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Všeobecná charakteristika školy 

1. Veľkosť  školy   

     ZŠ s MŠ Muráň je plne organizovaná škola. Priestorové podmienky sú vo vzťahu k počtu ţiakov 

dobré. Škola sídli v štyroch budovách. V budove z roku 1934 sú štyri triedy 1. stupňa ZŠ, v budove 

z roku 1961 je 6 tried 2. stupňa ZŠ, trieda 0. ročníka, ţiacka a učiteľská kniţnica, ŠKD a počítačová 

učebňa. Telocvičňa bola vybudovaná v roku 1984, budova ŠJ, dielní a dvojtriednej MŠ bola 

odovzdaná do uţívania v roku 1999. Okolie školy je pekne a starostlivo upravené a udrţiavané. Ţiaci 

majú k dispozícii aj školský pozemok. Viacúčelové ihrisko s umelým trávnikom budované obcou 

Muráň za spolufinancovania školou pri terénnych úpravách, je tesne pred odovzdaním do uţívania. 

 

2. Charakteristika ţiakov  

     Počet ţiakov školy v posledných rokoch sa pohybuje okolo 190 detí v ZŠ a 45 v MŠ. Väčšina 

ţiakov ZŠ je z Muráňa, zo spádových obcí dochádza 56 ţiakov, z toho 17 z Muránskej Dlhej Lúky, 22 

z Muránskej Lehoty, 14 z Muránskej Huty a časti Predná Hora, 3 z Pasiek a Veľkej Lúky.  Zo sociálne 

znevýhodneného prostredia je 30%  ţiakov .  

     Skúsenosti so vzdelávaním ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami získavame 

druhý rok. Máme 7 individuálne integrovaných ţiakov, 8 ţiakov v 0. ročníku a 12 ţiakov v špeciálnej 

triede..  

 

3. Charakteristika pedagogického zboru 

     Priemerný počet učiteľov potrebných vzhľadom na veľkosť školy je 14 v ZŠ a 4 učiteľky v MŠ. 

Všetci učitelia v ZŠ majú vysokoškolské vzdelanie s pedagogickou a odbornou spôsobilosťou. 4 

učiteľky 1. stupňa budú študovať v budúcom školskom roku  pre rozšírenie svojej odbornosti cudzí 

jazyk , asistentka učiteľa študuje 2. ročník špeciálne pedagogiky na Katolíckej univerzite 

v Ruţomberku, výchovná poradkyňa začne štúdium špeciálnej pedagogiky tamtieţ uţ tohto roku. 

Máme externého špeciálneho pedagóga, 1 asitenta učiteľa, sociálneho pedagóga. 

 

4. Dlhodobé projekty 

     Škola je zapojená do projektu „Rovnaká šanca“. Cieľom projektu je vytvorenie podporného 

systému sociálnej integrácie rómskych ţiakov, zníţenie počtu segregovaných tried len s rómskymi 

ţiakmi, vytvoreniu modelu integrovaného /inkluzívneho/ prostredia školy. Projekt je financovaný 

z Nórskeho finančného mechanizmu, finančného mechanizmu EHP a štátneho rozpočtu SR. Bude 

trvať do decembra roku 2009. 
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      Škola má 53 ročnú druţbu so ZŠ Fryšták v ČR, s ktorou si vymieňa nielen skúsenosti, ale aj 

ţiakov pri trojdenných  výmenných pobytoch. 

     Máme vypracovanú projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu budov školy, zateplenie, výmenu 

okien, novú strechu na starej budove školy s platným stavebným povolením, ktorú zriaďovateľ 

predloţil na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v rámci pilotnej výzvy 

na predkladanie ţiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného 

programu. 

     Škola zapojila do projektu PC SPACE – učebná pomôcka do škôl v oblasti vzdelávania 

a získavania digitálnej gramotnosti učiteľov a ţiakov školy. 

 

5. Spolupráca s rodičmi a inými subjektami 

      Rada školy má 11 členov členmi RŠ sú 3 zvolení zástupcovia rodičov, 3 zástupcovia 

pedagogických zamestnancov, jeden nepedagogický zamestnanec, dvaja delegovaní zástupcovia 

obecného zastupiteľstva, jeden delegovaný zástupca materskej školy v Muráni a jeden zástupca 

odborovej organizácie školy. Rada školy sa schádza podľa potreby, spravidla však 2 x ročne. 

     Spolupráca s rodičmi, ktorí majú záujem o výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu svojich detí 

je dobrá. Časť rodičov Rómov však nejaví záujem o výsledky svojich detí.  

     Spolupráca so zriaďovateľom školy, obcou Muráň je na dobrej úrovni. 

     Škola pravidelne spolupracuje s odbornými pracovníkmi PPP v Revúcej, v Špeciálno-pedagogickej 

poradni v Revúcej, s externým špeciálnym pedagógom, s detskými lekármi, s výchovnými poradcami 

stredných škôl, v oblasti prevencie kriminality s MsÚ v Revúcej, s pracovníkmi ÚPSVaR v Revúcej, 

s Okresným riaditeľstvom PZ v Rimavskej Sobote, s obecnými úradmi spádových obcí 

a s komunitnými pracovníkmi v Muráni. 

 

6. Priestorové a materiálno–technické podmienky školy 

     Škola má zriadené a pravidelne vyuţíva tieto odborné učebne: veľkú a malú /gymnastickú/ 

telocvičňu, učebňu výpočtovej techniky so 6 počítačmi pripojenými na internet G4, školské dielne pre 

prácu s kovom a drevom, modernú školskú kuchyňu s jedálňou vybavenou novým nábytkom pre 80 

sediacich stravníkov, novú ţiacku a učiteľskú kniţnicu. Tieto priestorové a materiálne podmienky 

umoţňujú plne realizovať predpísané učebné osnovy  a zvolené učebné varianty.  Vybavenie 

kabinetov je postačujúce, ale je nutné učebné pomôcky pravidelne obnovovať a vymieňať za 

modernejšie, čo sa vedenie školy v poslednom období darí. V poslednom roku sa podarilo obnoviť 

sociálne zariadenia v budove 2. stupňa ZŠ a postaviť nové sociálne zariadenia pre 1. stupeň. Po 

dokončení viacúčelového športového ihriska s umelým trávnikom sa výrazne zlepšia podmienky pre 
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realizáciu hodín telesnej výchovy na zdravom vzduchu, nakoľko areál školy je bezprostrednej blízkosti 

Národného Parku Muránska Planina.   

 

7. Škola ako ţivotný priestor  

 

     Aby sa ţiaci, pedagógovia a nepedagogickí pracovníci cítili v škole čo najpríjemnejšie, kladieme 

dôraz na: upravené a estetické prostredie tried, školského dvora, chodieb, aktuálne informácie 

o aktivitách školy na informačných nových tabuliach a nástenkách, na budovanie priateľskej atmosféry 

medzi ţiakmi navzájom a medzi ţiakmi a pedagógmi.  

 

 

8. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a 

vzdelávaní  

 

     Bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na vyučovanie, poučenie ţiakov 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci sa pravidelne uskutočňuje na prvej triednickej hodine 

a v priebehu celého školského roka podľa potreby. Bezpečnostný technik školy robí pravidelné 

školenia zamestnancov školy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a proti poţiaru. V škole 

prebiehajú pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia a odstraňovanie zistených nedostatkov 

podľa výsledkov posledných revízií. 
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Charakteristika školského vzdelávacieho programu 

 

1. Pedagogický princíp školy  

„Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje v ţiadnej podobe!“ 

     Vytvárame pozitívnu klímu v triedach, snaţíme sa navodzovať úzku spoluprácu medzi ţiakom, 

výchovným poradcom, učiteľom, zamestnancami a rodičmi. V školskom poriadku máme stanovené 

pravidlá správania sa vrátane sankcií. Pedagogickí zamestnanci sa zúčastňujú odborných sem inárov 

a vzdelávaní, úzko spolupracujeme s odborníkmi. 

     Aby ţiaci získali potrebné vedomosti a zručnosti, aby ich vedeli vţdy správne pouţiť, aby si rozvíjali 

kľúčové spôsobilosti. Znamená to, aby boli komunikatívni, flexibilní, tvoriví, vedeli si vyhľadávať 

informácie, vedeli prezentovať svoju prácu a pod. Dôleţité je, aby sa nezabudlo ani na vedomosti ani 

na spôsobilosti. To znamená, ţe ak chceme, aby ţiaci boli komunikatívni, je potrebné, aby vedeli, o 

čom majú komunikovať, ak majú vyhľadávať informácie musia vedieť, aké informácie majú hľadať, ako 

ich zaradiť do systému a pod.   

Ďalšie ciele: 

 posilniť úlohu a motiváciu učiteľov, ich profesijný a odborný rast,  

 podporovať talenty, osobnosť a záujmy kaţdého ţiaka,  

 skvalitniť spoluprácu s rodičmi, verejnosťou a inými školami aj v zahraničí,  

 zaviesť nové formy a metódy práce. 

 

     Škola umoţní všetkým ţiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých 

všeobecnovzdelávacích predmetoch s hlboké odborné vedomosti vo všetkých zvolených voliteľných 

predmetoch. Dá kaţdému ţiakovi šancu, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu 

umoţnené zaţiť úspech. 

     Škola zabezpečí podmienky na vzdelávanie ţiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími 

potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup ku vzdelávaniu. Títo ţiaci majú vypracovaný individuálny 

výchovno-vzdelávací program. 

 

2. Zameranie školy a stupeň vzdelania   

 

     ZŠ s MŠ Muráň je vidiecka štátna plnoorganizovaná škola s materskou školou, s vyučovacím 

jazykom slovenským. 

     Na základe výsledkov komplexnej a následnej inšpekcie konštatujeme zo správy ŠŠI Banská 

Bystrica nasledovné: 
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1.stupeň ZŠ: Spoločným znakom vyučovania bola veľmi dobrá interakcia so snahou podnietiť záujem 

všetkých ţiakov o výchovno-vzdelávací proces. Realizáciou prosociálnej výchovy bola vytvorená 

priaznivá socioemocionálna klíma na základe vzťahov dôvery, partnerstva a spolupráce pri vzájomnej 

akceptácii. Pri práci so ţiakmi zo sociálne a výchovne málo podnetného prostredia dominoval 

individuálny prístup s rešpektovaním ich osobitostí. 

2. stupeň ZŠ: Prevaţujúcimi spoločnými znakmi výchovno-vzdelávacieho procesu bola dobrá 

interakcia v rovine učiteľ – ţiak, ale aj absencia sebahodnotenia ţiakov a kvalitnej spätnej väzby na 

ich výkony zo strany učiteľov. Na základe záverov z hospitačnej činnosti následná inšpekcia zistila, ţe 

sa zlepšilo sebahodnotenie ţiakov a poskytuje sa spätná väzba na ich výkony zo strany učiteľov. 

     Na veľmi dobrej úrovni je environmentálna výchova a pedagogické pôsobenie učiteľov vo 

výchovno-vzdelávacom procese. Na dobrej úrovni sú významné aktivity školy a priestorové 

podmienky školy.  

     Všetky odporúčania záveru ŠŠI boli vedením školy akceptované. Opatrenia prijaté riaditeľom školy 

boli adekvátne k zisteným nedostatkom a ich príčinám. Ich splnenie malo pozitívny dopad na 

výchovno-vzdelávací proces, akceptáciou odporúčaní sa zlepšila starostlivosť o ţiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia. Zvýšila sa úroveň riadenia školy vo všetkých kontrolovaných oblastiach. 

O kvalite výchovno-vzdelávacieho procesu školy svedčia nasledovné údaje: 

     Pri tohtoročnom testovaní deviatakov boli naši ţiaci, vzhľadom na zloţenie triedy tesne pod 

celoslovenským priemerom, ale nad priemerom dosiahnutým u ţiakov v okrese Revúca. 

Ţiaci školy pod vedením svojich učiteľov sa zapájajú do mnohých akcií a súťaţí nielen v rámci školy, 

okresu, kraja, ale aj celého Slovenska. 

     Zo 14 plnoorganizovaných škôl okresu Revúca vo vedomostných súťaţiach poriadaných CVČD 

naši ţiaci uspeli ako najlepšia vidiecka škola v okrese, čo jasne vyplýva z nasledovnej tabuľky: 
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Škola 1.miesto 2.miesto 3.miesto Počet 
ţiakov 
školy 

ZŠ slovenská Tornaľa                               6 3 3 544 

Gymnázium Revúca 5 4 3 367 

ZŠ I.B.Zlocha Revúca                               3 3 4 406 

ZŠ maďarská Tornaľa                              3 2 4 782 

ZŠ s MŠ Muráň                                        3 2 2 191 

Gymnázium Tornaľa                               2 2 1 281 

ZŠ s MŠ Jelšava                                     1 3 4 563 

ZŠ Komenského Revúca                        1 3 0 470 

ZŠ Hviezdoslavova Revúca                     0 3 2 487 

ZŠ Lubeník                                             bez účasti na vedomostných súťaţiach 261 

ZŠ Sirk                                                                                                                                 208 

ZŠ Ratková                                                                                                                          157 

ZŠ Gemer                                                                                                                            128 

ZŠ Gemerská Ves    358 

 

Základnou úlohou školy je poskytovať ţiakom vedomosti a vychovávať. Aký bude ţivot školy, 

úroveň výchovy a vzdelávania vo veľkej miere závisí od aktivity, chuti a nápadov pedagógov a ţiakov . 

Učiteľ sa stáva pedagogickou osobnosťou len v interakcii so ţiakom, a to za predpokladu, ţe dokáţe 

kooperatívne komunikovať so ţiakom, ale aj s celým kolektívom triedy. Cieľom je vytváranie 

optimálnych podmienok pre nerušenú systematickú prácu ţiakov a učiteľov, podporovať tvorivosť 

a intuíciu všetkých. My, učitelia, musíme klásť rozumné poţiadavky na ţiakov, úmerné ich 

schopnostiam, pretoţe nám záleţí na tom, aby v muránskej škole vyrastali deti nielen múdre, ale aj 

dobré  

Vedenie školy sa bude snaţiť dať kaţdému pedagógovi dostatočne veľký priestor a presne 

vymedzené kompetencie pre to, aby mohol kaţdý pracovať samostatne, slobodne sa rozhodovať. 

Všetci si musíme uvedomiť, ţe škola je tu pre ţiakov, pre učiteľov nech je pracoviskom bez kriku, 

nervozity, plná úsmevu a radostnej poznávacej práce detí. Dobrých ţiakov niet bez dobrých učiteľov, 

nech naši ţiaci cítia, ţe nie je hanba byť na niečo hlúpy, ale hanbou je byť zlým, bezcitným, alebo 

nepoctivým človekom. 

Hlavným cieľom školy je snaha všetkých pedagógov o to, aby po absolvovaní tejto školy 

vyšiel z nej mravne vychovaný a vzdelaný 15-ročný človek, ktorý bude pripravený pre praktický 

ţivot v rámci svojich duševných a telesných schopností. 
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Stupeň vzdelania  

ISCED 2 

 

3. Profil absolventa                 

   

     Absolvent našej školy by mal svojím vystupovaním robiť dobré meno svojej škole, byť schopný 

vytvárať dobré medziľudské vzťahy, byť schopný hodnotiť svoju úlohu v škole, v rodine 

a v spoločnosti, byť schopný starať sa o svoje telesné a duševné zdravie, byť schopný vyhľadávať, 

hodnotiť a vyuţívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojiť si metódy štúdia a práce s informáciami, 

poznať metódy prírodných vied /hypotézu, experiment, analýzu a syntézu/ a diskutovať 

o prírodovedných otázkach, mať schopnosť presadzovať ekologické prístupy pri riešení problémov, 

mať schopnosť vnímať dejiny vlastného národa vo vzájomnom prepojení s vedomosťami zo 

všeobecných dejín, dobre ovládať slovenský jazyk a sám sa starať o kultúru svojho písomného 

a ústneho prejavu, ovládať základy dvoch svetových jazykov, mať schopnosť vnímať umenie, snaţiť 

sa mu porozumieť a chrániť umelecké prejavy, byť si vedomý svojich kvalít, byť pripravený uplatniť sa 

v zamestnaní a byť zodpovedný za svoj ţivot. 

 

4. Pedagogické stratégie  

 

 Podporujeme vyučovanie pomocou didaktickej techniky, diskusie, dlhodobé samostatné práce 

a praktickú výučbu. Dôraz kladieme na samostatnosť a zodpovednosť za učenie. 

 Vyuţívame IKT vo vyučovaní, zapojili sme sa do medzinárodného projektu „Rovnaká šanca“. 

 V oblasti rozumovej výchovy je naším cieľom rozvíjať u ţiakov tvorivé myslenie, 

samostatnosť, aktivitu a sebahodnotenie. 

 Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou skupín ţiakov so slabšími 

vyučovacími výsledkami podporovaním individuálnych schopností. 

 Práca v oblasti environmentálnej výchovy je na našej škole veľmi bohatá. Aktivity sú 

zapracované do všetkých predmetov, hlavne prírodovedných. Ţiaci majú o túto oblasť veľký 

záujem. 

 Pri prevencii drogových závislostí sa chceme zamerať aj na iné aktivity ako besedy. I napriek 

tomu, ţe sme sa s tvrdými drogami nestretli, treba sústavne pôsobiť proti fajčeniu 

a alkoholickým nápojom cez koordinátora, rodičov a všetkých vyučujúcich, účelným 

vyuţívaním voľného času i vlastným príkladom. 

 Budeme sa snaţiť dôsledne vychádzať z potrieb ţiakov a motivovať ich do učenia pestrými 

formami výučby.  

 Dôleţitým odporúčaním do budúceho školskéhoroka je pre nás potreba orientácie na 

pozitívne hodnotenie ţiakov, najmä slabo prospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej motivácie. 
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5. Zabezpečenie výučby pre ţiakov so špeciálnymi potrebami 

     Naša škola je otvorená pre všetkých ţiakov. Od školského roku 2007/8 máme individuálne 

integrovaných ţiakov /mentálne postihnutie, ADHD, poruchy učenia , poruchy komunikácie/. Ţiaci sú 

vyučovaní aj individuálne, aj vo svojej kmeňovej triede. Majú svoj vlastný rozvrh, pri individuálnom 

vyučovaní majú zabezpečený profesionálny pedagogický  prístup. 

     Spolupracujeme s PPP a ŠPP v Revúcej, 1 – 2 x do týţdňa sa ţiakom venuje externý špeciálny 

pedagóg. V prípade potreby ţiaci majú zabezpečenú logopedickú starostlivosť, psychologické 

a sociálne poradenstvo. 

     Personálne zabezpečenie vzdelávania ţiakov so špeciálnymi potrebami – venujú sa im 

kvalifikovaní pedagógovia s dlhoročnou praxou, ďalší servis poskytuje školský špeciálny pedagóg, 

prípadne psychológ z PPP, logopéd, výchovný poradca, sociálny asistent, asistent učiteľa. 

     Dvaja z pedagogických pracovníkov pokračujú v odbornej príprave v oblasti špeciálnej pedagogiky. 

 

Ţiaci v 0. ročníku – postupujú podľa učebného plánu, v ktorom majú nasledovné predmety: 

 rozvíjanie reči, poznania a prvky hudobnej výchovy s ILS 

 prípravu na písanie a prvky výtvarnej výchovy 

 zmyslovú výchovu a základy matematických predstáv 

 pracovné vyučovanie 

 telesnú výchovu 

 

spolu: 20 hodím týţdenne. 

 

Ţiaci s mentálnym postihnutím - /individuálne začlenení, alebo v špeciálnej triede/ majú nasledujúce 

predmety: 

 

- slovenský jazyk 

- vlastivedu 

- občiansku výchovu 

- dejepis 

- zemepis 

- matematiku 

- prírodopis 

- fyziku 

- chémiu 

- hudobnú výchovu 

- výtvarnú výchovu 

- pracovné vyučovanie 

- telesnú výchovu 

 

spolu: 20 – 29 hodín týţdenne /podľa ročníka/ 
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     Ťaţisko vzdelávania je na slovenskom jazyku, matematike a pracovnom vyučovaní. 

     Z nepovinných predmetov je moţné zvoliť individuálnu logopedickú starostlivosť, náboţenskú 

a etickú výchovu. 

     Snaţíme sa podľa potreby spolupracovať aj s detskými integračnými centrami, diagnostickými 

centrami, ÚPSVaR, odborne zameranými špeciálno-pedagogickými poradňami /podľa druhu 

postihnutia/.  

     Škola ţiakom zabezpečuje špeciálne učebnice a učebné pomôcky, kniţnicu, PC učebňu, ŠKD, 

telocvičňu, dielne, krúţkovú činnosť a pod. Individuálne začlenení ţiaci majú vypracovaný individuálny 

výchovno-vzdelávací program. Tento program vypracováva triedny učiteľ  v spolupráci s vyučujúcim 

jednotlivých predmetov, so školským špeciálnym pedagógom a výchovným poradcom. Jeho konečnú 

podobu schvaľuje Špeciálno-pedagogická poradňa v Revúcej. Pri jeho zostavovaní je zohľadnený 

druh a stupeň postihnutia, mnoţstvo učiva je prispôsobené kaţdému ţiakovi individuálne. S kaţdým 

IVVP je oboznámený zákonný zástupca dieťaťa. Rodič je pravidelne osobne oboznamovaný 

s postupom dieťaťa. Ţiaci sú hodnotení podľa Metodických pokynov pre klasifikáciu ţiakov osobitných 

škôl /schválené MŠ SR pod č. 126/20000 – 44 zo dňa 17.3.2000/. 

 

     Ţiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia -  pre nich je zriadený 0. ročník, ktorý výrazne 

zlepšuje a napomáha adaptácii dieťaťa na ZŠ. Učiteľom je pri práci nápomocný asistent učiteľa, 

psychológ a výchovný poradca. V popoludňajších hodinách deti trávia čas v ˇŠKD, v krúţkoch alebo 

na doučovaní, pri ktorom vypomáhajú komunitní pracovníci.  

     Škola sa zapojila do projektu Rovnaká šanca, ktorý je určený pre rómskych ţiakov našej školy. 

Majú moţnosť prezentovať svoj talent, zručnosti, vedomosti, svoju kultúru v aktivitách a prácach 

v rámci projektu, školy, v rámci rôznych súťaţí, olympiád a pod. 

     Počas vyučovania aj mimo neho sa im venujú kvalifikovaní pedagógovia. 

     Pri profesijnej orientáciii spolupracujeme so ZSŠ v Revúcej, kde je moţnosť získať odborné 

vzdelanie aj pre ţiakov končiacich v niţsích ročníkoch. 

 

     Ţiaci s nadaním – naša škola je pripravená rozvíjať nadanie ţiakov v športovej, intelektovej 

a umeleckej oblasti. Máme dobre vybavenú telocvičňu aj s baletnou sálou. Sme schopní zabezpečiť 

spoluprácu s externými pracovníkmi. Naši pedagógovia majú bohaté skúsenosti, ktoré vyuţívajú pri 

práci s nadanými deťmi.  

     Pri záujme rodičov o individuálne začlenenie dieťaťa do našej ZŠ poskytneme servis psychológa, 

špeciálneho pedagóga, výchovného poradcu, PPP v Revúcej a vieme nadviazať spoluprácu aj s inými 

inštitúciami, ktoré sa venujú práci s nadanými deťmi. 

 

6. Začlenenie prierezových tém  

     Prierezové témy sú začlenené do predmetov podľa svojho obsahu a uvedené sú v učebných 

osnovách jednotlivých predmetov.  
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     Multikultúrnu výchovu začleníme do jednotlivých učebných osnov predmetov dejepis, etická 

výchova, náuka o spoločnosti a zemepis. 
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Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti: 

1. Hodnotenie ţiakov  

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov 

3. Hodnotenie školy  

 

1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce ţiakov 

     Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov ţiakov v škole je poskytnúť ţiakovi a jeho rodičom 

spätnú väzbu o tom, ako ţiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy, aké 

sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tieţ povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri 

odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a 

spôsobilosťami. 

     Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov ţiakov budeme vychádzať z metodických pokynov na 

hodnotenie a klasifikáciu. Okrem sumatívnych výsledkov sa sústredíme na rozpracovanie 

normatívneho hodnotenia výsledkov ţiakov formou hodnotiaceho portfólia.   

     Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nedelili ţiakov na úspešných 

a neúspešných.                                                                                                                                                                

     Hodnotenie budeme robiť na základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých budeme sledovať 

vývoj ţiaka. 

     Pri hodnotení učebných výsledkov ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa 

bude brať do úvahy moţný vplyv zdravotného znevýhodnenia ţiaka na jeho školský výkon.                                             

     Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilosti od hodnotenia správania. 

 

Povinné práce v hodnotiacom portfóliu v 5.ročníku 

Vybrané písomné práce z jednotlivých predmetov 

Prezentovanie ľubovoľnej témy 

 

Voliteľné – vychádzame z toho, čo je obsahom vzdelávania v 5. ročníku 

Symbol, logo školy, triedy 

Návrh triedneho poriadku 

Kronika triedy 

Triedny, resp. školský časopis – príspevky 
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Projekt škola budúcnosti 

Zapojenie sa do ročníkového projektu 

Výsledky zo súťaţí 

Atlas fotografií rastlín 

 

2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov  

     Hodnotenie zamestnancov sa bude zakladať na bodovom hodnotení. Body sa budú prideľovať  na 

základe: 

 

- plnenia základných pracovných povinností, kvality práce, dochvíľnosť, uplatňovania nových foriem 

práce vo výchovno-vzdelávacom procese 

-pozorovania /hospitácie/ 

- rozhovoru 

- výsledkov ţiakov, ktorých učiteľ vyučuje /prospech, ţiacke súťaţe, didaktické testy  a pod./ 

- sledovania pokroku ţiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa 

- hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, mimoškolskej    

činnosti 

- vzájomného  učiteľov hodnotenia/ čo si vyţaduje aj vzájomné hospitácie a otvorené hodiny/ 

- hodnotenia učiteľov ţiakmi 

 

3. Hodnotenie školy  

 

Cieľom hodnotenia je: 

 

- aby ţiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako zvládajú poţiadavky 

na ne kladené, 

- aby aj verejnosť vedela, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na ţiakov kladené v ŠVP.  

- Dôraz je kladený na: 

- konštatovanie úrovne stavu, 

- zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú. 

 

Pravidelne monitorujeme: 

 

- podmienky na vzdelávanie 

- spokojnosť s vedením školy a učiteľmi 
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- prostredie a klímu školy 

- priebeh vzdelávania – vyučovací proces – metódy a formy vyučovania 

- výsledky vzdelávania a úroveň výsledkov práce školy 

- riadenie školy 

 

     Kritériom pre nás je spokojnosť ţiakov, rodičov, učiteľov a kvalita výsledkov. 

     Nástrojmi na zisťovanie úrovne stavu školy sú dotazníky pre ţiakov a rodičov a analýza úspešnosti 

ţiakov na súťaţiach a olympiádach. 

 

     Na hodnotenie školy budeme pouţívať dotazníky, ktoré zadáme rodičom, ţiakom a učiteľom. 

Našou snahou je získať spätnú väzbu na kvalitu školy. Otázky budú zamerané moţnosť 

skontaktovania sa so školou, dostatok informácií o škole, spokojnosť s prácou učiteľov, hodnotením 

ţiakov a klasifikáciou, vyuţitím mimovyučovacieho času – kurzy, výlety, vzdelávacie zájazdy a pod. 

 

Ako hodnotíte vývoj svojho dieťaťa na škole ? 

 

a/ rozvoj osobnosti, b/ rozvoj vedomostí, c/ rozvoj myslenia, d/ rozvoj správania sa,  e/ rozvoj 

komunikačných spôsobilostí, f/ rozvoj počítačovej gramotnosti, g/ rozvoj všeobecnej vzdelanostnej 

úrovne, /h ako hodnotíte školskú disciplínu ! 
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IV. Školský učebný plán 

 

Vzdelávacia oblasť 

 

Predmety 

Počet hodín 

/ročník/ 

 

Poznámky 

5. 6. 7. 8. 9. 

 

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk  5 5     

Prvý cudzí jazyk  3 3     

Druhý cudzí jazyk  1     

 

Človek a príroda 

Fyzika  1     

Chémia  1     

Biológia  2 2     

 

Človek a spoločnosť 

Dejepis  2 2     

Geografia  2 2     

Občianska náuka 1 1     

 

Človek a hodnoty 

Etická výchova / náboženská 

výchova  

1 1     

Matematika a práca s 

informáciami 

Matematika  4 5     

Informatika  1 1     

 

Človek a svet práce 

Svet práce 0,5      

Technika 0,5      

 

Umenie a kultúra 

Výtvarná výchova 2 1     

Hudobná výchova 1 1     

Výchova umením       

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova  2 2     

Spolu  27 29     
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Poznámky:  

     Vyučovanie 0,5 hodín bude riešené spôsobom: kaţdý druhý týţdeň 1 hodina. 

     Poznámky k deleniu tried: Triedy  sa budú deliť na dve skupiny pri vyučovaní cudzích jazykov, 

náboţenskej , etickej výchovy a telesnej výchovy, techniky a sveta práce. 
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Školský vzdelávací program 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Predmet: Slovenský jazyk                                                Vypracoval: Mgr. Dagmar Vrtišová 

 

I. Charakteristika predmetu: 

 Slovenský jazyk a literatúra má v systéme významné postavenie. Jazyk je nástroj myslenia 

a komunikácie medzi ľuďmi, čo by sa vo vyučovaní jazyka malo premietnuť do zámerného 

preferovania rozvoja komunikatívnych kompetencií, ktoré budú istým teoretickým i praktickým 

východiskom ich ďalšieho rozvíjania v ostatných vyučovacích predmetoch s ohľadom na ich špecifické 

potreby. Najväčší akcent sa pritom kladie na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu 

s informáciami, čitateľskú gramotnosť, schopnosť argumentovať a pod.  

 Piaty ročník je organickým premostením od zvládnutia písomných návykov a zručností, 

základných pravopisných a výslovnostných noriem k získavaniu základných poznatkov o jazyku 

a jazykovede, k postupnému osvojovaniu si jazykovej kompetencie. 

 

II. Ciele predmetu: 

 Cieľom vzdelávania SJL je rozvíjanie komunikačnej spôsobilosti ţiakov – záţitkový model 

vyučovania. Ţiaci by mali zvládnuť úroveň rečových zručností v príslušnom jazyku v oblasti hovorovej 

alebo odbornej primerane z hľadiska jazykového štýlu, s príslušnou gramatickou a pravopisnou 

normou v ústnom i písomnom prejave.  

 

Cieľové kompetencie – jazyková zloţka: 

 

Poznávacie a rečové kompetencie 

Verejná prezentácia textu, verejný prejav  

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

    Uplatňovať suprasegmentálne javy. 

2. Pri ústnom prejave primerane uplatňovať paralingválne javy. 

3. Reprodukovať umelecký aj vecný text. 
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Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti 

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

2. Vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi. 

3. Na základe indukcie a zovšeobecnenia odvodiť charakteristiky nových javov. 

4. Usporiadať známe javy do tried a systémov.  

5. Aplikovať jazykovedné vedomosti na vecné a umelecké texty. 

6. Pri písomnom prejave aplikovať pravopisnú normu. 

 

Analytické a syntetické zručnosti 

1. Uskutočniť jazykovú analýzu textu a vytvárať jazykový systém. 

2. Odlíšiť medzi sebou umelecký a vecný text. 

3.  Odlíšiť medzi sebou texty z hľadiska jazykového štýlu, slohových postupov a ţánrov 

 

Tvorivé zručnosti 

1. Vytvoriť vlastný text na základe dodrţiavania stanoveného ţánru, slohového postupu, jazykového 

    štýlu. 

2. Ústne prezentovať vlastný text. 

3. Napísať krátky príbeh. 

4. Dokončiť rozprávanie alebo neukončené prozaické dielo. 

5. Zdramatizovať kratší prozaický alebo básnický text.  

 

Informačné zručnosti 

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

2. Vyhľadávať, spracúvať a pouţívať informácie z literárnych prameňov a internetu. 

Komunikačné zručnosti 

1. Adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu. 
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2. Vyjadrovať sa neverbálne a chápať neverbálnu komunikáciu. 

3. Verejne prezentovať a obhájiť vlastný názor.  

 

Cieľové kompetencie – literárna zloţka 

Poznávacie a čitateľské kompetencie 

 

Technika čítania a verejná prezentácia textu 

1. Plynulo čítať súvislý umelecký text, pri hlasnom čítaní správne dýchať, artikulovať a dodrţiavať 

    spisovnú výslovnosť. 

2. Recitovať prozaické a básnické diela. Rešpektovať rytmickú usporiadanosť básnického textu, 

    Frázovať básnický aj prozaický text v zhode s vlastným chápaním jeho významu.   

3. Čítať text postavy dramatického diela pri spoločnom dramatizovanom čítaní. Modulovať hlas  

    Podľa zmyslu textu. 

 

Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti  

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

2. Vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi. 

3. Usporiadať známe javy do tried a systémov. 

4. Aplikovať literárnovedné vedomosti na literárne texty s analogickou štruktúrou.  

 

Analytické a interpretačné zručnosti 

1. Prerozprávať obsah prečítaného diela. 

2. Odlíšiť epické, lyrické a dramatické texty. 

3. Vytvoriť dejovú osnovu prečítaného diela, vyhľadať kľúčové slová. 

4. Určiť hlavné a vedľajšie postavy diela. 

5. Abstrahovať a sformulovať hlavnú myšlienku prečítaného diela, vrátane lyrickej básne. 
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6. Analyzovať umelecký text po štylisticko-lexikálnej a kompozičnej stránke a určiť funkciu  

    Jednotlivých prvkov pre celkové vyznenie diela, interpretovať význam diela. 

7. Sformulovať vlastné hodnotenie diela a podloţiť svoje stanovisko argumentami. 

 

Tvorivé zručnosti  

1. Zdramatizovať básnický alebo prozaický text. 

2. Ilustrovať umelecký text. 

3. Napísať kratší prozaický útvar, básnický text, scenár. 

4. Inscenovať kratší dramatický text. 

 

Informačné zručnosti 

1. Orientovať sa v školskej a verejnej kniţnici. 

2. Vedieť získať informácie z integrovaného informačného systému a internetu. 

3. Budovať si vlastnú kniţnicu. 

 

III. Vzdelávací obsah: 

Vzdelávací obsah tvoria tri oblasti:  Jazyková komunikácia 

                                                          Komunikácia a sloh 

                                                          Čítanie a literatúra 

V oblasti Jazyková komunikácia ţiaci nadobúdajú schopnosti, vedomosti, zručnosti 

a kompetencie potrebné k osvojovaniu si spisovnej podoby slovenského jazyka. 

V oblasti Komunikácia a sloh sa ţiaci učia vnímať a chápať rozličné jazykové informácie, čítať 

s porozumením, kultivovane písať a rozprávať. Nadobúdajú kompetencie aj text analyzovať a kriticky 

hodnotiť.  

V oblasti Čítanie a literatúra ponúka literárne vzdelávanie. Ţiaci poznávajú prostriedky čítania, 

základné druhy a ţánre, získavajú také intelektuálne zručnosti, ktoré z nich robia vzdelaných čitateľov, 

ktorí v literatúre nachádzajú zábavu, poučenie, vedia sa v nej orientovať, intelektuálne a duchovne 

vzdelávať.  
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Obsahom SJL je: 

 Pochopenie vzdelávania v slovenskom jazyku, v ktorom sa odráţa historický a kultúrny vývoj 

národa a zároveň je významným zjednocujúcim činiteľom národného spoločenstva 

a dôleţitým prostriedkom celoţivotného vzdelávania  

 Vnímanie a postupné osvojovanie si jazyka ako bohatého mnohotvárneho prostriedku 

k získavaniu a odovzdaniu informácií, vyjadrovania vlastných postojov a názorov 

 Pozitívny vzťah k jazyku v rámci interkultúrnej komunikácie 

 Zvyšovanie jazykovej kultúry verbálnych a písomných jazykových prejavov 

 Ovládanie pravopisnej normy spisovného jazyka 

 Nadobudnutie vzťahu k slovesným umeleckým dielam, vlastným čitateľským záţitkom 

 Rozvíjať pozitívny vzťah k literatúre a ďalším druhom umenia vychádzajúcich z umeleckých 

textov a k rozvíjaniu vlastného emocionálneho a estetického vnímania a cítenia . 

 

IV. Stratégia vyučovania 

 Vyučovanie slovenského jazyka v základnej škole z psycholingvistického hľadiska stavia 

na tvorivosti a detskej hre, na tvorení vlastného textu (hra s jazykom). 

 Zo sociolingvistického hľadiska sa vyučovanie slovenského jazyka orientuje na najčastejšie 

a veku primerané komunikačné situácie, ktoré sú ilustrované napr. na príkladoch textov v učebniciach, 

na videozáznamoch, precvičované formou dramatizácie textov či simulovania rozličných situácií.  

 Zo systémového hľadiska sa jednotlivé jazykové javy nepreberajú izolovane, ale vţdy 

v súvislosti s inými jazykovými javmi, pričom sa berie do úvahy hierarchia jednotiek jazykového 

systému a jeho jednotlivých rovín. Rozlišuje sa centrum a periféria jazykových javov. Skúma sa forma 

aj obsah jazykových jednotiek, gramatických kategórií, popri synchrónii sa v odôvodnených prípadoch 

upozorňuje aj na diachróniu jazykových javov. Dôraz sa pritom kladie na tie jazykové roviny, ktoré 

majú vyústenie v texte, t.j. na lexikálnu a syntaktickú rovinu. Posilňuje sa vyučovanie rečových 

prejavov, od reprodukcie textov sa postupne prechádza k tvorbe vlastných textov. Precvičuje sa ústna 

podoba rôzne uplatňovaná v jednotlivých štýloch či ţánroch. 

 V oblasti štylistického uplatnenia jazykových prostriedkov sa prechádza na spojenie 

jazykovej a slohovej zloţky vyučovania slovenského jazyka do jedného celku. Od holého 

osvojovania si vedomostí o jazykových javoch sa tak prechádza k nácviku uplatnenia preberaného 

jazykového javu v praktickej komunikácii. Ţiaci získavajú základné poznatky o súčinnosti slohových 

postupov a slohových útvarov. Pozornosť sa zameriava aj na štýly.  

 V oblasti jazykovej  kultúry sa postupne prechádza od osvojovania si zvukovej a pravopisnej 

normy k základom lexikálnej, morfologickej a syntaktickej normy a poznatkov z dejín jazyka 

a jazykovedy. Vyučovací proces vyúsťuje do získavania poznatkov o primeranom štylistickom 
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vyuţívaní jednotlivých jazykových prostriedkov. Dôleţitou zásadou vyučovania slovenského jazyka je, 

ţe sa nemá vyučovať metatext, ale text patriaci k rozličným štýlom, s uplatnením rozličných slohových 

postupov a jazykových i mimo jazykových prostriedkov (čiţe učivo má byť viazané na isté 

komunikačné situácie).  

 Pri práci s textom sa ţiaci k poznatkom o jednotlivých jazykových javoch a o jazykovom 

systéme ako celku dopracúvajú metódou postupných krokov. Učiteľ ich vedie tak, aby sami vyčlenili 

z textu skúmaný jav, odhalili jeho podstatné znaky, našli súvislosti s inými jazykovými javmi, zaradili 

jazykový jav do jazykového systému. Ďalším krokom je tvorenie vlastného textu s analyzovaným 

javom, čím sa ţiaci učia prakticky komunikovať a pouţívať preberané jazykové javy. Aţ potom 

nasledujú cvičenia na zmechanizovanie hľadania a pouţívania preberaného javu v texte, na určovanie 

jeho základných charakteristík. Záver tvorí zhrňujúce poučenie o preberanom jave, o jeho začlenení 

do širšej skupiny jazykových javov formou prehľadných tabuliek, grafov a podobne. 

 Pri poučkách (definíciách, charakteristikách) nejde o doslovné memorovanie, ale 

o pochopenie podstaty, vysvetlenie a aplikáciu. 

 Pri osvojovaní si jednotlivých jazykových javov v ich bohatosti a vnútornej diferencovanosti sa 

uplatňuje induktívna metóda, jednotlivé varianty sa vţdy učia na pozadí invariantu. 

 Precvičovanie jazykovo - štylistických osobitostí sa odporúča uskutočňovať v rozsahu 

ţánrového vymedzenia v literatúre v danom ročníku.  

 Vyučovanie slovenského jazyka je zaloţené na komunikatívno-poznávacom princípe, ktorý 

spočíva vo vyhľadávaní jednotlivých jazykových javov v rôznych typoch textov, v následnom 

usúvzťaţnení, triedení a systematizovaní analyzovaných javov, ktoré vedie k istému 

zovšeobecnenému poznatku o danom jave. Poučenie o preberanom jave a jeho začlenení do širšej 

skupiny javov sa môţe robiť formou prehľadných tabuliek, grafov ap. Pri poučkách (definíciách, 

charakteristikách) nejde o doslovné memorovanie, ale o chápanie podstaty, vysvetlenie a aplikáciu. 

Dôleţité je precvičovanie poznaného jazykového javu, ktoré vyúsťuje do jazykovej praxe, čiţe ţiaci sa 

učia vyuţívať poznaný a precvičený jazykový jav pri tvorení prvých vlastných textov. 

 Vo vyučovaní sa uplatňuje princíp špirálovitosti  a postupnosti, to znamená, ţe o preberaných 

jazykových javoch sa postupne pridávajú ďalšie poznatky, ktoré sa rozširujú do hĺbky.  

