

 Mediálna výchova – cieľom je spoluvytvárať predpoklady ku kritickému vnímaniu 

mediálnych vyjadrení, primerane analyzovať mediálne prostriedky ako zdroj dát a informácií, 

viesť k sledovaniu spravodajských relácii, k záujmu o odbornú literatúru a časopisy, rozvíjať 

schopnosť pracovať s internetom, viesť ku kritickému preberaniu všetkých získaných informácií 

 Osobnostný a sociálny rozvoj – cieľom je rozvíjať sebareflexiu, sebapoznávanie, 

sebaúctu, sebadôveru, sebavzdelávanie a zodpovednosť za svoje konanie, prevencia sociálno-

patologických javov v škole 

 Enviromentálna výchova – cieľom je rozvíjať vzťah medzi človekom a jeho 

životným prostredím, podporovať realizáciu konkrétnych pracovných aktivít v prospech 

životného prostredia, viesť k uvedomovaniu si podmienok života a možnosti jeho ohrozenia  

 Dopravná výchova – cieľom je získať základné vedomosti, zručnosti a návyky 

zamerané na bezpečné správanie v rôznych dopravných situáciách 
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 Ochrana života a zdravia – cieľom je sebaochrana, poskytnutie prvej 

pomoci, rozvoj telesnej zdatnosti, civilná ochrana, zdravotná príprava 

 Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – cieľom je komunikovať, 

argumentovať, používať informácie, riešiť problém, spolupracovať v skupine, 

prezentovať sám seba ale aj prácu v skupine 

 

Medzipredmetové vzťahy: 

Občianska náuka čerpá z novonadobudnutých vedomostí z: 

 dejepisu – história rodinných spoločenstiev, školy, města 

 prírodopisu – ochrana prírody, rozdiely medzi pohlaviami 

 zemepisu - politický a hospodársky zemepis 

 slovenského jazyka – komunikácia, práca s textom 

 matematiky – práca s grafmi, diagramy 

 výtvarnej a hudobnej výchovy – kultúra, umenie, tradície 

 telesnej výchovy – zdravý životný štýl 

 etiky a náboženskej výchovy – mravné princípy, rodina 

 

Čitateľská gramotnosť : - viesť žiaka k zdokonaľovaniu techniky čítania s 

porozumením  

- viesť žiaka k rozoznávaniu podstatných od nepodstatných informácií v texte  

- vedieť vyjadriť svoj názor ústne, písomne i graficky  

 

Metódy a formy práce – stratégie vyučovania 

Základným predpokladom úspešnosti vyučovania občianskej náuky bude aktivita, 

samostatnosť a tvorivosť žiakov, ktorú učiteľ môže dosiahnuť jednak variabilitou použitých 

vyučovacích prostriedkov vyučovacích metód, organizačných foriem a materiálnych 

prostriedkov (učebné pomôcky a didaktická technika), jednak poznaním individuálnych a 

psychologických osobitostí žiakov. Uplatňuje sa najmä komunikatívny prístup, vylučuje sa 

nefunkčné teoretizovanie  a vyučovanie sa zameriava na rozumovú, vôľovú a citovú stránku 

osobnosti žiaka. Využívajú sa autentické situácie, do akých sa žiaci dostávajú v bežnom 

živote(rozhovory o prečítaných textoch, o programoch v televízii a rozhlase, o osobných 

zážitkoch) a nimi sa navodzuje komunikácia k danej téme. K vyjadreniu situácie sa využíva 

aj neverbálna komunikácia.  

Metódy:  



 

 335 

❖ motivačné metódy – na vzbudenie záujmu u žiakov: 

 motivačné rozprávanie (citové približovanie obsahu učenia) 

 motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov) 

 motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému) 

 motivačná demonštrácia (vzbudenie záujmu pomocou ukážky) 

 

❖ expozičné metódy – budeme využívať pri vytváraní nových poznatkov a 

zručností: 

 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) 

 beseda (riešenie aktuálnych otázok celým kolektívom) 

 demonštračná metóda (demonštrácia obrazov, modelov, prírodnín) 

 pozorovanie (cielené systematické vnímanie objektov a procesov) 

 manipulácia s predmetmi (praktické činnosti, experimentovanie, pokusy, didaktická hra) 

 inštruktáž (vizuálne a auditívne podnety k praktickej činnosti, vedenie žiakov k chápaniu 

slovného a písomného návodu) 

