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Všeobecná charakteristika školy 
 

1. Veľkosť a vybavenie  školy 
 

ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce je 

plnoorganizovaná základná škola s 13 triedami, 

navštevuje ju  281 žiakov. Počtom tried a žiakov je 

štandartnou školou. V jednotlivých ročníkoch sú  1 - 

2 triedy. Súčasťou školy je telocvičňa, dielňa 

a športový areál.  Materská škola celodennou 

výchovou a vzdelávaním poskytuje predprimárne 

vzdelávanie deťom, vo veku  od 3 do 6 rokov 

výnimočne deťom od dvoch rokov, ako aj deťom s 

odloženou povinnou školskou dochádzkou. Má 

kapacitu 5 tried, navštevuje ju  120 detí.                                                                                                                              

ZŠ s MŠ je situovaná v mestskej časti Bratislava – Rusovce, v centre obce a susedí s miestnym 

úradom. Poloha školy je výhodná pre deti z Rusoviec, Čunova - obce patriacej do spoločného 

školského obvodu, ale aj iných mestských častí spojených školským autobusom a MHD.  

 

Súčasťou ZŠ s MŠ sú školské zariadenia: 

 

                                                                                              

Školský klub detí Školská jedáleň a 

kuchyňa 

 

Vyučovanie sa uskutočňuje v kmeňových učebniach, v pôvodných odborných učebniach, 

novozriadených odborných učebniach. V troch kmeňových učebniach sú nainštalované tri 

interaktívne tabule, ktoré sa využívajú vo vyučovacom procese.     

 



Cudzie jazyky sa vyučujú v jazykovom laboratóriu vybavenom počítačom s príslušenstvom, 

edukačnými programami, multifunkčným zariadením, interaktívnou tabuľou a knižným fondom pre 

cudzie jazyky.  

V škole dve odborné učebne informatiky a informatickej výchovy, v  učebniach sú nainštalované 

počítače s príslušenstvom, dataprojektor, tlačiareň a pri vyučovaní sa využívajú edukačné programy. 

Tieto priestory využívajú aj pedagogickí zamestnanci, zamestnanci miestneho úradu a obyvatelia 

Rusoviec na rôzne druhy vzdelávania. Technické práce sa vyučujú v dielňach a v cvičnej kuchynke. 

Laboratórne práce z chémie a prírodopisu sú realizované v ekologickom kútiku, vyučovanie 

výtvarnej výchovy – práca s hlinou v keramickej dielni. 

    Škola má telocvičňu. V školskom areáli je multifunkčné ihrisko s oddychovou zónou 

s možnosťami rekreačného športovania. 

    Školská knižnica pre žiakov a učiteľov bola zriadená v priestoroch Babičkinej čajovne. Je dobre 

vybavená knižničným fondom a výpočtovou technikou. Využíva sa na vyučovanie literárnej 

výchovy, čítania a predmetov s humanitným a prírodovedným zameraním. Okrem toho sa tu konajú 

školské kolá súťaží. Zážitkové učenie  niektorých predmetov sprostredkováva škola v netradičných 

priestoroch ( múzeá, knižnice, galérie...). Škola má zabezpečený bezbariérový prístup do budovy. 

 

     Vybavenie kabinetov je postačujúce a priebežne podľa finančných možností dopĺňané 

modernými vyučovacími pomôckami, čo umožňuje tvorivejšie a efektívnejšie vyučovanie. Pri 

obstarávaní nových učebných pomôcok je nápomocné aj rodičovské združenie. Kabinet na prácu so 

žiakmi i rodičmi má zriadený  výchovný poradca. Školský špeciálny pedagóg pracuje so žiakmi 

v osobitnom kabinete. Ďalšie priestory školy sú využívané na mimoškolskú činnosť a na nástenkách 

sú inštalované detské a  žiacke práce, projekty alebo výstavy. Vo vestibule školy sa konajú kultúrne 

podujatia, realizujú sa tu projekty, celoškolské akcie kultúrneho alebo spoločenského zamerania. 



Veľké prestávky žiaci trávia na rozsiahlom školskom dvore. Školská jedáleň zabezpečuje obedy, 

doplnkové stravovanie a mliečny program.                                                                 

     Materská škola je umiestnená v účelovej jednoposchodovej  budove, s  dvorom, s dostatočným 

množstvom zelene, primeranou trávnatou plochou, spevnenými terasami a chodníkmi. Areál 

dopĺňajú pieskoviská s detskými preliezačkami.   Na poschodí sú 2 triedy s príslušenstvom, sociálne 

zariadenia, izolačka, knižnica, telocvičňa, kabinety, sklad bielizne, sklad čistiacich potrieb.  Na 

prízemí je vstupná hala, 2 triedy s príslušenstvom, sociálne zariadenia, kancelária, šatne 

zamestnancov, jedáleň, kuchyňa, výdajne jedla, kabinety, sklady.  Logopedická starostlivosť sa 

uskutočňuje v miestnosti na poschodí. Súčasťou materiálno-technického vybavenia materskej školy 

je detská a odborná literatúra, učebné a didaktické pomôcky, telovýchovné náradie a náčinie, 

hudobné nástroje, didaktická a audiovizuálna technika, výpočtová technika, hračky, nábytok pre 

deti(stoly, stoličky a zariadenie triedy, ležadlá),  ktorý rešpektuje antropometrické požiadavky.  