 Učiteľ vyuţíva rozličné vyučovacie metódy (napr. heuristickú, analyticko-syntetickú atď. ) 

a rozmanité formy práce. Ich výber a pouţitie závisí od konkrétnych podmienok pri rešpektovaní 

zásady primeranosti veku.  

 Významné miesto má samostatná práca ţiakov s dôrazom na diferencovanosť úloh 

a individuálny prístup učiteľa k ţiakom. Ďalej je to práca v dvojiciach či skupinách, ktorá má byť účelná 

a má sa vyuţívať funkčne.  Je potrebné rozvíjať invenciu ţiakov a vyuţívať ich hravosť 

prostredníctvom didaktických hier.  
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 Dôsledne sa uplatňuje zásada názornosti, pričom sa okrem textu v učebnici či v pracovnom 

zošite, ţivého príkladu učiteľa, názorných pomôcok a jazykových príručiek vyuţívajú akusticko-

auditívne pomôcky a opticko-akustický kanál (televízia, video). Učiteľ vyuţíva rozličné typy úloh 

a cvičení, motivuje ţiakov v práci.  

 Rozsah a obsah domácich úloh má byť účelný pri rešpektovaní zásady primeranosti veku, aby 

ţiak nepísal domácu úlohu dlhšie ako 20 minút. Obsahovo by mali byť zamerané: 

 - v jazykovej zloţke na tie javy, ktoré sú náročné na vnímanie a je potrebné domáce 

precvičenie, 

 - v slohu buď na prípravu jazykového materiálu a nečistopisu (konceptu), alebo na upravenie 

konceptu na čistopis. 

 

Pri písaní diktátov sa dodrţiavajú didaktické zásady diktovania. Dôleţitá je ústna analýza 

nedostatkov v diktáte. Je v právomoci učiteľa rozhodnúť, koľko nácvičných diktátov bude predchádzať 

kontrolnému diktátu (aj aký typ nácvičného diktátu to bude a akou formou sa bude realizovať). 

Javy v slohovej výchove sa preberajú v súlade s jazykovými javmi a s vyuţitím ţánrovo-

tematického osnovania v literatúre s dôrazom na rozvoj komunikačných zručností ţiakov. Výber tém 

sa ponecháva na učiteľa, ktorý má moţnosť učivo aktualizovať a prispôsobovať podľa vlastného 

uváţenia. 

Klasifikované slohové písomné práce sa píšu v škole a predchádza im písomná príprava 

a práca s konceptom (odporúča sa pouţívanie korektorských značiek, ktoré umoţňujú efektívne 

vyuţívať pracovný čas).  Rovnako dôleţitá je analýza nedostatkov v písomnej práci, ktorá sa spravidla 

robí aj pri neklasifikovaných písomných prácach. Pri ústnych jazykových prejavoch učiteľ upozorňuje 

na správnu výslovnosť, na správne slová/tvary  slov, slovesné väzby, na štylistickú primeranosť 

výberu jazykových, parajazykových a extrajazykových prostriedkov.  

 

Učebné zdroje a ukážky 

 Učebnice 

 Pracovné zošity 

 Cvičebnice 

 Jazykové príručky 

 Jazykovedné časopisy 

 Encyklopédie 

 Internet 

 Školská kniţnica 
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 Verejná kniţnica 

 Zvukové nosiče CD 

 Multimediálne nosiče DVD 

 Didaktické pomôcky a hry 

 

 

Kritériá hodnotenia  

Na druhom stupni základnej školy sa hodnotí ovládanie ortoepickej, ortografickej, pravopisnej, 

lexikálnej, morfologickej a čiastočnej aj syntaktickej normy, ďalej úroveň poznatkov z jednotlivých 

jazykových rovín a pohotovosť pri práci s jazykovými príručkami, praktické vyuţívanie získaných 

poznatkov o jazyku pri tvorbe vlastných textov a celková jazyková úroveň a kultivovanosť jazykového 

prejavu ţiaka v jeho písomnej i ústnej podobe.   

Pri ţiakoch s poruchami písania (dysgrafia), čítania (dyslexia), výslovnosti (dyslália) 

a s telesným postihnutím sa dodrţiava špecifický prístup pri zadávaní domácich úloh, pri písaní 

diktátov a slohových prác, pri hodnotení a klasifikácii. 
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Učebné osnovy školského vzdelávacieho programu 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA - literárna zloţka 

 

5. ročník 

 

Tematický celok/Mesiac Edukačná téma   Vzdelávací cieľ 

Úvod do literárnej výchovy Zoznámenie sa s literárnou   Urobiť si plán čítania 

v5. roč. (1 hod.)/september výchovou     

Ľudové piesne, koledy, Uspávanky, ľúbostné piesne,  Rozlíšiť podľa obsahu 

zľudovené témy, poézia zbojnícke piesne   jednotlivé druhy ľudových  

nonsensu (6 hod.)/september     piesní, vedieť čo je rým,  

         verš, strofa, personifikácia 

    Pracovné piesne, obradové  Rozlíšiť podľa obsahu 

    piesne, koledy    jednotlivé druhy ľudových  

         piesní, poznať základné 

         znaky piesne – rytmus, rým 

    Regrútske a vojenské piesne,  Poznať podstatu viazanej 

    ţartovné piesne   umeleckej reči 

    Zľudovené piesne   Poznať rozdiel medzi  

         ľudovou a zľudovenou 

         piesňou, poznať autorov 

         piesní 

    Poézia nonsensu   Poznať podstatu literárneho  

         nonsensu 

    Nonsens v umeleckej   Poznať nonsens v  

         slovenskej literatúre 

Hádanky, príslovia,  

Porekadlá, pranostiky           Hádanky, príslovia   Poznať hádanky, poznať 

(3 hod.)/október       známe príslovia, vysvetliť 

         význam prísloví 

    Porekadlá, pranostiky   Rozlíšiť porekadlá od 

         prísloví, vysvetliť význam 
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         porekadiel, poznať známe 

         pranostiky 

    Opakovanie tematických  Zopakovať a preveriť 

    celkov Ľudové piesne   vedomosti a zručnosti ţiak. 

    a Hádanky, príslovia    

Rozprávky 

Slovenské ľudové  Zlatí bratkovia   Poznať znaky fantastickej  

rozprávky (4 hod.)/október      rozprávky 

    Ţenský vtip    Poznať znaky realistickej  

         rozprávky 

    Ţenský vtip 126   Rozlíšiť rozprávača, hlavné 

         a vedľajšie postavy 

    Najväčšie cigánstvo   Poznať kompozíciu 

         rozprávky, úvodné 

         a záverečné formulky, 

         vyuţívanie gradácie,  

         výskyt magických čísel 

Ľudové rozprávky iných 

národov (1 hod.)/október Rozprávka o kráľovi    Rozlíšiť prozaickú 

    Šahrijárovi a múdrej   a veršovanú podobu 

    Šaharazád    rozprávky 

Autorské rozprávky   

(11 hod.)/november  Andersen: Škaredé káčatko  Spoznať rozdiel medzi 

         ľudovou a autorskou 

         rozprávkou 

    Andersen: Škaredé káčatko  Poznať znaky zvieracej 

         rozprávky 

    Rúfus: Laktibrada   Poznať básnickú podobu 

         slov. ľud. rozprávky,  

         poznať prirovnania 

    Zúbek: Ako čertík Froliš  Poznať znaky modernej 

    Pomáhal sv. Petrovi   autorskej rozprávky 
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    Rodari: Prešibaný Pinocchio  Poznať znaky modernej 

         autorskej rozprávky 

    Carroll: Do nory za králikom  Poznať znaky literatúry 

         nonsensu 

    Carroll: Do nory za králikom  Poznať znaky literatúry 

         nonsensu 

    Satinský: Štikútko   Upevniť poznanie znakov 

         modernej autorskej  

         rozprávky 

    Beseda o prečítaných   Vedieť charakterizovať 

    rozprávkach    prečítanú rozprávku, 

         zreprodukovať dej,  

         hodnotiť postavy, vyjadriť 

         čitateľské dojmy 

Povesti (8 hod.)/december Opakovanie temat. celku  Zhrnúť, zopakovať  

      vedomosti 

 Marec: Jánošíkovské Vianoce               Poznať povesť a poznať 

      rozdiel medzi rozprávkou 

      a povesťou 

 Domasta: Tri prúty kráľa  Poznať jednotlivé druhy 

 Svätopluka    povesti, historická povesť, 

      zostaviť osnovu 

 Ďuríčková: Ţabia studňa  Poznať jednotlivé druhy 

      povestí, miestna povesť 

január Ďuríčková: Ţabia studňa  Spoznávať jazykové 

      prostriedky povesti, vedieť 

      opísať Margu a ţabiaka 

 Medňanský: Skala Margita  Vedieť porovnať miestne 

 vo Váhu    povesti, pomenovať  

      vnútorný stav a pocity 

      postáv 

 Melicher: Štiavnické    Poznať jednotlivé druhy 
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 jašteričky    povestí, heraldická povesť 

  Beseda o prečítaných    Vedieť charakterizovať 

 povestiach    povesť, zreprodukovať dej, 

      hodnotiť postavy, vyjadriť 

      čitateľské dojmy 

 Opakovanie tematického  Zhrnúť vedomosti a  

 celku     preveriť ich úroveň 

Báje, legendy, modlitby 

(4 hod.)/január Zrodenie sveta   Poznať znaky literárneho  

      ţánru báj, poznať egyptskú 

      báj 

február  

 Ako sa zrodila zem   Spoznať znaky báje 

         v indiánskom príbehu.  

         nájsť dejovú líniu 

    Prometeus    Rozšíriť poznanie bájí 

         o grécku báj, pomenovať 

         vlastnosti hl. hrdinu 

    Tatranská Kikimora   Poznať slovenskú báj 

Legendy (4 hod.)/február Stvorenie sveta                Poznať príbeh zo Starého  

         zákona 

    Narodenie Jeţiša   Poznať príbeh z Nového  

         zákona 

    Legerlofová: V Nazarete  Poznať um. podobu 

         biblického príbehu 

    Sliacky: Uzdravenie   Poznať literárne spracov. 

    hodnostárovho syna   biblických príbehov 

Modlitby (3 hod.)/február Rúfus: Rozhovor v parku so  Poznať modlitby ako 

    stráţnym anjelom, Nedeľná  prozaický alebo veršovaný 

    modlitba za otcove ruky              lit. ţáner 

marec 

    Beseda o prečítaných knihách     Vedieť charakterizovať 
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         prečítanú báj, biblický 

         príbeh, zreprodukovať dej, 

         vyjadriť čitateľské dojmy 

    Opakovanie tematického   Zhrnúť, zopakovať 

    celku     vedomosti, preveriť ich 

         úroveň 

Príbehy zo ţivota detí (10 

hod.)/marec   Ondrejov: Obyvatelia pri  Rozlíšiť hlavnú postavu lit. 

    potôčiku    diela a vedľajšie postavy 

    Zelinová : Spať na slnku  Rozlíšiť rozprávačov liter. 

         príbehu 

    Sloboda: Konkurz   Poznať humorný príbeh zo 

         ţivota detí 

    Šikula: Moje povinnosti              Poznať rozprávanie v 1. 

         osobe sg., humor v dialóg. 

         postáv 

apríl 

    Tanská: Dve stoličky pri              Upevňovať poznanie  

    okne     znakov prózy 

    Navrátil: V znamení   Rozlíšiť slangové výrazy 

    bumerangov    v jazyku súčasnej prózy 

    Jarunková: Kamaráti   Vedieť porovnať prečítané 

         príbehy detí: prostredie,  

         problém, postavy 

    Clark: Mať takého brata,  Poznať hlavné znaky 

    Landersová: Nebo a peklo  poviedky 

    Beseda o prečítaných knihách            Vedieť charakterizovať 

         hlavnú postavu z prečítanej 

         knihy, prostredie príbehu,  

         zreprodukovať dej,  

         hodnotiť konanie postáv, 

         vyjadriť čitateľské dojmy 
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    Opakovanie tematického celku   Zhrnúť, zopakovať 

         vedomosti a preveriť ich 

         úroveň 

Náučná literatúra  Encyklopédia sveta, detská  Poznať náučné literárne  

(2 hod.)/apríl   encyklopédia    dielo a jeho hlavné znaky 

máj     

    Encyklopédia zvierat, slávni  Poznať rozdiel medzi 

    lekári, Dejiny sveta   jazykom um. literatúry 

         a odborným jazykom 

         encyklopédie 

Filmová rozprávka, 

rozhlasová hra, bábková Filmová rozprávka O hlúpej  Vedieť charakterizovať  

hra (4 hod.)/máj  ţene     dram. dielo, poznať znaky  

         scenára filmovej rozpr., 

         porovnať ho s textom  

         rozprávky 

    Bábková hra O veľmi chorej  Poznať znaky bábkovej hry 

    Princeznej    a poznať druhy bábok 

    O veľmi chorej princeznej  Vedieť zahrať bábkové  

         divadlo s jednoduchými 

         bábkami 

Komiks (3 hod.)/máj   

    Povesť o Váhu, Povesť               Poznať znaky komiksu, 

    o bratislavskom orlovi             vedieť vyrozprávať  

         kreslený príbeh 

jún 

    Záhadná hra, Aj prasiatka  Charakterizovať postavičky 

    robia špinu    zo známych komiksov 

    Bez káčera Donalda to nie je   Porovnať komiksy, postavy 

    ono     výtvarné stvárnenie, 

         obľúbenosť medzi  

         čitateľmi 
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Opakovanie učiva z 5. roč. 

(2 hod.)/jún   Opakovanie a zhrnutie učiva  Zopakovať a utvrdiť  

         získané zručnosti a  

         vedomosti z lit. 5 roč. 
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Učebné osnovy školského vzdelávacieho programu 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA – jazyková zloţka 

5. ročník 

 

Mesiac   Tematický celok         Edukačná téma             Vzdelávací cieľ_________________________ 

  IX.        Opakovanie 4. roč.     Zoznamujeme sa          Precvičovať ústny, jazykový prejav pri  

                / 10 hodín /                                                      predstavovaní 

                                                   Samohlásky,                 Zopakovať výslovnosť a písanie samohlások  

                                                   Dvojhlásky                   a dvojhlások 

                                                   Spoluhlásky                  Zopakovať rozdelenie a pravopis 

                                                   Obojaké spoluhl.          Zopakovať pravopis 

                                                   Zhovárame sa               Precvičovať neverbálnu komunikáciu 

                                                   Vlastné mená                Zopakovať písanie vlastným mien 

                                                   Tvaroslovie                   Zopakovať vzory podstatných mien   

                                                   Zhovárame sa                Precvičovať vedenie rozvíjanie rozhovoru 

                                                   Kontrolný diktát            Preveriť a hodnotiť pravopis z I. stup. ZŠ 

                                                   Oprava diktátu               Analyzovať nedostatky. Opakovať učivo o  

                                                                                          vete  - písanie znamienok za vetou. 

              Zvuková stránka          Spodobovanie                Upevniť učivo o spodobovaní 

              Jazyka  (14 hod.) 

 X.                                              Spoluhláskové                Oboznámiť sa s výslovnosťou a písaním  

                                                   Skupiny                          zdvojených spoluhlások 

                                                   Rozdeľovanie slov         Upevniť vedomosti o rozdeľovaní slov na  

                                                   konci riadku                    konci riadku 

                                                   Kontrolný diktát             Kontrola a hodnotenie pravopisu slov so  

                                                                                            zdvojenými spol. a spol. skupinami   

                                                   Oprava diktátu                Analýza chýb, oprava 
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                                                   Zhovárame sa                  Precvičiť zručnosti pri rozhovore v skupine 

                                                   Vlastné mená                  Upevniť a rozšíriť vedomosti o písaní  

                                                                                           vlastných  mien osôb, telies, útvarov,  

                                                                                           výtvorov 

                                                    Zhovárame sa na             Správna komunikácia v telefonickom 

                                                    diaľku                              rozhovore 

XI.       Náuka o slove                Čítame rozprávku            Oboznámiť sa s priamou rečou, úvodzovky  

             (12 hodín )                     rolové čítanie  

                                                   Slovná zásoba 

                                                   Jednovýzn. slová              Spoznávať ich   

                                                   Viacvýznam. slová 

                                                    Dramatizovanie rozpr.       Nacvičovať 

                                                    Slová s podob. význ.         Rozoznávať homonymá, synonymá 

                                                    Slová s opačn.význ.           Rozlišovať  ich 

                                                    Tvorenie slov                        

                                                    Voľne dramatizujeme        Upevniť zručnosti 

                                                     Opakovanie                       Utvrdiť a preveriť vedomosti zo slov.zás. 

XII.     Tvaroslovie                      Ohybné slovné druhy         

                                                     Podst. mená ,gram. kat.  

                                                     Podst. mená muţ. rodu       Precvičiť a utvrdiť pravopis pri skoň.  

                                                                                                 pod.m. ţiv.a neţiv. muţ.rodu 

                                                    Čítame ilustr. príbehy          Časová postupnosť 

                                                    Podst.mená Ţensk.rod         Precvičiť a utvrdiť pravopis ţen.rod 

                                                    Čítame ilustr. príbehy          Rozprávanie podľa obráz.,osnova 

                                                    Podst.mená stred. rodu         Precvičiť a utvrdiť pravopis stred.rod 

  I.                                                 Opakovanie                         Zhrnúť a preveriť učivo 

                                                     Kontrolný diktát                   Preveriť pravopis podst. mien 



 

 35 

                                                     Oprava                                  Analýza chýb 

                                                     Rozprávame podľa obr.        Precvičiť   

                                                     Prídavné mená, rozdelenie   Oboznámiť sa s podstatou rozdelenia 

                                                     Ţenský vtip                           Tvorenie osnovy, rozprávanie 

                                                     Skloň. príd. mien                   Spoznať zakončenie   

                                                     Vzor PEKNÝ 

  II.                                               Vzor CUDZÍ 

                                                     Aké sú zvieratá?                    Pouţív. príd. mien pri jednod. opise  

                                                     Čo sme prečítali                    Precvičiť reprodukciu rozprávania  

                                                     Záţitky detí                           s dôrazom na jeho kompozíciu  

                                                     Opakovanie                           Zhrnúť vedomosti o príd.menách 

                                                     Kontrol. diktát                       Preveriť úroveň pravopisu 

                                                     Oprava                                   Analýza chýb 

                                                     Čo sme prečítali                    Nacvičovať tvorenie stručnej a podrobn 

                                                     Škaredé káčatko                   osnovy  

III.                                                Zámená                                  Spoznať podstatu zámen 

                                                    Píšeme pozdravy                    Naučiť sa tvoriť pozdrav 

                                                    Slovesá                                   Zopakovať vedomosti o slovesách 

                                                                                                   Oboznámiť sa s podstatou činnostných.                             

                                                                                                     a stavových slovies 

                                                     Rozprávame záţitky              Spoznať podstatu rozprávania ako  

                                                    Ako sme sa korčuľovali         slohového postupu 

                                                   Rozprávame záţitky               Zopakovať a utvrdiť kompozíciu  

                                                   V hudobnej škole                   rozprávania 

IV.                                              Gramatické kat. slovies 

                                                    Slovesný čas                          Zopak. a utvrd. kateg. sloves .času  

                                                    Slovesné tvary                       Rozlišovať jednod. a zloţené slov. tvary  
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                                                    Opakovanie                           Zhrnúť a preveriť učivo o slovesách  

                                                    Kontrolný diktát                    Preveriť úroveň pravop. slovies   

                                                    Oprava                                   Analýza chýb 

                                                    Rozprávame záţitky              Rozvíjať v zručnosti v podrobnom 

                                                    Na skalách                              rozprávaní záţitku 

                                                    Číslovky                                 Oboznámiť sa so zákl.a rad číslovkami 

                                                    Neohybné slovné druhy         Základné poznatky 

V.                                                Rozprávame záţitky               Precvičiť kompozíciu textu, členenie  

                                                    Na prázdninách                       textu na odseky 

                                                    Predloţky                                 Zopakovať predloţky 

                                                    Opakovanie                            Zhrnúť a preveriť vedomosti  

            Skladba   Vety podľa zámeru hovor.      Precvičovať 

           ( informatívne )              Základné vetné členy               Oboznámiť sa 

                                                  Opakovanie                              Precvičovanie učiva 

                                                  Rozpráv.vymysl. príbehy         Vlastná tvorba 

VI.                                            Príprava kontr.sloh.pr.               

                                                 Prvá kontr. Sloh. Práca              Rozohrať fantáziu a predstavivosť, 

                                                                                                    Napísať vymyslený príbeh 

                                                 Oprava práce                               

                                                 Opakovanie učiva                      Zhrnúť a utvrdiť vedomosti 

                                                 Z 1. a 2. štvrťroka  

                                                 Opakovanie učiva z 3. a 

                                                 4. štvrťroka                                Zhrnúť a utvrdiť vedomosti  

                                                 Kontrolný diktát                        Preveriť úroveň pravopis. vedomostí  

                                                                                                    z učiva 5. ročníka  

                                                 Oprava diktátu                           Analýza 

                                                 Zhodnotiť vedomosti 
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Školský vzdelávací program 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Predmet: Anglický jazyk                                                Vypracoval: Mgr. Katarína Šuchová                                                  

 

Charakteristika učebného predmetu: 

      Anglický jazyk poskytujú ţivý jazykový základ a predpoklady pre komunikáciu ţiakov  na celej 

Zemeguli. Osvojením anglického jazyka pomáha ţiakovi prekonávať bariéry a tak prispievať 

k zvýšeniu jeho mobility v osobnom ţivote, v ďalšom štúdiu a napokon uplatnením sa na trhu práce.  

     Znalosť anglického jazyka umoţňuje poznávať odlišnosti v spôsobe ţivota ľudí iných krajín a ich 

odlišné kultúrne tradície. Poskytuje prehĺbenie vedomostí a vzájomného medzinárodného 

porozumenie a tolerancie a vytvárajú podmienky pre spoluprácu škôl na medzinárodných projektoch.  

     Poţiadavky pre vzdelávanie v cudzích jazykoch vychádzajú zo spoločného Európskeho 

referenčného rámca pre jazyky, ktorý popisuje rôzne úrovne ovládania cudzích jazykov. Podľa 

Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky sa pri pouţívaní a učení sa jazyka rozvíja 

celý rad kompetencií. Učiaci sa vyuţíva všeobecné kompetencie, ale aj celý rad komunikačných 

jazykových kompetencií, ktoré spolupôsobia v rozličných kontextoch a v rôznych podmienkach. 

Zapája sa do rečových činností, v rámci ktorých  vytvára a prijíma texty vo vzťahu k témam 

z konkrétnych i abstraktných oblastí. Pri tomto procese si učiaci sa aktivuje tie stratégie učenia sa, 

ktoré sa mu zdajú na splnenie úloh najvhodnejšie. Kompetencie pritom definujeme ako súhrn 

vedomostí, zručností, postojov a hodnôt, ktoré umoţňujú osobe konať. Preto základným princípom 

jazykového vzdelávania na báze kompetencií je zabezpečiť, aby učiaci sa dokázal riešiť kaţdodenné 

ţivotné 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 v jazyku, ktorý si učiaci sa osvojuje,  

 

Ciele učebného predmetu: Ciele sú stanovené ohľadom na vek  predpokladané záujmy ţiakov. Pri 

vyučovaní sa vyuţíva  záujem ţiakov o nové veci ich hravosť komunikatívnosť. 

 Osvojiť si slovnú zásobu z daných lekcií 

 Porozumieť počúvanému textu z daných lekcií 

 Porozumieť prečítanému textu z daných lekcií 

 Vedieť pouţívať základné gramatické javy 

 Vedieť komunikovať o beţných témach, ktoré sa ţiaka týkajú 
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Základné predmetové kompetencie: 

 Počúvanie s porozumením:    

 porozumieť vety, slová a výrazy , ktoré sa ţiaka bezprostredne  týkajú 

 porozumieť hlavné myšlienky jednoduchých nahrávok 

 vedieť rozlíšiť základné a rozširujúce informácie 

 vedieť zachytiť špecifické informácie z textov, ktoré súvisia s vybranými témami  

 

Čítanie s porozumením: 

 vyhľadať hlavnú myšlienku v jednoduchom texte 

 vyhľadať špecifickú informáciu v texte 

 vyhľadať relevantné  informácie z tabuliek obrázkov a grafov, ktoré sprevádzajú písaný text 

 

Ústny prejav: 

 vedieť nadviazať krátky rozhovor na tému, ktorá sa ţiaka bezprostredne týka 

 rozprávať o beţných témach 

 jednoduchými vetami opísať seba, svoju rodinu a iných ľudí 

 vyjadriť čas, deň, mesiac, dátum 

 vedieť opísať miesto, kde býva 

 vedieť opísať veci v svojom okolí 

 

Písomný prejav: 

 v súlade s pravopisnými normami správne pouţívať dané jazykové prostriedky 

 vedieť písať jednoduchú korešpondenciu 

 vedieť vyplniť jednoduchý formulár 

 opísať osoby a miesta 

 na základe vizuálneho podnetu napísať jednoduchý text 

  

Aktívna slovná zásoba 

 si slovnú zásobu z vybraných tém   

 vedieť pouţívať frázové vety 

 vedieť pouţívať prekladový slovník 
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Gramatické javy: 

 vedieť rozlíšiť neurčitý člen a/an 

 vedieť správne pouţiť predloţky miesta 

 vedieť tvoriť mnoţné číslo podstatných mien 

 vedieť časovať sloveso byť- to be 

 vedieť tvoriť otázku a zápor so slovesom to be 

 vedieť správne pouţívať privlastňovacie zámená 

 vedieť správne pouţívať  ukazovacie zámená  

 vedieť tvoriť otázku a zápor so slovesom mať- to have 

 vedieť správne pouţívať predloţky s dňami a s hodinami 

 tvoriť otázku v prítomnom čase 

 tvoriť zápor v prítomnom čase 

 

 

Stratégie vyučovania 

     Stratégie vyučovania  zahrňujú metódy a formy vyučovania. Vyučovanie anglického jazyka bude 

prebiehať v nasledujúcich organizačných  formách: vyučovacia hodina a beseda. Na vyučovacích 

hodinách  sa budú rozvíjať komunikačné zručnosti v anglickom jazyku. Ţiaci budú usmerňovaní, aby 

komunikovali v anglickom jazyku. Chyby sa budú opravovať spoločne, aby ich ţiak pochopil 

a odstránil.                                                              

Na vyučovaní budú pouţívané nasledovné metódy: 

 monologické metódy(výklad, rozprávanie, opis) 

 Dialogické metódy(rozhovor, heuristický rozhovor ,brainstorming) 

 problémové a projektové vyučovanie 

 

Učebné zdroje: 

o učebnica Project1,  

o pracovný zošit,   

o prekladové slovníky,  

o CD nahrávky,  

o časopisy, 

o zdroje IKT 
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Obsah vzdelávania: Unit 1- Poďme začať 

                                 Cieľ: osvojiť si základné pozdravy, vedieť sa predstaviť vedieť správne 

                                           vysloviť a napísať čísla od 1-20,pouţívať slovnú zásobu z lekcie,  

                                           správne pouţívať neurčitý člen a/an, vedieť vymenovať základné         

                                           časti ľudského tela, správne pouţívať predloţky, vedieť tvoriť 

                                           mnoţné číslo podstatných mien, 

                               Obsah: pozdravy, pokyny v triede, predstavenie sa , čísla0-20, neurčitý 

                                            člen, privlastňovacie zámená, ľudské telo, predloţky miesta,  

                                            mnoţné číslo podstatných mien,  

                               Unit 2- Komunikácia 

                               Cieľ:     vedieť vyčasovať sloveso byť,  utvoriť otázku a zápor so  

                                             slovesom byť, vedieť napísať pohľadnicu,  vedieť správne pouţiť               

                                            privlastňovacie zámená,  

                                Obsah: komunikácia, sloveso byť, zoznámenie sa s postavami učebnice, 

                                            písanie pohľadnice, privlastňovacie zámená, komiks, Vianoce 

                               

 Unit 3 – Môj svet 

                                Cieľ:  osvojiť si slovnú zásobu z lekcie, napísať vlastný rozhovor k téme,  

                                           vedieť správne pouţiť ukazovacie zámená, vyčasovať sloveso mať             

                                           to have, vytvoriť otázku a zápor so slovesom mať – to have 

                                           vedieť napísať list priateľovi, vedieť vymenovať dni v týţdni, 

                                            vedieť rozprávať o školskom rozvrhu a o škole,  

                               Obsah:  moja obľúbená skupina, , rozhovor v obchode, ukazovacie zámená  

                                             sloveso mať- to have, otázka a zápor so slovesom mať – to have, 

                                            list priateľovi, komiks, moja škola, dni v týţdni, 
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 Unit 4- Čas 

                               Ciele: správne sa opýtať otázku – Koľko je hodín? správne pouţívať   

                                         predloţky s časovými údajmi, osvojiť si slovnú zásobu z lekcie,  

                                        vedieť povedať a napísať svoj denný program, vedieť vytvoriť  

                                        otázku  v jednoduchom prítomnom čase, vedieť utvoriť tretiu osobu          

                                        jednotného čísla v prítomnom čase, utvoriť zápor v jednoduchom  

                                        prítomnom čase.  

                              Obsah: Koľko je hodín, predloţky s časovými údajmi, môj denný program 

                                          Jednoduchý prítomný čas- otázka, tretia osoba jednotného čísla, 

                                          môj voľný čas, komiks,  jednoduchý prítomný čas- zápor, 

Unit 5 – Miesta 

                               Ciele :   pouţívať sloveso vedieť- dokázať, osvojiť si slovnú zásobu   

                                           Lekcie , rozprávať o svojom dome, opísať svoju obec, sloveso  

                                           Musieť, , napísať a povedať rozhovor v reštaurácii, 

                              Obsah:  sloveso vedieť- dokázať, Rebekin projekt, náš dom, opis, 

                                            miestnosti, opis svojej obce, sloveso musieť, rozhovor v  

                                           reštaurácii 

 

Kritériá, metódy a prostriedky hodnotenia 

                                           Ich pomocou sa bude zisťovať, či ţiak výkonový štandard   

                                            zvládol. 

 Verbálna forma kontroly -ústna odpoveď ţiaka 

 Písomná forma kontroly - na konci tematického celku sa 

pomocou testu  budú hodnotiť a kontrolovať osvojené 

poznatky 

 Hodnotenie projektov 
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Časovo tematický plán- Anglický jazyk 

Časová dotácia: 99 hodín 

Mesiac  Hodina Tematický celok  Téma 

September 1. 

2.  

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Začíname- Unit 1 Pozdravy 

Pokyny v triede 

Predstavenie sa  

Čísla od 0-20 

Čísla od 0-20 

Aké je tvoje telefónne číslo? 

Slovná zásoba – podstatné mená 

Neurčitý člen 

Farby a prídavné mená 

Október 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

 Opakovanie a upevňovanie učiva 

Abeceda – hláskovanie 

Koho je to? – privlastňovanie 

Ľudské telo- popis obrázku 

Ľudské telo- pesnička 

Kde je to? 

Predloţky miesta 

Mnoţné číslo podstatných mien  

Tam je/ tam sú... 

Opakovanie 

Preverovanie vedomostí – Unit 1 

Projekt – Kto som ? 

November 1.  Prezentácia projektu 
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2. 

3. 

4.  

5. 

6.  

7.  

8.   

9.                        

Komunikácia  Unit 2 

 

 

Komunikácia – posluch textu 

Rozprávanie   

Sloveso – byť 

Sloveso byť otázka, zápor 

Zoznámenie sa s postavami z učebnice 

Pohľadnica z učebnice 

Písanie vlastnej pohľadnice 

Precvičovanie gramatických javov 

December 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9.  

 

 Rádio – práca s textom 

Tvorenie rozhovorov 

Privlastňovacie zámená 

Komiks- počúvanie, slovná zásoba 

Komiks- čítanie, preklad 

Precvičovanie gramatických javov 

Opakovanie 

Preverovanie vedomostí 

Vianoce 

Január 1. 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

6. 

Môj svet – Unit 3 Moja obľúbená skupina – slovná zásoba Moja 

obľúbená skupina -práca s textom 

Rozhovor v obchode- počúvanie , slovná 

zásoba 

Tvorba vlastných rozhovorov 

Ukazovacie zámená 

Sloveso mať 

Sloveso mať- otázka, zápor 
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7. 

8. 

9. 

List priateľovi – počúvanie, práca s textom 

Tvorba vlastného listu 

Február 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10 

11. 

12. 

 Komiks – práca s textom 

Moja škola – práca s textom, počúvanie 

Dni v týţdni, Vyučovacie predmety 

Deň Svätého Valentína 

Môj rozvrh 

Moja škola- rozprávanie 

Precvičovanie gramatických javov 

Projekt- Moja škola 

Prezentácia projektu 

Pieseň – Môj obľúbený deň 

Opakovanie 

Preverovanie vedomostí 

 

Marec 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Čas Koľko je hodín? 

Koľko je hodín? 

Precvičovanie určovania času 

Predloţky s časovými údajmi 

Od pondelka do piatku – práca s textom 

Môj denný program 

Prítomný čas otázka 

Precvičovanie prítomného času 

Voľný čas – práca s textom 
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Apríl 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miesta – Unit 5 

Tretia osoba jednotného čísla  

Rozprávanie o svojom voľnom čase 

Komiks – slovná zásoba 

Komiks- práca s textom 

Zápor v prítomnom čase 

Gramatické cvičenia 

Projekt- Môj voľný čas 

Prezentácia projektu 

Miesta – práca s textom, 

Slovná zásoba 

Moje najobľúbenejšie miesto 

Sloveso – vedieť , dokázať 

Máj 1. 

2.  

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

 

 Sloveso – vedieť, dokázať 

Rebekin projekt – práca s textom 

Náš dom – práca s textom 

Rozprávanie o svojom dome 

Fráza –Tam je / Tam sú ... 

Opis miestnosti 

Naše mesto – Práca s textom 

Opis svojej obce 

Precvičovanie gramatických javov 

Jún 1. 

2. 

3. 

 Sloveso musieť, fráza poďme 

Rozhovor v reštaurácii – slovná zásoba 

Rozhovor v reštaurácii- tvorba rozhovoru 
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4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Projekt – Môj dom 

Opakovanie 

Preverovanie vedomostí 

Záverečné opakovanie 

Záverečné opakovanie 

Záverečné opakovanie 
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Školský vzdelávací program 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Predmet: Nemecký jazyk                                                Vypracoval: Mgr. Katarína Lešková                                                   

 

Charakteristika predmetu 

Nemecký jazyk sa začína vyučovať v 5. ročníku. Jednou z najdôleţitejších tém je multikultúrna 

výchova ţiakov. Tolerancia, demokracia, asertívne správanie, sebakontrola, identita a pod. by mali byť 

vlastnosti, ku ktorým by multikultúrna výchova mala smerovať. Na rozvíjanie týchto osobnostných 

kvalít sú vhodne zvolené základné témy, ktoré poskytuje učebnica Projekt Deutsch 1. Osem 

tematických celkov sa zameriava na bezprostredné prostredie ţiakov. Súčasťou okruhov sú 

rozhovory, v rámci ktorých je moţné vyuţiť texty učebnice so vzormi na rozhovory, pomocou ktorých 

sa ţiak naučí hovoriť o rodine, bezprostrednom okolí a pod. Pri vyučovaní budeme v najväčšej miere 

vyuţívať najmä komunikatívny prístup. V piatom ročníku bude prevládať uvedomeno – praktická 

metóda, ktorá sa zameriava na rozumovú, vôľovú a citovú stránku osobnosti ţiaka.  

 Výučba predmetu sa bude realizovať v klasických triedach s vyuţitím audiotechniky. 

V obmedzenej miere je vyuţívaná učebňa informatiky.  

Ciele vyučovacieho predmetu 

 Ţiak je stredobodom vyučovania. Výber tém, textov a sociálnych foriem orientujeme 

s ohľadom na vek, primerané postoje, záţitky, záujmy a potreby ţiaka. Vyučovanie cudzieho jazyka 

nadväzuje na mimoškolské skúsenosti z reálneho ţivota a je zamerané na ţivotné situácie.  

 Východiskom učenia sa cudzieho jazyka je predovšetkým prirodzená zvedavosť, spontánnosť, 

radosť z nových poznatkov, zmyslové vnímanie okolia, motorika a fantázia. 

 V popredí sú hravé formy pracovného postupu a vyučovacieho procesu, ktoré čoraz viac 

zameriavame na praktické tvorivé ciele. Ústny prejav má prednostné postavenie. 

 Dbáme na to, aby bol kaţdý ţiak pripravený na reálnu komunikáciu v nemeckom jazyku podľa 

svojich individuálnych predpokladov, pričom berieme do úvahy rozdiely v individuálnych 

schopnostiach a v správaní.  

 Na vyučovaní vedieme ţiaka pomocou vhodných aktivít, sociálnych foriem (napr. práca vo 

dvojiciach, v skupinách a i.) a cvičení k rastúcej samostatnosti pri osvojovaní si nemeckého jazyka.  

 Konkrétne situácie v komunikácii sa spájajú s preberanými témami.  

 Vyučovací proces pozostáva z opakovania a z preberania nového učiva vo vyváţenom 

pomere, ktorý zodpovedá potrebám ţiakov.  

Základné predmetové spôsobilosti 

I.  Počúvanie s porozumením 

Ţiaci porozumejú: 

 vety, výrazy a slová, ktoré sa ich bezprostredne týkajú 
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 hlavné myšlienky nahrávok a textov, ktoré sú im známe a obsahujú minimálny počet 

neznámej slovnej zásoby 

 

Ţiaci: 

 vedia rozlíšiť v texte základné a rozširujúce informácie  

 vedia zachytiť špecifické informácie z textov, ktoré sa týkajú daných tematických okruhov 

II. Čítanie s porozumením 

Ţiaci vedia: 

 vyhľadať hlavnú myšlienku v texte, ktorý ma minimálny počet neznámych slov. 

 vyhľadať špecifické informácie v jednoduchých textoch 

 v texte rozlíšiť podstatné informácie od nepodstatných 

 vyhľadať relevantné informácie z obrázkov, grafov, tabuliek, ktoré sprevádzajú písaný text 

III. Ústny prejav 

Ţiaci sa dokáţu vyjadriť jednoduchým spôsobom v situáciách, ktoré sú spojené s tematickými okruhmi 

formou monológu aj dialógu 

Ţiaci vedia: 

 nadviazať krátky dialóg na tému, ktorá im je blízka 

 klásť otázky k danej téme z kaţdodenného ţivota, ktorá im je blízka a tieţ odpovedať na 

otázky 

 rozprávať o beţných témach a vymieňať si pri tom jednoduché informácie 

 jednoduchými vetami opísať seba, svoju rodinu, spôsob ţivota a činnosť v škole 

 vyjadriť čas, deň, mesiac, dátum 

 vyjadriť v krátkosti jednoduchými vetami názor na daný problém 

 zostaviť krátke rozprávanie 

 zreprodukovať obsah krátkeho jednoduchého textu 

Ţiaci vedia jednoduchým spôsobom porozprávať o: 

 mieste, kde bývajú 

 veciach v ich okolí 

IV. Písomný prejav 

Ţiaci vedia: 

 v súlade s pravopisnými normami správne pouţívať dané jazykové prostriedky 

 písať jednoduchú korešpondenciu a odpovedať na ňu 

 napísať poznámky a odkazy týkajúce sa kaţdodenného ţivota v rámci vymedzených tém 

V. Aktívna slovná zásoba 

Výučba smeruje k tomu, aby ţiaci mohli: 
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 si osvojiť situačne a vecne primeranú slovnú zásobu 

 vedieť pouţívať prekladový slovník 

 poznať základné pravidlá tvorenia zloţených a odvodených slov 

VI. Morfológia 

Výučba smeruje k tomu, aby ţiaci mohli: 

 vedieť časovať a správne pouţiť plnovýznamové slovesá v prítomnom čase, slovesá haben, 

sein v prítomnom čase, slovesá s odlučiteľnými a neodlučiteľnými predponami 

 vedieť tvoriť a pouţiť infinitív bez zu (Ich gehe heute schwimmen), príčastie minulé vybraných 

slovies 

 vedieť správne pouţívať podstatné mená s členom určitým, neurčitým, so záporom kein a bez 

člena, skloňovať podstatné mená v nominatíve, akuzatíve a datíve po určitom a neurčitom 

člene, skloňovať a pouţívať ukazovacie a opytovacie zámená v nominatíve a akuzatíve 

 vedieť pouţiť základné (od 1 do 10 000), radové (od 1. – 31.) číslovky 

 vedieť pouţívať predloţky s datívom (aus, bei, mit, nach, von, zu), s akuzatívom (für, um) 

a predloţky in, an, auf 

 pouţívať zápor nicht, nein, kein 

VII. Syntax 

Výučba smeruje k tomu, aby ţiaci mohli: 

 vedieť vytvoriť oznamovacie vety (Er wohnt in Bratislava.), opytovacie vety (Wo wohnt er?), 

zisťovacie otázky (Wohnt er in Bratislava?), doplňovacie otázky (Wer wohnt in Bratislava?) 

 vedieť vytvoriť vety so slovesami s odlučiteľnou predponou (Ich kaufe gerne ein.) 