 

❖ problémové metódy: 

 heuristická (učenie sa riešením problémov založenom na vymedzení a rozbore problému, 

tvorbe a výbere možných riešení a vlastnom riešení 

 projektová metóda, riešenie projektu, komplexná praktická úloha, problém, téma, ktorej 

riešenie teoretickou aj praktickou činnosťou vedie k  

    vytvoreniu určitého produktu) 

 pri realizácii cieľov budú dôležité aj praktické aktivity (samostatná činnosť na základe 

inštruktáže) – pozorovanie dostupných prírodných  

    procesov na podporu chápania vzájomných vzťahov a ich významu 

 zvýšený dôraz budeme klásť na prácu s knihou a textom (čítanie s porozumením, 

spracovanie textových informácií, učenie sa z textu,  

   orientácia v štruktúre textu, vyhľadávanie, triedenie, využívanie podstatných informácií), 

samostatné učenie prostredníctvom IKT a  

   experimentovanie (samostatné hľadanie, skúšanie, objavovanie) 
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❖ aktivizujúce metódy: 

 diskusia (vzájomná výmena názorov, uvádzanie argumentov, zdôvodnení za 

účelom riešenia daného problému) 

 situačná metóda (riešenie problémového prípadu reálnej situácie so stretom 

záujmov) 

 inscenačná metóda ( sociálne učenie v modelovej prevádzanej 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) 

 

❖ fixačné metódy: 

 metódy opakovania a precvičovania (ústne a písomné opakovanie, opakovanie s 

využitím učebnice a inej literatúry, domáce úlohy) 

 

Na hodinách sa bude využívať brainstorming, individuálna a aj skupinová práca. Z 

organizačných foriem budeme uplatňovať vyučovaciu hodinu (základného, motivačného, 

expozičného, fixačného, aplikačného, diagnostického typu). 

Počas výletov a exkurzií sa bude dbať na dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany 

zdravia žiakov. 

 

Učebné zdroje 

Učebnica – Občianska náuka pre 6., 7., ZŠ, encyklopédie, Slovník cudzích slov, 

časopisy, noviny, internet, CD a DVD, tabule, obrazový materiál, diagramy a grafy, literárne 

ukážky, besedy, výstavy , exkurzie 

 

Hodnotenie predmetu 

Hodnotenie a klasifikácia žiakov je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu 

a bude realizované v súlade s Metodickými pokynmi na hodnotenie žiakov základných škôl. 

. Pri hodnotení výsledkov vyučovania možno použiť tradičné metódy (ústne skúšanie a 

didaktické testy) ak zisťujeme úroveň vedomostí a zručností (kognitívna oblasť). Ak 

zisťujeme a hodnotíme výsledky v oblasti afektívnej (zmeny v postojoch a hodnotovej 

orientácii žiakov) a v oblasti správania, je vhodné využiť dotazníky, rozhovor, pozorovanie, 
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metódu riešenia životných situácií a pod.Zvlášť hodnotíme individuálne a skupinové projekty, 

referáty a prezentácie. Hodnotenie žiaka musí byť komplexné, založené na princípe individuálneho 

prístupu k osobnosti žiaka. 

Predmet je klasifikovaný. Prevažuje ústne skúšanie. 

Krátke písomné previerky sa píšu po prebratí tematického celku a sú hodnotené nasledovnou 

stupnicou: 

100 - 90%  výborný, 

 89 - 75%  chválitebný, 

 74 - 50%  dobrý, 

 49 - 25%  dostatočný, 

 24 -  0%  nedostatočný. 

Pri hodnotení a klasifikácii budeme postupovať podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na 

hodnotenie žiakov ZŠ z 1. mája 2011. Výsledky klasifikácie sa vyjadria piatimi stupňami: 

1 – výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný,   5 - nedostatočný.  

 

Stupeň 1 (výborný)                                                        

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo využívať pri 

intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené 

vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny 

aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický prejav je  estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné až 

originálne. 

 

Stupeň 2 (chválitebný)                                                

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a  vie ich pohotovo využívať. Má 

osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných 

činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení 

javov a zákonitostí samostatne a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav 

má občas nedostatky v správnosti, presnosti a  výstižnosti. Grafický prejav je prevažne estetický. Výsledky 

jeho činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov. 