VIII. Pravopis 

Výučba smeruje k tomu, aby ţiaci mohli: 

 vedieť uplatňovať základné princípy platného pravopisu, najdôleţitejšie pravidlá písania 

malých a veľkých písmen 

Stratégia vyučovania 

 Dôleţitou podmienkou komunikácie je komunikatívna situácia. Situácie ako súčasť učebného 

obsahu treba plánovať, lebo v rámci nich sa nacvičuje verbálna a neverbálna komunikácia, 

uskutočňuje sa osvojovanie nových lexikálnych jednotiek a gramatických javov. Najvhodnejšie sú také 

autentické situácie, do akých sa ţiaci dostávajú v beţnom ţivote. Autentickými situáciami na 

vyučovacích hodinách sú rozhovory o prečítaných textoch, o programoch v televízii a rozhlase, 

o osobných záţitkoch ţiakov. V rámci týchto situácii sa nacvičuje aj neverbálna komunikácia. Vo 

všetkých situáciách je dôleţité vyuţívať osobné skúsenosti ţiakov. V piatom ročníku je ešte potrebná 

aj doslovná reprodukcia rozhovorov v učebnici. Pri plánovaní situácii učiteľ nemeckého jazyka by mal 

predvídať a plánovať aj to, aké lexikálne jednotky a vetné štruktúry budú ţiaci potrebovať na realizáciu 

komunikácie. V záujme jednoznačnej identifikácie reči okrem vysvetlenia lexikálnych jednotiek 

výkladom a opisom v piatom ročníku je vhodné a potrebné aj vysvetlenie prekladom. Lexikálne 

jednotky aj potrebné gramatické javy treba znázorňovať a nacvičovať v reálnych situáciách, nie 
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izolovane. Veľmi dôleţitou podmienkou rečovej komunikácie je vhodná motivácia. Motivácia je vtedy 

dobrá, keď sa učiteľovi podarí vytvoriť kladný citový vzťah k obsahu vyučovacích hodín, vrátane 

činností. Je to podmienkou trvalého zafixovania učiva v pamäti. Je vhodné striedať činnosti, témy 

precvičovať formou rozličných činností.  

 V zmysle kritéria dlhodobosti sa gramatické javy nevyučujú lineárne podľa opisnej gramatiky 

nemeckého jazyka, ale špirálovite. Po určitých intervaloch a podľa potreby je potrebné sa vrátiť 

k osvojeným jazykovým prostriedkom s cieľom ich vyuţívania v nových kontextoch.  

Obsah vzdelávania 

 Témy orientujeme na jednoduché poţiadavky kaţdodenného ţivota, pričom v popredí je 

predovšetkým ústna komunikácia. Z tohto dôvodu sú to najmä situačne orientované témy, ktoré môţu 

byť prezentované formou kaţdodennej situácie a v kaţdodennom dialógu. Vyuţívame aj jednoduché 

texty na počúvanie s porozumením a čítanie s porozumením, ako i jednoduché písomné aktivity, 

v rámci ktorých zostavuje ţiak jednoduché texty k prebraným témam. Cieľom tejto tematickej 

orientácie je, aby sa ţiak dokázal zúčastňovať na jednoduchých rozhovoroch s nemecky hovoriacim 

partnerom. V receptívnej oblasti musí ţiak v rámci preberaných tém aspoň v obrysoch porozumieť 

obsahu mediálnych produktov. Tematicky orientované vyučovanie okrem toho umoţňuje ţiakom 

vnútorne spracovať vlastné záţitky a skonfrontovať sociálno – kultúrne pozadie vlastnej krajiny 

a nemecky hovoriacich krajín. Vybrané témy vyuţíva ţiak na vypracovanie vlastných projektov. 

 

IX. Témy: 

1) Pozdravy, nadviazanie kontaktu 

 Vedieť sa predstaviť a vedieť vyjadriť základné informácie o sebe 

2) Škola 

 Školské pomôcky 

 Naša trieda 

 Môj obľúbený (neobľúbený) predmet 

 Rozvrh hodín, dni v týţdni 

3) Rodina 

 Rodičia, súrodenci 

 List o rodine 

 Domáce zvieratá 

4) Narodeniny 

 Dátum narodenín 

 Oslava narodenín 

 Darčeky 

5) Záľuby 

 Obľúbené aktivity 

 Šport 
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 Hudba 

 Zbierky 

6) Televízia 

 Televízne programy 

 Hodnotenie programov 

 Obľúbená hviezda 

7) Komunikácia 

 Komunikačné prostriedky 

 Telefón, rozhovor 

 List priateľovi 

 Počítač 

8) Prázdniny 

 Vysnené prázdniny 

 Cestovanie a ubytovanie na vysnívanú dovolenku 

 

Časovo-tematický plán 

Učebnica:           Projekt Deutsch 1 

 

 Mes.   Týţ.   Hod.     Obsah hodiny                    Jazykové javy, gramatika, vzdelávací cieľ 

   IX.     1.        1.    Úvod do vyučovania 

             –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   

             2.        1.    Tu sa hovorí po nemecky.      Bliţšie informácie o nemecky hovoriacich 

                               Pozdravy v nemčine.              krajinách a mestách. Výslovnosť ei/ ie. 

                        –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

                        2.    Ako sa voláš?                         Predstavovanie sa, nem. abeceda 

                        –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

                        3.    Kde bývaš?                            Otázka na bydlisko 

             ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

             3.        1.    Svetové strany                       Vedieť pomenovať svetové strany 

                        –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

                        2.    Koľko máš rokov?                 Otázka na vek. Farby. Číslovky do 20. 
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                        –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                        3.    Hry s číslami a farbami 

             –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

             4.        1.    Odkiaľ pochádzaš?                 Krajiny a ich zástavy. Mein Name ist... 

                        ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

                        2.    Nový priateľ                           Rozvíjanie komunikatívnych zručností 

                        ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

                        3.    Rozhovor s priateľom            Nacvičiť a zahrať si scénku 

  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-  

    X.     1.        1.    Opakovanie temat. Celku       Opakovanie prebratého učiva 

                        –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                        2.    Škola                                       Vymenovanie učebných pomôcok. Pouţitie  

                        ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

                        3.    Škola začína...                         podst. m. v mnoţ. č. Číslovky 10-20-30...100. 

            -–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

             2.        1.    Škola...                                    Otázky na cenu. Určitý, neurčitý člen. 

                        ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                        2.    V učebni                                  Zariadenie triedy- slovná zásoba 

                        ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                        3.    Čo je v učebni                         Precvičovanie slovnej zásoby 

            –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

             3.        1.    Naša trieda                              Opis zariadenia vlastnej triedy. Precvičovanie... 

                        –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

                        2.    Vyučovacie predmety             Jednotlivé predmety- slovná zásoba 

                        –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

                        3.    Dni v týţdni                            Výslovnosť a pravopis. Pomocné sloveso haben 
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           –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

             4.        1.    Obľúbený vyuč. predmet        Vyjadriť názor na jednotlivé predmety. 

                        –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                        2.    Rozvrh hodín                           Vedieť prezentovať svoj rozvrh hodín 

                        –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

                        3.    Ţiaci a učitelia                         Slovná zásoba. Číslovky 21- 31. 

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

   XI.    1.        1.    Ţiaci a učitelia                          Vedieť vyjadriť vlastnosti ţiakov a učiteľov 

                       –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                       2.    Hry v škole                                Opakovanie učiva, precvičovanie slov. zásoby 

                       –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

3. Opakovanie temat. celku 

            –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

            2.        1.    Rodina                                       Slov. zásoba. Vedieť pouţiť pom. sloveso byť. 

                       –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                       2.    Členovia rodiny                         Rozprávanie o členoch rodiny 

                       –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                       3.    Máš súrodencov?                       Pouţitie pom. slovesa haben a A podst. mien 

            –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

            3.        1.    Vlastnosti súrodencov               Vyjadrenie názoru na členov rodiny 

                       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

                       2.    List o rodine                              Rozširovanie slovnej zásoby o rodine 

                       –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                       3.    Máš domáce zvieratá?               Oboznámiť sa so slov. zásobou a precvičiť ju 

            –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

            4.        1.    Domáce zvieratá                        Opis zvieraťa ako člena rodiny 
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                       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

                       2.    Domáce zvieratá                        Vlastnosti zvierat vo vetách. Privl. zámená. 

                       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

                       3.    Máš rád zvieratá?                       Rozvíjanie slovnej zásoby o zvieratách 

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

  XII.   1.        1.    Obľúbené domáce zviera            Precvičovanie pom. slovies sein, haben. 

                      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                      2.    Rodina, domáce zvieratá             Opakovanie a precvičovanie učiva 

                      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

                      3.    Hänsel und Gretel                        Rozprávka o perníkovej chalúpke 

           ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

           2.        1.    Opakovanie temat. celku 

                      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                      2.    Narodeniny                                  Slov. zásoba- mesiace, radové číslovky  

                      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                      3.    Kedy máš narodeniny?                Ročné obdobia, uvádzanie dátumu 

           ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

           3.        1.    Dnes mám narodeniny                 Dialógy 

                      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                      2.    Čo si dostal?                                Slov. zásoba. Veta Ich habe bekommen...  

                      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                      3.    Darčeky k narodeninám              Dialógy. Správna výslovnosť pri čítaní. 

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

  I.      1.        1.    Oslava narodenín                         Slov. zásoba. Časovanie slovies v prít. čase 

                     ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                     2.    Blahoţelanie k narodeninám        Slovesá- tvary 1. a 2. osoby 
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                     ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                     3.    Narodeniny, blahoţelanie             Zhotovenie pohľadníc k narodeninám 

          ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

         ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

          2.        1.    Opakovanie temat. celku  

                     ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                     2.    Moje záľuby                                 Slovná zásoba. Mein Hobby ist... 

                     –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

                     3.    Aký je tvoj koníček?                    Nácvik výslovnosti sp, st. Dialógy. 

         ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

         3.         1.    Šport                                             Slovná zásoba 

                     ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                     2.    Obľúbený šport                            Rozhovor o obľúbenom športe 

                     ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                     3.    Ako trávime voľný čas                 Čo robíme vo voľnom čase 

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

   II.   1.        1.    Čo robíme radi                              Jaz. štruktúry gern, sehr gern, nicht gern... 

                     –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

                     2.    Hudba                                           Slovná zásoba- hudobné nástroje 

                     –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

                     3.    Čo zbierame                                 Rozprávanie o zbierkach 

         –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

          2.        1.    Čo robíš cez víkend?                    Časovanie slovies v prítomnom čase 

                     –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

                     2.    Voľný čas                                     Opakovanie a precvičovanie gram. Javov 

                     –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
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3. Opakovanie temat. celku 

         –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

          3.        1.    Televízia                                       Slovná zásoba. Nácvik výslovnosti. 

                     –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

                     2.    Televízia                                       Jaz. štruktúra Was siehst du gern ... 

                     –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

                     3.    Obľúbené programy                      Rozhovor 

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

 III.    1.        1.    Ako hodnotíme tel. vysielanie      Čo rád a nerád pozeráš? 

                     –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

                     2.    Ako často sledujem tel. program   Rozhovor 

                     –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

                     3.    Môj obľúbený program 

          ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

          2.        1.    Určovanie času                              Otázka Koľko je hodín? a udávanie času. 

                     –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

                     2.    Kedy sa začína program?              Rozhovor 

                     ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                     3.    Časová orientácia                          Vyjadrenie času. Čítanie s porozumením. 

          ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

          3.        1.    Televízne hviezdy                         Otázky Wann? Was? Wer? Wie? Wo? Woher? 

                     –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

                     2.    Televízne hviezdy                         Obľúbení herci, speváci, športovci- informácie 

                     –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

3. Otázky a odpovede o tel. hviezdach  

          ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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          ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

          4.        1.    Anketa                                           Triedny prieskum o televízii 

                     –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

2. Výroba tel. programu 

                     –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

                     3.    Opakovanie temat. celku 

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

  IV.   1.        1.    Ako sa učíš nemčinu?                   Formy a prostriedky komunikácie 

                     ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                     2.    Ako sa učíš nemčinu?                   Formy a prostriedky komunikácie 

                     –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

3. Komunikačné zručnosti                 

         –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

          2.        1.    Orientácia v priestore                   Vyuţitie slov unten, oben, rechts, links ... 

                     –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

                     2.    Pri telefóne                                   Slovná zásoba. Precvičenie čísloviek. 

                     –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

                     3.    Rozhovor po telefóne                   Tvorenie telefónnych rozhovorov 

         –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

         3.         1.    Telefónny rozhovor 

                     –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

                     2.    Hra na telefón                               Konverzácia 

         –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

         4.         1.    Blahoţelania a pozdravy              Slovná zásoba 

                     2.    Blahoţelania a pozdravy              Pozdravy pri rôznych príleţitostiach 

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

   V.   1.        1.    Priatelia, ktorí si píšu                   Oslovenie, záver listu 
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                     ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

                     2.    List                                               Rozvíjanie schopností napísať list 

                     ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

4. List 

         ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

          2.        1.    Práca s počítačom                        Slovná zásoba 

                     ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

                     2.    Práca s počítačom                        Opísať počítač a jeho časti 

                     ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

                     3.    Rozvíjanie slov. zásoby               Pomocou počítača napísať list priateľovi 

         ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

          3.        1.    Opakovanie temat. celku        

                     ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

                     2.    Prázdniny                                     Slovná zásoba 

                     ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

                     3.    Ako tráviš prázdniny                    Rozprávanie o prázdninách 

         ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

          4.        1.    Počasie                                         Rozhovor o počasí 

                     ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                     2.   Kam pôjdeš na prázdniny?            Svetadiely, štáty v rozhovore 

                     ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

                     3.    Ako pocestuješ na prázdniny?     Dopravné prostriedky, pouţitie mit, von, nach... 

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
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 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

  VI.    1.        1.    Čo si zoberieš so sebou?             Konštrukcie Was nimmst du mit? 

                      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

                      2.    Ubytovanie na prázdninách        Slovná zásoba, predloţka in. 

                      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

                      3.    Ako trávim čas?                          Slovesá v prítomnom čase 

          ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

           2.        1.    Ako chcem prázdninovať           Rozprávanie o vysnívaných prázdninách 

                      –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

                      2.    Rozhovor o prázdninách             Otázky Wer? Wie? Was? Wohin? 

                      –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

3. Opakovanie temat. celku 

          –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

           3.        1.    Opakovanie a prehlbovanie učiva 

                      –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

2. Opakovanie a prehlbovanie učiva 

3. Opakovanie a prehlbovanie učiva 

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Školský vzdelávací program 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Predmet: Matematika                                                           Vypracoval: Ing. Viera Vrabcová                                                       

 

1. Charakteristika učebného predmetu 

     Matematika má v systéme vzdelávania kľúčové postavenie predovšetkým preto, ţe výrazne 

ovplyvňuje rozvíjanie myslenia ţiakov. 

      „Matematická kompetencia je schopnosť rozvíjať a pouţívať matematické myslenie na riešenie 

rôznych problémov v kaţdodenných 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 pouţívať matematické modely myslenia (logické a priestorové myslenie) 

a prezentácie (vzorce, modely, diagramy, grafy, tabuľky).“ 

2. Ciele učebného predmetu 

     Cieľom matematiky na 2. stupni ZŠ je, aby ţiak získal schopnosť pouţívať matematiku vo svojom 

budúcom ţivote. Matematika má rozvíjať ţiakovo logické a kritické myslenie, schopnosť argumentovať 

a komunikovať a spolupracovať v skupine pri riešení problému. Ţiak by mal spoznať matematiku ako 

súčasť ľudskej kultúry a dôleţitý nástroj pre spoločenský pokrok. 

     Vyučovanie matematiky musí byť vedené snahou umoţniť ţiakom, aby získavali nové vedomosti, 

tvorili jednoduché hypotézy a skúmali ich pravdivosť, vedeli pouţívať 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 pouţívanie matematickej 

symboliky a znázorňovania , schopnosť čítať s porozumením súvislé texty obsahujúce čísla, závislosti 

a vzťahy a nesúvislé texty obsahujúce tabuľky, grafy a diagramy. 

     Ţiak by mal vedieť vyuţívať 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 ţiakov pouţívať prostriedky IKT na vyhľadávanie, spracovanie, 

uloţenie a prezentáciu informácií. Pouţitie vhodného softvéru by malo uľahčiť niektoré namáhavé 

výpočty alebo postupy a umoţniť tak sústredenie sa na podstatu riešeného problému. 

     Matematika na 2. stupni ZŠ má viesť ţiakov k získaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s 

procesom učenia sa, k aktivite na vyučovaní a k racionálnemu a samostatnému učeniu sa. 
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     Má podporiť a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti ţiakov, ako je samostatnosť, 

rozhodnosť, vytrvalosť, húţevnatosť, sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomá sebavýchova  a 

sebavzdelávanie, dôvera vo vlastné schopnosti a moţnosti, systematickosť pri riešení úloh.  

 

3. Vzdelávací obsah predmetu 

 

I. Čísla, premenná a počtové výkony s číslami 

II. Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy 

III. Geometria a meranie 

IV. Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika 

V. Logika, dôvodenie, dôkazy. 

 

     V tematickom okruhu Čísla, premenná a počtové výkony s číslami sa dokončuje vytváranie 

pojmu prirodzeného čísla, desatinného čísla, zlomku a záporných čísel. Ţiak sa oboznamuje s 

algoritmami počtových výkonov v týchto číselných oboroch. Súčasťou tohto okruhu je dlhodobá 

propedeutika premennej, rovníc a nerovníc.  

 

Kompetencie, ktoré má ţiak získať: 

 

 pouţíva prirodzené, celé a racionálne čísla pri opise reálnej situácie 

 číta, zapisuje a porovnáva prirodzené, celé a racionálne čísla, pouţíva, zapisuje a číta vzťah 

rovnosti      a nerovnosti 

 zobrazí čísla na číselnej osi 

 vé výkony 

 zaokrúhľuje čísla, vykonáva odhady a kontroluje správnosť výsledkov počtových výkonov 

 – časť (prirodzeným 

číslom, zlomkom, desatinným číslom, percentom), rieši aplikačné úlohy 
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hodnotu výrazu), 

  rovníc a ich sústav 

 

algebrickom aparáte 

 

     V tematickom okruhu Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy ţiaci objavujú kvantitatívne a 

priestorové vzťahy, zoznámia sa s pojmom premennej veličiny a jej prvotnou reprezentáciou vo forme, 

tabuliek, grafov a diagramov. Skúmanie týchto súvislostí smeruje k zavedeniu  pojmu funkcie. 

 

Kompetencie, ktoré má ţiak získať: 

 

 ňuje chýbajúce údaje na základe 

objaveného pravidla a znázorňuje údaje 

 

sústave 

 ych 

funkcií 

  

  

  

 

     V tematickom okruhu Geometria a meranie sa ţiaci zoznamujú so základnými geometrickými 

útvarmi, skúmajú a objavujú ich vlastnosti. Učia sa zisťovať odhadom, meraním a výpočtom veľkosť 

uhlov, dĺţok, povrchov a objemov. Riešia polohové a metrické úlohy z beţnej reality. Dôleţité miesto 

má rozvoj priestorovej predstavivosti. 
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Kompetencie, ktoré má ţiak získať: 

 

 

v realite ich reprezentáciu; dokáţe špecifikovať ich jednotlivé prvky (telesová uhlopriečka, 

vzťah hrán) 

 načrtnúť, narysovať a zostrojiť základné rovinné útvary, 

pozná ich základné prvky a ich vlastnosti a najdôleţitejšie relácie medzi týmito prvkami a 

ich vlastnosťami 

  

 va a modeluje osovo a stredove súmerné útvary v rovine, manipulatívnou 

činnosťou je ţiak privedený k pochopeniu a osvojeniu jednoduchých geometrických 

transformácií, pozná základné vlastnosti dvojíc súmerných útvarov a vie ich vyuţívať pri 

jednoduchých konštrukciách 

 

a objemu geometrických útvarov 

 

uhlov(susedné, striedavé, doplnkové) pri výpočte vnútorných a vonkajších uhlov rovinných 

útvarov 

 

meraniach. 

 

aparátu 

 

     Ďalšou súčasťou matematického vzdelávania ţiakov 2. stupňa základnej školy je Kombinatorika, 

pravdepodobnosť a štatistika, v ktorej sa ţiaci naučia systematicky vypisovať moţnosti a zisťovať 

ich počet, čítať a tvoriť grafy, diagramy a tabuľky dát, rozumieť beţným pravdepodobnostným a 

štatistickým vyjadreniam. 
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Kompetencie, ktoré má ţiak získať: 

 

  organizáciou 

konkrétnych súborov predmetov podľa zvoleného ľubovoľného a podľa vopred daného 

určitého kritéria 

 

a vypočítať počet moţností výberu 

  

  

 prisúdiť výrokom z blízkeho okolia správnu pravdivostnú hodnotu 

  

 v jednoduchých prípadoch vie rozlíšiť istý a nemoţný jav 

 

     Tematický okruh Logika, dôvodenie, dôkazy sa prelína celým matematickým učivom a rozvíja 

schopnosť ţiakov logicky argumentovať, usudzovať, hľadať chyby v usudzovaní a argumentácii, 

presne sa vyjadrovať a formulovať otázky. 

 

Kompetencie, ktoré má ţiak získať: 

 

● dokáţe kvantifikovať všeobecné výroky a uskutočniť negáciu kvantifikovaných výrokov 

● vie posúdiť jednoznačnosť jednoduchých návodov, vyhlášok a nariadení 

● posúdi správnosť pouţitých spojok „a“, „alebo“, buď alebo“, „ak, tak“ 

● posúdi pravdivosť alebo nepravdivosť matematických výrokov 

● pozná miesto definície, hypotézy a dôkazu v matematických textoch 
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1. Násobenie a delenie v obore do 10 000   

 

Rozvíjajúce ciele 
Obsah (obsahový štandard)  Výstupy (výstupný 

štandard) 

Rozvíjanie pohotového 

počítania spamäti 

v prípadoch, kde 

rýchlosť počítania 

spamäti je väčšia ako pri 

počítaní na kalkulačke. 

Rozvíjanie 

algoritmického myslenia 

ţiakov. 

Násobenie a delenie spamäti mimo obor 

násobilky v obore do 100. Delenie so zvyškom 

v obore do 100. Násobenie a delenie písomne 

jednociferným číslom a v jednoduchých 

prípadoch aj spamäti v obore do 10 000. 

Násobenie a delenie pomocou kalkulačky aj 

dvojciferným číslom. Kontrola správnosti 

výpočtu. Riešenie slovných úloh na násobenie 

a delenie.  

 

Vedieť pohotovo spamäti 

násobiť a deliť v obore do 

100, v jednoduchých 

prípadoch aj vo vyššom 

obore. Poznať a vedieť 

pouţívať algoritmus 

písomného násobenia 

jednociferným 

a dvojciferným číslom. 

Poznať a vedieť pouţívať 

algoritmus písomného 

delenia jednociferným 

číslom aj zo zvyškom. 

  

 

 

2. Vytvorenie oboru prirodzených čísel do a nad milión 

Rozvíjajúce ciele 
Obsah (obsahový štandard)  Výstupy (výstupný 

štandard) 

Ďalšie rozvíjanie 

nazerania ţiakov na 

vzťah reality 

a matematiky 

prostredníctvom lepšej 

orientácie ţiakov medzi 

veľkými číslami. 

Dotvorenie správnej 

interpretácie 

zaokrúhleného čísla.  

Vytvorenie predstavy o veľkých číslach. 

Počítanie po  desaťtisícoch, tisícoch, stovkách. 

Čítanie a písanie prirodzených čísel. Rád 

číslice v zápise prirodzeného čísla, porovnanie, 

usporiadanie, zaokrúhľovanie, zobrazovanie na 

číselnej osi. Vzťahy medzi číslami, susedné 

čísla, párne, nepárne čísla  Rímske číslice. 

Riešenie slovných úloh. 

vedieť čítať, písať, 

znázorňovať, 

zaokrúhľovať, porovnať 

dve prirodzené čísla, 

rozkladať na jednotky 

rôzneho rádu a opačne, 

skladať z jednotiek 

rôzneho rádu dané číslo. 

Vedieť riešiť slovné úlohy 

na porovnávanie dvoch 

čísel.  

 

3. Počtové výkony s prirodzenými číslami 

Rozvíjajúce ciele 
Obsah (obsahový štandard)  Výstupy (výstupný 

štandard) 

Bliţšie zoznámenie sa 

s princípom práce 

kalkulačiek a hlbšie 

zamyslenie sa nad 

Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel spamäti, 

písomne a na kalkulačke (písomne hlavne kvôli 

pochopeniu princípu). Násobenie a delenie 

prirodzených čísel spamäti (v obore do  100, 

Vedieť pohotovo počítať 

spamäti praktického 

hľadiska primerané 

príklady na všetky 
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poradím počtových 

výkonov v kontexte so 

skúmaním  ich 

vlastností 

(komutatívnosť, 

asociatívnosť, 

distributívnosť) a pri ich 

vyuţívaní pre 

racionálnejší postup 

počítania. Rozvíjanie 

schopnosti ţiakov 

odhadnúť výsledok 

počtového výkonu, ako 

metódy skúšky pribliţnej 

presnosti výpočtu. 

mimo obor do 100 s násobkami 10, 100, atď. ), 

písomne dvojcifernými a trojcifernými deliteľmi 

aj so zvyškom. Na kalkulačke všetky prípady 

delenia vrátane delenia so zvyškom. Znaky 

deliteľnosti 2, 3, 5, 10. Sčítanie a odčítanie, 

resp. násobenie a delenie ako navzájom 

opačné operácie, vyuţitie tejto vlastnosti pri 

riešení jednoduchých úloh ako propedeutiku 

riešenia rovníc.  Dohoda o poradí počtových 

výkonov, porovnanie s poradím operácií na 

kalkulačkách pouţívaných ţiakmi. Propedeutika 

počítania s pribliţnými (zaokrúhlenými) číslami. 

 

 

počtové výkony , vrátane 

aj delenia zo zvyškom. 

Vedieť pohotovo počítať 

na kalkulačke. 

 

 

4. Geometria a meranie 

Rozvíjajúce ciele 
Obsah (obsahový štandard)  Výstupy (výstupný 

štandard) 

Získanie skúseností 

s rovinnými 

a priestorovými útvarmi. 

Pociťovanie celého 

útvaru a jeho častí.  

Rozvíjanie schopnosti 

stanovenia polohy. 

Dbať na presnosť pri 

meraniach, úhľadnosť 

pri rysovaniach a na 

rozvíjanie jemnej 

motoriky rúk 

Rovinné útvary trojuholník, štvoruholník a ich 

porovnanie, kruh, kruţnica. Vytváranie 

rovinných útvarov rysovaním kolmíc 

a rovnobeţiek. Meranie dĺţky úsečky, súčet 

a rozdiel dĺţok úsečiek, násobok dĺţky úsečky. 

Obvod trojuholníka , štvorca a obdĺţnika. 

Stavba telies zo stavebnicových kociek na 

základe stanovených podmienok. Zväčšovanie 

a zmenšovanie geometrických tvarov  vo 

štvorcovej sieti. 

 

 

Vytvárať rovinné 

a priestorové útvary 

zodpovedajúce udaným 

podmienkam. 

Spoznať geometrickú 

vlastností a na základe 

toho výber útvaru tejto 

vlastnosti. 

Vedieť odmerať dĺţku 

úsečky s presnosťou na 

milimeter, vzdialenosť na 

metre,  narysovať úsečku 

danej dĺţky. 

Vedieť premieňať 

jednotky dĺţky. 

Vedieť rysovať 

trojuholník, štvoruholník, 

označiť jeho vrcholy 

a strany, kruţnicu, určiť 

jeho polomer a priemer. 

Vedieť rysovať vo 

štvorcovej sieti štvorec 

a obdĺţnik, zväčšovať 

a zmenšovať ich. 

 



 

 67 

5.  Riešenie aplikačných  úloh a úloh  rozvíjajúce špecifické matematické myslenie 

 

Rozvíjajúce ciele 
Obsah (obsahový štandard)  Výstupy (výstupný štandard) 

Rozvíjanie pozorovacej 

a analytickej schopnosti. 

Rozvíjanie štatistického 

a pravdepodobnostného 

nazerania ţiakov 

Zhromaţďovanie, usporiadanie 

a grafické znázornenie údajov.  

Pravdepodobnostné hry, 

pokusy, pozorovania. 

Zisťovanie počtu náhodných 

udalostí pri pokusoch. Riešenie 

nepriamo sformulovaných úloh.  

 

Na konkrétnych príkladoch 

rozoznať istú a nemoţnú 

udalosť 
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Školský vzdelávací program 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Predmet: Informatika                                                           Vypracoval: Ing. Viera Vrabcová                                                        

 

     Informatika je novým predmetom na 2.stupni ZŠ. Je to hlavne z dôvodu narastajúceho významu 

informatiky a splnenia náročných strategických cieľov stanovených v Stratégii informatizácie 

regionálneho školstva Kompetencie v oblasti IKT patria medzi 8 najdôleţitejších kľúčových 

kompetencií definovaných EK v rámci Európskeho referenčného rámca. Úlohou modernej školy je 

pripraviť ţiaka pre informačnú a vzdelanostnú spoločnosť. 

 Tvorba učebných osnov informatiky a informatickej výchovy na 1.stupni prebiehala uţ so 

zreteľom na túto stratégiu v duchu novej koncepcie a prípravy školskej reformy.  

 

 V 5. ročníku bude najobtiaţnejšie zladenie úrovne ţiakov, pretoţe môţu (a určite aj nastanú)  

rozdiely medzi vedomosťami ţiakov. 

 

 

 

Informatika pre 5. ročník, pre žiakov, ktorí neabsolvovali informatickú výchovu 
 
 

cieľ a kľúčové 
kompetencie tematický okruh 

téma, obsahový 
štandard konkrétne príklady metódy príprava učiteľa  

oboznámiť sa s 
ukážkami využitia 
informačných 
a komunikačných 
technológií  v 
bežnom živote a 
v znalostnej 
spoločnosti  

Úvodná hodina, 
Informačná 
spoločnosť 

od mechanizácie 
k informačnej  
spoločnosti 

IKT v bežnom živote (digitálne 
zariadenia v domácnosti, 
mobil...) a v znalostnej 
spoločnosti (architektúra, 
doprava, zdravotníctvo...)  

rozhovor, demonštrácia 
adekvátnosti použitia IKT - 
napr. pri krátkom ozname 

prezentácia 
učiteľa 

 

oboznámiť sa  so 
systémami na 
spracovanie 
údajov – z 
pohľadu ich 
architektúry 
(počítač, prídavné 
zariadenia)  a 
logickej štruktúry  
(operačný 
systém);                     
zvládnuť základnú 
obsluhu počítača: 
prihlásenie sa do 
školskej siete, 
ovládanie 
klávesnice, práca 
s myšou, vedieť 
používať 

Princípy 
fungovania IKT 

softvér/hardvér, 
vstupné a 
výstupné 
zariadenia, 
operačný 
systém, práca s 
výučbovými 
CD/DVD 

demonštrácia hardvéru na 
"rozobranom" PC, v 
pracovnom liste 
dokresľovanie spojení medzi 
jednotlivými vstupnými a 
výstupnými zariadeniami;  
žiaci sa naučia spustiť 
výučbové CD jednolicenčné, 
sieťové, z virtuálnej 
mechaniky. Na CD "Ako veci 
pracujú" vyhľadajú 
informácie o počítači a 
prídavných zariadeniach.  

rozhovor, demonštrácia 
učiteľom, samostatná práca 
žiakov s pracovným listom, 
samostatná práca žiakov s 
počítačom, ústna žiacka 
prezentácia vyhľadaných 
informácií spolužiakom 

pracovný list 
pre žiakov, CD 
na 
demonštráciu 
používania 
jednolicenčných 
CD/DVD, CD 
"Ako veci 
pracujú", 
prístupné 
každému žiakovi  
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výučbové 
programy na 
CD/DVD     

získať základné 
zručnosti 
kreslenia v 
grafickom 
prostredí,                        
vedieť pracovať s 
so súbormi v 
lokálnej sieti  

Informácie 
okolo nás 

oblasti aplikácií 
softvéru,  
grafická 
informácia      

kresba voľnou rukou, 
"abstrakcia" z geometrických 
tvarov, "snehuliak" 
prenášaním častí obrázka, 
"ozdobovanie stromčeka" a 
"darčeky" kopírovaním, 
"portrét" príkazom krivka  

priebežná demonštrácia 
postupov učiteľom cez 
dataprojektor, samostatná 
práca žiakov s jednoduchým 
grafickým editorom 

príprava 
vhodných 
námetov, 
tlačiareň pre 
tlač najlepších 
prác, výstava vo 
vyhradených 
priestoroch 
školy 

 

pozná a dodržiava 
základné zásady 
písania textu, 
ovláda 
jednoduché 
formátovanie, vie 
kombinovať text a 
obrázok 

Informácie 
okolo nás 

textová 
informácia, 
formátovanie 
textu, nadpisy, 
odrážky, obrázky 
v texte 

pozvánka, vizitka, plagát na 
aktuálnu tému: Zdravý 
životný štýl, Ochrana prírody, 
Flóra a fauna regiónu... 

priebežná demonštrácia 
postupov učiteľom cez 
dataprojektor, samostatná 
práca žiakov s textovým 
editorom 

príprava 
vhodných 
námetov, 
tlačiareň pre 
tlač najlepších 
plagátov, 
výstava vo 
vyhradených 
priestoroch 
školy 

 

chápe, ako IKT 
slúži na 
sprostredkovanie 
informácií medzi 
ľuďmi, vie 
využívať IKT na 
vlastné učenie sa, 
rešpektuje 
autorské práva  

Komunikácia 
prostredníctvom 
IKT 

Internet. 
Elektronická 
pošta.                   
História vzniku 
internetu, sieť, 
webová adresa, 
vyhľadávače 
(www.google.sk), 
web v bežnom 
živote,   

Vyhľadávanie stránok pre 
použitie v praxi: stránka školy 
(www.zssok.sk), regiónu 
(www.dubravka.sk), 
www.cp.sk, www.mapy.sk 

priebežná demonštrácia 
postupov učiteľom cez 
dataprojektor, samostatná 
práca žiakov s internetovým 
prehliadačom, samostatná 
práca žiakov na pracovnom 
liste 

kontrola 
funkčnosti 
používaných 
portálov, 
príprava 
pracovného 
listu - otázky 
pre žiakov, na 
ktoré žiaci 
hľadajú 
odpovede na 
internete 

 

http://www.mapy.sk/
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zvládne základné 
IKT nástroje na 
komunikáciu,  

Komunikácia 
prostredníctvom 
IKT 

e-mailová 
adresa,            e-
mailová 
komunikácia 

Registrácia na verejnom 
portáli, poskytujúcom e-
mailové služby, pravidlá pre 
e-mailovú komunikáciu, 
netiketa,  správnou formou 
poslanie správy o 
zaregistrovaní učiteľovi, 
otvorenie a odoslanie prílohy. 
Spracovanie textového 
dokumentu a jeho zaslanie 
učiteľovi emailom 

rozhovor, priebežná 
demonštrácia postupov 
učiteľom cez dataprojektor, 
samostatná práca žiakov pri 
registrácii a prijímaní a 
posielaní správ 

výber a kontrola 
funkčnosti 
používaných 
portálov, 
pracovný list - 
textový 
dokument, 
zaslaný na 
spracovanie 
žiakovi  

 

vedieť o 
nebezpečenstvách 
na internete, 
vedieť, ako 
vznikajú a ako sa 
šíria počítačové 
vírusy, spamy a 
hoaxy, ako sa 
odhaľujú a 
odstraňujú 

Informačná 
spoločnosť 

bezpečnosť na 
internete 

učiteľ sa porozpráva so žiakmi 
o bezpečnom používaní 
internetu, vírusoch, spamoch, 
hoaxoch a ďalej žiaci 
samostatne pracujú s 
internetovou stránkou 
www.bezpecnenainternete.sk 

rozhovor, práca s portálom 
www.hoax.cz, 
www.bezpecnenainternete.sk 

kontrola 
funkčnosti 
používaných 
portálov 

 

rozvíja svoje 
algoritmické 
myslenie :   vie 
zapísať postup 
riešenia, etapy 
riešenia 
problémov, pozná 
programovací 
jazyk, vie používať 
elementárny 
príkaz 

Postupy, 
riešenie 
problémov, 
algoritmické 
myslenie 

algoritmus a 
program  

priamo zadanými základnými 
príkazmi prejdi krajinou, 
nakresli  schody, stôl so 
stoličkami. Nakresli labyrint a 
prejdi nim grafickým perom 

výklad učiteľa, rozhovor, 
samostatná práca žiakov  

pripraviť súbor 
používaných 
príkazov v 
programovacom 
jazyku, pripraviť 
súbor s 
krajinkou, 
ktorou má 
grafické pero 
prejsť 
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Školský vzdelávací program 

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

Predmet: Dejepis            Vypracoval: Mgr. Slavomíra Kubišová, PhDr. Zuzana Hemlíková                                              

 

Charakteristika predmetu  

 Dejepis je samostatným predmetom a spolu s humánnou zloţkou zemepisu a občianskou 

výchovou tvorí vzdelávaciu oblasť spoločenskovedných predmetov. Spolu s nimi predstavuje  jeden 

z významných prostriedkov procesu humanizácie ţiakov. Pomocou vyučovania dejepisu sa ţiaci 

oboznamujú  s  vývojom ľudskej spoločnosti najmä z hľadiska aspektu konajúcich osôb, či skupín ľudí 

a tieţ prostredníctvom pohľadov na dôleţité formy ţivota spoločnosti v jednotlivých historických 

obdobiach. Postupne si osvojujú kultúru spoločenskej komunikácie a  demokratické spôsoby svojho 

konania.  

Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia ţiaka a uchovanie kontinuity 

historickej pamäti v zmysle odovzdávania historickej skúsenosti či uţ z miestnej, regionálnej, 

celoslovenskej, európskej alebo svetovej perspektívy. Ide predovšetkým o postupné poznávanie 

takých historických udalostí, dejov, javov a procesov v priestore a čase, ktoré zásadným spôsobom 

ovplyvnili vývoj slovenskej spoločnosti a premietli sa do obrazu našej prítomnosti. Dejepis na 

základnej škole kladie dôraz najmä na dejiny 19. a 20. storočia, v  ktorých môţeme nájsť z väčšej 

časti korene súčasných spoločenských javov i problémov.  

Vyučovanie dejepisu vedie ţiakov k úcte k vlastnému národu, k rozvíjaniu vlastenectva ako 

súčasti kultivovania ich historického vedomia. Pritom rezonuje i úcta k iným národom a etnikám, 

rovnako tak rešpektuje kultúrne a iné odlišností  ľudí, rôznych skupín a spoločenstiev. Prispieva tak 

k rozvíjaniu hodnotovej škály demokratickej spoločnosti. Rovnako dôleţitosť pripisuje aj 

demokratickým hodnotám európskej civilizácie.  

  

Ciele predmetu  

            Za základnú cieľovú kategóriu výučby dejepisu povaţujeme tvorbu študijných predmetových, 

medzipredmetových kompetencií – spôsobilostí, schopností vyuţívať kvalitu získaných znalostí 

v rôznych poznávacích i praktických situáciách, ktoré umoţnia ţiakom, aby nepristupovali k histórii len 

ako k uzavretej minulosti, ale aj k rozvíjaniu celej škály kompetencií (spôsobilostí) klásť si v aktívnej 

činnosti kognitívne rôznorodé otázky, pomocou ktorých sa cez prizmu prítomnosti pýtajú na minulosť 

a vytvárajú si tak postupne vlastný názor.  

Významným prostriedkom k tomu je súbor primeraných školských historických prameňov (aj 

exemplárne mnohostranných), ktorý sa povaţuje za integrálnu súčasť didaktického systému  výučby 

dejepisu i dejepisných učebníc na základných školách. 
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 Závaţným predpokladom rozvíjania a uplatňovania uvedených cieľových kategórií je 

prekonávať transmisívnu výučbu dejepisu, ktorej podstatou je odovzdávanie poznatkov v hotovej 

podobe prevaţne explikačnými (vysvetľujúcimi) metódami a prostredníctvom frontálnej výučby, 

a v širšej miere aplikovať prístupy, ktoré kladú dôraz na aktívne učenie, na proces hľadania, 

objavovania a konštruovania (vytvárania) poznatkov na základe vlastnej činnosti a skúsenosti 

v interakcii s učiteľom a spoluţiakmi v kooperatívnom učení. 

Základné predmetové  kompetencie (spôsobilosti)  

Ţiaci sa naučia pochopiť a pracovať : 

 s historickým časom 

- zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti chronologicky 

- zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti synchrónne 

- rozpoznať postupne nerovnomernosť historického vývoja 

- vyuţívať 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 ţivota a obţivy 

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 

 

 

Ţiaci  získajú základné informácie ako:  

 vyhľadávať  relevantné informácie 
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- 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 populárnovedeckej literatúry a historickej beletrie 

 

 vyuţívať tieto informácie a verifikovať ich hodnoty 

- vo vyberaní informácií 

- v organizovaní informácií 

- v porovnávaní informácií 

- v rozlišovaní informácií 

- v zaraďovaní informácií. 

- v kritickom zhodnotení rôznych zdrojov informácií 

 

 štruktúrovať výsledky, výstupy a potvrdenia vybraného postupu 

 

                   -     v  zoradení výsledkov rozpoznaní podstatného od nepodstatného  

                    -     integrovaní výsledkov do chronologického a historického rámca 

                   -     vyhodnocovaní správnosti postupu  

                   -     tvorbe súboru vlastných prác 

Uvedený komplex študijných (predmetových) kompetencií (spôsobilostí) sa spresňuje, 

konkretizuje v učebných poţiadavkách v jednotlivých tematických celkoch učebného obsahu v podobe 

systematizovaného výkonového štandardu.  
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5. ročník  

Vzdelávací program z dejepisu je dopracovaný na základe Štátneho vzdelávacieho programu 

na počet hodín 66.  

Cieľ 
Tematický 

celok 

Obsahový štandard 

Výkonový štandard spôsobilosti 

Odpor

účaný 

počet 

hodín 
Téma Pojmy 

Naučiť 

ţiakov 

orientovať sa 

v historicko

m čase  

Od blízkeho 

k 

vzdialeném

u  

Priestor 

a čas  

Dom, byt,  sídlisko, 

dedina, mesto, 

vyšší územný celok, 

Slovensko, 

Európska únia 

Poznámka: 

prepojenie na 

geografiu a 

občiansku výchovu 

Ţiaci vedia.  

– vymenovať  zmeny v mieste 
bydliska, ktoré sa udiali počas ich 
ţivota 

 

12 

Prírodný a 

historický čas  

Ţiaci vedia: 

– rozpoznať čo sa zmenilo a čo sa 
nezmenilo v mieste ich bydliska  

Kategórie 

historického času – 

meniny, narodeniny, 

dátum, letopočet, 

sviatky  

Ţiaci sú schopní:  

– identifikovať rozdiel medzi 
prírodným a historickým časom. 

– zostaviť tabuľku dátumov štátnych, 
cirkevných sviatkov a pamätných 
dní.  

Pamiatky 

v 

priestore 

a čase 

Fotografia – 

obrazová 

spomienka, rodinný 

album, rodostrom 

Ţiaci vedia: 

– zaradiť letopočty do príslušného 
storočia.  

– z ľubovoľného storočia vybrať 
správny letopočet.  

– rozlíšiť dátum a letopočet.   

– zakresliť na časovú priamku 
významné údaje zo ţivota svojej 
rodiny.  

– rozpoznať pojmy pred Kr. a po 
Kristovi/pred naším letopočtom a 
po našom letopočte.  

– vytvoriť jednoduchú časovú 
priamku.  

Historické pramene 

( písomné, 

obrazové, hmotné ) 

múzeum, kniţnica, 

archív 

Ţiaci sú schopní : 

– pochopiť pojem generácia v 
rodinnom kontexte na príklade 
starých rodičov, rodičov.  

– zostaviť rodostrom svojej rodiny.  

– napísať krátky príbeh zo ţivota 
svojej rodiny.  

– poloţiť adekvátne otázky súvisiace 
s fotografiami   

– zaznamenať rozprávanie starých 
rodičov, rodičov o minulosti svojho 
rodiska.  
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    Ţiaci sú schopní :  

– poznať historickú udalosť, 
osobnosť, ktorú pripomína pomník, 
pamätník, pamätná tabuľa v 
mieste, kde ţijú.  

– identifikovať najstarší hrob na 
cintoríne.  

– poznať jednotlivé druhy 
historických prameňov.  

– rozpoznať rozdiel medzi múzeom a 
archívom.  

– usporiadať širšiu škálu historických 
obrázkov a objektov.  

– vymenovať hlavné body z jedného 
prameňa na základe otázok 
učiteľa. 

– pouţívať rozširujúcu sa škálu 
pojmov v závislosti od témy. 

– zhodnotiť význam rodinného 
albumu pre ţivot rodiny 

 

Minulosť 

našej 

školy 

Školská kronika Ţiaci sa naučia:  

– zaznamenávať rozprávanie starých 
rodičov o škole z čias ich mladosti.  

– pátrať po starých školských 
zošitoch a  učebniciach,  

 

Naučiť 

ţiakov 

orientovať sa 

na 

historických 

mapách 

Človek v 

premenách 

priestoru a 

času 

Priestor 

na mape 

Dejepisná mapa 

glóbus 

Ţiaci sa naučia :  

– orientovať sa na dejepisnej mape 

– čítať dejepisnú mapu 
rozpoznať rozdiel medzi mapou  a 
glóbusom 

– uviesť príčiny sťahovania ľudí  v 
minulosti i prítomnosti. 

– vysvetliť pojem kolonizácia 

– zostaviť tabuľku najdôleţitejších 
dopravných prostriedkov v 
chronologickej postupnosti. 

– porovnať spôsoby dopravy v 
minulosti i prítomnosti. 

– rozpoznať vplyv dopravných 
prostriedkov na ţivotné prostredie 
svojho regiónu. 

– charakterizovať ţivot roľníkov v 
minulosti. 

– vysvetliť oddelenie remeselníkov  
od roľníkov. 

– zhodnotiť význam špecializácie 
remeselnej výroby. 

– vysvetliť príslovie: „remeslo má 
zlaté dno.“ 

– nakresliť znak, ktorý výstiţne 
charakterizuje zamestnanie   
remeselníka. 

– nájsť rozdiely medzi výmenným a 
peňaţným obchodom 

– vystihnúť rozdiely medzi prírodnou  
a umelou energiou. 

– uviesť príklady vyuţívania  prírody 
v prospech človeka. 

– zdôvodniť príčiny neustáleho 
hľadania nových zdrojov energie. 

– vymenovať vynálezy,  ktoré 
pomohli človeku vyuţiť  energiu vo 
svoj  prospech. 

– uviesť príklad zneuţívania prírody 

 

Človek v 

pohybe 

Sťahovanie národov 

Ako si 

človek 

zmenšov

al svet  

Stretanie kultúr 

Kolonizácia 

Vysťahovalectvo 

Spôsob 

obţivy 

človeka 

Roľník 

Remeselník 

Obchodník 

Človek 

vládca 

prírody ? 

Prírodná energia  

Umelá energia  

Práca 

detí v 

minulosti 

a 

prítomno

sti 

Detská práca 

Poznámka: 

prepojenie na 

geografiu a 

občiansku výchovu 
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človekom. 

– uviesť najčastejšie druhy detskej   
práce. 

– zaujať stanovisko k problému 
detskej práce. 

– zaujať postoj k tvrdeniu, ţe  
dospelí v niektorých krajinách 
zneuţívali a i naďalej zneuţívajú 
prácu detí vo svoj prospech. 

Naučiť 

ţiakov 

význam 

komunikácie 

medzi ľuďmi 

Človek 

a komuniká

cia 

Pamäť 

ľudstva 

Jazyk,  
písmo, rukopis, 
kniha, 
noviny 
rozhlas, televízia 
internet 
e-mail 
náboţenstvo  
legendy 
mýty 
 
povesti (región ) 

Ţiaci vedia: 

– zhodnotiť význam vynálezu písma 

– vymenovať najstaršie druhy  
slovanského písma. 

– vymenovať druhy písem z  
minulosti. 

– rozpoznať príbeh z minulosti  
svojho regiónu z povesti. 

– uviesť prostriedky dorozumievania 
medzi ľuďmi v minulosti. 

–  uvieť druhy moderných 
masovokomunikačných 
prostriedkov. 

– identifikovať rozdiely medzi 
rukopisom a tlačenou knihou 

– zhodnotiať význam vynálezu  
kníhtlače. 

12 

 vojna Ţiaci sú schopní :  

– uviesť dôsledky vojen pre  človeka 
a prostredie, v ktorom ţije. 

– zdôvodniť  stálu prítomnosť vojen v 
minulosti i prítomnosti. 

– zostaviť správu o vojenskom 
konflikte v súčasnosti. 

 

mier 

víťazi – porazení  
 
Poznámka: 
prepojenie na 
geografiu , 
občiansku výchovu 
a slovenský jazyk 

 

Rozširujúce učivo 

Tematické celky  

1. Prečo sa učíme dejepis  ( minulosť – prítomnosť – budúcnosť, dejiny – dejepis,  

                                               historik – pátrač, školské historické pramene, 

                                               periodizácia dejín, historické medzníky ).  

2. Kolobeh sviatočných dní ( narodeniny, meniny človeka, význam zvykov a tradícií,  

                                               štátne a iné sviatky a významné dni,  Vianoce, Veľká noc,  

                                               ľudový folklór ( spevy, tance, zvyky, obyčaje ).  

3. Prírodné a historické pamätihodnosti môjho rodiska ( doliny, rieky, jazerá, parky,  

                                               chránené územia významné stavby: kostol, kaštieľ, zámok,  

                                               hrad, kniţnica, múzeum, galéria, pamätné tabule, významné  

                                               osobnosti).   
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4. Najznámejšie hrady a zámky Slovenska ( Bratislavský, Spišský, Bojnický, ...) 

5. Hrady a zámky našej oblasti (ruiny, prestavané hrady, sprístupnené verejnosti) 

6. Muránsky hrad (história, povesti, ...) 

7. Obce (Muráň, Mur. Dlhá Lúka, Muránska Lehota, Predná Hora, Revúca) 

8. Prvé slovenské gymnázium (história, významné osobnosti, exkurzia) 
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Školský vzdelávací program 

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

Predmet: Geografia                                                     Vypracoval: PhDr. Zuzana Hemlíková                                                

 

Charakteristika predmetu  

     Učebný predmet geografia rozvíja u ţiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja 

obsah predmetu. Ţiaci pochopia význam poznania zákonitostí Zeme: Uvedomia si, ţe dokonalé 

pochopenie princípov existencie Zeme im pomôţe ju vyuţívať a chrániť. Kompetencie, ktoré ţiaci 

prehlbujú štúdiom geografie, umoţňujú im spoznávať krajinu, zákonitosti jej usporiadania, moţnosti 

optimálneho vyuţitia a ochrany krajiny človekom.  

     Obsah geografie sa sústreďuje aj na väzby prírody a ľudskej spoločnosti. Vzhľadom na nárast 

problémov, vyplývajúcich z aktivít človeka a ich dopadu na prírodné prostredie i na spoločnosť, ţiaci 

získajú aj skúsenosti ako reagovať na zmeny v priestore, pochopiť ich a v budúcnosti riešiť. 

     Základnou geografickou kompetenciou je práca s mapou. Vedieť pracovať s mapou, čítať ju, 

analyzovať obsah mapy a interpretovať ho, orientovať sa podľa mapy, vedieť zhotoviť jednoduchý 

náčrt okolia a i. Túto základnú kompetenciu podporujú i záujmy ţiakov, nielen o svoje okolie, ich 

moţnosť cestovať, pracovať s internetom a i. 

     Spoznávanie Zeme je základnou podmienkou jej ochrany. Kaţdé miesto na Zemi je iné, líši sa 

podnebím, rastlinstvom, ţivočíšstvom, obyvateľmi a ich výtvormi. Obyvateľstvo v rôznych častiach 

sveta sa líši nielen jazykom ale aj svojou kultúrou či spôsobom ţivota. Poznanie týchto charakteristík 

a ich pochopenie vedie k porozumeniu predovšetkým vzájomných väzieb v krajine. Posúdiť 

postavenie Slovenska v porovnaní s ostatnými štátmi, ako ďalej zmeniť súčasný stav a pričiniť sa 

o rozvoj Slovenska a jeho regiónov tieţ patria do geografického poznávania. Námety, čo môţe kaţdý 

ţiak urobiť pre svoje mesto, svoj región, sú súčasťou praktického geografického výstupu potrebného 

pre beţný ţivot.  

 

Ciele predmetu v prepojení na kľúčové kompetencie  

     Geografia rozvíja súbor kľúčových kompetencií, ktoré majú prevaţne priestorový a integrujúci 

charakter. Povaţuje sa za ne súbor vedomostí, zručností a schopností, ktoré vie ţiak správne 

skombinovať a tak porozumieť, interpretovať a prakticky vyuţívať danosti krajiny. Patria medzi ne:  

 

 Pouţívať a vedieť interpretovať mapy rôzneho druhu (automapy, mapy na internete, turistické 

mapy, tematické mapy a i.).  
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 Práca s informáciami o krajine ako časti Zeme (aj Zeme ako celku). Ich praktické vyuţitie 

v beţnom ţivote a schopnosť vyhľadať a pouţiť ich pre praktické potreby (textové a dátové 

zdroje v tlačenej či digitálnej podobe). 

 Získané poznatky systemizovať do oblastí fyzickej a humánnej geografie.  

Poznatky fyzickej geografie sú u oblasti prírodných  charakteristík Zeme. Získané informácie 

vyuţije ţiak  pri správnom pochopení vzniku a vývoji hlavných povrchových tvarov, pri  

porovnávaní a vyuţívaní nerovností zemského povrchu napríklad i turistike, ale aj pri  

rozhodovaní umiestňovaní aktivít v rozvoji regiónov – dopravných sietí, prípadne ťaţbe 

nerastných surovín.  Poznať vplyv a účinok vnútorných  a vonkajších síl, ktoré pôsobia na 

povrch Zeme umoţnia ľuďom chrániť sa pred ţivelnými pohromami. To isté platí aj pri poznaní 

zákonitostí počasia v rôznych podnebných oblastiach sveta.    

V oblasti humánnej geografie vyučovanie sa zameriava na človeka na Zemi, na premeny ,  

ktorými ovplyvnil krajinu Porozumieť premenám v krajine, ktoré podmieňuje človek (vrátane 

kultúrnych aspektov). Zhodnotiť perspektívy rozvoja pre budúcnosť (vývoj počtu obyvateľstva, 

rozvoja sídel, hospodárstva a i.).  

 Pri vyučovaní geografie sa veľký dôraz kladie na literatúru ako zdroj, nielen učebnice ale ja 

odborné a populárno-vedecké časopisy, ktoré prinášajú aktuálne informácie Podporujeme tým 

potrebu čítania u ţiakov, správne porozumenie prečítaného a spracovanie a interpretáciu. 

Prvotné rozvíjanie čítania a interpretácie obrázkov, fotografií, grafov, tabuliek, prierezov, 

schém a diagramov povaţujem za základné  vyjadrovacie  prostriedky geografie.  

 V obsahu geografie sa snaţíme o integráciu a súborný pohľad na poznatky získané 

v spoločenských či prírodovedných disciplínach (história, biológia, geológia, fyzika, chémia, 

sociológia, filozofia). Vytvoriť ich prepojenie tak, aby vznikol komplexný obraz o regiónoch 

v rôznych častiach sveta. V novom zameraní geografie, kladieme väčší dôraz na kultúru 

a charakteristiku kultúrnych prejavov ľudí v rôznych častiach sveta, preto prinášame aj väčšie 

prepojenie s hudobnou a výtvarnou výchovou.   

 Rozvíjanie podnikateľských zručností ţiaci  získajú spracúvaním projektov. Ţiaci sa naučia 

riadiť projekty, ako sú napr. modelové cestovné kancelárie, projekty na inventarizáciu 

predpokladov rozvoja regiónov a pod.  

 Kultúrne kompetencie rozšíriť prostredníctvom poznania rôznych kultúr na celom svete. 

Geografia učí váţiť si iné kultúry pri zachovaní vlastnej identity, venuje sa ľudovej kultúre 

a kultúrnym tradíciám. Kultúrne pamiatky sú súčasťou obsahu regionálnej geografie.  

 Schopnosti a zručnosti získané štúdiom geografie vyuţiť pri oddychových aktivitách 

(cestovaní, rekreácii a i.).  
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Obsah vzdelávania  

     Hlavné témy, pokiaľ to ich charakter umoţňuje, sú interpretované cez regióny. Bázou 

geografického vzdelávania je regionálna geografia, pričom poznatky z fyzickej a humánnej geografie 

sú zaradené priamo v regióne – krajine – kontinente či v oceáne, kde sa vyskytujú, čiţe sú 

dominantné. Primeraná kombinácia všeobecných a konkrétnych regionálnych tém podnieti na 

kvalitnejšie sprostredkovanie a osvojenie geografických poznatkov, ktoré moţno sumarizovať do 

okruhov (hlavných tém): 

 

Zem ako planéta vo vesmíre 

     Získať poznatky o Zemi, tvare a jej pohyboch a uvedomiť si vplyv slnečnej energie ako základnej 

podmienky pre ţivot ľudí. Riešiť problémové úlohy, vysvetliť zmeny v prírode počas roka, súvislosti 

vzniku podnebných a rastlinných pásiem s rozdielnym mnoţstvom dopadajúceho slnečného ţiarenia, 

ktoré je ovplyvnené tvarom Zeme.  

 

Priestor na Zemi a jeho zobrazovanie  

     Pouţívať mapy pri orientácii v teréne (turistické mapy, automapy, plány miest, tematické mapy) 

Vedieť sa orientovať na mapách – získavať a aplikovať z nich údaje v beţnom ţivote. Pouţívať mapy 

pri získavaní informácií o danej lokalite. Vedieť nájsť mapu na internete a orientovať sa v nej, získavať 

informácie z dát.  

 

Vzťah medzi zloţkami krajiny 

     Vedieť vysvetliť prírodný charakter jednotlivých oblastí na Zemi, pochopiť fungovanie zloţiek 

krajiny v danej oblasti, porozumieť odlišnostiam krajiny a tomu prispôsobiť svoj ţivot. V tejto téme sa 

maximálne uplatňuje systémový prístup a príčinno-následné vzťahy. Vplyv podnebia na povrch, na 

rastlinstvo a ţivočíšstvo, význam vody (činnosť rieky, jazerá a i.).  

 

Vzťah medzi krajinou a človekom  

     Posúdiť ţivot človeka v priestore, tvorený vzájomnými vzťahmi medzi prírodou a spoločnosťou. 

Podmieňuje ho znalosť podmienok, ktoré príroda dáva človeku a ovplyvňuje ho. Zároveň uvedomenie 

si človeka, do akej miery môţe vyuţívať prírodu, aby preţil. Vznik chránených území, národných 

parkov. Vyuţívanie prírodných zdrojov človekom.  
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Ľudia na Zemi a vzťahy medzi ľuďmi 

     Zhodnotiť rozmiestnenie obyvateľstva na Zemi, podmienky v jednotlivých častiach Zeme a ich 

vhodnosť pre ţivot človeka, vzájomné ovplyvňovanie starých a nových kultúr, existenciu rôznych kultúr 

vedľa seba. Vzbudiť snahu zaujímať sa o kultúru ľudí ţijúcich v rôznych oblastiach sveta, porozumieť 

jej a akceptovať hodnoty iných kultúr pri zachovaní svojej vlastnej identity ako predpoklad kvalitného 

reagovania na moţné spolupráce.  

 

Regióny Zeme 

     Komplexne hodnotiť regióny z hľadiska ich prírodných a kultúrnych a i. charakteristík, moţností 

rozvoja, poznať miestny región, moţnosti jeho rozvoja, byť schopný prispieť k rozvoju miestneho 

regiónu. 

 

Rozdelenie obsahu do ročníkov v základnej škole  

 

     V 5. ročníku sú obsahom štúdia geografie základné zákonitosti, ktoré sú interpretované v praktickej 

rovine a poskytované motivačným spôsobom. Základné témy sú vybrané na princípe  

     Obsah učiva v ročníkoch 6. – 9. sa opiera o spoznávanie jednotlivých regiónov Zeme systémom od 

najvzdialenejších oblastí po najbliţšie (nadväzuje na základy geografických poznatkov z vlastivedy). 

V úvode kaţdého ročníka sú vstupné praktické témy, ktoré napomáhajú porozumieť vybranej 

problematike. Kaţdý z regiónov je rozdelený na tri vzájomne previazané organické súčasti: 

 

A) Základné informácie o regióne v kontexte planéty Zem.  

B) Objavovanie prírodných a človekom vytvorených osobitostí regiónu a ich porovnanie so 

Slovenskom (miestnou krajinou) 

C) Environmentálne súvislosti spestrené zaujímavosťami o regióne  
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Tematický celok  Téma  Všeobecné 
fyzicko- 
geografické 
a humánno-
geografické 
javy   

Konkrétne príklady 
geografických javov  
v regiónoch   

Objavovanie Zeme a 

vesmíru  

 

Tvar Zeme. Zem ako 

planéta vo vesmíre. Cesty 

do vesmíru a na Mesiac 

Slnečná 

sústava, 

planéty 

v slnečnej 

sústave, 

Mesiac, 

vesmír 

 

 

 
Cesty objaviteľov do 

rôznych častí sveta.  

Svetadiely, 

oceány, moria, 

prielivy, 

pohoria  

Cesta K. Kolumba, prvá 

plavba okolo Zem, 

plavba Jamesa Cooka  

objavenie Austrálie, 

polárnych oblastí, 

dobytie najvyššieho 

vrchu, objavenie starých 

civilizácií a pod.  K. 

Kolumbus, F. 

Magalhães, E. Hillary, R. 

Amundsen, J. Piccard 

a D. Walsh, J. Cook). 

 

Mapa a glóbus  

 
Glóbus, zemská os, póly, 
svetové strany, zemské 
pologule, rovnobeţky, 
poludníky, určovanie 
geografickej polohy ( bez 
stupňov)  

Čas na Zemi, časové 
pásma.  

Mapa, grafická mierka 

(nezavádzať číselnú mierku) a 

meranie vzdialeností na mape, 

legenda mapy Automapy, 

mapy na internete, GPS, 

tematické mapy  

 Vychádzka do okolia 

školy – pouţitie mapy. 
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Projekt – celoročný – 

prezentácia na konci 

školského roka  

  prezentácia najkrajších 

miest na Zemi. Projekt 

bude celoročný a bude 

sa týkať získavania 

informácii o miestach na 

rôznych častiach zeme, 

ktoré vytvorila príroda 

alebo človek a patria 

medzi svetové 

naj...Prostredníctvom 

týchto naj... miest sa 

ţiaci naučia princípy 

geografického javu. 

Cestujeme po Zemi 

 

   

Ako vytvorila 

príroda najkrajšie 

miesta na Zemi  

 

Pohoria, vznik 

pohoria, vznik  

zemetrasenie, 

sopečná činnosť a i.)  

Kaňony, vodopády, 

jazerá (činnosť vody 

– riek, ľadovca) 

Skalné mestá, púšte 

(činnosť vetra)  

Daţďové lesy 

a polárne kraje 

(podnebie, 

rastlinstvo, 

ţivočíšstvo, pôdy) 

 

 

Vznik pohoria, 

vznik kaňonu, 

činnosť rieky, 

činnosť vetra, 

činnosť 

ľadovca  

Himaláje, Alpy, Tatry, 

Zemertasenia v  juţnej 

Ázii 

Grand Canyon  - tvorba 

kaňonu riekou Colorado 

Niagarské vodopády 

Angelov vodopád, 

Iguacu, Viktóriine 

vodopády 

Amazonsky daţďový 

prales 

  

Najkrajšie miesta na 

Zemi, ktoré vytvoril 

človek 

Mestá a dediny (ako ţijú 
ľudia na rôznych miestach 
Zeme) 

Kultúrne a technické stavby 
– (príklad chrámy, 
pyrarmídy,)   

Pamiatky UNESCO  

Sídla na Zemi  

Pamiatky 

UNESCO 

Paríţ, New York, Mexico 

City  

Tadţ Mahal, Eifelova 

veţa, Opera v Sydney, 

pyramídy, Veľký čínsky 

múr 
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Vzdelávací štandard  

PLANÉTA ZEM  

Témy  Obsahový štandard  Výkonový štandard  Spôsobilosti  

ZEM VO VESMÍRE  

 

Planéta Zem,  

slnečná sústava,  

tvar Zeme, glóbus,  

obeh Zeme okolo 

Slnka,  

rotácia Zeme okolo osi,  

dôsledky rotácie 

a obehu. 

Opísať tvar Zeme podľa 

glóbusu. 

Predviesť s glóbusom 

rotáciu Zeme okolo osi 

a obeh Zeme okolo 

Slnka. 

Vysvetliť príčiny 

striedania dňa a noci a 

ako to súvisí s otáčaním 

Zeme okolo osi. 

Poznať čas otočenia 

Zeme okolo osi a obehu 

okolo Slnka.  

 

ZEM NA GLÓBUSE, 

ZEM NA MAPE,  

PRÁCA S MAPOU,  

ČÍTANIE MAPY, 

GEOGRAFICKÉ 

INFORMÁCIE, 

ZDROJE ÚDAJOV  

Zemská os, severný 

pól, juţný pól,  

rovník, severná 

pologuľa, juţná 

pologuľa, 

geografická sieť 

súradníc,  

rovnobeţky, poludníky,  

nultý poludník, 

dátumová hranica, 

obratník Raka, 

obratník Kozoroţca, 

severný polárny kruh, 

juţný polárny kruh,  

východná a západná 

pologuľa, 

svetové strany, 

geografická poloha, 

geografické súradnice. 

Orientácia na mape,  

čítanie mapy, 

získavanie údajov 

z mapy, zakresľovanie 

údajov do mapy.  

Na glóbuse určiť zemskú 

os, severný pól, juţný 

pól.  

Schematicky zakresliť 

zemeguľu, vyznačiť na 

nej severný pól, juţný pól 

a zemskú os. 

Znázorniť obeh Zeme 

okolo Slnka pomocou 

glóbusu a podľa nákresu 

Určiť svetové strany na 

mape a v teréne. 

Zdôvodniť vytvorenie 

geografickej siete 

a opísať ju. 

Vysvetliť pojmy rovník, 

poludník a pouţívať ich 

pri práci s mapou 

a glóbusom.  

Na nákrese pomenovať 

časti Zeme: severná 

pologuľa, juţná pologuľa, 

západná pologuľa, 

východná pologuľa. 

Na glóbuse opísať 

priebeh rovnobeţiek, 

Čítať základné údaje 

z mapy. 

Opísať, čo zobrazuje mapa 

podľa jej legendy 

v rôznych mierkach.  

Do obrázka, ktorý 

predstavuje zemeguľu, 

dokresliť zemskú os 

a vyznačiť určené 

poludníky a rovnobeţky. 

Farebne vyznačiť nultý 

poludník, rovník. 

Vedieť čítať a interpretovať 

údaje z máp, plánov 

a iných zdrojov. 
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Legenda mapy – 

symboly, znaky.  

Mierka mapy – 

grafická, číselná 

(vzdialenosti na mape). 

poludníkov, rovníka, 

polárnych kruhov, 

obratníkov, nultého 

poludníka. Opísať 

geografickú sieť. 

Určiť polohu ľubovoľného 

miesta na mape 

geografickými 

súradnicami. 

  

POVRCH ZEME – 

OCEÁNY A SVETADIELY, 

ROZLOŢENIE OCEÁNOV 

A  SVETADIELOV NA  

ZEMI 

Oceány – Tichý oceán, 

Atlantický oceán, 

Indický oceán, Severný 

ľadový oceán. 

Svetadiely – Európa, 

Ázia, Afrika, Amerika, 

Austrália, Antarktída.  

Porovnať povrch Zeme 

v jednotlivých častiach 

(pologuliach), vymenovať 

a ukázať na mape 

a glóbuse oceány, 

svetadiely. 

 

 

CESTY OBJAVITEĽOV 

RÔZNYCH ČASTÍ SVETA 

  Diskutovať o cestách 

objaviteľov objaviteľov 

rôznych častí Zeme 

 

 

SVETADIELY 

Témy  Obsahový štandard  Výkonový štandard  Spôsobilosti  

POLOHA  Určiť na mape polohu 
vybratého regiónu 
geografickými súradnicami 
(vzhľadom za základné 
rovnobeţky a poludníky) 

 

ČLENITOSŤ 

POBREŢIA  

Ostrovy, polostrovy, 

zálivy, prieplavy, prielivy, 

súostrovia  

 

Určiť rozdiel medzi ostrovom 

a polostrovom. 

Ukázať na mape ostrovy, 

polostrovy, moria, zálivy, 

prielivy, prieplavy.  

Vysvetliť rozdiel medzi 

prielivom a prieplavom.  

 

POVRCH: POHORIA, 

NÍŢINY, KOTLINY,  

SOPEČNÁ ČINNOSŤ, 

ZEMETRASENIA  

Pohoria, níţiny, náhorné 
plošiny, sopky, panvy, 
priekopové prepadliny.  

 

Odlíšiť níţiny a vysočiny. 

Určiť na mape vybraté 

povrchové celky. Opísať ich 

polohu. Orientovať sa bez 

problémov na mape.  

Uviesť príklady 

ţivelných pohrôm 

vo svete 

a diskutovať 

o moţnostiach 

predchádzať im.   
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Poznať názvy najvyšších 

vrchov pohorí, vedieť ich 

porovnať podľa výšky. 

Porozprávať zaujímavosti 

o nástrahách vysokých 

pohorí.  

Určiť na mape sopečné 

oblasti, najvyššie poloţenú 

náhornú plošinu na svete, 

najvyššie pohorie na svete, 

oblasti zemetrasení. Opísať 

ich výnimočnosť. 

Vysvetliť, ako vzniká 

sopečná činnosť, 

zemetrasenie na základe 

pohybu zemských krýh. 

Určiť na mape sopečný pás 

a ktoré oblasti sveta sú 

najviac ohrozené.  

PODNEBIE 

PODNEBNÉ PÁSMA 

PODNEBNÉ ČINITELE 

ROZMANITOSŤ 

PODNEBIA 

V RÔZNYCH 

ČASTIACH SVETA  

Podnebné pásma – 

studené polárne, mierne, 

(subtropické), tropické.  

Na podnebie vplýva – 

geografická poloha, vetry, 

morské prúdy, 

vzdialenosť od oceána, 

nadmorská výška.  

Monzúny, pasáty, sneţná 

čiara.  

 

Tematické mapy – 

podnebie, klimatické 

diagramy,  

zisťovanie údajov 

z tematických tabuliek. 

 

Určiť a ukázať na mape 

rozloţenie podnebných 

pásiem v jednotlivých 

oblastiach sveta podľa 

geografickej šírky. 

Zdôvodniť pásmovitosť 

podnebia v súvislosti 

s mnoţstvom slnečného 

ţiarenia dopadajúceho na 

rôzne miesta na Zemi.  

Porovnať pôsobenie, ako 

ovplyvňuje geografická šírka, 

vzdialenosť od oceána, 

nadmorská výška, morské 

prúdy na podnebie 

jednotlivých svetadielov 

alebo ich časti.  

Určiť na mape monzúnové 

oblasti a opísať význam 

monzúnových daţďov pre 

spoločnosť aj hrozby 

povodní. 

Porovnať nadmorskú výšku 

sneţnej čiary na rôznych 

miestach na svete. 

Zdôvodniť rozdiely. 

Vedieť čítať 

klimatické diagramy 

 

 Opísať podľa mapy 

(a poznatkov 

z rôznych zdrojov) 

podnebie rôznych 

miest na svete, 

napríklad Aljaška, 

Florida, západné 

pobreţie Ameriky, 

východné pobreţie 

Austrálie a pod. 

. 
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Zdôvodniť prečo sa na 

vrchole vysokých pohorí 

nachádza sneh, hoci leţia 

v blízkosti rovníka, porovnať 

s oblasťou v Škandinávskych 

vrchoch.  

 

VODSTVO 

 

Volga, Dunaj, Rýn, Pád, 

Odra, Tiber, Temţa, 

Seina, Ţenevské jazero, 

Balaton, Ladoţské jazero. 

Murray, Darling, Eyrovo 

jazero.  

Morské prúdy – 

Labradorský, 

Severoatlantický 

(Golfský), Peruánsky 

(Humboldtov), Kuro-Šio. 

Určiť na mape toky riek, 
polohu jazier, a vodopádov.  
Vysvetliť vznik morských 
prúdov a ich vplyv na 
podnebie priľahlých pevnín. 
Porovnať vplyv 
Labradorského, Golfského a 
Peruánskeho prúdu.  
Odlíšiť teplé morské prúdy a 
studené morské prúdy. 
Charakterizovať obeh vody v 
prírode 
Vysvetliť činnosť riek na 
príkladoch (doliny riek, 
jaskyne, meandre, mŕtve 
ramená, delta). 
Porovnať činnosť riek 
a činnosť ľadovca (tvar 
dolín). Vznik ľadovcových 
jazier. 
Charakterizovať a na 
príkladoch uviesť rôzne typy 
jazier (sopečné, ľadovcové, 
tektonické, hradené). 

 

RASTLINSTVO A 

ŢIVOČÍŠSTVO  

Typy krajín na Zemi – 

príčiny pásmovitosti.  

 

Tundra, ihličnaté lesy, 

listnaté lesy, prérie, stepi, 

pampy, savana, 

stredozemné kroviny, 

daţďový les 

 

Národné parky – 

Yellowstonský, 

Yossemitský, Serengeti, 

Krugerov národný park, 

Veľká útesová bariéra, 

Sagarmatha, Tatranský 

národný park 

Určiť podľa mapy rozloţenie 
typov krajín (rastlinných a 
ţivočíšnych pásiem) na Zemi 
v rôznych oblastiach sveta.  

Vysvetliť ako súvisí 

rozloţenie rastlinných 

a ţivočíšnych pásiem 

s podnebnými pásmami. 

Opísať zásahy človeka do 

prírody v minulosti 

a v súčasnosti. Rozdeliť na 

kladné a záporné príklady. 

Opísať polohu národných 
parkov  

 

Diskutovať  ktoré 
zvieratá sú 
chránené 
v národných 
parkoch a aké 
problémy sú 
spojené s ochranou 
zvierat. 

Uviesť činnosti, 
ktoré spôsobujú 
narúšanie 
prírodného 
prostredia 
jednotlivých 
svetadielov a 
navrhnúť niektoré 
moţnosti zlepšenia 
tohto stavu  

OBYVATEĽSTVO 

A SÍDLA  

Rozmiestnenie 

obyvateľstva.  

Charakterizovať 

rozmiestnenie obyvateľstva 
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Hustota obyvateľstva. 

 

Štruktúra obyvateľstva 

(rasová, náboţenská, 

veková, podľa pohlavia). 

  

Mesto, vidiecke sídlo. 

 

Určovanie miest na Zemi 

geografickými 

súradnicami. 

 

Veľkosť miest.  

 

Urbanizácia. 

 

Pôvodní obyvatelia, 

miešanie kultúr.  

na jednotlivých svetadieloch  

 

Určiť oblasti husto osídlené 

a riedko osídlené a uviesť 

dôvody ich osídlenia (na 

príkladoch Amazonská 

níţina, východné pobreţie 

USA, oblasť Mexického 

zálivu, východné pobreţie 

Austrálie, severné pobreţie 

Afriky). 

 

Určiť polohu ľubovoľných 

miest na Zemi podľa mapy - 

geografickými súradnicami.  

 

Na obrysovej mape 

pomenovať všetky štáty 

Európy a ich hlavné mestá 

a vybraté štáty Zeme a ich 

hlavné mestá.  

 

Opísať ţivot pôvodných 

obyvateľov a ich vzťah 

k prisťahovalcom. 

 

Na politickej mape určiť 

polohu vybraných štátov 

a ich hlavných miest. 

 

Vysvetliť, ako prírodné 

pomery ovplyvňujú ţivot 

obyvateľstva, napríklad 

v oázach, vo vysoko 

poloţených oblastiach Ánd, 

tropickom pralese v Brazílii 

a i.  

 

 

Poznať históriu osídľovania 

Ameriky, Afriky, Austrálie, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskutovať 

o moţnostiach 

spoznávania 

jednotlivých kultúr 

navzájom  

 

 

 

Pripraviť 
prezentáciu 
o ţivote ľudí 
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Ázie, 

Opísať civilizácie, ktoré ţili 

na pôvodom území – 

Mayovia, Inkovia, Aztékovia, 

Eskimáci, austrálski 

domorodci.  

 

Vedieť odlíšiť štruktúru 

obyvateľstva vybraných 

regiónov Zeme (opísať ich 

pomocou grafov). 

 

v extrémnych 
prírodných 
podmienkach  

 

Na základe 

odborných článkov, 

médií, internetu 

porovnať na akej 

úrovni ţili staré 

civilizácie 

v jednotlivých 

častiach Zeme a 

ktoré objavy sme 

od nich prevzali.  

 

Podľa novín, 

časopisov si 

pripraviť stručné 

informácie 

o konfliktoch 

v jednotlivých 

častiach Zeme -

povedať aj svoj 

názor na 

prezentáciu 

v médiách, či je 

objektívna a na 

základe akých 

znakov  

AKTIVITY ČLOVEKA  Hospodárstvo – ťaţba 

nerastných surovín, 

poľnohospodárstvo, 

priemysel, doprava, 

sluţby, obchod  

 

Cestovný ruch (exkurzia, 

exkurzná trasa)  

Stručne charakterizovať 

najvýznamnejšie 

hospodárske aktivity človeka 

a odlíšiť ich. 

 

Ukázať na mape 

hospodársky najvyspelejšie 

regióny Zeme. 

 

Charakterizovať dopravu 

v jednotlivých regiónoch 

Zeme. 

 

Vymenovať a určiť na mape 

oblasti vhodné pre cestovný 

Navrhnúť trasu 

výletu po 

zaujímavých 

miestach.  

 

Vytvoriť návrh 

exkurznej trasy po 

Európe so 

zastávkami 

v zaujímavých 

častiach Európy. 

 

Určiť moţnosti 

vyuţitia jednotlivých 

oblastí a miest 

v Európe na rozvoj 

cestovného ruchu.  
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ruch. 

 

Cestovný ruch (prímorské 

oblasti Stredozemného 

mora, horské oblasti Álp, 

kultúrnohistorické strediská). 

 

Uviesť, v ktorých štátoch sa 

nachádzajú známe stavby 

alebo kultúrne pamiatky. 

 

 

 

Na príklade 

modelového 

regiónu vytvoriť 

podrobnú 

charakteristiku 

regiónu 

 

 

Kurzívou vytlačené pojmy znamenajú, ţe s nimi ţiak pracuje s mapou  

 

Učebné zdroje:  

Učebnica, 

Odborné časopisy: National geographic, 

                                      GEO, 

                                      Ľudia a zem 

 

Hodnotenie:  

Hodnotiť sa budú ústne odpovede, písomné testy,  

Produkt v 1. ročníku: mapa tvarov zemského povrchu 
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Školský vzdelávací program 

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

Predmet: Občianska náuka                                         Vypracoval: PhDr. Zuzana Hemlíková                                                

 

Charakteristika predmetu  

     Predmet prispieva k orientácii ţiakov v rodinnom a školskom prostredí. Vedie ich 

k poznávaniu svojej obce, regiónu, vlasti a  Európskej únie. Umoţňuje ţiakom pochopiť seba samých 

a pomáha im v ich socializačnom procese. Učí ich demokraticky myslieť a konať, poznávať svoje 

práva a povinnosti a obhajovať práva druhých. Poskytuje ţiakom základné vedomosti z oblasti štátu 

a práva a vedie ich k aktívnej občianskej angaţovanosti a umoţňuje im pochopiť ekonomický ţivot 

spoločnosti. 

 

Ciele učebného predmetu 

     Predmet sa cieľmi spolupodieľa na utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií tým, ţe vedie ţiaka 

k: 

 podpore vedomia jedinečnosti a neopakovateľnosti kaţdého človeka v spoločnosti,  

 utváraniu vedomia vlastnej identity a identity druhých ľudí,  

 realistickému sebapoznávaniu a sebahodnoteniu,  

 akceptovaniu vlastnej osobnosti a osobnosti druhých ľudí, 

 aktívnemu občianstvu a osobnej angaţovanosti, uvedomovaniu si práv a povinností, 

rešpektovaniu základných princípov demokracie a tolerancie,  

 vytváraniu pozitívnych vzťahov k opačnému pohlaviu v prostredí školy a mimo školy,  

 rozpoznávaniu stereotypných názorov na postavenie muţa a ţeny,  

 získaniu základných vedomostí o ekonomickom fungovaní spoločnosti, 

 uplatňovaniu vhodných komunikačných prostriedkov k vyjadrovaniu vlastných myšlienok, 

citov, názorov a postojov,  

 k obhajovaniu vlastných postojov a k primeranému obhajovaniu svojich práv, 

 vytváraniu schopnosti vyuţívať ako zdroj informácií rôzne verbálne a neverbálne texty 

spoločenského a spoločenskovedného charakteru,  

 rešpektovaniu a uplatňovaniu mravných princípov a pravidiel spoločenského spolunaţívania a 

prebratiu zodpovednosti za vlastné názory, správanie sa a dôsledky konania. 

 

Obsah 

     Predmet veku primerane oboznamuje ţiakov s vybranými poznatkami z oblasti sociológie, 

psychológie, politológie, práva a ekonómie, ktoré ich vedú k poznávaniu seba a iných, k chápaniu 

personálnych, interpersonálnych, sociálnoprávnych a ekonomických vzťahov medzi jednotlivcov 

a spoločnosťou. Podieľa sa na mravnom, občianskom a intelektuálnom rozvoji ţiakov. 
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Tematický celok:  

Moja rodina 

Obsah 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Poslanie a funkcie rodiny Funkcie rodiny Chápe význam rodiny pre človeka 

a spoločnosť 

Vzťahy v rodine, roly členov rodiny Princípy, na ktorých fungujú vzťahy 

v rodine 

- Vie rozlíšiť pozitíva a negatíva 
v rodinných vzťahoch 

- Chápe zmysel pozícií 
jednotlivých členov pre 
fungovanie rodiny 

Normy a pravidlá,  

práva a povinnosti členov rodiny 

- Pravidlá platné v rodine 
- Práva a povinnosti rodičov 

a detí 
 

- Chápe význam pravidiel 
v rodine 

- Chápe spätosť práva 
a povinností 

- Vie ochraňovať svoje práva 
a plní si svoje povinnosti 

História mojej rodiny, zvyky 

a tradície 

- Rodinná genéza 2 generácií 
dozadu 

- Rodostrom 
- Zvyky a tradície rodiny 

(Vianoce, Veľká noc...) 