 

Stupeň 3 (dobrý)                                                        

Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a pri 

ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré využíva pri 

intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími nedostatkami. Na podnet učiteľa 

uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov 

a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti dokáže s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom 
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prejave má častejšie nedostatky v správnosti, presnosti, výstižnosti. Grafický prejav je menej 

estetický. Výsledky jeho činností sú menej kvalitné. 

 

Stupeň 4 (dostatočný) 

Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a zákonitostí podľa 

učebných osnov ako aj  v  ich využívaní. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním 

kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov 

a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má často v správnosti, presnosti a výstižnosti vážne 

nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú omyly, grafický prejav je málo estetický. 

Vážne nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa opraviť. 

 

Stupeň 5 (nedostatočný) 

Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich 

závažné medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických a praktických úloh 

s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je nesamostatný pri využívaní 

poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. Jeho ústny 

a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov jeho činností a grafický prejav sú na 

nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani s pomocou učiteľa. 

 

Projekty a referáty sú hodnotené ústne, ale podľa zváženia vyučujúceho môžu byť 

ohodnotené aj známkou, ak sú splnené nasledovné kritériá:  

• splnenie cieľa projektu, 

• prezentácia projektu, 

• používanie správnej terminológie, 

• estetický vzhľad. 

Za každý sledovaný jav žiak (skupina) môže získať 2 body, spolu 8 bodov. Stupnica 

je nasledovná: 

8 - 7 bodov výborný, 

6 - 5 bodov chválitebný, 

4 - 3 body  dobrý, 

2 - 1 bod  dostatočný. 

Učiteľ prihliada na teoretické vedomosti, úroveň osvojenia si základných informácií, 

ako i na záujem o problematiku a najmä schopnosti aplikovať získané vedomosti v praxi. 

 

Profil absolventa 
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Vzdelanostný model absolventa je založený na kľúčových spôsobilostiach (kompetenciách), 

ktoré zahŕňajú komplex vedomostí a znalostí, spôsobilostí a hodnotových postojov umožňujúcich 

jednotlivcovi poznávať, účinne konať, hodnotiť, dorozumieť sa a porozumieť si, začleniť sa do 

spoločenských vzťahov a osobne sa rozvíjať na veku primeranej úrovni. Absolvent 5. ročníka má 

osvojené tieto kľúčové kompetencie: 

 k celoživotnému učeniu sa 

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

- kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu, 

- vyhľadáva, zbiera, spracováva a hodnotí informácie a dáta v príslušných informačných 

zdrojoch – na internete, v rozhlase, televízii, v odborných encyklopédiách a časopisoch 

- učí sa spojiť získané poznatky so znalosťami v ďalších vzdelávacích oblastiach, 

k nachádzaniu súvislostí  a spájaniu do väčších celkov 

 komunikačné kompetencie 

- dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovaní a vyjadrovaní   

informácií rôzneho typu 

- formuluje hypotézy, pomenúva problémy, vyjadruje svoj názor ku konkrétnej téme, 

formuluje vlastné rozhodnutie a uplatňuje v konaní svoje názory, využíva dostupné komunikačné a 

informačné prostriedky 

- podieľa sa na dialógoch a diskusiach a vyjadruje svoje myšlienky a názory  

- počúva a rešpektuje názory druhých, vhodne argumentuje 

- spoločne spolupracuje a rieši problémy a úlohy 

 kompetencie riešiť problémy 

- dokáže pomenovať podstatné lokálne, regionálne a globálne problémy, diskutuje o nich 

a usiluje sa o vhodné spôsoby riešenia problémov, nenecháva sa odradiť prvotnými neúspechmi, 

sleduje a hodnotí vlastný pokrok pri zdolávaní problémov 

- argumentuje, diskutuje na danú tému, obhajuje svoje výroky 

- kriticky rozmýšľa 

 kompetencie sociálne a personálne 

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

a nezávislosť ako člen celku 

- osvojil si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine 

- dokáže veku primerane odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania 

 kompetencie občianske 
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- chápe nutnosť ochrany prírodného a životného prostredia, zaujíma sa o prostredie, 

v ktorom žije, oceňuje krásy prírody a historických a kultúrnych objektov, pociťuje občiansku 

zodpovednosť za zachovanie životného prostredia a udržateľného života pre budúce generácie, 

chápe významy prírodných a spoločenských hodnôt, vystupuje aktívne a prakticky v ich 

záujme 

- prezentuje fakty a argumenty pre vytváranie postojov a hodnôt, ktoré rešpektujú 

rovnoprávnosť všetkých ľudí, vyjadruje demokratické prístupy k riešeniu spoločenských 

problémov, poznáva tradície, zvyky a kultúru nášho národa a susedných národov 

- poznáva legislatívu a všeobecné morálne zásady a snaží sa ich dodržovať 

- dodržiava pravidlá slušného správania 

- pestuje svoje vôľové vlastnosti a charakter 

 kompetencie pracovné 

- dodržiava pravidlá bezpečnosti pri práci a v doprave, uplatňuje získané vedomosti 