- Získa úctu a hrdosť na svoju 
rodinu, tradície a zvyky 

- Pochopí spätosť prítomnosti 
s minulosťou 

- Vie rozlíšiť v čom sú si rodiny 
podobné a v čom sú originálne 

Komunikácia v rodine - Verbálna komunikácia 
- Neverbálne komunikácia 
- Jednosmerná komunikácia 
- Základné komunikačné 

techniky 

- Chápe dôleţitosť komunikácie 
medzi členmi rodiny pre ich 
harmonický ţivot 

- Začne uplatňovať 
komunikačné techniky 

- Vie obhajovať, zdôvodňovať 
svoj názor a rešpektovať názor 
ostatných 

- Prejavuje úctu k názorom 
rodičov 

Krízy v rodine - Dôvody, ktoré vedú ku 
krízam v rodine: rozvod 
rodičov, choroba v rodine 

- Neúplná rodina 

- Identifikuje príčiny rodinných 
kríz 

- Chápe potrebu preberať rolu 
neprítomného člena rodiny 

- Vie prejaviť cit spolupatričnosti  

Problémy rodinného ţivota a ich 

riešenie 

- Typológia záťaţových situácií 
- Problémy rodinného ţivota 
- Spôsoby riešenia 

- Vie pomenovať záťaţové 
situácie a vygenerovať 
základné problémy rodinného 
ţivota 

- Vie: vyjednávať, zdôvodňovať 
svoje riešenia, aktívne 
počúvať, robiť kompromisy, 
prijímať rozhodnutie 

 

Zdravý spôsob ţivota - Ţivotné štýly 
- Stres 
- Relaxačné techniky 
- Zdravý ţivotný štýl: zdravá 

ţivotospráva, pravidlá 
duševnej hygieny 

- Porovnáva jednotlivé ţivotné 
štýly 

- Vie identifikovať stres a naučí 
sa techniky na jeho odbúranie 

- Uplatní základy zdravej výţivy 
- Odolá módnym trendom 

v ţivotospráve 
- Uplatňuje pravidlá duševnej 

hygieny vo svojom rodinnom 
ţivote 
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Zdravý spôsob ţivota - Spôsoby trávenia voľného času 
- Spoločné voľnočasové aktivity 
- Individuálne voľnočasové 

aktivity (turistika, šport, kultúra, 
starostlivosť o domáce 
zvieratá...) 

- Vie rozlíšiť vhodné a nevhodné 
spôsoby trávenia voľného času 

- Vysvetlí, prečo je pre rozvoj 
jeho osobnosti dôleţité spoločné 
trávenie voľného času 

Voľný čas v mojej rodine - Voľný čas v rodine 
- Spôsoby trávenia voľného času 

v rodinách 

- Naučí sa prispôsobovať 
ostatným členom rodiny 

- Formuje si pocit spolupatričnosti 

Naši príbuzní, priatelia, susedia - Širšia rodina 
- Medziľudské vzťahy 
- Priateľstvo 
- Pomoc a podpora 

- Vie vymenovať členov svojej 
širšej rodiny 

- Na príkladoch uvedie ako 
fungujú vzťahy v širšej rodine, 
susedské vzťahy 

- Vie určiť čím sa vzájomne 
obohacujú a ako si pomáhajú 

-  

Generačné problémy v rodine - Viacgeneračné rodiny 
- Problémy spolunaţívania vo 

viacgeneračných rodinách 

- Vie  vysvetliť pojem 
viacgeneračnej rodiny 

- Zdôvodni potrebu vzájomnej 
starostlivosti rodičov, detí, 
starých rodičov 

- V kaţdodennom ţivote chápe 
a pomáha starým rodičom 

Dokumenty a Zákon o rodine - Dohovor o právach dieťaťa 
- Zákon o rodine 

- Vie pracovať s dokumentom 
a zákonom 

- Pozná svoje práva a povinnosti 
zo zákona 

- Osobne sa angaţuje proti 
porušovaniu práv detí 

- Vie, ţe vzťahy v rodine upravuje 
Zákon o rodine 

 

Tematicky celok:  

Moja škola  

Obsah 

  

Trieda ako sociálna skupina - Princípy fungovania triedneho 
kolektívu 

- Postavenie jednotlivcov 
v skupine a ich vzťahy 

- Sociálne roly 
- Socializácia 

- Vysvetlí príčiny pozícií 
jednotlivých ţiakov (aj seba) 
v triednom kolektíve 

- Vie vymenovať základné roly 
ţiakov v triede a zaradiť ţiakov 
do nich 

- Vie vysvetliť, čo je socializácia 
a prečo je pre jednotlivca 
dôleţitá 

- Objasní podstatu problémov vo 
vzťahu 

Individualizmus – osobnosti v našej 

triede 

- Osobnosť: pozitívna, 
negatívna 

- Vodca, vodcovský typ 
(charakteristické znaky) 

- Súperenie, súťaţivosť 

- Vie rozlíšiť negatívne 
a pozitívne osobnosti triedy 

- Objasní význam pozitívnych 
vzorov (pozitívnych vodcov 
osobnosti) pre ţivot triedy 

- Odhalí manipuláciu zo strany 
spoluţiaka a odolá jej 

- Uvedie príklady súťaţivosti 
v pozitívnom aj v negatívnom 
zmysle 

Kolektivizmus – spolupráca v našej 

triede 

- Pravidlá spolupráce 
- Kompromis 
- Riešenie konfliktov 

- Pozná a riadi sa pravidlami 
spolupráce pri činnostiach 
triedneho kolektívu 

- Je ochotný robiť kompromisy 
- Pozná základné spôsoby 
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riešenia konfliktov a uplatňuje 
ich v ţivote triedy 

Sebahodnotenie a hodnotenie 

ţiakov triedy 

- Rovnosť 
- Rovnakosť 
- Predsudok 
- Sebapoznanie, 

sebahodnotenie 
- Poznanie a hodnotenie iných 

- Vie rozlíšiť pojmy rovnosť 
a rovnakosť 

- Chápe pojem predsudok, na 
príkladoch uvedie, čo môţu 
predsudky spôsobiť 

- Pozná svoje pozitíva a negatíva 
- Vie určiť pozitíva aj negatíva 

spoluţiakov bez uráţania 

Komunikácia v triede - Vzájomné pôsobenie členov 
kolektívu 

- Druţní spoluţiaci 
- Ţiaci s problémami pri 

nadväzovaní sociálnych 
vzťahov 

- Rozozná odlišnosti jednotlivcov 
v procese vytvárania sociálnych 
vzťahov 

- Je ochotný pomôcť spoluţiakom 
s problémami pri nadväzovaní 
kontaktov, pri socializácii 

Práva a povinnosti ţiakov v triede – 

triedna samospráva 

- Dokument: práva a povinnosti 
ţiakov v konkrétnej triede 

- Vytvorenie a činnosť triednej 
samosprávy 

- Zúčastní sa na tvorbe práv 
a povinností ţiakov triedy 
(aktívna spolupráca) 

- Vyuţije moţnosť ovplyvniť 
ţivot vo svojej triede 

- Rozvíja zodpovednosť za seba 
a iných 

Práva a povinnosti ţiakov v škole – 

školská samospráva 

- Dokument: práva a povinnosti 
ţiakov na ZŠ 

- Vytvorenie a činnosť ţiackeho 
parlamentu (školskej ţiackej 
samosprávy) 

- Pozná svoje práva 
a povinnosti v škole 

- Vie, kto ho zastupuje 
v školskom parlamente a ako 
obhajuje jeho práva 

 

Mimovyučovacia a mimoškolská 

činnosť 

- Mimovyučovacie aktivity 
v škole 

- Záujmové útvary v škole 
- Aktívne vyuţívanie voľného 

času (mimoškolská činnosť) 

- Zapája sa do mimoškolských 
aktivít 

- Pozná, ktoré záujmové útvary 
pracujú v škole a začlení sa do 
niektorého z nich 

- Uvedie moţnosti 
mimoškolského vyuţívania 
voľného času 

Naša škola - História, úspechy ţiakov 
- Bývalí pedagógovia 
- Osobnosti školy 
- Symbolika školy (logo, hymna) 

- Vie uviesť úspechy osobností 
pedagógov a históriu svojej 
školy 

- Pozná jej symboliku 
- Rozvíja pocit hrdosti, 

spolupatričnosti, posilňuje 
snahu reprezentovať školu 

Naša pani učiteľka - Osobnosť učiteľa 
- Pracovné štýly učiteľa 

- Vie uviesť základné typy 
osobnosti učiteľa 

- Pozná základné pracovné štýly 
učiteľa 

- Rozvíja kritické myslenie, 
schopnosť vyjadriť svoj názor 
bez uráţania 

Čím by som chcel byť - Povolanie 
- Zamestnanie 
- Rodinné tradície v povolaniach 

- Vysvetlí na príkladoch pojmy 
povolanie, zamestnanie 

- Uvedomí si svoj záujem o isté 
povolanie a vplyv rodiny na 
svoju budúcu pracovnú 
orientáciu 

Vzdelávanie ako hodnota - Systém hodnôt 
- Hodnoty detí školského veku 
- Vzdelanie v systéme hodnôt 

detí školského veku 

- Vie uviesť najdôleţitejšie 
hodnoty vo svojom ţivote 

- Vysvetlí, prečo má vzdelanie 
práve také miesto v jeho 
hodnotovom systéme 

- Toleruje hodnoty spoluţiakov 

Celoţivotné vzdelávanie - Celoţivotné vzdelávanie - Chápe pojem a prijíma 
myšlienku celoţivotného 
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vzdelávania ako predpokladu 
pre svoje budúce uplatnenie sa 
v práci 

Školský systém u nás - Typy a stupne škôl 
- Školské zariadenia 

- Rozlišuje typy stredných škôl 
- Vie vymenovať niektoré školské 

zariadenia 
- Pozná moţnosti ďalšieho 

vzdelávania u nás 

Školský systém v Európe - Typy a stupne škôl vo 
vybraných štátoch EÚ 
(kritériá výberu: Projekt 
Comenius) 

- Povinná školská dochádzka 

- Porovná typy a stupne škôl 
u nás a v niektorých štátoch EÚ 

- Rozlišuje dĺţku trvania povinnej 
školskej dochádzky u nás 
a v štátoch EÚ 

Ţivot ţiaka základnej školy u nás – 

v zahraničí, v meste – na dedine 

- Reţim dňa 
- Výchova, vyučovanie 
- Voľnočasové aktivity 

- Porovnáva ţivot ţiaka SR – 
zahraničie, mesto – dedina 

- Hľadá podobnosti a odlišnosti 
- Rozvíja kritické myslenie, 

vyjadruje svoj názor 
a zdôvodňuje ho 

Škola budúcnosti - Spôsoby učenia a vyučovania 
v budúcnosti 

- Postavenie ţiaka a učiteľa 
v budúcnosti 

- Obsah vzdelávania 
v budúcnosti 

- Rozvíja tvorivosť, fantáziu 
- Prejaví aj zmysel pre realitu 
- Vie vyjadriť a obhájiť svoju 

predstavu 

 

     Ţiaci počas školského roka vypracujú 2 projekty. V tematickom celku Moja rodina ţiaci vypracujú 

individuálne projekty na tému Zdravý ţivotný štýl v (mojej)rodine a v tematickom celku Moja škola 

môţu ţiaci formou tímovej práce vypracovať projekt Galéria osobností našej školy „Boli tu pred nami“.  
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Školský vzdelávací program 

Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty 

Predmet: Etická výchova                                            Vypracoval: PhDr. Zuzana Hemlíková                                                

 

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 záţitkovým učením účinne podporuje 

pochopenie a interiorizáciu (zvnútornenie) mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, 

ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre ţivot 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 odráţa 

v morálnych postojoch a v regulácii správania ţiakov. 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 je vychovať osobnosť, ktorá: 

 má svoju vlastnú identitu, je sama sebou a pritom táto identita zahŕňa v sebe aj prosociálnosť, 

 má pozitívny vzťah k ţivotu a ľuďom spojený so zdravou kritickosťou, 

 jej správanie je určované osobným presvedčením a interiorizovanými etickými normami, 

vyplývajúcimi z univerzálnej solidarity a spravodlivosti, a preto je do istej miery nezávislá od 

tlaku spoločnosti, 

 má zrelý morálny úsudok opierajúci sa o zovšeobecnené zásady, preto je schopná správne 

reagovať aj v neočakávaných a zloţitých situáciách, 

 charakterizuje ju spojenie správneho myslenia a správneho konania, 

 koná v súlade so svojimi zásadami, ale aj s citovou zaangaţovanosťou - súlad medzi 

emóciami a chcením – nekoná len z povinnosti a bez nadšenia s pocitom sebaľútosti, 

 prijíma iných v ich rozdielnosti, akceptuje ich názory a je ochotná na prijateľný kompromis, 

ktorý ale nie je v rozpore so všeľudskými hodnotami, 

 je ochotná a schopná spolupracovať a iniciovať spoluprácu. 
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Obsah etickej výchovy je orientovaný na atribúty, ktoré treba v dieťati rozvíjať, aby sme dosiahli 

výchovné ciele. Tieto atribúty sa premietajú v tematických celkoch učebných  osnov. Ide o tzv. desať 

základných tém a šesť aplikačných tém: 

 

1. otvorená komunikácia 

2. dôstojnosť ľudskej osoby, sebaúcta, pozitívne hodnotenie seba 

3. pozitívne hodnotenie iných 

4. tvorivosť a iniciatíva 

5. vyjadrovanie citov 

6. empatia 

7. asertivita 

8. reálne a zobrazené vzory 

9. prosociálne správanie – pomoc, darovanie, delenie sa, spolupráca, priateľstvo 

10. komplexná prosociálnosť 

11. etika – hľadanie koreňov prosociálneho správania 

12. etika a ekonomické hodnoty 

13. etika a náboţenstvá – tolerancia a úcta 

14. rodina, v ktorej ţijem 

15. výchova k manţelstvu a rodičovstvu 

16. ochrana prírody a ţivotného prostredia. 

 

 Cieľom etickej výchovy ako povinne voliteľného predmetu na II. stupni základných škôl    

      je 

 poskytnúť ţiakom impulzy a pozitívne skúsenosti, ktoré podporujú základnú dôveru, 

autonómiu a iniciatívu 

 umoţniť im osvojiť si základné komunikačné zručnosti, základné úkony spoločenského 

správania, učiť ich pozitívne hodnotiť seba aj druhých, tvorivo riešiť kaţdodenné situácie v 

medziľudských vzťahoch 

 vysvetliť ţiakom pojmy empatia, asertivita, spolupráca a prosociálne (sociálne 

pozitívne) správanie 

 umoţniť ţiakom osvojiť si ďalšie sociálne zručnosti, napr. vyjadrovanie citov, empatie, 

asertívne správanie 

 umoţniť ţiakom osvojiť si základné postoje, ktoré podmieňujú kultivované dospievanie, učiť 

ich poznávať sám seba, objavovať svoju identitu, rozvíjať sebaoceňovanie 

 spoznávať a osvojovať si práva a povinnosti v rodine, učiť sa kultivovane prejaviť svoj názor, 

postupne preberať zodpovednosť za svoje rozhodnutia, zároveň však rešpektovať rodičov a 

viesť s nimi konštruktívny dialóg 
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 umoţniť ţiakom uvedomiť si svoju sexuálnu identitu, chápať pozitívne hodnoty priateľstva, 

lásky, manţelstva a rodiny, uvedomiť si riziká spojené s predčasným sexuálnym ţivotom 

zdôvodniť základné mravné normy, zaujať správny postoj k otázkam súvisiacim so sexualitou  

 rozvíjať u ţiakov pozitívny postoj k postihnutým, chorým, a iným skupinám obyvateľstva, ktoré 

potrebujú pomoc a porozumenie 

 vysvetliť ţiakom základné pojmy súvisiace s voľbou ţivotných cieľov, svetonázorom, 

náboţenstvom, etickými hodnotami a normami 

 umoţniť ţiakom pochopiť základné etické problémy súvisiace s ekonomickými hodnotami, 

pravdou a dobrým menom 

 vysvetliť ţiakom základné pojmy súvisiace s ochranou prírody a ţivotného prostredia 

 učiť ţiakov rešpektovať ľudí s inými názormi, zároveň však ostať sám sebou; formulovať svoje 

ţivotné ciele, byť odolný voči nevhodným ponukám, ostať slobodný od závislostí, ktoré 

znehodnocujú a ohrozujú náš ţivot 

 rozvíjať u ţiakov povedomie vlastnej dôstojnosti a hodnoty ľudskej bytosti, v tomto zmysle byť 

schopný kriticky hodnotiť masmediálne vplyvy, vychovať kritického diváka. 

    

 

 

Ciele Tematický celok  Obsahový 

štandard 

Výkonový štandard 

           témy Socio-afektívny Konatívny 

 

Osvojenie  

základných 

sociálno-

komunikačných 

zručností  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otvorená komunikácia 
Úrovne komunikácie, verbálna 

a neverbálna komunikácia, pozdrav, 

otázka, poďakovanie, ospravedlnenie, 

prejavenie úcty voči iným 

v komunikácii, komunikačné šumy, 

chyby a prekážky. 

  

 

 

 

 

Poznanie a pozitívne 

hodnotenie seba 

Sebapoznanie, sebahodnotenie, 

 

 

-vie vymenovať 

druhy komunikácie 

a jej úrovne 

- vie vysvetliť 

pojem otvorená 

komunikácia 

 

 

 

 

 

 

- rozumie a vie 

 

 

- uvedomuje si 

príčiny 

komunikačných 

šumov a vníma 

miesto 

komunikačných 

prekážok pri 

nedorozumeniach 

 

 

 

 

 

- uvedomuje si 

dôležitosť poznania 

 

 

- dobre zvláda základné 
komunikačné zručnosti – 

predstavenie sa, 

pozdrav, poďakovanie, 
prosbu, ospravedlnenie 

sa - 

-v komunikácii 

badať 

odstraňovanie 

komunikačných 

šumov 

 

 

 

 

 

 

 

- badať snahu o väčšie 
sebapoznanie 
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Osvojenie si 

zručností 

pozitívneho  

hodnotenia seba aj 

druhých 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osvojenie 

tvorivého riešenia  

každodenných  

situácií v 

medziľudských 

vzťahoch 

  

 

 

sebaúcta, sebaovládanie, poznanie 

svojich silných a slabých stránok, 

povedomie vlastnej hodnoty, 

elementy formujúce sebaúctu 

v školskom veku (rodina, škola, 

vrstovníci, zovňajšok, úspech, vzťahy, 

záujmy...). 

  

 

 

 

 

Poznanie a pozitívne 

hodnotenie druhých 

Pozitívne hodnotenie druhých v 

bežných podmienkach, pozitívne 

hodnotenie najbližších (rodina, 

kamaráti, učitelia...) hľadanie 

dôvodov pre pozitívne hodnotenie 

iných, ich verbálne vyjadrenie, 

prípadne písomné vyjadrenie pozitív 

iných, reflexia nad dobrom, ktoré od 

iných prijímame. Úcta k postihnutým, 

starým, chorým a pod. 

  

 

 

Tvorivosť v medziľudských 

vzťahoch, iniciatíva 

Rozvíjanie základnej tvorivosti, 

objavovanie darov prostredníctvom 

širokej ponuky pre ľudskú tvorivosť 

(pohybová, výtvarná, imitačná, 

literárne, prosociálna...) radosť 

z tvorivosti, tvorivosť a iniciatíva 

v medziľudských vzťahoch (čo 

môžem urobiť pre mojich 

spolužiakov, pre našu triedu, pre 

rodinu, pre ľudí v núdzi...). 

 

  

 

vysvetliť pojmy 

sebaúcta a 

sebaovládanie 

- vie pomenovať 

prvky podporujúce 

sebaúctu u žiaka 

 

 

 

 

 

- vie vysvetliť 

dôležitosť 

pozitívneho 

hodnotenia druhých 

v medziľudských 

vzťahoch 

 

 

 

 

 

 

 

 

- vie vysvetliť aké 

má miesto tvorivosť 

v medziľudských 

vzťahoch 

- vie vymenovať 

znaky  tvorivého 

človeka  

 

 

 

 

svojich silných 

a slabých stránok 

- pozná elementy 

formujúce jeho 

sebaúctu 

 

 

 

 

 

 

- chápe zmysel 

pozitívneho 

hodnotenia druhých 

- učí sa vidieť 

problémy 

postihnutých, starých 

a chorých a objavuje 

ich dary 

 

 

 

 

 

 

- rozumie, že 

tvorivosť je potrebná 

nielen pre vedu 

a umenie, ale aj pre 

vytváranie 

medziľudských 

vzťahov 

 

 

 

 

a rozvíjanie pozitívneho 

hodnotenie seba 

- v správaní badať väčšie 

sebaovládanie 

 

 

 

 

 

 

 

- je schopný 

verbalizovať 

pozitívne 

hodnotenie druhých 

v bežných 

podmienkach  

- vie ohodnotiť dobro 

u iných i v podmienkach 
záťaže – u postihnutých, 

starých, chorých 

 

 

 

 

 

 

- pri robení dobra je 

iniciatívny a 

tvorivý 

- vedieť si vážiť 

dobro poskytnuté 

iným človekom 
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Osvojenie 

základných 

pojmov súvisiacich 

s ochranou prírody 

a životného 

prostredia 

  

 

 

Etické aspekty ochrany 

prírody 

Vnímanie prírody, obdiv a úcta ku 

všetkým formám života, dôležitosť 

ochrany prírody z hľadiska 

prosociálnosti (úcta k tým, čo prídu do 

prírody po nás, či už o týždeň, alebo 

o sto rokov...) ekologická etika z 

pohľadu žiaka (zber odpadu, 

neznečisťovať okolie, šetriť prírodu 

konkrétnou citlivosťou v bežných 

životných situáciách –tečúci 

vodovodný kohútik, zbytočne zažaté 

svetlo). 

  

 

 

 

-vie vysvetliť 

súvislosti medzi 

ľudskou činnosťou 

a životným 

prostredím  

– vie uviesť príklady 

ekologickej etiky 

(šetrenie energie, 

ochrana prírody) 

 

 

 

- cíti sa súčasťou 

prírody a chce jej 

pomôcť 

- vnima svoje 

možnosti pre ochranu 

životného prostredia 

 

 

- podľa svojich 

možností a výziev, 

ktoré ponúka daný 

región ,chráni 

prírodu a životné 

prostredie 
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Školský vzdelávací program 

Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty 

Predmet: Náboţenská výchova                          Vypracoval: Ing. Mgr. Zuzana Kováčiková                                        

 

Charakteristika 5. ročníka 

     V tomto ročníku sa zaoberáme Svätým písmom Starého zákona. Ţiaci sa oboznámia 

s najdôleţitejšími udalosťami a postavami starozákonných dejín. Na základe preberaných príbehov im 

budú poskytnuté tieţ vhodné mravné ponaučenia pre ich osobnostný rast, upevnenie vzťahu s Bohom 

a správne formovanie vzťahov s ľuďmi. 

 

Časovo – tematický plán 

Predmet: Náboţenská výchova                                         Školský rok: 2008/2009 

Počet hodín: 1                                                                     Vyučujúci: Ing. Mgr. Z. Kováčiková 

Ročník: 5. 

 

September 

1. Úvodná hodina – opakovanie. 

2. Biblia. 

3. Prvé stránky Sv. písma – stvorenie sveta. 

4. Stvorenie človeka. 

Október 

5. Manţelstvo. 

6. Pád prvých ľudí. 

7. Boh povoláva Abrama. 

8. Najťaţšia skúška Abraháma. 

9. Sviatok všetkých svätých, pamiatka zosnulých. 

November 

10. Izák a jeho synovia. 

11. Jakub v Boţej škole. 

12. Jozefova vernosť v skúškach. 

13. Jozefovo víťazstvo 

December 
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14. Nepoškvrnené počatie Panny Márie. 

15. Vtelenie Boţieho Syna. 

16. Vianoce. 

Január 

17. Povolanie Mojţiša. 

18. Noc odchodu z Egypta – Veľká noc. 

19. Putovanie púšťou. 

20. Desatoro. 

Február 

21. Jozue – nástupca Mojţiša. 

22. Opakovanie učiva. 

23. Sudcovia. 

24. Rút. 

Marec 

25. Samuel. 

26. Šaul a Dávid. 

27. Dávidov hriech a ľútosť. 

Apríl 

28. Jeţišovo utrpenie a smrť. 

29. Veľká noc. 

30. Šalamún. 

31. Šalamún stavia chrám. 

Máj 

32. Opakovanie učiva. 

33. Prorok Eliáš. 

34. Zajatie Izraelitov ako dôsledok ich nevernosti. 

35. Prorok Daniel. 

Jún 

36. Návrat z babylonského zajatia. 

37. Prorok Jonáš. 

38. Príchod Spasiteľa. 

 

 

A: Náučné ciele. 

B: Výchovné ciele. 
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2. Biblia 

A: Definovať, čo je Sväté písmo, jeho autorstvo, vedieť ho odlíšiť od iných kníh.  

Rozdelenie kníh Sv. písma. 

B: Úcta k Svätému písmu a túţba čítať ho. 

 

3. Prvé stránky Svätého písma – stvorenie sveta 

A: Uvedomiť si, ţe Boh je pôvodcom všetkého stvorenstva. Porovnanie biblickej správy o stvorení 

s vedeckými teóriami vzniku vesmíru. 

B: Úcta k Bohu – Stvoriteľovi. 

 

4. Stvorenie človeka 

A: Uvedomiť si, ţe človek pochádza od Boha, je stvorený na Boţiu podobu a je od neho závislý. 

Je povolaný pracovať vo svete a spolupracovať s Bohom Stvoriteľom. 

B: Chápať, ţe všetci ľudia sú si pred Bohom rovní a treba si ich váţiť. 

 

5. Manţelstvo 

A: Pôvodcom manţelstva je Boh. Muţ a ţena sa majú vzájomne dopĺňať. Vlastnosti manţelstva. 

B: Osvojiť si dôstojný pohľad na vzťah muţa a ţeny a manţelstvo. 

 

6. Pád  prvých ľudí 

A: Biblická správa o hriechu našich prarodičov. Strata priateľstva s Bohom. Prenášanie dedičného 

hriechu na kaţdého človeka. Dejiny ľudstva sú poznačené hriechom. Prísľub Spasiteľa. 

B: Vedieť rozlišovať dobro a zlo. Mať odpor voči hriechu. 

 

7. Boh povoláva Abrama 

A: Prostredie, v ktorom ţil Abram. Abramovo načúvanie Boţieho hlasu, uverenie Bohu a poslušnosť 

Boţej vôli. 
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B: Učiť sa dôverovať Bohu a plniť jeho vôľu. Poukázať na dobrá, ktoré človek dosiahne cez dôveru a 

poslušnosť voči Bohu. 

 

8. Najťaţšia skúška Abraháma 

A: Boţí prísľub, ţe z Abrama urobí veľký národ a zmena jeho mena. Príbeh o obetovaní Izáka, 

zapamätať si, ţe Boh neţiadal ľudské obety. 

B: Pochopiť, ţe hoci je niečo ľudsky nemoţné, Bohu nič nie je nemoţné a je verný vo svojich 

prisľúbeniach. Boh skúša našu vieru a poslušnosť neraz v bolestných udalostiach; skúškami sa naša 

viera upevňuje. 

 

9. Sviatok všetkých svätých, pamiatka zosnulých 

A: Osvojiť si základy eschatológie. Nesmrteľnosť ľudskej duše, nebo, peklo, očistec. Udalosti konca 

ľudských dejín. 

B: Modliť sa za duše v očistci, naučiť sa modlitbu Odpočinutie večné… 

 

10. Izák a jeho synovia 

A: Príbeh Ezaua a Jakuba. Jakub získal podvodne prvorodenstvo od svojho brata. Vysvetliť, aký 

význam malo otcovské poţehnanie. 

B: Uvedomiť si, ţe za hriech nasleduje Boţí trest. Usilovať sa o dobré vzťahy so súrodencami. 

 

11. Jakub v Boţej škole 

A: Boh vedie a vychováva Jakuba. Zostáva verný svojim prísľubom napriek ľudským pokleskom. 

B: Uvedomiť si, ţe Boh odpúšťa kajúcemu hriešnikovi. Byť mu vďačný za odpustenie. Jedine s Boţou 

pomocou sa môţeme zmeniť v lepších ľudí. 

12. Jozefova vernosť v skúškach 

A: Nenávisť Jakubových – Izraelových synov voči ich bratovi Jozefovi, ťaţkosti, ktoré musel pretrpieť. 

Jozef nezanevrel na Boha, ale ešte vrúcnejšie sa k nemu utiekal. 

B: Pochopiť, ţe Boh má s kaţdým človekom dôleţitý plán a postará sa o tých, ktorí mu dôverujú. 

13. Jozefovo víťazstvo 

A: Príbeh o tom, ako sa Jakubova rodina dostala do Egypta. Poukázať na dobrotu Jozefa, ktorý 

odpustil svojim bratom. 
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B: Viesť ţiakov k odpúšťaniu tým, ktorí im ukrivdili. Povzbudiť k dobrým vzťahom so súrodencami na 

celý ţivot. 

 

14. Nepoškvrnené počatie Panny Márie 

A: Predstaviť Pannu Máriu, matku Spasiteľa, dcéru Izraelského národa, ktorú ako jedinú Boh uchránil 

od dedičného hriechu. Vysvetliť pojem počatie. Poučiť o povinnosti svätiť nedeľu a prikázané sviatky. 

B: Uvedomiť si, ţe človek jestvuje od svojho počatia. Predsavzatie zasvätiť všetky prikázané sviatky. 

 

15. Vtelenie Boţieho Syna 

A: Najsvätejšia Trojica. Udalosť Zvestovania. Druhá boţská osoba, večný Boţí Syn sa stal človekom. 

B: Prijať vieru, ţe Jeţiš je Boh i človek.  

 

16. Vianoce 

A:  Udalosti Jeţišovho narodenia v Betleheme. 

B: Vďačnosť Bohu za splnenie rajského prísľubu. Pripravovať sa na slávenie Vianoc, ich náboţné 

preţitie. 

 

17. Povolanie Mojţiša 

A: Situácia Izraelského národa v Egyptskom otroctve. Mojţišovo detstvo a jeho povolanie. 

B: Dôverovať, ţe Boh nás zachráni z ťaţkých situácií. 

 

18. Noc odchodu z Egypta – Veľká noc 

A: Egyptské rany, baránok a východ z Egypta. Prechod cez Červené more. 

B: Boh sa stará o svoje deti a vyslobodzuje ich z nebezpečenstiev.  

 

19. Putovanie púšťou 

A: Strach Izraelitov a Boţie zázračné zásahy: mana, prepelice, voda zo skaly. 

B: Nestrachovať sa, nereptať, ale dôverovať Bohu aj v ťaţkostiach. 
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20. Desatoro. 

A: Udalosti uzavretia zmluvy medzi Bohom a ľuďmi. Zlaté teľa – hriech modlosluţby. Boţí trest. 

B: Vedieť vymenovať Desatoro Boţích prikázaní. Vzbudiť túţbu ţiť podľa nich, lebo sú prejavom Boţej 

starostlivosti o nás. Porušiť zmluvu môţe len človek, nikdy nie Boh. Porušenie prikázania prináša len 

nešťastie a bolesť. 

 

21. Jozue – Mojţišov nástupca 

A: Vstup do zasľúbenej zeme a jej dobytie.  

B: Poukázať na to, ţe viesť iných môţe len ten, kto sa sám necháva viesť Bohom. Pýchou a 

neposlušnosťou sa človek oddeľuje od Boha. 

 

 

23. Sudcovia 

A: Odpadnutie od Boha malo vţdy za následok podrobenie Izraela nepriateľmi. Boh sa zakaţdým 

zmiloval a zachraňoval národ prostredníctvom sudcov. 

B: Zachovávať 1. Boţie prikázanie. Byť Bohu verný nielen v ťaţkostiach, ale aj keď sa mám dobre. 

 

24. Rút 

A: Príbeh Noemi a jej nevesty pohanky Rút. Ochota Rút prijať vieru v pravého Boha. Jej láska ku 

svokre. Manţelsvo s Boozom. 

B: 1. Boţie prikázanie. 4. Boţie prikázanie. 

 

25. Samuel 

A: Narodenie, detstvo, povolanie sudcu Samuela. Jeho pohotovosť načúvať Boţiemu volaniu a plniť 

Boţiu vôľu. Pomazanie prvého Izraelského kráľa Šaula. 

 

26. Šaul a Dávid 

A: Pomazanie Dávida. Jeho víťazstvo nad Goliášom. Nenávisť Šaula voči Dávidovi a úklady voči 

nemu. Šľachetnosť Dávida, ktorý zachovával svojmu kráľovi vernosť a nezabil ho. 
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B: S úprimným srdcom a dôverou k Bohu človek prekoná všetky ťaţkosti a protivenstvá.  

 

27. Dávidov hriech a ľútosť 

A: Dávid mal aj nedostatky. Dopustil sa cudzoloţstva a vraţdy (porušil 9. a 5. prikázanie). Svoj hriech 

potom ľutoval a Boh mu odpustil. Musel však prijať Boţí trest – smrť dieťaťa. Túţil postaviť Bohu 

chrám, no pre jeho hriechy to Boh dovolil aţ jeho synovi. 

- Hriech ťaţký a ľahký. 

- Druhy ľútosti. 

B:  Musíme sa chrániť ťaţkých hriechov. Po hriechu úprimne ľutovať. 

 

28. Jeţišovo utrpenie a smrť 

A: Ţidovská Veľká noc – oslava východu z Egypta. Jeţiš slávi Veľkú noc, s apoštolmi večeria baránka. 

Premení chlieb na svoje Telo a víno na svoju Krv. Trpí a zomiera na kríţi. Stáva sa skutočným 

Baránkom, ktorého krvou sme zachránení od smrti. 

B: Uveriť v Kristovu vykupiteľskú obetu na kríţi. Náboţne preţívať sv. omšu. 

 

29. Veľká noc 

A: Udalosti Kristovho zmŕtvychvstania. Boh splnil svoje prisľúbenia a vykúpil ľudstvo. Sviatočným 

dňom sa stala nedeľa namiesto izraelskej soboty. 

B: Hlboké a náboţné preţívanie veľkonočných sviatkov ako vrcholnej udalosti roka. 

 

30. Šalamún 

A: Šalamún sa zapáčil Bohu, lebo si ţelal múdrosť. Príbeh o dvoch ţenách a dieťati. Návšteva 

kráľovnej zo Sáby. Odpadnutie Šalamúna od Boha. 

B: Vzbudiť túţbu po múdrosti svetskej i Boţej. Zachovať Bohu vernosť aţ do konca ţivota. 

 

 

31. Šalamún stavia chrám 

A: Stavba Jeruzalemského chrámu a jeho ďalšie osudy. Kresťanské chrámy, náš kostol – Boţí dom, 

kde prebýva Jeţiš v Eucharistii. 
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B: Úcta ku kostolu a dôstojné správanie sa v ňom. Náboţná účasť na bohosluţbách. 

 

33. Prorok Eliáš 

A: Kto boli proroci. Ţivot proroka Eliáša. Vzatie do neba. 

B: Učiť sa dôverovať Bohu, ktorý sa stará o človeka v kaţdej situácii. Myslieť na posledný cieľ človeka 

– večný ţivot. 

 

 

34. Zajatie Izraelitov ako dôsledok ich nevernosti. 

A: História rozdelenia kráľovstva (930 pred Kr.). Príčiny babylonského zajatia, ţivot v zajatí, obrátenie 

národa a túţba po návrate a slobode. 

B: Uvedomenie si, ţe človek spáchaním ťaţkého hriechu (napr. modlosluţby) pretrháva spojenie 

s Bohom. Povzbudzovať k pravidelnému spytovaniu svedomia a svätej spovedi, ktorá je návratom 

k Bohu. 

 

35.Prorok Daniel 

A: Pôsobenie proroka Daniela a jeho spoločníkov počas zajatia na kráľovskom dvore. Danielova 

rozhodnosť neprestúpiť Boţí príkaz a následné Boţie dary za jeho vernosť. Svojou vernosťou sa stal 

pomocou a povzbudením aj pre iných. 

B: Viesť k odvahe zostať vţdy verný svojmu svedomiu a dôverovať v Boţiu pomoc. Modliť sa o Boţiu 

ochranu. 

 

1. Návrat z babylonského zajatia 

A: Kráľ Kýros, dobytie Babylonu. Návrat Ţidov zo zajatia, túţba po novom chráme v Jeruzaleme a 

jeho výstavba. 

B: Uvedomiť si, ţe bez Boha nemôţeme existovať a byť šťastnými ľuďmi. Vďačnosť voči Bohu, ţe 

máme chrám. Účasť na sv. omši aj cez týţdeň, častá návšteva chrámu. 

 

2. Prorok Jonáš 

A: Boh chce zachrániť všetkých ľudí, aj pohanov. Jonáš odmieta splniť Boţiu vôľu, no Boh ho aj tak 

dostane do mesta, ktoré chce zachrániť. Úprimné pokánie Ninivčanov. 
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B: Pochopiť, ţe Boh pouţíva človeka za svoj nástroj, ktorým chce pomáhať ľuďom k spáse. Uvedomiť 

si, ţe protiviť sa Boţej vôli je nemúdre a prináša trápenia a škody aj iným. 

 

3. Príchod Spasiteľa 

A: Ján Krstiteľ – posledný starozákonný prorok. Zhrnutie poznatkov o Jeţišovi Kristovi, ku ktorému 

smerujú celé starozákonné dejiny. 

B: Vďačnosť Bohu za splnenie všetkých jeho prisľúbení. Túţba patriť Kristovi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 110 

Školský vzdelávací program 

Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty 

Predmet: Biológia                                                       Vypracoval: Mgr. Katarína Šuchová                                                   

 

Charakteristika učebného predmetu 

     Učebný predmet umoţňuje chápanie prírody ako celku.. Rozvíja poznatky a vedomosti  o ţivých 

organizmoch o ich vzájomných vzťahoch a taktieţ o ich vzťahoch k ich ţivotnému prostrediu. Štruktúra 

učiva je orientovaná na konkrétne prírodné celky, poznávanie jednotlivých organizmov v nich ţijúcich, 

triedenie a zovšeobecňovanie poznatkov, s pozornosťou na potravové vzťahy a vzťahy k prostrediu, s 

postupným prechodom na pochopenie vnútorných štruktúr. Usporiadanie učiva vedie k postupnému 

poznávaniu zloţitosti organizmov a postupnému  prehlbovaniu poznatkov. Vedie k schopnosti triediť 

informácie a poznatky, vyuţívať ich v praktickom ţivote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode a 

jej ochrane.. 

  

Ciele učebného predmetu  

Ciele sú zamerané na poznávanie ţivej a neţivej prírody ako celku, čo predstavuje: 

1. Poznať a chápať ţivot v prírodných celkoch a ţivot organizmov v nich ţijúcich.  

2. Poznať väzby organizmov na ţivotné prostredie v prejavoch ţivota a vzájomných vzťahoch ako 

súčastí celku. 

3. Chápať základné súvislosti a vzťahy prírodných objektov, ako výsledok vzájomného pôsobenia 

prírodných procesov a javov. 

4. Chápať základné biologické procesy vo väzbe na ţivé a neţivé zloţky prírody.  

5. Viesť k schopnosti triediť informácie a osvojené poznatky a vyuţívať v praktickom ţivote. 

 

Kompetencie učebného predmetu 

o poznávať ţivé organizmy a ich význam v prírode a pre ţivot človeka. 

o chápať lesný, vodný, trávny, poľný ekosystém a ľudské obydlia ako ţivotný priestor 

organizmov, 

o poznať typických predstaviteľov podľa vonkajších znakov, ţivotných prejavov 

a potravových vzťahov,  

o poznať zásady prevencie a spôsob ochrany pred škodlivými druhmi. 

o poznať základnú stavbu, funkcie a ţivotné prejavy, jednobunkových 

a mnohobunkových organizmov. 
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o porozumieť vzťahu neţivej a ţivej prírody a význam jej poznávania. Poznať základné 

podmienky ţivota, faktory prostredia a vzťahy organizmov, následky vplyvu človeka 

na biosféru a moţnosti ich odstránenia 

o poznať hlavné znaky základných ţivotných procesov baktérii, rastlín, húb 

a ţivočíchov,  

o poznať zloţky ţivotného prostredia, ich vzájomný vzťah, význam pre podmienky 

ţivota organizmov a človeka a faktory vplývajúce na kvalitu ţivotného prostredia, 

zdravie a spôsob ţivota človeka a organizmov, základné hľadiská ochrany ţivotného 

prostredia a prírody.  

 

Stanovené ciele sa dosahujú rozvíjaním ďalších kľúčových kompetencií ţiakov: 

 v oblasti komunikačných schopností: 

- identifikovať a správne pouţívať 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 vyuţiť 

informačné a komunikačné zdroje, vyhľadávať, triediť a spraco-vávať 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 vyuţitie.  

• 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, vyuţívať 

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 skupi-nách, 

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: 

- pouţívať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach, dodrţiavať pravidlá 

bezpečnosti a ochrany zdravia,  vyuţívať učebné, kompenzačné a iné pomôcky, rozvíjať 

zručnosti pri práci s prírodninami a pri terénnych pozorovaniach, aplikovať teoretické 

poznatky a skúsenosti v praktických podmienkach.  
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Stratégie vyučovania 

     Stratégie vyučovania  zahrňujú metódy a formy vyučovania. Vyučovanie biológie bude prebiehať 

v nasledujúcich organizačných  formách: vyučovacia hodina 

                                                                 praktické cvičenie 

                                                                 vychádzka 

                                                                 exkurzia      

                                                                 beseda 

 

Na vyučovaní budú pouţívané nasledovné metódy: 

 monologické metódy(výklad, rozprávanie, opis) 

 dialogické metódy(rozhovor, heuristický rozhovor ,brainstorming) 

 problémové a projektové vyučovanie 

 

Učebné zdroje: 

 učebnice prírodopisu pre piaty a šiesty ročník, 

 atlasy rastlín a ţivočíchov,  

 encyklopédie, zdroje IKT, 

 mikroskopické  preparáty 

 

 

Obsah vyučovania: 

 

 Príroda a ţivot  - 2 hodiny   

                               Ciele: Pochopiť význam pojmov príroda, ţivé a neţivé prírodniny a vedieť                

                                         uviesť príklady. Osvojiť si základné postupy pozorovania.. Vedieť 

                                         pomenovať základné časti mikroskopu. 

                              Obsah: Príroda a prírodniny. Metódy  a skúmania v biológii. Práca s 

                                          mikroskopom. 
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 Ţivot v lese- 22 hodín 

 Ciele: Ţiak má chápať lesný ekosystém ako ţivotný priestor  organizmov.  

           Vedieť pomenovať typické lesné rastliny, huby a ţivočíchy.  

                                             Poznať ich podľa vonkajších znakov a vedieť vysvetliť vzájomné 

                                             potravové vzťahy.  

                                 Obsah: Les  a ţivot v lese. Ihličnaté a listnaté stromy. Kry. Poznávanie a ţivot  

 drevín počas roka. Význam pre ţivot v lese. Nekvitnúce  

 a kvitnúce rastliny v lese. Poznávanie jedlých a jedovatých húb. 

  Pomoc pri otrave .Liečivé a chránené rastliny Muránskej planiny.  

 Lesné bezstavovce .Lesné plazy a obojţivelníky .Lesné vtáky 

 Lesné cicavce. Ochrana lesných organizmov. 

  

Ţivot na brehu a vo vode-20 hodín 

    Ciele : ţiak má chápať vodný ekosystém ako ţivotný priestor  

  Organizmov. Vedieť pomenovať typické rastliny a ţivočíchy  

 Brehov a vôd. Poznať ich podľa vonkajších znakov a Vedieť v 

 Vysvetliť ich vzájomné potravové vzťahy. 

      Obsah: Voda a jej okolie . Význam kyslíka, teploty a čistoty vody pre 

 ţivot vodných organizmov. Rastliny ţijúce vo vode. Význam  

 planktónu a vodných zelených  rastlín. Rastlinstvo vodných  

 brehov. Mikroskopické a drobné vodné ţivočíchov. Vodné  

 bezstavovce. Hmyz ţijúci na brehoch a vo vode. Ryby ţijúce 

 vo vode. Ţivočíchy ţijúce na brehoch. Vtáky ţijúce pri vode. 

 Chránené rastliny a ţivočíchy vôd a brehov  Muránskej 

 Planiny. Negatívny vplyv znečisťovania na organizmy  ţijúce 

 vo vode a spôsoby a moţnosti ich ochrany. 
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     Ţivot na poliach a lúkach -18 hodín 

  Ciele: Ţiak má chápať trávnatý ekosystém ako ţivotný priestor  

 Organizmov. Vedieť pomenovať typické rastliny a ţivočíchy  

 Polí a lúk. Poznať ich podľa vonkajších znakov a vedieť  

 Vysvetliť ich vzájomné potravové vzťahy. Poznať význam 

 Poľných a lúčnych organizmov pre človeka. 

 

 Obsah: Polia, lúky, pastviny. Ţivotný priestor organizmov 

 Druhová rozmanitosť, vplyv ľudskej činnosti. Rastliny a 

 Huby na lúkach. Obilniny. Krmoviny. Olejniny a         

 Okopaniny. Bezstavovce lúk a polí. Obojţivelníky a plazy  

 Ţijúce na lúkach a poliach. Vtáky ţijúce na lúkach a  

 Poliach, Cicavce ţijúce na lúkach a poliach. Chránené a 

                                                           liečivé druhy rastlín. Ţivot lúk a pastvín počas roka, 

                                                           starostlivosť počas roka o lúky a pastviny. Negatívny vplyv  

                                                           človeka na poľný a trávnatý ekosystém. 

 

Praktické aktivity - Odporúčané námety praktických aktivít- 4 hodiny 

 práca s mikroskopom- pozorovanie trvalých preparátov 

 poznávanie lesných bylín (pomocou nazbieraných prírodnín 

herbárových poloţiek a atlasov rastlín) 

 poznávanie jedlých a jedovatých húb 

 pozorovanie machu 

 poznávanie ihličín ( v ich prirodzenom prostredí, pomocou 

atlasu drevín) 

 pozorovanie ekosystému brehov a vôd 

            poznávanie rastlín a ţivočíchov polí a lúk 
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  Odporúčané námety projektov: 

o Les a lesné spoločenstvá v okolí našej obce 

o Vodné a brehové organizmy   v okolí našej obce  

o poznávanie lúčnych rastlín a ţivočíchov 

o Ochrana prírody v našom okolí 

 

 

Kritériá, metódy a prostriedky hodnotenia: 

                                           Ich pomocou sa bude zisťovať, či ţiak výkonový štandard zvládol. 

 Verbálna forma kontroly -ústna odpoveď ţiaka 

 Písomná forma kontroly - na konci tematického celku sa 

pomocou testu (rozsah10-15 otázok) budú hodnotiť 

a kontrolovať osvojené poznatky 

 Hodnotenie praktických zručností s dôrazom na správnosť 

tvorby záverov a riešenia úloh  

 

 

 

Časovo tematický plán : Biológia                             Časová dotácia: 66 hodín 

 

Mesiac Hodina Tematický okruh Téma, obsahový 

štandard 

Cieľ a kľúčové kompetencie 

September 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

2 

3. 

4 

 

5. 

 

Úvod do 

vyučovania – 

Príroda a človek 

 

 

Život v lese 

 

 

 

 

Úvodná hodina-Živá 

a neživá príroda 

 

Práca s mikroskopom 

Práca s mikroskopom 

Les ako ekosystém, 

Etáže lesa 

Život ihličnatého 

stromu 

 

Rozlíšiť na príklade živú a neživú prírodninu. Predviesť využitie 

lupy pri pozorovaní prírodniny. 

Uviesť na príklade význam a využitie mikroskopu.  Ukázať na 

mikroskope okulár, objektív a zrkadlo. 

 

Poznať základnú stavbu tela dreviny. Podľa schémy pomenovať 

etáže lesa. Rozlíšiť ihličnatý a listnatý strom. Určiť názov ihličiny 

podľa šišky a vetvičky.  
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Október 

. 

6. 

 

 

 Ihličnaté stromy 

 

 

7. 

 

8. 

9. 

10. 

11. 

 

12. 

 

 

13. 

14. 

 Život listnatého 

stomu. 

Listnaté stromy 

Kry 

Les-jeseň 

Praktické cvičenie 

Mikroskopické 

a nekvitnúce rastliny 

v lese 

Huby 

Poznávanie jedlých 

a jedovatých húb 

Určiť názov listnatého stromu podľa listu alebo plodu. Uviesť 

význam stromov pre život organizmov a ľudí.   

Rozlíšiť na ukážke strom a ker. Pomenovať na ukážke dva lesné kry. 

Uviesť význam krov pre život organizmov.  Uviesť príklad živočícha 

živiaceho sa listami, semenami (plodmi) lesných drevín. Uviesť 

význam pôdnych baktérií v lese. Vysvetliť prítomnosť zelených 

povlakov na stromoch. Rozlíšiť na ukážke mach a papraď. Poukázať 

na význam machov a papradí v lese.  

Poznať na ukážke dve jedlé a dve jedovaté huby. Uviesť zásady 

pomoci pri otrave hubami. 

November 15. 

16. 

 

17. 

 

18. 

 

19. 

 

 

20. 

 Lišajníky 

Machorasty 

a papraďorasty  

Kvitnúce byliny 

v lese 

Liečivé a jedovaté 

rastliny 

Lesné bezstavovce- 

obrúčkavce 

a mäkkýše 

Lesné bezstavovce -

článkonožce 

Rozpoznať na ukážke lišajník od iných organizmov. Vysvetliť 

význam húb a lišajníkov v prírode.  

 

Opísať základnú stavbu tela kvitnúcej byliny. Poznať na ukážke tri 

lesné kvitnúce byliny. Uviesť príklad jedovatej a liečivej rastliny. 

Uviesť význam bylín pre život lesa. 

 

 Poznať slimáka a dážďovku podľa vonkajších znakov. Uviesť 

potravu slimáka a dážďovky. Porovnať prijímanie potravy a spô-sob 

pohybu slimáka a dážďovky.  

Rozlíšiť na ukážke križiaka, kliešťa a mravca. Poznať možnosť 

nákazy kliešťom a odstránenie z kože. Uviesť príklad potravy dvoch 

bezstavovcov. Zdôvodniť význam bezstavovcov v lese a škodlivosť 

pri premnožení. Vysvetliť na príklade inštinkt. 
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December 21. 

 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

 Lesné obojživelníky 

a plazy 

Lesné vtáky 

Lesné cicavce 

Les v zime 

Praktické cvičenie 

Projekt – Les 

v mojom okolí 

Poznať na ukážke skokana, jaštericu a vretenicu. Rozlíšiť na ukážke 

obojživelníka a plaza. Uviesť príklad potravy obojživelníka a plaza.  

Uviesť tri vtáky žijúce v lese. Demonštrovať na príklade význam 

lesného dravého a spevavého vtáka v lese. Uviesť príklad potravy 

dvoch lesných vtákov.  

Pomenovať na ukážke lesné cicavce. Uviesť príklad bylinožravého, 

mäsožravého a všežravého cicavca. Uviesť príklad potravy dvoch 

lesných cicavcov. Demonštrovať na príklade význam cicavcov v 

lese. 

Január 27. 

 

28. 

29. 

30. 

31. 

 

32. 

 

 

 

Život vo vode a na 

brehu 

Projekt- Les v mojom 

okolí 

Ochrana lesa 

Vodný ekosystém 

Brehové rastlinstvo 

Mikroskopické vodné 

živočíchy-črievička 

Mikroskopické vodné 

živočíchy-nezmar 

 

Uviesť vlastnosti vody dôležité pre život organizmov. Vysvetliť 

význam kyslíka pre vodné organizmy. Uviesť príklad stojatej 

a tečúcej vody. Uviesť príklad znečistenia vody a dôsledky pre život 

organizmov. Vysvetliť význam mikroskopických rastlín pre život vo 

vode. Poznať na ukážke bylinu žijúcu vo vode. Vysvetliť škodlivosť 

premnoženia siníc pre zdravie človeka. Vysvetliť príčinu 

premnoženia niektorých organizmy v stojatej vode v lete. Poznať na 

ukážke jednu brehovú drevinu a bylinu. Uviesť význam brehových 

drevín a bylín. Uviesť význam vodných živočíšnych 

mikroorganizmov. Poznať na ukážke nezmara. Uviesť príklad 

potravy črievičky a nezmara. Opísať spôsob obstarávania potravy 

nezmara. Uviesť príklad vodného organizmu živiaceho sa 

planktónom. 

Február 33. 

34. 

 

35. 

36. 

 

37. 

 

38.  

39. 

40. 

 Vodné bezstavovce 

Hmyz žijúci vo vode 

a na brehu 

Stavba tela ryby 

Naše najznámejšie 

ryby 

Obojživelníky žijúce 

na brehu 

Plazy žijúce na brehu 

Vtáky žijúce pri vode 

Vtáky žijúce pri vode 

Poznať na ukážke vodného ulitníka a lastúrnika. Poznať význam 

pijavice v medicíne. Poznať na ukážke raka. Uviesť potravu pijavice. 

Zdôvodniť vplyv čistoty vody na život raka. Uviesť príklad potravy 

vodného bezstavovca. 

Poznať na ukážke jeden druh hmyzu žijúceho vo vode a jeden druh 

žijúceho na brehu. Uviesť význam lariev hmyzu pre vodné 

živočíchy. Opísať na ukážke prispôsobenie kapra životu vo vode. 

Uviesť príklad ryby žijúcej v stojatej a tečúcej vode. Rozlíšiť potravu 

bylinožravej a dravej ryby. Rozlíšiť na ukážke skokana a mloka. 

Opísať život skokana vo vode a na brehu. Uviesť príklad potravy 

skokana a užovky. Rozlíšiť vretenicu a užovku podľa vonkajších 

znakov. Opísať prispôsobenie vtákov na plávanie, potápanie a 

brodenie. Opísať spôsob prijímania potravy kačice a labute. Uviesť 

príklad vtáka živiaceho sa drobnými živočíchmi v plytkej vode. 

Uviesť príklad potravy dravého vodného vtáka.   
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Marec 41. 

 

42. 

43. 

44. 

 

45. 

 

46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Život na poliach a 

lúkach 

Cicavce žijúce pri 

vode 

Praktické cvičenie 

Opakovanie učiva 

Projekt- Vodný 

ekosystém 

Projekt – Vodný 

ekosystém 

Polia, lúky a pastviny 

Uviesť význam plávacích blán a chvosta vydry a bobra. Uviesť 

príklad potravy bobra a vydry. Opísať spôsob stavania obydlia bobra. 

Uviesť význam vodných cicavcov. 

 

 

 

 

 Rozlíšiť pole a lúku, zdôvodniť rozdiely. Vysvetliť význam skupín 

drevín medzi lánmi polí.  Zdôvodniť nevhodnosť vypaľovania trávy.  

Uviesť príklad živočícha, ktorého môže ohroziť rozoranie medzí 

a likvidácia remízok. 

Apríl 47. 

 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

 

54. 

 Rastliny a huby na 

lúkach 

Príroda na jar 

Obilniny 

Krmoviny 

Olejniny 

Okopaniny 

Bezstavovce na 

lúkach 

Obojživelníky 

a plazy na lúkach 

Poznať na ukážke tri lúčne byliny. Pomenovať jednu liečivú lúčnu 

rastlinu. Poznať hubu pečiarku podľa typických znakov. Uviesť 

príklad živočícha živiaceho sa lúčnymi bylinami. Uviesť význam 

lúčnych tráv. Poznať na ukážke a pomenovať pšenicu, ovos 

a kukuricu.  Uviesť príklady významu obilnín pre človeka. Uviesť 

príklad troch výrobkov z obilnín.  

Poznať a pomenovať na ukážke ďatelinu. Uviesť príklad krmoviny, 

ako potravy hospodárskych zvierat. Vysvetliť význam „zeleného 

hnojenia“.  

Poznať na ukážke a pomenovať slnečnicu a repku. Porovnať  význam 

slnečnice, repky a repy. Poznať na ukážke a pomenovať ľuľok 

zemiakový. Vysvetliť význam zemiakovej hľuzy pre človeka. Uviesť 

význam dážďovky pre kvalitu pôdy. Poznať na ukážke dva druhy 

hmyzu žijúceho na lúke a poli. Uviesť príklad hmyzu, ktorý po 

premnožení ohrozuje pestované rastliny na poli.  Uviesť príklad 

živočícha, ktorý sa živí hmyzom na poli alebo lúke. Uviesť význam 

dážďovky pre kvalitu pôdy. Poznať na ukážke dva druhy hmyzu 

žijúceho na lúke a poli. Uviesť príklad hmyzu, ktorý po premnožení 

ohrozuje pestované rastliny na poli.  Uviesť príklad živočícha, ktorý 

sa živí hmyzom na poli alebo lúke. 

Máj 55. 

 

56. 

 

57. 

 

58. 

 Vtáky žijúc na 

poliach a lúkach  

Cicavce žijúce na 

poliach a lúkach 

Cicavce žijúce na 

poliach a lúkach 

Praktické cvičenie 

Opakovanie učiva 

Projekt život na 

Poznať na ukážke tri vtáky žijúce na lúke a poli. Uviesť význam 

jarabice a bažanta pre život na poli. Preukázať na príklade význam 

dravých vtákov pre život na poliach a lúkach  

 

Poznať na ukážke tri cicavce žijúce na lúke a poli. Rozlíšiť zajaca 

a králika. Usporiadať potravový vzťah hraboš, sokol, obilniny. 

Uviesť dôsledky premnoženia hrabošov, myší a sysľov na poli.. 
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59. 

60. 

poliach a lúkach  

Jún 61. 

 

62. 

 

63. 

 

64. 

65. 

66. 

 

 

 

 

 Projekt- Život na 

lúkach a poliach 

Chránené rastliny NP 

Muránska Planina 

Chránené živočíchy 

NP Muránska Planina 

Záverečné 

opakovanie 

a upevňovanie  

vedomostí. 

 

 

Poznať chránené rastliny a živočíchy NP Muránska planina. 
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Školský vzdelávací program 

Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce 

Predmet: Svet práce                                                            Vypracoval: Ing. Viera Vrabcová                                                          

 

Charakteristika 

     Súčasťou oblasti Svet práce je aj vytváranie základných pracovných zručností v oblasti pestovania 

rastlín a vytvárania kladného vzťahu k ţivotnému prostrediu. 

     Koncepcia vzdelávacej oblasti Svet práce vychádza z konkrétnych situácií a ţiaci sú v priamom 

kontakte s ľudskou činnosťou. 

     Vzdelávacia oblasť Svet práce sa zameriava na poznávanie úţitkových aj okrasných rastlín 

interiérových a exteriérových, osvojenie si poznatkov o zakladaní skalky a trávnika, zároveň o viazaní 

kvetov a osvojení si základov aranţovania. Všetko vychádza z úplného základu poznania pôdy a jej 

spracovania. 

 

Kompetencie ţiaka 

1. schopnosť uvedomiť si význam tvorby a ochrany ţivotného prostredia 

2. schopnosť rozvoja kladného vzťahu k svojej práci. Vyjadrenia svojho vlastného tvorivého nápadu a 

názoru a schopnosť preberať zodpovednosť za svoju prácu a názor. 

3. schopnosť upevňovania empatického cítenia, rozvoja vlastných morálních a vôľových vlastností ako 

je systematickosť v práci, vytrvalosť. 

4. schopnosť estetického vnímania svojho okolia - ţivotného prostredia 

5. vytvárať pomocou vlastnej kreatívnej práce estetické školské prostredie 

 

Pracovné kompetencie ţiaka 

 

pri pestovaní črepníkových rastlín a pri pestovaní a ošetrovaní okrasných rastlín a drevín 

  pouţíva správne náradie pri práci s pôdou a dodrţiava stanovené bezpečnostné pravidlá, plní si 

stanovené úlohy, vie sa adaptovať na nové podmienky 
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  záujme vlastnej 

tvorby ţivotného- pracovného prostredia z hľadiska funkčnosti, kreativity, zdravia, ale zároveň 

nachádza harmóniu s prírodou 

  

 

Obsah predmetu 5.ročník 

Vzdelávací obsah je rozdelený do troch tematických okruhov. 

Celkový počet hodín je : 16 
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Školský vzdelávací program 

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

Predmet: Technika                                                               Vypracoval: Ing. Viera Vrabcová                                                         

 

Charakteristika 

      Oblasť Človek a svet práce zahrňuje široké spektrum pracovných činností a technológií, vedie 

ţiakov k získaniu základných uţívateľských zručností v rôznych oblastiach ľudskej činnosti a prispieva 

k vytváraniu ţivotnej a profesijnej orientácie ţiakov. Koncepcia vzdelávacej oblasti Človek a svet 

práce vychádza z konkrétnych ţivotných situácií, v ktorých ţiaci prichádzajú do priameho kontaktu s 

ľudskou činnosťou a technikou v jej rozmanitých podobách a širších súvislostiach. 

     Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce sa zameriava na praktické pracovné návyky a doplňuje 

celé základné vzdelávanie o dôleţitú zloţku nevyhnutnú pre uplatnenie človeka v ďalšom ţivote a v 

spoločnosti. Tým sa odlišuje od ostatných vzdelávacích oblastí a je ich určitou protiváhou. Je zaloţená 

na tvorivej spolupráci ţiakov. 

Kompetencie ţiaka 

Všeobecné (univerzálne) kompetencie: 

1. schopnosť riešiť problém, schopnosť uplatňovať tvorivé nápady vo svojej práci, 

2. schopnosť preberať zodpovednosť, schopnosť byť samostatným, schopnosť hodnotiť a  vyjadrovať 

vlastný názor, 

3. schopnosť sebapoznania a sebahodnotenia v smere vlastnej profesijnej orientácie, 

4. schopnosť flexibilne reagovať na zmeny na trhu práce v snahe čo najlepšie sa uplatniť, 

 

Pracovné kompetencie ţiaka 

 pouţíva bezpečné a účinné materiály, nástroje a vybavenie, dodrţuje stanovené pravidlá, plní 

povinnosti a záväzky, adaptuje sa na zmenené alebo nové pracovné podmienky. 

 adiska kvality, funkčnosti,   

hospodárnosti a spoločenského významu, ale i z hľadiska ochrany svojho zdravia i zdravia 

druhých, ochrany ţivotného prostredia i ochrany kultúrnych a společenských hodnôt 

 vzdelávacích oblastiach v záujme 

vlastného rozvoja a svojej prípravy na budúcnosť, robí podloţené rozhodnutia o dalším 

svojom vzdelávaní a profesionálnom raste 
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  uskutočneniu podnikateľského 

zámeru a k jeho realizácii, chápe podstatu, cieľ a riziko podnikania, rozvíja svoje 

podnikateľské myslenie 

 

Obsah predmetu 5.ročník 

Vzdelávací obsah je rozdelený do 2 tematických okruhov: 

Celkový počet hodín: 17 
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Školský vzdelávací program 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 

Predmet: Hudobná výchova                                            Vypracoval: Mgr. Dagmar Vrtišová                                                     

 

Hudobno-výchovný proces 

     Hlavnou zásadou vyučovania hudobnej výchovy je, ţe východisko i cieľ hudobno-výchovného 

procesu tvorí znejúca hudba. Uprednostňujeme progresívne a inšpiratívne uplatňovanie centrálneho 

metodického podnetu(hudby) smerujúceho k záţitku. Kaţdá vyučovacia hodina má mať svoje ciele, ku 

splneniu ktorých smeruje kaţdá činnosť ţiakov a usmerňovanie učiteľa.  

 

Umenie a kultúra   II. stupeň  

Táto vzdelávacia oblasť nadväzuje na primárny stupeň výchovy a vzdelávania, na ďalšie 

rozvíjanie ţiakových kreatívnych vyjadrovacích schopností prostredníctvom vybraných vyjadrovacích 

prostriedkov hudby, filmu, elektronických médií.  

 Dôleţitým poslaním oblasti je budovanie vlastnej kultúrnej identity, chápanie miesta 

súčasného umenia, v ţivote ţiaka a aktívna účasť na ňom, ako aj rozvíjanie schopnosti porozumieť 

iným kultúram. Vzdelávacia oblasť rozvíja ţiakovo povedomie vlastných vkusových postojov, kultúrno 

– historické vedomie, rozvíja schopnosť rešpektovať a tolerovať hodnoty iných ľudí a iných kultúr. 

Ţiak sa učí rozlišovať hlavné umelecké druhy, formy, hlavné tendencie, štýly, vyjadrovacie 

prostriedky, základné kompozičné princípy, opisovať svoje estetické záţitky z vnímania umeleckých 

diel, chápať význam estetických faktorov, chápať význam umenia v ţivote jednotlivca a spoločnosti.  

Rozvíja sa jeho záujem o kultúrne dedičstvo a jeho aktualizované formy (na úrovni sociálnej 

skupiny, regiónu, národa, štátu), učí sa chápať význam kultúrnych a umeleckých pamiatok  súčasťou 

je rozvoj samostatných postojov. 

 

Charakteristika predmetu 

Hudobná výchova je spoločenský, organizovaný, cieľavedomý proces hudobného rozvoja 

jedinca a je rozhodujúca pri odovzdaní a sprostredkovaní hudby novým generáciám, pričom zohráva 

dôleţitú úlohu aj ako jedna z foriem realizácie tvorivosti kaţdého človeka. 

Spoločná úloha predmetov vo vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra je sprostredkovať ţiakom 

národné a svetové kultúrne dedičstvo a takto zvýšiť všeobecnú vzdelanosť národa. 

Hudobnosť národa neurčuje niekoľko desiatok vynikajúcich interpretov, ale viacgeneračná 

vrstva zanietených percipientov hudby. Jedine hudobná výchova na základnej škole pokrýva celú 

populáciu, preto jej kvalita je mimoriadne dôleţitá a chápeme ju aj ako výchovu človeka. 
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Dôraz sa kladie na výchovu hudbou s rešpektovaním výchovy k hudbe. Hudobné prejavy 

a počúvanie hodnotnej hudby znamená nenahraditeľný prostriedok formovania osobnosti najmä vo 

sfére jej emocionalizácie. Hudobná výchova umoţňuje ţiakom tvorivo si osvojovať hudbu a spoznávať 

hudobné umenie v kontexte s inými druhmi umenia. 

Základnými prostriedkami  hudobno-výchovnej práce sú rozmanité hudobné činnosti, ktoré 

podporujú celkovú hudobnosť ţiakov, ich záujem o hudbu, rozvíjanie ich individuálnych schopností, 

emocionálnej inteligencie, tvorivého myslenia s vyuţitím špecifík národnej, regionálnej a svetovej 

hudobnej kultúry. Formuje esteticky, citový a morálny základ osobnosti ţiakov s dôrazom na 

sebauvedomovanie, sebavýchovu a sebareflexiu, porozumenie a solidaritu pre ochranu prírody, 

kultúrnych hodnôt Slovenska a vlastného regiónu, toleranciu k iným kultúram a národom. Utvára 

a rozvíja hudobno-estetické schopnosti, zručnosti, vedomosti, návyky, skúsenosti, názory a vlastné 

postoje ţiakov  pri prehlbovaní hudobného záţitku aj na uvedomené vnímanie a na aktívny hudobný 

prejav. Hudobná výchova posilňuje hodnotovú a vkusovú orientáciu ţiakov, rozvíja schopnosť vytvárať 

a obhajovať svoje hodnoty, no súčasne rešpektovať aj hodnoty iných. 

V intenciách tvorivo – humánnej výchovy a vzdelávania je hlavným zámerom hudobnej 

výchovy optimálne formovanie osobnosti a efektívne hudobnosti ţiaka tak, aby si aj prostredníctvom 

komunikácie s hudbou vytvoril svoj progresívny a kreatívny spôsob bytia pre ţivot 21.  storočí. 

Význam hudobnej výchovy a jej miesto v hierarchii vyučovacích predmetov závisí od toho, ako 

sa vo formovaní osobnosti uplatňuje hudobno – výchovný proces so svojimi špecifikami a ako prispeje 

k priblíţeniu sa či k dosiahnutiu ideálu, ktorý je definovaný v projekte Milénium. 

Hudobná výchova vytvára predpoklady na poskytovanie záţitkov, radosti, pozitívnych 

ţivotných podnetov tak, aby sa hudba stala súčasťou ţivota ţiakov. Robí tak prostredníctvom 

tradičných hudobných činností (vokálno-intonačné, inštrumentálne, hudobno-pohybové, dramatické).  

Komplexne poňaté hudobné činnosti vytvárajú podmienky hudobného vzdelania ţiakov 

a obohatia estetickú, morálnu a intelektuálnu stránku ich osobnosti.  

Aj v sekundárnom vzdelávaní dodrţujeme postup: od hudobných záţitkov k poznaniu 

a vedomostiam a cez ne k interpretácii.  

Hudobno – výchovný proces musí zásadne vychádzať z hudby a smerovať opäť k nej, 

hudba má byť prameňom záţitkov a vedomostí.  

 

 

 

Ciele predmetu  

Cieľom je pochopenie vlastnej kultúry a zmysel pre identitu, ktorá je základom rešpektovania 

rozmanitosti kultúrneho vyjadrovania.  
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Kognitívne ciele  

Cieľom je, aby ţiaci získali poznatky, vedomosti a zručnosti v procese komunikácie s hudbou. 

Na základe získaných vedomostí : 

 Nadobudnú schopnosť ich aktívne uplatňovať 

 Spoznajú najvýznamnejších slovenských a svetových hudobných skladateľov a ich 

diela 

 Uvedomia si svoju národnú identitu (ľudové a národné piesne), získajú úctu ku svojej 

kultúre 

 Naučia sa vyjadrovať svoje emócie, vzťahy a postoje umeleckými prostriedkami 

 Budú otvorene prijímať, hodnotiť a váţiť si hudbu svojho národa, iných národov 

a etník  

 Dokáţu analyzovať, porovnávať a syntetizovať poznatky a podnety z iných predmetov 

(D, Ev, VV, LV, Z, cudzí jazyk) 

 

Socioafektívne ciele  

 Naučia sa preladiť na kód iného človeka (autora), pochopia jeho citový a myšlienkový 

svet. Vychovávajú sa k empatii. 

 Na základe vnímania a preţívania hudby vedia slovne, výtvarne, pohybovo vyjadriť 

svoje estetické záţitky 

 Bez predsudkov vnímajú rôznu kultúru 

 V umeleckých osobnostiach hľadajú inšpiráciu pre vlastný ţivot 

 Naučia sa spolupracovať, plánovať, realizovať spoločný výtvor 

 Vedia oceniť silu hudby a uvedomiť si jej miesto v zmysluplnom vyuţívaní voľného 

času 

 

Psychomotorické ciele  

 Ţiaci dokáţu správne realizovať hudobné prejavy (vokálne, inštrumentálne, pohybové) 

a integrovať ich pri realizácii hudobno-dramatických činností 

 V intonačnej a sluchovej výchove získané zručnosti vedia vyuţiť pri svojich 

hudobných činnostiach  

 Na primeranej úrovni dokáţu vyuţiť nadobudnuté zručnosti pri vyjadrení svojich 

myšlienok, pocitov a postojov, a tak prostredníctvom hudby komunikovať s okolitým 

svetom. 

Kompetencie  

 Jedným z prioritných zámerov nových vzdelávacích programov je, aby sa výchova 

a vzdelávanie realizovalo na základe harmonizovaných učebných osnov vyučovacích predmetov. 
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Veľmi dôleţité a potrebné je dosiahnuť, aby dobre vedená hudobná výchova participovala na 

dosiahnutí kľúčových kompetencií ţiakov sekundárneho vzdelávania. 

Úlohou predmetu je rozvíjať kľúčové kompetencie tak, aby sa 

 Formoval a rozvíjal emociálny svet ţiakov 

 Formovali mravné vzťahy k prostrediu v škole a v rodine, pozitívne vzťahy k prírode, ku 

všetkým prejavom ţivota 

 Vychovali ţiaci hrdí na vlastné slovenské kultúrne bohatstvo a históriu, s kladným vzťahom ku 

kultúrnemu ţivotu spoločnosti a podieľaním sa na ňom  

 Vhodne a nenásilne spájala hudba s prejavmi iných umení – s poéziou, výtvarnými dielami, 

tancom, filmom, videom a modernými komunikačnými technológiami 

 Vychovávali vnímaví, aktívni poslucháči, tolerantní k iným kultúram a názorom, bez 

nekritického podliehania módnym vlnám, reklame a subkultúre, ale aj bez predsudkov k nim 

 Hudobná výchova participuje na rozvíjaní osobnostnej, sociálnej, občianskej, komunikačnej 

kompetencie. 

 

Tematické celky a obsah  Kompetencie    Výstup 

 

Ako sa nám prihovára hudba Vokálno-intonačné činnosti  - vedieť čisto,  

Výrazové prostriedky hudby       kultivovane spievať 

a ich funkcia,    - žiak spieva na základe svojich minimálne 12 piesní 

     dispozícií intonačne čisto, rytmicky vhodne zvolených 

     presne so zodpovedajúcim výrazom so zreteľom na  

     jednohlasné, dvojhlasné piesne hlasové dispozície a 

     ľudové aj umelé, v durových,  hlasovú hygienu, 

     molových a modálnych tóninách, - vedieť uplatňovať  

     pritom využíva získané spevácke, elementárne  

     intonačné a sluchové návyky a  taktovacie pohyby  

     a zručnosti,    pri speve 

     - orientuje sa v grafickom zázname 

     piesní a skladieb rôznych štýlov a  

     žánrov, 

     - dokáže posúdiť kvalitu vokálneho  

     prejavu druhých 
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Prostredníctvom hudby  Inštrumentálne činnosti  - vedieť hrať  

poznávame svoju hudobnú  - žiak dokáže jednoduchou   rytmické motívy, 

kultúru i kultúru iných národov improvizáciou na detských nástroj. jednoduché inštrum. 

     „podporiť“ charakter, zmeny nálad sprievody k  

     hudobnej ukážky, zvýrazniť  piesňam 

     dôležité myšlienky   

     reprodukovanej hudby. 

 

 Hudba spojená s inými  Hudobno-pohybové činnosti 

druhmi umenia(tvorba  Žiak dokáže  

integratívneho projektu)  - realizovať hudobno-pohybové - vedieť reagovať  

     hry so spevom, vyjadriť náladu a  pohybom na hudbu, 

     obsah hudby pohybom, na základe vyjadriť pohybom  

     svojich individuálnych schopností  charakter, výraz a 

     a zručností vytvárať pohybové náladu piesne a  

     improvizácie a kreácie  znejúcej hudby, 

 

a) voľné dotvorenie hry so  Percepčné činnosti 

spevom B. Felix : Pamodaj  - žiak sa orientuje v znejúcej 

šťastia (5. roč./s. 64-69) alebo              hudbe, na základe použitých 

B. Felix: My, vrabčiaci (6. roč./s. výrazových prostriedkov hudby, 

60-63) a vyvodenie charakteristiky ktoré vníma, chápe ich funkciu 

rôznych hudobno-dramatických diel a komunikačné schopnosti hudby 

(ccac10 hod.) 

 

 

     - dokáže zaradiť, charakterizovať - Po viacnásobnom 

     počúvanú skladbu vokálnu alebo vypočutí min. 4  

     inštrumentálnu z hľadiska žánru, hudobné skladby a 
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     postrehne výrazné hudobné myšl., ich autorov, 

     ich variácie, napätie a uvoľnenie  - Poznať funkciu  

     hudby,     hudby vzhľadom k 

          životu človeka 

          a spoločnosti, 

     - dokáže verbalizovať svoj názor, 

     hudobný zážitok, predstavy od  

     konkrétnych k abstrakcii princípov, 

     všeobecným zákonitostiam a ich 

     materializácii hudobnými 

     prostriedkami. 

      

 

     Hudobno-dramatické činnosti 

     - žiak integruje a komplexne 

     využíva vokálne, hudobno- 

     pohybové, inštrumentálne a  

     percepčné činnosti spojené v  

     dramatickom príbehu, 

 

     - žiak získava schopnosť empa-  1 hudobno-  

     tického a asertívneho správania sa.  dramatické 

           vystúpenie 
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Školský vzdelávací program 

Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb 

Predmet: Telesná a športová výchova                                     Vypracoval: Mgr. Milan Aust                                                               

 

1. Charakteristika vyučovacieho predmetu 

     Predmet telesná a športová výchova poskytuje základné informácie o biologických, fyzických 

a sociálnych základoch zdravého ţivotného štýlu. Ţiak si v ňom rozvíja schopnosti a osvojuje 

vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré sú súčasťou zdravého ţivotného štýlu nielen počas školskej 

dochádzky, ale i v dospelosti. Osvojí si zručnosti a návyky na efektívne vyuţitie voľného času 

a zároveň vedomosti o zdravotnom účinku osvojených zručností a návykov.  

 

2. Ciele vyučovacieho predmetu  

Všeobecným cieľom telesnej a športovej výchovy ako vyučovacieho predmetu je umoţniť ţiakom 

rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti na primeranej úrovni, osvojovať si, zdokonaľovať 

a upevňovať pohybové návyky a zručnosti, zvyšovať svoju pohybovú gramotnosť, zvyšovať 

všeobecnú pohybovú výkonnosť a zdatnosť, prostredníctvom vykonávanej pohybovej aktivity pôsobiť 

a  dbať o  zdravie, vytvárať trvalý vzťah k pohybovej aktivite, telesnej výchove a športu s ohľadom na 

ich záujmy, predpoklady a individuálne potreby ako súčasť zdravého ţivotného štýlu a predpokladu 

schopnosti celoţivotnej starostlivosti o vlastné zdravie. 

Špecifické ciele predmetu sú vyjadrené pomocou nasledovných kľúčových a predmetových 

kompetencií: 

Pohybové kompetencie 

 Ţiak si vie vybrať  a vykonávať pohybové činnosti, ktoré bezprostredne pôsobia ako 

prevencia civilizačných chorôb. 

 Ţiak dokáţe rozvíjať všeobecnú pohybovú výkonnosť s orientáciou na udrţanie a zlepšenie 

zdravia. 

 Ţiak má osvojené primerané mnoţstvo pohybových činností vo vybraných odvetviach 

telesnej výchovy a športu a vie ich uplatniť vo voľnom čase. 

 

Kognitívne kompetencie  

 Ţiak vie vysvetliť dôvody potreby vykonávania pohybovej činnosti v dennom reţime so 

zameraním na úlohy ochrany vlastného zdravia. 

 Ţiak pouţíva odbornú terminológiu osvojených pohybových činností a oblastí poznatkov. 

 Ţiak vie zostaviť a pouţívať rozcvičenie pred vykonávaním pohybovej činnosti. 

 Ţiak dodrţiava osvojené pravidlá pri vykonávaní pohybových činností súťaţného 

charakteru. 

 Ţiak vie, ktoré sú základné olympijské idey a riadi sa nimi vo svojom ţivote. 
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 Ţiak vie posúdiť a diagnostikovať úroveň svojej pohybovej výkonnosti a telesného rozvoja 

podľa daných  noriem.  

 Ţiak vie poskytnúť prvú pomoc pri úraze v rôznom prostredí. 

 Ţiak dodrţiava bezpečnostné a hygienické poţiadavky pri vykonávaní pohybovej činnosti. 

 Ţiak pozná ţivotné priority a priority v starostlivosti o vlastné zdravie. 

 Ţiak pozná negatívne účinky návykových látok na organizmus. 

 

Komunikačné kompetencie 

 Ţiak sa dokáţe jasne a zrozumiteľne vyjadrovať. 

 Ţiak pouţíva správnu odbornú terminológiu v edukačnom procese i počas voľnočasových 

aktivít. 

 

Učebné kompetencie 

 Ţiak vie zdôvodniť potrebu zaradenia pohybových aktivít do svojho denného reţimu. 

 Ţiak vie zdôvodniť potrebu rozohriatia organizmu a rozcvičenia pre športový výkon i ako 

prevenciu pred zranením. 

 

Interpersonálne kompetencie 

 Ţiak prejavuje pozitívny vzťah k sebe i iným. 

 Ţiak efektívne pracuje v kolektíve. 

 Ţiak vie racionálne riešiť konfliktné situácie, najmä v športe. 

 Ţiak  sa správať empaticky a asertívne pri vykonávaní telovýchovných a športových 

činností, ale i v ţivote. 

 

Postojové kompetencie 

 Ţiak má záţitok z vykonávanej pohybovej činnosti. 

 Ţiak dokáţe zvíťaziť, ale i prijať prehru v športovom zápolení i v ţivote, uznať kvality súpera. 

 Ţiak dodrţiava princípy fair-play. 

 Ţiak sa zapája do mimoškolskej telovýchovnej a športovej aktivity. 

 Ţiak vyuţíva poznatky, skúsenosti a zručnosti z oblasti telesnej výchovy a športu a iných 

predmetov so zameraním na zdravý spôsob ţivota a ochranu prírody. 

 

1. Obsah 

 

Zabezpečenie uvedených kompetencií sa uskutočňuje prostredníctvom obsahu, ktorý  tvoria 

základné poznatky o význame pohybových aktivít pre zdravie, prevenciu ochorení, správnej 

ţivotospráve, športovej činnosti a jej organizovaní, pohybovej výkonnosti a jej hodnotení a pohybové 

prostriedky. V predmete telesná a športová výchova sú rozdelené do štyroch modulov. 

 

1. Zdravie a jeho poruchy 

2. Zdravý ţivotný štýl 
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3. Zdatnosť a pohybová výkonnosť 

4. Športové činnosti pohybového reţimu 

 

Ciele jednotlivých modulov 

Zdravie a jeho poruchy 

 pochopiť účinok pohybovej aktivity na zdravie, 

 mať vedomosti o potrebe prevencie pred civilizačnými ochoreniami pohybovými prostriedkami, 

 vedieť poskytnúť prvú pomoc, 

 vedieť sa správať v situáciách ohrozujúcich zdravie. 

 mať vytvorenú hodnotový systém, v ktorom zdravie a pohyb majú popredné miesto. 

 

Zdravý ţivotný štýl 

 poznať a dodrţiavať zásady správnej výţivy, 

 zaradiť vyuţívať športové a pohybové činnosti vo svojom voľnom čase, 

 mať predstavu o svojich pohybových moţnostiach, 

 pochopiť význam aktívneho odpočinku pre odstránenie únavy, 

 pochopiť kompenzačný účinok telesných cvičení a poznať vhodné cvičenia na jeho 

dosiahnutie. 

 

Zdatnosť a pohybová výkonnosť 

 poznať úroveň vlastnej pohybovej výkonnosti, 

 vedieť vyuţiť cvičenia na rozvoj pohybových schopností, 

 vedieť diagnostikovať a hodnotiť  pohybovú výkonnosť vlastnú i spoluţiakov, 

 vedieť vyuţiť pohybové prostriedky na rozvoj pohybovej výkonnosti. 

 

Športové činnosti pohybového reţimu 

 vyuţiť svoje vedomosti na zdokonaľovanie sa vo vlastnej športovej výkonnosti, 

 vedieť uplatniť osvojené pravidlá športových disciplín v športovej činnosti, 

 prezentovať svoju športovú výkonnosť na verejnosti, 

 preukázať pohybovú gramotnosť v rôznych športových odvetviach, 

 mať príjemný záţitok z vykonávanej pohybovej činnosti. 

 

     Základom obsahu telesnej výchovy v škole je učivo. Štruktúru učiva tvoria tematické celky (ďalej 

len TC), ktoré sú rozdelené na základné a výberové. V ročnom cykle sa počíta vo všetkých 

ročníkoch so 66 vyučovacími hodinami. 