, schopnosti a návyky v osobnom a verejnom živote 

- vyhľadáva a využíva rôzne zdroje informácií 

- snaží sa systematicky a efektívne pracovať 
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VZDELÁVACIA  OBLASŤ  ČLOVEK A HODNOTY 

 

UČEBNÉ OSNOVY ETICKÁ VÝCHOVA 

 

Názov predmetu Etická výchova 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín 

Škola ZŠ s MŠ Jur nad Hronom 

Názov  školského vzdelávacieho 

programu 

Škola pre každého 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie ISCED 2 

Dĺžka štúdia  päť 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Druh predmetu povinný predmet 

Vzdelávacia oblasť Človek a hodnoty 

Ročník piaty, šiesty, siedmy, ôsmy, deviaty 

Školský rok 2017/2018 

Vyučujúci Mgr. Magdaléna Drvotová,  

Mgr. Martina Homolová 

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací 

predmet. 

Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav. Štandardy 

predmetu sú uvedené v príslušnom ŠVP zverejnené na adrese www.minedu.sk alebo 

www.statpedu.sk v sekcii Štátny vzdelávací program. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etická výchova 5.ročník 6.ročník 7.ročník 

Štátny vzdelávací 

program 

1 1 1 

Školský vzdelávací 

program 

0 0 0 

Spolu  1 1 1 

https://skvp.iedu.sk/group/guest/skvp/-/skvp/www.minedu.sk
https://skvp.iedu.sk/group/guest/skvp/-/skvp/www.statpedu.sk
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     Etická výchova sa zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža v morálnych 

postojoch a v regulácii správania žiakov. Prosociálne správanie je také správanie, ktoré prináša 

prospech druhej osobe alebo skupine osôb, nevyplýva z povinností a nie je sprevádzané očakávaním 

aktuálnej odmeny. 

 

Charakteristika predmetu  

Poslaním povinne voliteľného 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 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. 

 

Cieľom etickej výchovy ako povinne voliteľného predmetu v nižšom stupni sekundárneho 

vzdelávania 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  
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• 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.  
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VZDELÁVACIA  OBLASŤ  ČLOVEK A HODNOTY 

 

UČEBNÉ OSNOVY NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA 

 

Názov predmetu Náboženská výchova 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín 

Škola ZŠ s MŠ Jur nad Hronom 

Názov  školského vzdelávacieho 

programu 

Škola pre každého 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Dĺžka štúdia  päť 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Druh predmetu povinný predmet 

Vzdelávacia oblasť Človek a hodnoty 

Ročník siedmy 

Školský rok 2017/2018 

Vyučujúci Mgr. Ľubomír Trnavský,  

Mgr. Zita Garaiová 

 

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací 

predmet. 

Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav. Štandardy 

predmetu sú uvedené v príslušnom ŠVP zverejnené na adrese www.minedu.sk alebo 

www.statpedu.sk v sekcii Štátny vzdelávací program. 

 

 

 

 

 

 

 

https://skvp.iedu.sk/group/guest/skvp/-/skvp/www.minedu.sk
https://skvp.iedu.sk/group/guest/skvp/-/skvp/www.statpedu.sk
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VZDELÁVACIA  OBLASŤ  UMENIE A KULTÚRA 

 

UČEBNÉ OSNOVY VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

 

 

Názov predmetu Výtvarná výchova 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín 

Škola ZŠ s MŠ Jur nad Hronom 

Názov  školského vzdelávacieho 

programu 

Škola pre každého 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Dĺžka štúdia  päť 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Druh predmetu povinný predmet 

Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra 

Ročník piaty, šiesty, siedmy 

Školský rok 2017/2018 

Vyučujúci Mgr. Martina Homolová 

 

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací 

predmet. 

Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav. Štandardy 

predmetu sú uvedené v príslušnom ŠVP zverejnené na adrese www.minedu.sk alebo 

www.statpedu.sk v sekcii Štátny vzdelávací program. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://skvp.iedu.sk/group/guest/skvp/-/skvp/www.minedu.sk
https://skvp.iedu.sk/group/guest/skvp/-/skvp/www.statpedu.sk
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VZDELÁVACIA  OBLASŤ  UMENIE A KULTÚRA 

 

UČEBNÉ OSNOVY HUDOBNÁ VÝCHOVA 

 

 

Názov predmetu Hudobná výchova 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín 

Škola ZŠ s MŠ Jur nad Hronom 

Názov  školského vzdelávacieho 

programu 

Škola pre každého 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Dĺžka štúdia  päť 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Druh predmetu povinný predmet 

Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra 

Ročník piaty, šiesty, siedmy 

Školský rok 2017/2018 

Vyučujúci Mgr. Martina Homolová 

 

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací 

predmet. 

Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav. Štandardy 

predmetu sú uvedené v príslušnom ŠVP zverejnené na adrese www.minedu.sk alebo 

www.statpedu.sk v sekcii Štátny vzdelávací program. 

https://skvp.iedu.sk/group/guest/skvp/-/skvp/www.minedu.sk
https://skvp.iedu.sk/group/guest/skvp/-/skvp/www.statpedu.sk
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VZDELÁVACIA  OBLASŤ  ČLOVEK A SVET PRÁCE 

 

UČEBNÉ OSNOVY TECHNIKA 

 

 

Názov predmetu Technika 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín 

Škola ZŠ s MŠ Jur nad Hronom 

Názov  školského vzdelávacieho programu Škola pre každého 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Dĺžka štúdia  päť 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Druh predmetu povinný predmet 

Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce 

Ročník siedmy 

Školský rok 2017/2018 

Vyučujúci Ing. Vojtech Škuta 

 

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací 

predmet. 

Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav. Štandardy 

predmetu sú uvedené v príslušnom ŠVP zverejnené na adrese www.minedu.sk alebo 

www.statpedu.sk v sekcii Štátny vzdelávací program. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://skvp.iedu.sk/group/guest/skvp/-/skvp/www.minedu.sk
https://skvp.iedu.sk/group/guest/skvp/-/skvp/www.statpedu.sk
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VZDELÁVACIA  OBLASŤ  ČLOVEK A SVET PRÁCE 

 

UČEBNÉ OSNOVY SVET PRÁCE 

 

 

 

Názov predmetu Svet práce 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín 

Škola ZŠ s MŠ Jur nad Hronom 

Názov  školského vzdelávacieho 

programu 

Škola pre každého 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Dĺžka štúdia  päť 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Druh predmetu povinný predmet 

Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce 

Ročník siedmy 

Školský rok 2017/2018 

Vyučujúci Ing. Vojtech Škuta 

 

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací 

predmet. 

Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav. Štandardy 

predmetu sú uvedené v príslušnom ŠVP zverejnené na adrese www.minedu.sk alebo 

www.statpedu.sk v sekcii Štátny vzdelávací program. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://skvp.iedu.sk/group/guest/skvp/-/skvp/www.minedu.sk
https://skvp.iedu.sk/group/guest/skvp/-/skvp/www.statpedu.sk
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VZDELÁVACIA  OBLASŤ  ZDRAVIE A POHYB 

 

UČEBNÉ OSNOVY TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 

 

 

 

Názov predmetu Telesná a športová výchova 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín 

Škola ZŠ s MŠ Jur nad Hronom 

Názov  školského vzdelávacieho 

programu 

Škola pre každého 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie ISCED 2 

Dĺžka štúdia  päť 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Druh predmetu povinný predmet 

Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb 

Ročník Siedmy 

Školský rok 2017/2018 

Vyučujúci Mgr. Helena Vojteková, Mgr. Magdaléna 

Drvotová,  Mgr. Martina Homolová 

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací 

predmet. 

Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav. Štandardy 

predmetu sú uvedené v príslušnom ŠVP zverejnené na adrese www.minedu.sk alebo 

www.statpedu.sk v sekcii Štátny vzdelávací program. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://skvp.iedu.sk/group/guest/skvp/-/skvp/www.minedu.sk
https://skvp.iedu.sk/group/guest/skvp/-/skvp/www.statpedu.sk