     Ciele modulu 1 a čiastočne modulu 2 sa plnia prostredníctvom obsahu tematického celku 

Poznatky z telesnej výchovy a športu, ciele modulov 3 a 4 prostredníctvom všetkých ostatných 

tematických celkov. 
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     Obsah základných TC je koncipovaný tak, aby si ho mohla a zároveň i mala osvojiť väčšina 

ţiakov. 

     V ročnom pláne učiva odporúčame, aby základné tematické celky Poznatky z telesnej výchovy 

a športu a Všeobecná gymnastika sa vyučovali ako súčasť kaţdej vyučovacej hodiny telesnej 

výchovy a boli dotované 15 % času vyučovacej hodiny. Ostatné základné tematické celky 

odporúčame vyučovať v dvoch alternatívach. Prvá alternatíva – v kaţdom ročníku sa vyučuje 

kaţdý tematický celok. Druhá alternatíva – v kaţdom ročníku sa odučia aspoň tri tematické celky. 

Pritom kaţdý tematický celok musí byť odučený počas školskej dochádzky aspoň dvakrát 

s výnimkou Plávania. Tematický celok Plávanie sa zaraďuje do vyučovania aspoň raz za 5 rokov. 

Tematický celok sa povaţuje za odučený, ak má v ročnom pláne minimálne 6 hodinovú dotáciu 

z celkového počtu vyučovacích hodín.  

     Aspoň jeden výberový TC je povinný v kaţdom ročníku. Výberové TC rozširujú základné TC o 

pohybové činnosti, ktorých výber umoţňuje rešpektovať podmienky školy, záujmy ţiakov, záujmy 

učiteľa, miestne tradície a pod. Vyučovanie výberových TC musí rešpektovať plnenie cieľov 

telesnej výchovy a bezpečnosť pri cvičení.  

Obsah výberových TC sa vyuţíva na doplnenie základného učiva a na motiváciu ţiakov, na 

rozvoj ich pohybových schopností so zreteľom na skupinové záujmy, individuálne predpoklady ţiakov 

a podmienky školy.  

Učiteľ môţe zaradiť do programu iba tie športové činnosti, ktoré boli súčasťou jeho 

pregraduálnej prípravy na vysokej škole, alebo na ktoré získal trénerské alebo cvičiteľské vzdelanie, 

alebo certifikát v niektorej forme ďalšieho vzdelávania učiteľov a trénerov. V záujme kaţdého učiteľa 

telesnej a športovej výchovy by malo byť zúčastniť sa ďalšieho vzdelávania učiteľov a postupné 

získavanie potrebnej kvalifikácie k chýbajúcim športovým činnostiam. 

PREHĽAD TEMATICKÝCH CELKOV 

 

A. Základné tematické celky 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Poznatky z telesnej  výchovy a športu       

Všeobecná gymnastika 

Atletika 

Základy gymnastických športov 

Športové hry                      

Plávanie
 

Sezónne činnosti 

Povinný výberový tematický celok 

Testovanie 

S  P  O  L  U    66  hodín                         
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B. Výberové tematické celky 

 

Netradičné pohybové aktivity, menej známe pohybové a športové hry     

Korčuľovanie 

Korčuľovanie in line 

Snowboarding 

Cvičenie v posilňovni          

Aerobik, akvaaerobik 

Športové úkoly a sebaobrana     

Ľadový hokej                    

Tance (základy spoločenských tancov, disko tancov, ľudových tancov) 

 

Pozn.: pozri kapitolu PROCES 

 

4. Výstupný vzdelávací štandard  

POZNATKY  Z  TELESNEJ   VÝCHOVY A ŠPORTU 

 V telovýchovnom procese sú poznatky základným predpokladom uvedomelého osvojovania si 

pohybových činností, rozvíjania pohybových schopností a výchovy charakterových a iných vlastností 

osobnosti. Majú dôleţitý význam pri vytváraní postojov k zdravému ţivotnému štýlu i k celoţivotnej 

pohybovej aktivite. Sú podmienkou úspešného vykonávania praktických činností. Delia sa na 

všeobecné a špecifické. Špecifické poznatky sa dotýkajú kaţdého tematického celku. 

KOMPETENCIA 

Ţiak vie vysvetliť dôvody potreby vykonávania pohybovej činnosti v súvislosti s  ochranou 

vlastného zdravia. 

 

VÝKONOVÝ ŠTANDARD 

 poznať drobné organizačné formy telesnej výchovy, 

 vedieť vysvetliť potrebu rozcvičenia pred vykonávaním pohybovej činnosti, 

 dodrţiavať pravidlá správnej ţivotosprávy, 

 vedieť posúdiť a diagnostikovať úroveň svojej pohybovej výkonnosti a telesného rozvoja  

podľa daných  noriem, 

 poznať základné olympijské idey a riadi sa nimi vo svojom ţivote, 

 vedieť poskytnúť prvú pomoc pri úraze v rôznom prostredí, 

 dodrţiavať bezpečnostné a hygienické poţiadavky pri vykonávaní pohybovej činnosti, 

 dodrţiavať osvojené pravidlá pri vykonávaní pohybových činností, 
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 pouţívať odbornú terminológiu osvojených pohybových činností. 

 

OBSAHOVÝ ŠTANDARD 

Všeobecné poznatky: 

 základné poznatky o formách pohybovej aktivity v reţime dňa (ranné cvičenie, spontánna 

pohybová aktivita, racionálne vyuţívanie voľného času a pod.),    

 úloha rozcvičenia pred vykonávaním pohybových činností, 

 význam správnej ţivotosprávy pre pohybový  výkon a negatívne vplyvy fajčenia, alkoholu a 

nedovolených látok na zdravie a pohybový výkon, 

 telesné zaťaţenie, meranie a vyhodnocovanie údajov o pulzovej frekvencii, 

 poznatky o rozvoji a diagnostikovaní základných pohybových schopností, 

 poznatky o telesnom vývine a jeho diagnostikovaní, 

 základné poznatky z biológie človeka súvisiace a účinok pohybovej aktivity na vlastný 

organizmus, 

 úspechy našich športovcov na OH, MS, ME, 

 olympijská výchova so zameraním na poznatky o Medzinárodnom olympijskom výbore, 

Slovenskom olympijskom výbore (poznať jeho  symboliku), o olympijských hrách, kalokagatii 

a fair-play, 

 prvá pomoc pri drobných poraneniach.                                                  

 

Špecifické poznatky: 

 odborná terminológia vo všetkých TC, 

 technika, taktika a metodika osvojovaných pohybových činností, 

 pravidlá súťaţenia v osvojených pohybových činnostiach a základné činnosti rozhodcu. 

 

X. V Š E O B E C N Á  G  Y M  N A S T I K A 

 

KOMPETENCIA: 

     Ţiak v tematickom celku všeobecnej gymnastiky dosahuje takú úroveň osvojenia gymnastických 

činností – polôh, pohybov, cvičebných tvarov, väzieb, ţe je schopný predviesť pohybový celok, 

pohybovú skladbu individuálne a skupinovo, podľa stanovených poţiadaviek (pravidiel). Dosahuje tak 

zvýšenie úrovne pohybových schopností, osvojenie gymnastických zručností, ktoré pomáhajú zlepšiť 

zdravotne orientovanú zdatnosť beţnej školskej populácie.  

 

VÝKONOVÝ ŠTANDARD 

 vedieť správne pomenovať, popísať jednotlivé cvičebné polohy, pohyby, cvičebné tvary; 

 vedieť zostaviť a viesť rozcvičenie, 
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 vedieť prakticky ukázať gymnastické cvičenia, zvládnuť cvičebné väzby a pohybové  

kombinácie s ich vykonaním v zostave jednotlivca alebo skupiny, 

 vedieť preukázať poznatky z organizácie, bezpečnosti, dopomoci, záchrany, uplatňovať 

optimálnu techniku pri vykonávaní základných gymnastických polôh, lokomočných 

pohyboch, cvičebných tvaroch, 

 vedieť ohodnotiť techniku, estetiku  a kompozíciu (obsahovú skladbu) konaného 

gymnastického cvičenia, postrehnúť a posúdiť chyby v predvedení, drţaní tela, rozsahu 

pohybov, svalovom napätí,  ochabnutosti tela, 

 vedieť posúdiť reálne svoju individuálnu pohybovú úroveň. 

 

OBSAHOVÝ ŠTANDARD 

Vedomosti: 

 zásady drţania tela, správne drţanie tela, chybné drţanie tela, 

 základné názvoslovie telesných cvičení, 

 pohybové prostriedky všeobecnej gymnastiky, 

 štruktúra gymnastickej jednotky - úvodná, prípravná, hlavná, záverečná časť vyučovacej 

hodiny, 

 prípravné, imitačné cvičenie, metodický postup osvojovania a zdokonaľovania polôh, 

pohybov, cvičebných tvarov, väzieb, 

 organizačná činnosť  na vyučovacej jednotke (hodine), 

 zdravotne orientovaná  zdatnosť, pohybový reţim, redukcia hmotnosti, obezity,  

 pozitívny ţivotný štýl. 

Na základe týchto a ďalších vedomostí je moţné u ţiakov rozvíjať schopnosti a nadobudnúť 

nasledovné zručnosti : 

Zručnosti a schopnosti: 

 cvičenia rozvíjajúce kondičné, kondično-koordinačné, koordinačné schopnosti, 

 technicky správne polohy a pohyby hlavy, trupu, nôh, paţí, lokomócie, cvičenie na- a s 

náradím, s náčiním, tyče, aeróbne činky, expandre, netradičné), výrazová estetika 

rytmických a aerobikových pohybov vykonávania všeobecných gymnastických činností, 

 cvičebný program na zlepšovanie stavu pohybového a oporného aparátu tela s cieleným 

rozvojom pohybových schopností a zručností, 

 formovanie telesných proporcií, kultivovaného prejavu osobnosti ţiaka. 

    

1. Kondičná gymnastika - posilňovacie cvičenie paţí, nôh, chrbtového svalstva, brušného 

svalstva s jednorazovým, niekoľkonásobným opakovaním, s cieleným zameraním na jednotlivé 

časti tela: 

o kľuky v kľaku, kľuky vo vzpore stojmo vpredu, vzadu, kľuky vo vzpore leţmo vpredu, 

vzadu znoţmo, roznoţmo, 

o výpony, poskoky, skoky odrazom obojnoţne, jednonoţne, 
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o záklony trupu v ľahu vpredu; sed – ľah vzadu, 

o zhyby vo vise, vo vise stojmo, vise leţmo na rebrine, hrazde, kruhoch, bradlách. 

 

Podľa cieľa rozvoja kondičných, kondično-koordinačných schopností: 

o tonizačný program zameraný na drţanie tela v správnom napätí svalov v ľahu, 

kľakoch, sedoch, podporoch, postojoch bez náčinia, náradia, s náčiním (fit lopty, over 

baly, dynabandy, ..), náradím, na náradí, 

o  všeobecný kondičný  program s obsahom statických, dynamických cvičení, 

o  plyometrický program zameraný na rozvoj dynamickej sily nôh, 

o  vytrvalostno-silový program, cvičenia paţí, nôh, trupu, brucha, bokov (kľuky, zhyby vo 

vise stojmo, prednosy v sede, vo vise, mierne záklony v ľahu, dvíhanie trupu, nôh 

v ľahu na boku.  

 

2. Základná gymnastika  

Akrobatické cvičenie:  

 ľah vznesmo; stojka na lopatkách znoţmo, s čelným, bočným roznoţením; sed roznoţmo, 

hlboký predklon;  sed znoţmo predklon;   - kotúle vpred, kotúle vzad s rôznou 

východiskovou a výslednou polohou,   väzby kotúľov so skokmi a obratmi, 

 stojka na rukách oporou rúk na lavičku, stojka na rukách s dopomocou o rebrinu (stenu), 

stojka na rukách s polohou nôh bočne, čelne, 

 premet bokom s dopomocou, premet bokom samostatne, 

 podpor stojmo prehnute vzad (most na hlave, most vo vzpore na rukách). 

Skoky a obraty:  

 skoky odrazom obojnoţne – znoţmo, skrčmo prípätmo, skrčmo roznoţmo čelne, bočne, 

s obratom o 180° - 360°, 

 obraty obojnoţne v postojoch – prestupovaním, kríţením, prísunom. Obraty jednonoţne 

prednoţením o 180°- 360° .   

Cvičenie na náradí a s náradím: 

 rebriny: rúčkovanie v podpore leţmo, vo vise prednosy skrčmo, prednosy, postupovanie po 

rebrinách, výdrţ v zhybe, odrazom z nôh zhyby, 

 lavičky, nízka kladinka: chôdza vpred, vzad, bokom; beh; poskoky, skok striedavo striţný; 

váha predklonmo; obrat znoţmo o 180° v drepe, podrepe, stoji; zoskok odrazom obojnoţne 

– znoţmo, roznoţmo čelne, skrčmo prípätmo, skrčmo prednoţmo. Väzby, zostava (1 - 2 – 3 

dĺţky náradia), 

 preskok: opakované odrazy z mostíka pri opore (rebrina, spolu cvičiaci), nadväzné odrazy 

z viacerých mostíkov, letová fáza znoţmo, roznoţmo čelne, skrčmo prípätmo, skrčmo 

roznoţmo s doskokom na ţinenky (medzi mostíkmi krátky beh); odrazom z mostíka výskok 

do vzporu drepmo, vzporu roznoţmo; skrčka, roznoţka, odbočka, 
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 hrazda: zhyb stojmo, zhyb;  vis vznesmo, vis strmhlav, vis vznesmo roznoţmo bočne;  

výmyk; prešvihy únoţmo vpred, vzad; zoskoky -  prekot vpred, zákmihom doskok na 

podloţku, 

 lano: šplhanie. 

 

Cvičenie s náčiním:  

 švihadlo – preskoky na mieste, z miesta znoţmo, jednonoţne, skriţmo, striedavonoţne. 

Väzby, zostava, pohybová skladba, 

 tyč – priamivé cvičenia, cvičenia zvyšujúce rozsah pohyblivosti kĺbov, chrbtice, elasticitu 

svalov, 

 plná lopta, lopta – kotúľanie, hádzanie a chytanie, 

 šatka – oblúky, kruhy osmy, vlnenie, hádzanie a chytanie. Väzby, zostava, pohybová 

skladba, rope skiping. 

 

Relaxačné a dychové cvičenie:  

 aktívna kinetická relaxácia, 

 pasívna kinetická relaxácia, 

 cvičenie prehĺbenia nádychu a výdychu v stoji, vo vzpore kľačmo, v sede, drepe, predklone. 

 

Poradové cvičenie: 

 nástup, pochod, povely. 

 

3. Rytmická gymnastika: 

 cvičenie na taktovanie (tlieskanie, tamburínka), hudbu - pérovanie, pohupy, kroky, chôdza, 

behy, rovnováhové cvičenie, obraty, skoky s pohybmi hlavy, paţí, trupu vo vysokých a 

nízkych polohách v 2/4, 3/4 a 4/4 takte bez náčina, s náčiním. Prísunný, poskočný, 

premenný (polkový) krok v 2/4 takte; prísunný, valčíkový, mazurkový v ¾ takte. Rytmické 

cvičenie navzájom spájať, 

 pohybová skupinová skladba na 32 – 64 dôb na hudbu. 

 

4. Kompenzačné cvičenia: 

 odstraňovanie a korigovanie telesných a pohybových nedostatkov spôsobených 

jednostrannou sedavou činnosťou, 

 cvičenia kĺbovej pohyblivosti a elasticity svalov, pasívne – sed roznoţmo, predklon; ľah 

vznesmo; pohyby ťahom – v ľahu prednoţiť skrčmo P/Ľ nohu, chytiť za predkolenie a ťahať 

k trupu; aktívne – švihanie nohy v ľahu, stoji do prednoţenia, unoţenia, zanoţenia, 
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 cvičenia posilňovacie zamerané lokálne na problematické časti tela.   

 

     Za pomoci týchto vedomostí, zručností a schopností v priebehu vyučovacieho procesu 

predpokladáme vytvorenie postojov u ţiakov: 

 

Postoje: 

 mať pozitívny vzťah ku gymnastickým činnostiam, ako potreby ich celoţivotného 

vykonávania, 

 vedieť účelovo vyuţiť voľný čas s cieľom podporiť zdravie, zdatnosť, 

 pestovať pozitívne spoločenské vzťahy medzi ľuďmi všetkých vekových kategórií, 

 vyuţívať bohatý pohybový obsah gymnastických cvičení na dosiahnutie fyzickej výkonnosti, 

zdravotne orientovanej zdatnosti, pozitívnych psychických, emocionálnych a estetických 

pocitov z pohybu, 

 mať vytvorený pozitívny postoj k správneho ţivotného štýlu so snahou o  

sebazdokonaľovanie, práceschopnosť, húţevnatosť, disciplínu, 

 prijímať a dodrţiavať normy a pravidlá kolektívu. 

 

A T L E T I K A 

KOMPETENCIA: 

 Ţiak vie vyuţívať základné atletické lokomócie pri udrţiavaní a zvyšovaní svojej telesnej 

zdatnosti a uplatňuje získané vedomosti, zručnosti a návyky v kaţdodennom ţivote. 

 

VÝKONOVÝ ŠTANDARD 

 vedieť sa orientovať v základných atletických disciplínach, charakterizovať ich a prakticky 

demonštrovať, 

 poznať význam a vplyv základných prostriedkov kondičnej prípravy na zdravý rozvoj 

organizmu a vyuţíva ich vo svojej spontánnej pohybovej aktivite, 

 poznať základné pravidlá atletických disciplín a pod dohľadom pedagóga je schopný 

pomáhať pri organizácii a rozhodovaní atletických súťaţí,  

 poznať význam rozcvičenia a vie sa aktívne zapojiť do jeho vedenia, 

 poznať a v ţivote uplatňovať zásady fair-play ako súťaţiaci, rozhodca, organizátor, divák. 

 

OBSAHOVÝ ŠTANDARD 

Vedomosti: 

 základná terminológia a systematika atletických disciplín, 
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 technika atletických disciplín, 

 základné pravidlá súťaţenia a rozhodovania atletických súťaţí, 

 organizácia súťaţí (časomerač, rozhodca, zapisovateľ), 

 zásady fair-play,  

 bezpečnosť a úrazová zábrana, 

 zásady hygieny a vplyv atletiky na zdravý vývin mládeţe. 

 

    Na základe týchto a ďalších vedomostí moţno u ţiakov rozvíjať schopnosti a nadobudnúť 

nasledovné zručnosti : 

Zručnosti a schopnosti: 

 základy racionálnej techniky pohybových činností (atletická abeceda, nízky a polovysoký 

štart, švihový a šliapavý beh, šprint, vytrvalostný beh, štafetový a prekáţkový beh, skok do 

diaľky skrčmo a kročmo, skok do výšky, hod loptičkou a granátom, vrh guľou),   

 rozvoj kondičných a koordinačných schopností, 

 základné (pomocné) funkcie rozhodcu a organizátora atletických súťaţí,  

 vyuţitie základných atletických lokomócií pri rozvoji telesnej zdatnosti a pohybovej 

výkonnosti. 

 

     Za pomoci týchto vedomostí, zručností a schopností v priebehu vyučovacieho procesu 

predpokladáme vytvorenie nasledovných postojov u ţiakov: 

Postoje: 

 mať trvalý pozitívny vzťah k atletickým činnostiam ako predpokladu pre ich celoţivotné 

uplatňovanie v individuálnej pohybovej aktivite a udrţiavaní zdravia,  

 preukazovať pozitívny postoj k súťaţeniu, 

 preukazovať pozitívny vzťah k súperom, 

 dodrţiavať prijaté zásady v rámci skupiny, 

 vedieť súperiť, kooperovať a tolerovať súperov, 

 prejavovať snahu o seba zdokonaľovanie, húţevnatosť, vytrvalosť, cieľavedomosť.  

 

XI. Z Á K L A D Y  G Y M N A S T I C K Ý CH  Š P O R T O V 

 

KOMPETENCIA:    

     Ţiak v tematickom celku „základy gymnastických športov“ dosahuje takú úroveň osvojenia činností 

gymnastického športu, ţe je schopný predviesť individuálne alebo v skupine zostavu podľa daných 

pravidiel. 
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VÝKONOVÝ ŠTANDARD 

 poznať gymnastické športy, vedieť popísať  disciplíny, ich cvičebný obsah, zameranie, a cieľ 

 vedieť správne pomenovať  cvičebné polohy, pohyby, cvičebné tvary, 

 vedieť zostaviť a viesť rozcvičenie so zameraním na vybraný gymnastický šport, 

 vedieť prakticky ukázať imitačné, prípravné cvičenia, základné cvičebné tvary, zaradiť a 

predviesť pohybové kombinácie  v zostave jednotlivca alebo skupiny, 

 uplatňovať optimálnu techniku pri vykonávaní gymnastických polôh, lokomočných 

pohyboch, cvičebných tvaroch, 

 vedieť ohodnotiť techniku, estetiku a skladbu gymnastického cvičenia v disciplínach 

vybraného gymnastického športu, 

 dokázať postrehnúť chyby v predvedení, drţaní tela, rozsahu pohybu, svalovom napätí, 

poznať práva a povinnosti v gymnastických pretekoch, 

 vedieť posúdiť reálne svoju individuálnu športovú úroveň.  

 

  

OBSAHOVÝ ŠTANDARD 

Vedomosti: 

 význam a zmysel vykonávania gymnastických športov, 

 zásady drţania tela, esteticko-pohybové prostriedky gymnastických športov, 

 terminológia polôh a pohybov, cvičebných tvarov, 

 disciplíny a cvičebný obsah športovej gymnastiky ţien, muţov; športového aerobiku, 

modernej gymnastiky, gymteamu, 

 prípravné, imitačné cvičenie, metodický postup osvojovania a zdokonaľovania polôh, 

pohybov, cvičebných tvarov, väzieb, zostavy, spoločnej pohybovej skladby, 

 zásady motorického učenia v gymnastických športoch, organizácia pretekov, 

 zásady bezpečného správania, dopomoc, záchrana pri cvičení, 

 zdravotne orientovaná  výkonnosť, redukcia hmotnosti, obezity,  

 pozitívny ţivotný štýl. 

 

     Na základe týchto a ďalších vedomostí je moţné u ţiakov rozvíjať schopnosti a nadobudnúť 

nasledovné zručnosti : 

Zručnosti a schopnosti: 

 cvičenia rozvíjajúce kondičné, kondično-koordinačné, koordinačné schopnosti, 

 prípravné a imitačné cvičenia, polohy a pohyby častí tela, lokomočné pohyby, akrobacia, 

cvičenie na- a s náradím, s náčiním, výrazovo-estetické prostriedky gymnastických a 

aerobikových pohybov, 

 kondičná zloţka, technická zloţka gymnastických športov. 
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1. Športová gymnastika – prostné, hrazda, preskok, kladina - D, kruhy – CH: 

 

Prostné – zostava na páse (ţinenkách), 1 - 2 rady.  

Akrobacia:  

 ľah vznesmo; stojka na lopatkách znoţmo, s čelným, bočným roznoţením; kotúle vpred, 

kotúle vzad v rôznych obmenách východiskovej, hlavnej, výslednej polohe, kotúľové väzby, 

 stojka na rukách s rôznou polohou nôh, stojka na rukách – kotúľ vpred, 

 premet bokom, väzby s kotúľom vpred, vzad, stojkou na rukách -kotúľ vpred, 

 podpor stojmo prehnute vzad. 

 

Skoky a obraty:  

 skoky odrazom obojnoţne – znoţmo, skrčmo prípätmo, skrčmo, roznoţmo čelne, bočne, 

s obratom o 180° - 360°. Skok odrazom jednonoţne s prednoţením striedavonoţne 

(noţnice), upaţiť, 

 obraty obojnoţne v postojoch.    

 

Rovnováţne cvičenie – váha predklonmo. 

 

Cvičenie kĺbovej pohyblivosti a elasticity svalov – sed roznoţný. 

 

Hrazda po ramená, zostava minimálne 4 cvičebné tvary: 

 výmyk, toč jazdmo vpred, toč vzad alebo vpred, prešvihy únoţmo vpred, vzad, zoskok.    

 

Preskok, koza na šírku D, na dĺţku CH, kôň na dĺţku CH: 

 skrčka, roznoţka, odbočka. 

 

Nízka kladina D (do 110 cm) - zostava 2 dĺţky náradia: 

 chôdza, tanečné kroky, predskok, 2 skoky, rovnováţny cvičebný tvar, obrat jednonoţne 

o 180°; ľah vznesmo/kotúľ vpred, zoskok odrazom obojnoţne s roznoţením čelne, skrčmo 

prednoţmo.  
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Kruhy CH  

 kmihanie vo vise, vis vznesmo, vis strmhlav, zhyb vo vise. 

 

2. Moderná gymnastika dievčatá – švihadlo, lopta, šatka:  

švihadlo – preskoky na mieste, z miesta znoţmo, jednonoţne, skriţmo, striedavonoţne; krúţenie – 

kruhy, osmičky; kmihanie; hádzanie a chytanie, 

lopta – kotúľanie a prevaľovanie; odráţanie; hádzanie a chytanie; vyvaţovanie,  

šatka (závoj) – oblúky, kruhy osmičky, vlnovky, hádzanie a chytanie. 

 Zostava, spoločná pohybová skladba s náčiním na hudbu 30 – 60 sekúnd.   

Za pomoci týchto vedomostí, zručností a schopností v priebehu vyučovacieho procesu 

predpokladáme vytvorenie postojov u ţiakov: 

 

Postoje: 

 mať vytvorený trvalý pozitívny vzťah ku gymnastickým športom, ako predpokladu pre ich 

celoţivotný záujem, 

 preukázať kladný postoj k účelnému zameraniu vyuţitia voľného času, k udrţaniu fyzického 

a psychického zdravia, 

 preukázať pozitívny postoj k telovýchovnému a športovému procesu, s kladnou  motiváciou 

k súťaţeniu v rámci pretekov, 

 mať vyformované estetické cítenie pri formovaní telesných proporcií a kultivovaného prejavu 

osobnosti ţiaka, 

 pestovať pozitívne spoločenské vzťahy medzi ľuďmi všetkých vekových kategórií, 

 vyuţívať bohatý cvičebný obsah gymnastických športov na dosiahnutie pohybovej 

výkonnosti, zdravotne orientovanej zdatnosti, pozitívnych psychických, emocionálnych a 

estetických pocitov, 

 prejaviť pozitívny postoj k správneho ţivotného štýlu so snahou o  sebazdokonaľovanie, 

práceschopnosť, húţevnatosť, disciplínu, zdravé sebavedomie, 

 prijímať a dodrţiavať normy a pravidlá kolektívu, zásady fair-play, 

 reálne prijímať   víťazstvá a prehry v športovej súťaţi i v spoločenskom prostredí. 

   

ŠPORTOVÉ HRY 

 

KOMPETENCIA: 

Ţiak vo vybraných športových hrách dosahuje takú úroveň osvojenia herných činností jednotlivca, 

herných kombinácií a systémov, ţe je schopný hrať stretnutie podľa pravidiel. 

 

 



 

156 

 

VÝKONOVÝ ŠTANDARD 

 vedieť správne pomenovať, popísať, prakticky ukázať, v hre (stretnutí) uplatniť techniku 

základných herných činností jednotlivca a vyuţiť herné kombinácie a systémy, 

 vedieť pomenovať a popísať funkcie hráčov v obrane i v útoku, 

 vedieť vysvetliť základné pravidlá vybraných športových hier, 

 vedieť zostaviť a prakticky viesť rozcvičenie (vlastné, aj skupinu spoluţiakov) pred hrou, 

resp. stretnutím, 

 vykonávať funkciu rozhodcu (pomocného rozhodcu), zapisovateľa, časomerača na 

hodinách určených na hru (stretnutie) a v záujmovej forme športových hier a viesť 

jednoduchý pozorovací hárok o hráčskom výkone druţstva, 

 vedieť posúdiť reálnu hodnotu svojho individuálneho športového výkonu a aj výkonu svojho 

druţstva. 

 

OBSAHOVÝ ŠTANDARD 

Vedomosti: 

 systematika herných činností, základná terminológia, 

 technika herných činností jednotlivca, 

 herné kombinácie a herné systémy, 

 herný výkon v športových hrách, hodnotenie športového výkonu, 

 funkcie hráčov na jednotlivých postoch, 

 základné pravidlá vybraných športových hier, 

 organizácia jednoduchej súťaţe v športových hrách (rozhodcovia, časomerači, 

zapisovatelia, pozorovatelia a pod.) 

 zásady fair-play. 

 

          Na základe týchto a ďalších vedomostí  moţno u ţiakov rozvíjať schopnosti a nadobudnúť 

nasledovné zručnosti : 

 

Zručnosti a schopnosti: 

 kondičná príprava, základné kondičné a koordinačné schopnosti, 

 popísať a prakticky ukázať správnu techniku herných činností jednotlivca: 

basketbal – prihrávka jednou rukou od pleca, dribling, streľba zhora z miesta, z krátkej 

a strednej vzdialenosti, bránenie hráča bez lopty a s loptou. 

futbal – prihrávka, tlmenie lopty, streľba, dribling, obsadzovanie hráča bez lopty 

a s loptou. 

hádzaná - prihrávka jednou rukou od pleca s veľkým náprahom, dribling, streľba zhora 

z miesta, skokom do bránkoviska, obsadzovanie útočníka bez lopty s loptou.  
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volejbal – odbitie horné na mieste, po pohybe, nad seba, pred seba, odbitie pod uhlom, 

spodné podanie, prihrávka na nahrávača pri sieti, nahrávka nad seba. 

Iné vyučované športové hry, 

 plniť úlohy (funkcie) súvisiace s realizáciou hry v stretnutí: hráčske funkcie, funkcie 

rozhodcov, jednoduché organizačné funkcie, 

 efektívne plniť taktické úlohy druţstva v hre (stretnutí), 

 poznať a vykonávať pohybové činnosti, ktoré pôsobia na rozvoj kondičnej pripravenosti pre 

dané športové hry. 

 

     Za pomoci týchto vedomostí, zručností a schopností v priebehu vyučovacieho procesu 

predpokladáme vytvorenie postojov u ţiakov: 

Postoje: 

 prejavovať trvalý pozitívny vzťah k športovým hrám ako predpokladu na ich celoţivotné 

uplatňovanie v individuálnej pohybovej aktivite, 

 súťaţením v športových hrách preukázať pozitívny postoj k telovýchovnému procesu 

 mať pozitívny vzťah k spoluhráčom i k súperovi, 

 dodrţiavať prijaté normy a pravidlá, 

 dodrţiavať zásady fair-play, 

 prejavovať snahu o sebazdokonaľovanie, húţevnatosť, statočnosť, vytrvalosť, 

 mať záţitok z vykonávanej pohybovej činnosti, 

 vedieť zvíťaziť a prijať prehru v športovom stretnutí i v ţivote, uznať kvality súpera. 

 

P L Á V A N I E 

KOMPETENCIA: 

Ţiak - plavec – dokáţe  preplávať technicky správne s príslušným štartovým skokom a obrátkou 200 

m jedným alebo viacerými plaveckými spôsobmi. 

VÝKONOVÝ ŠTANDARD 

 vedieť správne vykonať a prakticky ukázať základné plavecké pohyby zo zvoleného  

plaveckého spôsobu v plaveckom bazéne, plaveckej učebni, 

 vedieť pomenovať a popísať základné obrátky pri zvolenom plaveckom spôsobe, 

 vedieť vysvetliť základné pravidlá plaveckých pretekov, 

 vedieť správne pouţívať plavecké okuliare a nadľahčovacie pomôcky. 

 Preplávať  technicky správne s príslušným štartovým skokom a obrátkou : 

a)   minimálna úroveň : 50 m jedným plaveckým spôsobom 

b)   pokročilá úroveň :  200 m jedným alebo viacerými plaveckými spôsobmi. 
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OBSAHOVÝ ŠTANDARD 

Vedomosti: 

 základné poznatky o TC, 

 základné hygienické pravidlá, otuţovanie,  disciplína, 

 technika plaveckých spôsobov , 

 bezpečnosť, úrazová zábrana, uvedomelá pomoc v núdzi, 

 zdravotný význam plávania, 

 plávanie v ţivotnom štýle súčasného človeka, 

 vedenie rozcvičenia na suchu pred zahájením plávania , 

 základná terminológia, názvy plaveckých spôsobov, 

 plavecký výstroj , príprava a starostlivosť o výstroj, bezpečnosť  pri plávaní a pohybe        

v bazénových a  vedľajších priestoroch, 

 základné pravidlá ţiackych plaveckých pretekov. 

 

Zručnosti a schopnosti: 

Obsah základného plaveckého nácviku : 

1. Hry vo vode. Nácvik hríbika, lovenie predmetov. 

2. Nácvik a zdokonaľovanie splývania s dýchaním 

3. Nácvik práce dolných končatín pri plaveckých spôsoboch K, P, Z 

4. Zdokonaľovanie práce dolných končatín K, Z,P+ dýchanie do vody 

5. Individuálne odstraňovanie chýb 

6. Nácvik práce paţí K, Z, P 

7. Zdokonaľovanie práce paţí P, K, Z v súhre s dýchaním do vody 

8. Nácvik súhry zvoleného plaveckého spôsobu K, Z alebo P 

9. Zdokonaľovanie súhry: K, Z, P 

10. Štafetové súťaţe . Dopomoc unavenému plavcovi. 

 

Obsah zdokonaľovacieho plaveckom výcviku : 

1. Kraulové a znakové dolné končatiny ( DK ) s dosku + dýchanie, ( resp. prsia ) 

2. Kraulové a znakové paţe s doskou medzi ( DK ) + dýchanie (resp. prsia/) 

3. Súhra ( PS ) kraul, znak, prsia + dýchanie Odstraňovanie nedostatkov 

4. Lovenie predmetov so skokom 

5. Štafetové súťaţe 

6. Zdokonaľovanie súhry. Plávanie K, Z, P/50m vzdial./ 

7. Plavecké obrátky  

8. Plávanie pod vodou  

9. Dopomoc vo dvojici 

10. Štartový skok 
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     Za pomoci týchto vedomostí, zručností a schopností v priebehu vyučovacieho procesu 

predpokladáme vytvorenie postojov u ţiakov: 

Postoje: 

 emotívnosťou vodného prostredia získať trvalý pozitívny vzťah k plávaniu v bazéne a aj 

v prírode ( pod dozorom ).  

 mať trvalý vzťah k plaveckým a iným vodným športom  

 v pravidelnej pohybovo-rekreačnej činnosti vyuţívať plávanie, 

 mať pozitívny vzťah k ostatným účastníkom vykonávajúcim plavecké aktivity    

 

S E Z Ó N N E  Č I N N O S T I  

KOMPETENCIA: 

     Ţiak vo vybraných sezónnych činnostiach dosahuje primeranú úroveň osvojenia jednotlivých 

techník zjazdového lyţovania.  

VÝKONOVÝ ŠTANDARD 

 vedieť správne vykonať a prakticky ukázať základné pohyby na lyţiach s prispôsobením sa 

rôznym terénnym nerovnostiam resp. prekáţkam pri jazde,  

 vedieť pomenovať a popísať základné techniky jednotlivých jázd, oblúkov, brzdení a pod., 

 vedieť vysvetliť základné pravidlá vybraných sezónnych činností,  

 vedieť správne vykonať základné bezpečnostné techniky – pády, pri vykonávaní sezónnych 

činností,   

 zostaviť a prakticky viesť rozcvičenie (vlastné, aj skupiny cvičencov) pred začiatkom 

jednotlivých sezónnych aktivít, 

 vedieť správne prispôsobiť výstroj a výzbroj potrebný pre vykonávanie jednotlivých 

sezónnych činností. 

 plniť úlohy (funkcie) súvisiace s pretekmi v jednotlivých sezónnych činnostiach – funkcia 

rozhodcu, organizátora a pod. 

 

OBSAHOVÝ ŠTANDARD 

Vedomosti : 

 techniky jednotlivých pohybových činností z oblasti sezónnych činností, 

 výstroj a výzbroj, príprava a údrţba výstroja a výzbroje,  

 organizácia základná terminológia, názvy pohybových zručností 

 práce a bezpečnosť pri vykonávaní sezónnych činností,  

 základné pravidlá vybraných sezónnych činností, 

 organizácia jednoduchých pretekov  v sezónnych činnostiach. 
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     Na základe týchto a ďalších vedomostí moţno u ţiakov rozvíjať schopnosti a nadobudnúť 

nasledovné zručnosti: 

Zručnosti a schopnosti: 

 Kondičná príprava, základné kondičné , koordinačné a pohybové schopnosti, 

 popísať a prakticky ukázať správnu techniku sezónnych činností: 

1. Zjazdové lyţovanie – postoje a pohyby na lyţiach, obraty, chôdze, výstupy, pády a vstávanie, 

základný zjazdový postoj, zjazd šikmo svahom, brzdenie, oblúky-v pluhu, prívrat spodnou lyţou, 

prívrat hornou lyţou,  nadväzované oblúky a  jazda cez terénne nerovnosti.  

 

     Za pomoci týchto vedomostí, zručností a schopností v priebehu vyučovacieho procesu 

predpokladáme vytvorenie postojov u ţiakov: 

Postoje: 

 emotívnosťou jednotlivých sezónnych činností získať trvalý pozitívny vzťah k sezónnym 

činnostiam a pobytu v prírode resp. k zimnej prírode,  

 mať trvalý vzťah k týmto sezónnym činnostiam 

 vykonávať pravidelnú pohybovo-rekreačnú činnosť s vyuţitím sezónnych činností, 

 formovať morálno-vôľové vlastnosti s cieľom zoznamovať sa s prírodou,  

 prejavovať snahu o sebazdokonaľovanie, húţevnatosť, statočnosť a vytrvalosť, 

 pestovať pozitívny vzťah k ostatným účastníkom vykonávajúcim sezónne činnosti.    

 

2. C v i č e n i a  v  p r í r o d e  

 

KOMPETENCIA: 

Ţiak dosahuje takú roveň nadobudnutých vedomostí a zručností, ktoré mu umoţnia  aktívne 

a bezpečne sa pohybovať a táboriť vo voľnej prírode a zároveň vytvoria predpoklady pre uplatnenie 

tejto aktivity v jeho ďalšom ţivote. 

 

V Ý K O N O V Ý   ŠTANDARD 

 vedieť sa orientovať v prírode podľa turistických značiek, mapy, buzoly, ale aj prírodných 

úkazov, 

 absolvovať súvislý presun v teréne presunovým prostriedkom podľa výberu, 

 vedieť opísať a vysvetliť základné pravidlá správania sa v prírodnom prostredí smerujúce 

k jeho ochrane, 

 poznať historické a kultúrne pamiatky v okolí svojho bydliska a regiónu, 

 vedieť poskytnúť adekvátnu prvú pomoc, 

 vedieť organizovať pohybové hry v prírode, 
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 poznať pravidlá cestnej premávky pre chodcov a cyklistov.   

 

OBSAHOVÝ ŠTANDARD 

Vedomosti   

 základy odbornej turistickej terminológie, 

 základy pre výber, prípravu a likvidáciu táboriska, 

 základné vedomosti o ochrane a tvorbe ţivotného prostredia, 

 základy úrazovej zábrany a bezpečnosti, 

 základy odborno-technických vedomostí a zručností z turistiky 

 základy pravidiel cestnej premávky pre chodcov a cyklistov – ovláda dopravne značky.  

     

Zručnosti a schopnosti: 

 presun mierne členitým terénom s prekonávaním terénnych prekáţok, 

 cvičenia rovnováhy na prírodných prekáţkach, 

 nosenie prírodných predmetov jednotlivo, v dvojiciach a iných skupinách (klady, kamene, 

brvná a pod.) 

 orientácia na stanovisku podľa buzoly, určovanie azimutu, 

 orientácia podľa mapy, určovanie a výber vybraných smerov presunu, 

 výber, prípravu a likvidáciu ohniska, 

 základné pravidlá ochrany ţivotného prostredia, kultúrnych a historických pamiatok, 

 praktické poskytnutie prvej pomoci (umelé dýchanie, masáţ srdca, protišokové opatrenia, 

stabilizovaná poloha, ošetrenie povrchového poranenia, zlomenín, omrzlín, popálenín), 

 jazda na bicykli, zmeny smeru a rýchlosti jazdy, otáčanie,  predchádzanie jazdu zručnosti. 

 

     Za pomoci týchto vedomostí, zručností a schopností v priebehu vyučovacieho procesu 

predpokladáme vytvorenie postojov u ţiakov: 

Postoje: 

  zapájať sa do aktivít súvisiacich s  pobytovými a turistickými činnosťami v prírode, ako 

predpokladu na  ich celoţivotné uplatňovanie v individuálnej pohybovej aktivite, 

 dodrţovať prijaté normy a pravidlá nevyhnutné pre presun a pobyt vo voľnej prírode, 

 prejavovať snahu o seba zdokonaľovanie, húţevnatosť, statočnosť a vytrvalosť, 

 mať pozitívny záţitok z vykonávanej pohybovej aktivít. 

 

5. Proces 

Predpokladom pre úspešné splnenie cieľov telesnej a športovej výchovy na 2. stupni základnej 

školy je: 
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- dokonalé poznanie ţiakov, kladenie poţiadaviek primerane k ich telesným a pohybovým 

predpokladom; 

- účelné plánovanie a rozvrhnutie učiva v konkrétnych podmienkach školy (triedy); 

- uplatňovanie účelnej organizácie práce, bezpečnosti práce pri výcviku a zásad hygieny; 

- všestranné a sústavné vyuţívanie pomôcok a materiálneho vybavenia; 

- primerané opakovanie a objektívne hodnotenie ţiakov; 

- systematické vedenie evidencie postupov a výsledkov práce; 

- premyslené spojenie výchovno-vzdelávacieho procesu v telesnej výchove s ďalšími formami 

pohybovej aktivity a s celým procesom výchovno-vzdelávacej práce v škole i mimo školy a úzku 

spoluprácu s ostatnými výchovnými činiteľmi. 

 

 Na spoznávanie ţiakov sa vyuţíva priebeţné a systematické sledovanie ţiakov na hodinách 

telesnej a športovej výchovy i mimo nich, štúdium záznamov triedneho učiteľa a školského lekára a 

konzultácie s ostatnými pedagogickými pracovníkmi, rodičmi a ďalšími výchovnými činiteľmi na škole i 

mimo nej. 

Vyučovacích hodín telesnej výchovy sa zúčastňujú všetci ţiaci zaradení do I. a II. zdravotnej 

skupiny. Pre ţiakov zdravotne oslabených je potrebné vytvárať podmienky na samostatné povinné 

vyučovacie hodiny zdravotnej telesnej výchovy. Obsah vyučovania sa realizuje podľa samostatných 

učebných osnov. V prípade, ţe oddelenie zdravotnej telesnej výchovy nie je vytvorené, ţiaka 

ponecháme na vyučovacích hodinách telesnej výchovy s intaktnými ţiakmi a realizujeme integrované 

vyučovanie. Zásady integrácie na hodinách telesnej výchovy sú uvedené v učebných osnovách 

zdravotnej telesnej výchovy: Učebné osnovy pre zdravotnej telesnej výchovy I. a II. stupeň základnej 

školy (ISCED 1,2): schválené: 9.5.2003, č.526/2003-41,platné od 1.9.2003. 

 

5.1 Metodicko-organizačné pokyny na vyučovanie tematických celkov 

Základný tematický celok 

Poznatky z telesnej kultúry sú v učebných osnovách zaradené ako samostatný TC (všeobecné 

poznatky) a aj v kaţdom tematickom celku (špecifické poznatky). Nie sú obsahom samostatných  

teoretických vyučovacích hodín, ale sú zakomponované podľa aktuálnosti do jednotlivých vyučovacích 

hodín.  

Všeobecná gymnastika tvorí pohybový základ pre kaţdú vyučovaciu hodinu. Všetky jej súčasti sa 

vyučujú priebeţne. 

Atletika sa do vyučovania zaraďuje v odporúčanom časovom rozvrhu s moţnosťou členiť učivo do 

dvoch TC v jeseni a na jar. Na jej vyučovanie treba vyuţívať predovšetkým vonkajšie a prírodné 

prostredie. 
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 Základy gymnastických športov (športová gymnastika a moderná gymnastika) sa vyučujú vo 

všetkých ročníkoch. Modernú gymnastiku sa odporúča vyučovať iba v skupinách dievčat. Ďalšie druhy 

gymnastických športov (športový aerobik, gymteamy) je moţné vyučovať v rámci výberového 

tematického celku. 

 Športové hry  - basketbal, futbal, hádzaná, volejbal. Volejbal sa do vyučovania zaraďuje aţ od 7. 

ročníka. 

Športové hry odporúčame vyučovať tak, aby sa ţiaci v priebehu základnej školy zoznámili so 

všetkými uvedenými športovými hrami. Hodiny telesnej výchovy sa v TC Športové hry rozdeľujú na 

nácvičné, opakovacie a zdokonaľovacie a na hodiny určené na zápasy. V školách, ktoré nemajú 

potrebné materiálne podmienky na výučbu hier, moţno počty hodín určené na nácvik a 

zdokonaľovanie herných systémov vyuţiť na nácvik herných činností jednotlivca a kombinácií. Na 

hodinách určených na zápasy učiteľ vhodne zaradí súťaţe a zápasy v prípravných hrách a zápasy 

podľa pravidiel zvolenej športovej hry (resp. upravených pravidiel), pričom nehrajúci ţiaci sa učia plniť 

funkciu rozhodcu, zapisovateľa a pod. 

Plávanie odporúčame organizovať priebeţne v ucelenom 10-hodinovom celku. Školy, ktoré 

nemajú podmienky na priebeţnú výučbu plávania, organizujú ju v 5 - 7-dňových kurzoch s minimálne 

10-hodinovým výcvikom. 

Tematický celok – podľa podmienok má rozsah 10 vyučovacích hodín 

Na začiatku a na konci tematického celku sa overuje plavecká výkonnosť. 

Vo vstupnom teste sa zisťuje plavecká zručnosť ţiakov v  osvojenom plaveckom spôsobe, 

prípadne v druhom plaveckom spôsobe.  

Vyučovaný plavecký spôsob odporúčame zvoliť podľa lepšej úrovne práce dolných končatín     

v splývavej polohe ( prsia, kraul ). 

Počas celého výcviku je potrebné klásť dôraz na dýchanie. 

Na kaţdej vyučovacej hodine je potrebné venovať pozornosť nácviku i zdokonaľovaniu 

plaveckých spôsobov.  

Do kaţdej vyučovacej hodiny je potrebné zaradiť krátke teoretické vstupy učiteľa, ktorých 

obsahom sú poznatky o vyučovanej problematike doplnené o poznatky o bezpečnosti a zdravotnom 

vplyve plávania.  

Hodnotenie v sa vykoná na základe porovnania vstupných a výsledných testov plaveckých 

zručností.  

Do sezónnych činností je zaradené zjazdové a beţecké lyţovanie a cvičenia v prírode, ktoré je 

súčasťou základného učiva v predmete telesná a športová výchova na základných školách. 

Uskutočňuje sa formou lyţiarskeho výcviku na zjazdových alebo beţeckých lyţiach. Lyţiarsky výcvik 

ţiakov sa organizuje ako lyţiarsky výcvik s dennou dochádzkou alebo formou lyţiarskeho zájazdu. 
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Lyţovanie sa na školách, ktoré nemajú vhodné terénne a klimatické podmienky na lyţiarsky 

výcvik v mieste alebo v najbliţšom okolí, organizuje formou 5 - 7-denných lyţiarskych kurzov 

(zájazdov). Ţiaci, ktorí nemajú potrebné vybavenie na zjazdové lyţovanie, môţu výcvik absolvovať na 

beţeckých lyţiach, pričom škola vytvorí na to príslušné organizačné a metodické podmienky. 

Obsahom sa lyţiarsky výcvik zameriava na zvládnutie základných pohybových štruktúr a 

špeciálnych pohybových zručností v zodpovedajúcich terénnych a snehových podmienkach, na rozvoj 

základných pohybových schopností, na osvojovanie určených poznatkov.  

 Zvládnutie obsahu učiva napomáha celkovému telesnému rozvoju a zvyšovaniu všeobecnej 

pohybovej výkonnosti ţiakov, napomáha osvojovaniu nových poznatkov a je veľmi účinným 

prostriedkom na výchovné pôsobenie. Výraznými činiteľmi pri lyţiarskom výcviku sú aj špecifické 

prostriedky, najmä zimné prostredie a premenlivosť prírodného prostredia. 

Cvičenia v prírode sa organizujú v rozsahu štyroch hodín v 5. a 6. ročníku a v rozsahu päť hodín v 

7. a 9. ročníku. Podľa miestnych podmienok sa vyuţívajú areály zdravia. Pri presunoch na miesta 

cvičenia na bicykloch a pri jazde na bicykloch v podmienkach cestnej premávky v rámci cvičenia sa 

odporúča spolupracovať s miestnym orgánom Policajného zboru. Za cvičenia v prírode sa nepovaţujú 

výlety s prevaţne kultúrnou poznávacou činnosťou, ani osobitnou smernicou určené celoškolské 

cvičenia zamerané na precvičovanie učiva "Ochrana človeka a zdravia". 
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Školský vzdelávací program 

Voliteľný predmet 

Predmet: Výchova k manţelstvu, rodičovstvu 

                 a etika intímnych vzťahov                                                Týţdenne: 2 hodiny 

Vypracoval: PhDr. Zuzana Hemlíková 

 

Hlavný cieľ: 

     Hlavný cieľom výchovy k rodičovstvu a etike intímnych vzťahov na 2. stupni základnej školy je 

prispieť k poznaniu, pochopeniu významu  a hodnoty ľudského tela, sexuality a partnerstva 

a rodičovstva pre seba a pre spoločnosť. Cieľom pritom nie je len poznanie, ale aj vytváranie 

a upevňovanie autentických sociálne a spoločensky prospešných postojov a hodnôt.   

 

Čiastkové ciele:  

1. Pomáhať ţiakom v procese sebauvedomovania a sebaúcty, sebadôvery, rozvíjania tolerancie 

k iným a zodpovednosti ako základných podmienok zdravého  rozvoja osobnosti a v rámci 

neho aj rozvoja  sexuality, intimity a intímnych vzťahov. 

2. Viest ţiakov a ţiačky k pochopeniu významu a hodnoty lásky, intimity, sexuality a rodičovstva.  

Prispievať k poznatkom o sexuálnom rozmere nášho ţivota. V tomto procese sú podstatné 

presné informácie, ale tieţ  city, hodnoty a kultivovaná komunikácia. 

3. Pomáhať ţiačkam a ţiakom k rozpoznaniu rodových rolí a rodových stereotypov, pomáhať im 

osvojiť si autentickú a  sociálne prospešnú rodovú identitu.  

4. Pripraviť ţiakov na zodpovedné rozhodovanie v kritických oblastiach psycho- sexuálneho 

vývinu ohľadom sexuálneho a reprodukčného zdravia v súlade so súčasným poznaním 

a normami sociálneho prostredia. 

5. Naučiť ţiakov a ţiačky základné poznatky o biologických, psychických a sociálnych zmenách 

v puberte. V týchto súvislostiach dať ţiakom aj primerané informácie o anatómii a fyziológii 

rozmnoţovacieho ústrojenstva ţeny a muţa, priblíţiť im proces rozmnoţovania, 

vnútromaternicový vývin plodu vrátane priebehu gravidity a pôrodu. 

6. Vysvetliť ţiakom význam o rodičovstva, význam harmonickej a zdravej rodiny pre optimálny 

telesný a duševný vývin dieťaťa. Naučiť ich základom starostlivosti o dieťa. 

7. Oboznámiť ţiakov a ţiačky s práva a povinnosti detí a rodičov  v oblasti sexuálneho 

a reprodukčného zdravia a práv dieťaťa. 

8. Vysvetliť ţiakom moţné riziká predčasných a rizikových sexuálnych aktivít, vrátane neţiaducej 

gravidity, interrupcie, pohlavných chorôb a nákazy HIV/AIDS. V týchto súvislostiach im 

zdôrazniť význam sebaovládania a sebadisciplíny pri vytváraní kvalitných a rovnocenných 

partnerských a intímnych vzťahov.  

9. Vysvetliť ţiakom a ţiačkam nebezpečenstvo vplyvu uţívania návykových látok sexuálne 

správanie, sexuálne a reprodukčné zdravie.   



 

166 

 

10. Oboznámiť ţiakov  a ţiačky so všetkými účinnými metódami plánovaného rodičovstva - 

prirodzené metódy, rôzne druhy antikoncepcie,  ich účinnosťou a vplyvmi  na zdravie.  

11. Naučiť ţiakov odolávať negatívnym vplyvom rovesníckych skupín, ako aj médií,  naučiť ich 

aktívnej obrane pred moţným sexuálnym zneuţívaním.  

 

Obsah: 

     Obsah výchovy k manţelstvu, rodičovstvu a etike intímnych vzťahov na 2. stupni ZŠ tvoria tieto 

tematické celky: 

 

1. Priateľstvo, láska, vývin partnerského  vzťahu 

2. Sexualita, sexuálna orientácia 

3. Kultivované dospievanie – fyzické a psychické zmeny v období dospievania 

4. Anatómia a fyziológia pohlavných orgánov 

5. Zodpovedný prístup k sexualite, plánované rodičovstvo, rodičovstvo, starostlivosť o dieťa 

6. Negatívny vplyv uţívania návykových látok na sexuálne a reprodukčné zdravie  

7. Riziká, zásady bezpečnejšieho správania 

8. Vzťahy medzi muţmi a ţenami: rodové roly a rodové stereotypy. 

9. Prevencia sexuálneho zneuţívania, obchodovanie s ľuďmi, prostitúcia. 

 

Realizácia VMR 

     Výchova k manţelstvu a rodičovstvu  a etike intímnych vzťahov sa realizuje ako voliteľný  predmet 

s časovou dotáciou: 1 vyučovacia hodina týţdenne / 33 hodín ročne Základnou metódou je sociálne 

interakčné učenie, vyuţívajú sa metódy brainstormingu, rolové hry, dramatizácia, diskusia, práca 

v dvojiciach a menších skupinkách, práca s pracovnými listami, informačnými zdrojmi(obrazy, modely, 

video film. Internet a pod.), problémová a projektová metóda, výklad primerané k veku a vyspelosti 

ţiakov a ţiačok. Výchova k manţelstvu a rodičovstvu  a etike intímnych vzťahov vychádza 

predovšetkým  z potrieb dospievajúcich dievčat a chlapcov v závislosti na ich veku a štádiách 

sexuálneho vývinu. Všetky informácie, ktoré ţiakom sprostredkúvame, musia zodpovedať súčasnej 

úrovni vedeckého poznania a musia byt primerané veku z hľadiska biologického, psychického a 

sociálneho vývinu ţiaka. Sústavne vedieme ţiakov a ţiačky k tomu, aby dokázali svoje názory vyjadriť 

a zdôvodniť.  Nabádame ich, aby diskutovali s rodičmi o jednotlivých preberaných témach.  

     Pri zohľadnení sociálnej a emotívnej úrovne ţiakov a ţiačok a materiálnych podmienok školy sme 

zostavili vlastný tematický plán na základe učebných osnov a tento bol predloţený na schválenie 

riaditeľovi ZŠ s MŠ v Muráni.  
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V 5.ročníku sme sa zamerali na tieto tematické celky: 

 

 Anatómia a fyziológia rozmnoţovacích ústrojov 

     Základná terminológia -anatómia a fyziológia pohlavných orgánov muţa a ţeny. Oplodnenie. 

Priebeh gravidity. Vývin plodu. Zásady starostlivosti o gravidnú ţenu a plod. Úcta a ohľaduplnosť 

k tehotnej ţene. Starostlivosť o novorodenca. Prirodzená výţiva dieťaťa – význam dojčenia pre 

zdravie novorodenca. Negatívne vplyvy ohrozujúce zdravie a ţivot plodu: drogy (alkohol, fajčenie, 

ďalšie drogové závislosti), stres, nesprávna výţiva, rizikový spôsob ţivota. Vývinové obdobia dieťaťa. 

 

 Priateľstvo, láska a vývin partnerského vzťahu 

     Citový  a sociálny vývin v období dospievania. Poznanie a pozitívny vzťah k druhým. Zmysel 

prvých priateľstiev a ich význam v ţivote dospievajúceho dievčaťa a chlapca. Sexualizácia prostredia 

– médiá, relativizácia hodnôt, vplyv na intímne vzťahy. Budovanie osobných  hodnôt a správať sa 

podľa nich. Priateľstvo medzi chlapcami a dievčatami. Náklonnosť, zamilovanosť a láska. Význam 

citov pre zdravý psychosexuálny rozvoj dievčat a chlapcov.  

  

Kultivované dospievanie– fyzické a psychické zmeny v období dospievania 

     Psychické a fyzické zmeny v období dospievania.  Vplyv telesných a psychických zmien v puberte 

na zmenu postojov dievčat a chlapcov k svojmu telu a zmeny v kvalite postojov k opačnému pohlaviu. 

Rozdiely v psychosexuálnom vývine dievčat a chlapcov v období dospievania. Poruchy v prijímaní 

potravy – bulímia a anorexia. Sexualita v ţivote človeka. Rozdiely medzi biologickou. psychologickou 

a sociálnou zrelosťou. Rodové roly a rodové stereotypy. Pohlavie a rod, rodová identita a rodová rola. 

Vznik a dôsledky rodových stereotypov. Očakávania od muţov a ţien. Zmeny v rodových rolách. 

 

Vzťahy medzi muţmi a ţenami: rodové roly a rodové stereotypy 

     Postavenie ţien a muţov v spoločnosti a v partnerských vzťahoch, špecifiká muţskej a ţenskej 

role. Rodové stereotypy ich existencia v rodine, škole, partnerských vzťahoch, médiách a textoch, 

obmedzenia, ktoré vytvárajú pre ţivot ţien a muţov.  

 

Rodina 

     Postavenie jednotlivých členov v rodine. Postavenie rodiny v spoločnosti. Pravidlá v rodine a ich 

dodrţiavanie. Výchova v rodine, výchovné štýly. Náhradná rodina. Konflikty v rodine. Nevera. Rozvod. 

 

Vedenie domácnosti – hospodárenie 

     Finančný rozpočet. Starostlivosť o poriadok. Rozdelenie rolí pri prácach v domácnosti. Varenie. 

 



 

168 

 

 

Tematický celok Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Anatómia a fyziológia 

rozmnožovacích 

ústrojov. Vznik nového 

života 

 

Rozmnožovacie orgány 

ženy   

     Základná 

terminológia -anatómia 

a fyziológia pohlavných 

orgánov muţa a ţeny. 

Oplodnenie. Priebeh 

gravidity. Vývin plodu. 

Zásady starostlivosti o 

gravidnú ţenu a plod. 

Úcta a ohľaduplnosť 

k tehotnej ţene. 

Starostlivosť o 

novorodenca. 

Prirodzená výţiva 

dieťaťa – význam 

dojčenia pre zdravie 

novorodenca. 

Negatívne vplyvy 

ohrozujúce zdravie a 

ţivot plodu: drogy 

(alkohol, fajčenie, 

ďalšie drogové 

závislosti), stres, 

nesprávna výţiva, 

rizikový spôsob ţivota. 

Vývinové obdobia 

dieťaťa. 

Žiaci budú ovládať 

pojmový aparát. Budú 

vedieť popísať priebeh 

oplodnenia a vývinu 

plodu. Budú poznať 

zásady starostlivosti 

v období gravidity 

a zásady správnej 

výživy. Budú vedieť 

vymenovať negatívne 

vplyvy v tehotenstve. 

Budú poznať základné 

postupy pri 

starostlivosti 

o novorodenca. 

Budú vedieť 

vymenovať 

a charakterizovať 

základné vývinové 

obdobia dieťaťa. 

Rozmnožovacie orgány 

muža 

Oplodnenie a vývin 

plodu   

Obdobia ľudského 

života 

Novorodenec, dojča, 

batoľa 

Predškolský, mladší 

a starší školský vek 

Sexuálne správanie 

 

Puberta-začiatok 

sexuálneho života. 

Zákon a pohlavný styk. 

     Psychické a fyzické 

zmeny v období 

dospievania.  Vplyv 

telesných a 

psychických zmien v 

puberte na zmenu 

postojov dievčat a 

chlapcov k svojmu telu 

a zmeny v kvalite 

postojov k opačnému 

pohlaviu. Rozdiely v 

psychosexuálnom 

vývine dievčat a 

chlapcov v období 

dospievania. Poruchy 

v prijímaní potravy – 

bulímia a anorexia. 

Sexualita v ţivote 

človeka. Rozdiely 

medzi biologickou. 

psychologickou a 

sociálnou zrelosťou. 

Rodové roly a rodové 

stereotypy. Pohlavie 

a rod, rodová identita 

Budú poznať základné 

zmeny v období 

dospievania, ich vplyv 

na postoje a správanie 

dospievajúceho. Budú 

poznať základné 

rozdiely vo vývine 

dievčat a chlapcov. 

Stručne budú vedieť 

charakterizovať 

poruchy príjmu 

potravy. Budú poznať 

rodové roly a rodové 

stereotypy. 

Biologická, 

psychologická 

a sociálna zrelosť 

Postavenie mužov 

a žien v spoločnosti 

Zdravie a zdravý 

životný štýl 

Životný štýl a životný 

stres 

Bulímia a anorexia 
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a rodová rola. Vznik 

a dôsledky rodových 

stereotypov. 

Očakávania od muţov 

a ţien. Zmeny 

v rodových rolách. 

Priateľstvo, láska 

a vývin partnerského 

vzťahu 

Priateľstvo medzi 

chlapcami a dievčatami 

     Citový  a sociálny 

vývin v období 

dospievania. Poznanie 

a pozitívny vzťah k 

druhým. Zmysel 

prvých priateľstiev a 

ich význam v ţivote 

dospievajúceho 

dievčaťa a chlapca. 

Sexualizácia prostredia 

– médiá, relativizácia 

hodnôt, vplyv na 

intímne vzťahy. 

Budovanie osobných  

hodnôt a správať sa 

podľa nich. Priateľstvo 

medzi chlapcami a 

dievčatami. 

Náklonnosť, 

zamilovanosť a láska. 

Význam citov pre 

zdravý psychosexuálny 

rozvoj dievčat a 

chlapcov.  

     Postavenie ţien 
a muţov v spoločnosti 
a v partnerských 
vzťahoch, špecifiká 
muţskej a ţenskej role. 
Rodové stereotypy ich 
existencia v rodine, 
škole, partnerských 
vzťahoch, médiách 
a textoch, obmedzenia, 
ktoré vytvárajú pre 
ţivot ţien a muţov.  

Budú vedieť 

charakterizovať 

priateľstvo, jeho 

význam pre chlapcov 

a dievčatá, ich citový 

vývin, pre pozitívny 

vzťah k druhým. Budú 

poznať negatíva 

sexualizácie prostredia, 

jej vplyv na vzťahy. 

Budú poznať svoj 

vlastný hodnotový 

rebríček, význam 

hodnôt pre človeka, 

pozitívne a negatívne 

názory na hodnoty. 

Zoznámia sa 

s postavením ženy 

a muža v spoločnosti, 

s rodovými 

stereotypmi. 

Kamarátstvo a láska 

Zmysel prvých 

priateľstiev a ich 

význam pre 

dospievajúce dievča a 

chlapca 

Ideálny partner. 

Vhodní a nevhodní 

partneri. 

cvičenia 

Rodina Zdravá rodina a 

spoločnosť 

     Postavenie 
jednotlivých členov 
v rodine. Postavenie 
rodiny v spoločnosti. 
Pravidlá v rodine a ich 
dodrţiavanie. Výchova 
v rodine, výchovné 
štýly. Náhradná rodina. 
Konflikty v rodine. 
Nevera. Rozvod. 

Budú vedieť rozprávať 

o postavení, rolách 

jednotlivých členov 

rodiny. Budú vedieť 

charakterizovať rodinu, 

jej pravidlá, výchovné 

štýly v rodine, príčiny 

konfliktov a ich 

riešenie. 

Výchovné štýly, 

rodinné roly 

Hádky, konflikty, 

rozvod 

cvičenia 
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Vedenie domácnosti – 

hospodárenie 

Finančný rozpočet      Finančný rozpočet. 
Starostlivosť 
o poriadok. Rozdelenie 
rolí pri prácach 
v domácnosti. Varenie. 

Naučia sa zostaviť 

jednoduchý rozpočet 

pre rodinu. Budú 

vedieť aké základné 

činnosti sú nutné pre 

fungovanie rodiny a čo 

je to deľba práce 

v rodine. 

Ráno v rodine 

cvičenia 
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C. Konkrétne rozpracovanie školského vzdelávacieho programu pre 5. ročník – vybrané len 

niektoré predmety   

Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 5. ročníku základnej školy  vychádzajúc zo Štátneho 

vzdelávacieho programu:  

Ciele  Okruh  téma Predmet,  

medzipredmetové 

vzťahy, 

Prierezová téma  

Metódy  Učebné 

zdroje  

Poznámky 

K hodnoteniu 

Konkrétny 

výstup   

Rozvíjanie 

sebapoznania 

Rozvoj tvorivosti 

Rozvíjanie 

Intrapersonálnych 

kompetencií   

  

Ja Sebapoznávanie, 
sebahodnotenie 
a hodnotenie ţiakov triedy 

Sebapoznávanie. 
Sebahodnotenie. Hodnotenie 
iných 
Tvorivosť v medziľudských 
vzťahoch, iniciatíva 

Rozvíjanie základnej 
tvorivosti, objavovanie darov 
prostredníctvom širokej 
ponuky pre ľudskú tvorivosť 
(pohybová, výtvarná, 
imitačná, literárne, 
prosociálna...) radosť 
z tvorivosti, tvorivosť 
a iniciatíva v medziľudských 
vzťahoch (čo môţem urobiť 
pre mojich spoluţiakov, pre 
našu triedu, pre rodinu, pre 
ľudí v núdzi...). 

Etická výchova  

Prepojenie 

s hudobnou, 

výtvarnou, 

telesnou, 

dramatickou 

výchovou  

Tímová práca   

  Poznanie a pozitívne 
hodnotenie seba 

Sebapoznanie, 
sebahodnotenie, sebaúcta, 
sebaovládanie, poznanie 
svojich silných a slabých 
stránok, povedomie vlastnej 
hodnoty, elementy formujúce 
sebaúctu v školskom veku 
(rodina, škola, vrstovníci, 
zovňajšok, úspech, vzťahy, 
záujmy...). 
 

    

Vnímať pocity 

a potreby 

druhých  

 Poznanie a pozitívne 
hodnotenie druhých 

 Pozitívne hodnotenie 
druhých v beţných 
podmienkach, pozitívne 
hodnotenie najbliţších 
(rodina, kamaráti, učitelia...) 
hľadanie dôvodov pre 
pozitívne hodnotenie iných, 
ich verbálne vyjadrenie, 
prípadne písomné vyjadrenie 
pozitív iných, reflexia nad 
dobrom, ktoré od iných 
prijímame. Úcta k 
postihnutým, starým, chorým 
a pod. 
 

 

    

Riadiť sa 

pravidlami 

Trieda a škola  Sociálne vzťahy v našej 
triede. Osobnosť. 

Občianska Vytvorenie 

triedneho 

Kronika  
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v kolektíve a 

Interpersonálne 

Spolupráca. Pravidlá 

spolupráce v triede 
Práva a povinnosti ţiakov 
v triede - triedna 
samospráva 
Práva a povinnosti ţiakov 
v škole – školská 
samospráva 
Mimo vyučovacia 
a mimoškolská činnosť 

výchova poriadku  

Symbol školy, 

triedy. logo 

školy  

       

Interpersonálna 

Tímová práca 

 
Naša škola  

História a súčasnosť školy. 
Symboly školy (logo, hymna) 
 
minulosť našej školy 
 

školská kronika 
 
 

Dejepis, občianska 

výchova , výtvarná 

výchova  

  Vytvoriť 

kroniku triedy   

  škola v galérii /galéria 
v škole 

objavovanie  
prvkov obrazu v galerijnej 
zbierke 
galéria na internete 
 

Výtvarná výchova  

Prepojenie 

s informatikou  

   

  Naša pani učiteľka, pán 
učiteľ 

Typológia osobnosti učiteľov 
a ich pracovný štýl 
 

občianska výchova    

Nadviazať 

komunikáciu,  

Riadiť sa 

pravidlami 

komunikácie,   

Človek 

a komunikácia  

Pamäť ľudstva, jazyk, písmo, 
rukopis,  kniha, noviny, 
rozhlas, televízia, internet, e-
mail duchovný ţivot človeka 
Keď  zlyhá komunikácia. 

Vojna, mier. Víťazi – 

porazení. 

Dejepis    Školský 

časopis 

Triedny 

časopis 

argumentovať  Otvorená komunikácia 

Úrovne komunikácie, 
verbálna a neverbálna 
komunikácia, pozdrav, 
otázka, poďakovanie, 
ospravedlnenie, prejavenie 
úcty voči iným v komunikácii, 
komunikačné šumy, chyby 
a prekáţky. 

Etická výchova     

   
 

    

    Galéria na 

internete  

  

 Moja rodina  Moja rodina Poslanie 
a funkcie rodiny. Rodina. 

Funkcie rodiny 
  
Vzťahy v rodine, roly 
členov rodiny. Spoločenské 

roly 
 
Normy a pravidlá, práva 
a povinnosti členov rodiny 

Práva a povinnosti rodičov. 
Práva a povinnosti detí 

Občianska 

výchova 

Práca 
s dokumentmi 
a zákonmi. 

Dohovor 
o právach 
dieťaťa. Zákon 

o rodine 
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História mojej rodiny, zvyky 
a tradície 

Rodostrom. Zvyky a tradície 
rodiny 
 
Komunikácia v rodine 

Verbálna komunikácia. 
Neverbálna komunikácia 
 
Problémy rodinného ţivota 
a ich riešenie 
Zdravý spôsob ţivota. 

Zdravý ţivotný štýl 
 
Voľný čas v mojej rodine. 

Voľný čas 
 
Naši príbuzní, priatelia, 
susedia. Širšia rodina. 

Medziľudské vzťahy 

Rozvíjanie 

tvorivosti  

Vypracovanie 

projektu  

Vzdelanie  Vzdelávanie ako hodnota 
Čím by som chcela, chcel 
byť. Povolanie. Zamestnanie. 

Rodinné tradície 
v povolaniach. 
 
Školský systém 
v Slovenskej republike 

Typy a stupne škôl. Povinná 
školská dochádzka. 
 
Školský systém v Európe 

Typy a stupne škôl vo 
vybraných štátoch EÚ (kritériá 
výberu: projekt Comenius). 
 
Ţivot ţiaka základnej školy 
u nás – v zahraničí, na 
dedine a v meste 

Reţim dňa. Výchova, 
vyučovanie. Voľnočasové 
aktivity 
 
Škola budúcnosti 

 

 

 Rozprávanie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Esej – čím by 

som chcela 

byť 

 

 

 

 

 

Projekt – 

škola 

budúcnosti  

Získavať 

informácie, 

prezentovať 

prácu  

orientácia 

v priestore 

Objavovanie Zeme 

a priestoru na 

Zemi  

 

 

Tvar Zeme. Zem ako planéta 
vo vesmíre. Cesty do vesmíru 
a na Mesiac 
Priestor,  
Glóbus, zemská os, póly, 
svetové strany, zemské 
pologule, rovnobeţky, 
poludníky, určovanie 
geografickej polohy ( bez 
stupňov), 
priestor dom, byt, sídlisko, 
dedina, mesto, vyšší územný 
celok, Slovensko, Európska 
únia. 
 

Geografia  

Dejepis  

Čítanie 

s porozumením 

Rozprávanie  

  

 práca s mapou 

 

Mapa, grafická mierka a 
meranie vzdialeností na 
mape, legenda mapy, 
automapy, mapy na internete, 

Geografia  Práca so 

zdrojmi  
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GPS, tematické mapy.  
 

 

  priestor na mape 
dejepisná mapa 
 

    

 Čas, orientácia 

v čase  

 

Prírodný a historický čas, 
kategórie historického času - 
meniny, narodeniny, dátum, 
letopočet, sviatky 
fotografia-obrazová 
spomienka, rodinný album, 
rodostrom 
historické pramene (písomné, 
obrazové, hmotné) múzeum, 
kniţnica, archív. 
 

    

Vytvorenie 

projektu, 

prezentovanie 

projektu  

Poznávanie sveta  Výtvarné hry  
s problematikou dejepisu 
alt.  výtvarné hry  
s problematikou zemepisu 
tradícia a identita / kultúrna 
krajina 

výtvarné  
reakcie na rôzne typy 
regionálnych ornamentov 
/ornamentov rôznych kultúr. 
 

Najkrajšie miesta na Zemi, 
ktoré vytvoril človek. Mestá 
a dediny (ako ţijú ľudia na 
rôznych miestach Zeme) 
Kultúrne a technické stavby  –  
(príklad: chrámy, pyramídy,)  
Pamiatky UNESCO  
 

 

Výtvarná výchova 

Geografia  

Dejepis 

 

Práca so 

zdrojmi- 

odborná 

literatúra, 

internet 

Projekt  

Rozprávanie  

 Projekt  

 Ţivotný priestor 

Príroda a ţivot 
  
  
  
  

Ţivot v lese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ţivot vo vode  a na 
brehu  
  
  
   
Ţivot na poliach 

a lúkach  

Les - ţivotný priestor 

organizmov a jeho štruktúra. 
Zmeny lesa počas roka. 
Potravové vzťahy v lese. 
Dreviny. Ihličnaté a listnaté 
stromy.  
Kry.  
Mikroskopické a nekvitnúce 
rastliny v lese.  
Kvitnúce byliny v lese.  
Huby v lese. Poznávanie 
jedlých a jedovatých húb, 
spoluţitie stromov a húb. 
Zásady pomoci pri otrave 
hubami. Význam v lese. 
Lesné bezstavovce. Lesné 
obojţivelníky a plazy. Prvá 
pomoc pri uštipnutí vretenicou  
Lesné vtáky. Lesné cicavce.  
 
Voda a jej okolie ako 
ţivotný priestor 
organizmov.  

Význam kyslíka, čistoty a 
teploty vody pre ţivot 
v stojatých a tečúcich vodách. 
Rastliny ţijúce vo vode.  
Brehové rastlinstvo.  
Mikroskopické a drobné 
vodné ţivočíchy. 
Vodné bezstavovce.  
Hmyz ţijúci vo vode a na 

 Práca 

s informáciami 

v literatúre, na 

internete 

 

 Vytvorenie 

atlasu 

fotografií 

rastlín 
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brehu.   
Ryby ţijúce vo vode .  
Vtáky ţijúce pri vode.  
Cicavce ţijúce v okolí vody. 
mäsoţravce,  
 
Polia, lúky, pastviny.  

Ţivotný priestor organizmov, 
druhová rozmanitosť, vplyv 
ľudskej činnosti. 
Krmoviny. Poznávanie, ţivot 
počas roka, význam.   
Olejniny a okopaniny.  
Poznávanie, ţivot počas roka, 
význam.  Bezstavovce ţijúce 
na lúkach a poliach. 
Poznávanie podľa vonkajších 
znakov, ţivotných prejavov, 
potravových vzťahov, 
význam. Obojţivelníky 
a plazy ţijúce na lúkach 
a poliach. Poznávanie podľa 
vonkajších znakov, ţivotných 
prejavov, potravových 
vzťahov, význam. Vtáky 
ţijúce na lúkach a poliach. 
Poznávanie podľa vonkajších 
znakov, ţivotných prejavov, 
potravových vzťahov, 
význam. Cicavce ţijúce na 
lúkach a poliach. Poznávanie 
podľa vonkajších znakov, 
ţivotných prejavov, 
potravových vzťahov, 
význam. 

 

 ochrana prírody 

 

Etické aspekty ochrany 
prírody. 
Vnímanie prírody, obdiv a 
úcta ku všetkým formám 
ţivota, dôleţitosť ochrany 
prírody z hľadiska 
prosociálnosti (úcta k tým, čo 
prídu do prírody po nás, či uţ 
o týţdeň, alebo o sto rokov...) 
ekologická etika z pohľadu 
ţiaka (zber odpadu, 
neznečisťovať okolie, šetriť 
prírodu konkrétnou citlivosťou 
v beţných ţivotných 
situáciách –tečúci vodovodný 
kohútik, zbytočne zaţaté 
svetlo. 
 

Biológia 

Geografia 

Etická výchova  

Projekt    

Rozvíjanie 

logického 

myslenia  

Logika  Úlohy zamerané na logiku 

Všeobecné výroky 
a kvantifikátory  (všetci, 
aspoň jeden, práve, 
najmenej, najviac, nikto, …). 
Objav negácie jednoduchých 
kvantifikovaných výrokov. 
Konkrétne úlohy na ukázanie 
istej, moţnej a nemoţnej 
udalosti. 
 

 

    

 Kombinatorika  
Riešenie jednoduchých 
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Pravdepodobnosť, 

štatistika   

kombinatorických úloh (na 
základe hier a pokusov). 
Pravdepodobnostné hry 
a pokusy.  
  
 

 GEOMETRIA Obvod a obsah obdĺţnika 
a štvorca 

Pouţitie štvorčekovej siete 
ako propedeutiky pribliţného 
výpočtu obsahu  rovinných 
útvarov. Obvod a obsah 
obdĺţnika a štvorca. Výpočet 
obvodov a obsahov obrazcov 
zloţených zo štvorcov 
a obdĺţnikov. Premena 
jednotiek obsahu. 
Uhol a jeho veľkosť, 
operácie s uhlami 

Uhol a jeho veľkosť, stupeň 
(minúta). Odhad a meranie 
veľkosti uhla. Priamy, pravý, 
ostrý a tupý uhol. Údaje 
vyjadrené pomocou veľkosti 
uhlov (azimut, zemepisná 
šírka a dĺţka). Triedenie 
trojuholníkov podľa veľkosti 
ich  uhlov. Vrcholové a 
susedné uhly.  Striedavé 
a súhlasné uhly pri 
rovnobeţkách. 
 
 

 

Matematika 

Geografia –  

Geografické 

súradnice 

   

Rozvíjanie 

matematickej 

gramotnosti  

 numerické 

počítanie  

 

Vytvorenie oboru 
prirodzených čísel do a nad 
milión,  desatinné čísla 

Rád číslice v zápise 

prirodzeného čísla, 

porovnanie, 

usporiadanie, zaokrúhľovanie, 

zobrazovanie na číselnej osi. 

Desatinné číslo, rád číslice 

v jeho zápise, porovnanie, 

usporiadanie, zaokrúhľovanie, 

zobrazovanie desatinných 

čísel na číselnej osi (ako 

zovšeobecnenie skúseností 

s obdobnými činnosťami pre 

prirodzené čísla).  

Sčítanie a odčítanie 

prirodzených čísel spamäti, 

písomne a na kalkulačke 

(písomne hlavne kvôli 

pochopeniu princípu). 

Násobenie a delenie 

prirodzených čísel spamäti (v 

obore do  100, mimo obor do 

100 s násobkami 10, 100, 

atď. ), písomne a na 

kalkulačke vrátane delenia so 

zvyškom. Znaky deliteľnosti 2, 
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3, 5, 10.  Dohoda o poradí 

počtových výkonov, 

porovnanie s poradím 

operácií na kalkulačkách 

pouţívaných ţiakmi. 

Propedeutika počítania 

s pribliţnými (zaokrúhlenými) 

číslami. 

 Výtvarné vyjadrenie  Výtvarný jazyk 
/ základné prvky výtvarného 
vyjadrovania 

negatív a pozitív /v plošnom 
vyjadrení  
negatív a pozitív /v 
plastickom vyjadrení. 

    

  Moţnosti zobrazovania 
videného sveta. 

 

 kreslenie 
predmetu 
podľa 
skutočnosti/ 
modelácia 
šrafovaním 
tieňovaním, 
lavírovaním 

  

  Podnety výtvarného umenia 
/ médiá, štýly, procesy, 
techniky, techniky, témy 
kubizmus a konštruktivizmus, 

surrealizmus abstraktné 
umenie ranokresťanské  
a byzantské umenie /mozaika 
alt. . ranokresťanské a 

byzantské umenie  
/ikona. 
 

Prepojenie 

s dejepisom  

   

  Podnety fotografie 

 základy práce s 
fotoaparátom / hry s 
ostrosťou a neostrosťou  
/digitálny fotoaparát, uloţenie 
a základné operácie s 
fotografiou v počítači. 
 

Prepojenie 

s informatikou  

   

  Podnety filmu a videa 

záber, spájanie obrazov, 
montáţe, koláţe. 
 

Mediálna výchova     

  Podnety architektúry hravé 

skúmanie priestoru. 
 

Prepojenie 

s geografiou  

   

  Podnety dizajnu 

obalový dizajn/materiál, tvar a 
grafické riešenie alt. návrh 
loga, značky,  
ex libris. 

Prepojenie 

s literatúrou – 

knihy  

   

  Podnety tradičných 
remesiel 

podnety hrnčiarstva 
/alt.: kombinácia hrnčiarstva  
a drotárstva. 
 

Prepojenie 

s dejepisom  

   

  Elektronické médiá 

úprava digitálneho obrazu 
/skenovanie 
/základné operácie  
s digitálnym obrazom 
/alt.: ukáţky moţností úpravy 
digitálnej fotografie v počítači. 

Prepojenie 

s informatikou  
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  Podnety hudby a literatúry, 
/ synestetické podnety 

grafická partitúra 
/pokus o jej hudobnú 
interpretáciu 
podnety rôznych oblastí.  

 
 

    

       

 Hudobné vyjadrenie  Ako sa nám prihovára hudba. 
Hudba spojená s inými 
druhmi umenia  (tvorba 
integratívneho projektu). 
Prostredníctvom hudby 
poznávame svoju  hudobnú 
kultúru i kultúru  iných 
národov.  
 

    

 literatúra Všeobecne o literatúre 
Literárne druhy 
Literárne ţánre 
Kompozícia literárneho diela 
Štylistika literárneho textu 
Metrika 
Informácie o autoroch 
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     Školský vzdelávací program na školský rok 2008/2009 bol prerokovaný a schválený Pedagogickou 

radou ZŠ s M%S Muráň dňa 26.8.2008. 

 

 

                                                                                                          Mgr. Karol Kontúr 

                                                                                                      riaditeľ ZŠ s MŠ Muráň 
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     Školský vzdelávací program na školský rok 2008/2009 bol prerokovaný a schválená Radou školy 

ZŠ s MŠ v Muráni dňa 27.8.2008  

 

                                                                                                         Za Radu školy 
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     Obec Muráň, ako zriaďovateľ ZŠ s MŠ Muráň v zastúpení , starostom obce Ing. Romanom 

Goldschmidtom schvaľuje Školský vzdelávací program Základnej školy s materskou školou Muráň na 

školský rok 2008/2009 

 

 

                                                                                                             Ing. Roman Goldschmidt 

                                                                                                                starosta obce Muráň 