Dôležité je aj dostatočné vybavenie spotrebným materiálom na výtvarné, grafomotorické a pracovné 

činnosti, ktoré je dobrým východiskom pre kvalitné plnenie školského vzdelávacieho  programu.                                                                                                                                                                                                                            

Vykurovanie materskej školy  zabezpečuje vlastná kotolňa umiestnená priamo v budove MŠ. 

Zásobovanie pitnou vodou je z mestského vodovodu, teplá voda sa zabezpečuje prostredníctvom 

bojlerov na ohrev teplej vody, ktoré sú umiestnené priamo v budove MŠ. Priestorové a materiálne 

podmienky v materskej škole sú na primeranej úrovni a spĺňajú požiadavky ustanovené školským 

zákonom.  

 

2. Charakteristika žiakov  

    Žiaci, ktorí prichádzajú do prvého ročníka, sú zaškolení v MŠ. Napriek značnému odchodu 

žiakov v 5. ročníku a v 8. ročníku na osemročné a bilingválne gymnáziá dosahujú  žiaci popredné 

miesta na okresných súťažiach a olympiádach. Všetci žiaci 9. ročníka sú prijímaní na stredné školy 

podľa vlastného výberu. 

     ZŠ s MŠ má bohaté skúsenosti so vzdelávaním žiakov s vývinovými poruchami učenia a žiakmi 

začlenenými. Odbornou a metodickou prípravou učiteľov a zakúpením pomôcok sa skvalitňuje ich 

vzdelávanie. Osobitne sa im venuje školský špeciálny pedagóg. Pri vzdelávaní žiakov 

spolupracujeme s centrom pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie a centrom 

špeciálno – pedagogického poradenstva. 

 

 



3. Charakteristika pedagogického zboru 

Vzdelávanie žiakov a detí zabezpečuje približne 33 pedagogických zamestnancov. Všetci spĺňajú 

kvalifikačné a odborné požiadavky. V škole pracuje  špeciálny pedagóg so žiakmi so špeciálnymi 

výchovno – vzdelávacími potrebami a začlenenými žiakmi. Služby deťom MŠ a žiakom školy 

poskytuje logopéd. Funkciu výchovného poradcu vykonáva erudovaná učiteľka II. stupňa. 

 Na škole sú zriadené a kvalitne vykonávané funkcie koordinátora primárnej prevencie a prevencie 

sociálno – patologických javov, koordinátora environmentálnej výchovy, kontaktného učiteľa pre 

výchovu k manželstvu a rodičovstvu a prierezové témy, koordinátora školy podporujúcej zdravie, 

koordinátora žiackeho parlamentu. Evanjelické náboženstvo vyučuje externe katechét. 

      4. Kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov                                                                                                                                                                                                       

   Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov prebieha na podnet školy vyplývajúci z jej 

potrieb, alebo z vlastnej iniciatívy pedagogických zamestnancov na základe ročného plánu 

kontinuálneho vzdelávania školy.  Pri výbere vzdelávacích podujatí sa zamestnanci orientujú 

predovšetkým na ponuku akreditovaných vzdelávacích programov. 

    Všetci učitelia absolvovali prvý stupeň vzdelávania IKT a značná časť pedagogického zboru 

absolvovala druhý stupeň vzdelávania. Od septembra je škola zapojená do projektu Škola, ktorej to 

myslí - prostredníctvom, ktorého sú všetci pedagogickí zamestnanci zapojení do vzdelávania, ktoré 

im rozšíri zručnosti v inovatívnych formách vzdelávania žiakov. 

      Začínajúci učitelia sú zaradení na adaptačné vzdelávanie. Ostatní vyučujúci sa pravidelne 

zúčastňujú ďalšieho vzdelávania zameraného na udržiavanie a zvyšovanie učiteľských kompetencií 

a inováciu metodiky a didaktiky jednotlivých vyuč. predmetov. Podľa potreby sa zúčastňujú na 

školeniach, ktoré ich pripravujú na výkon špecializovaných funkcií. Všetci pedagogickí zamestnanci 

absolvovali vzdelávanie ku komunikačným schopnostiam. 

V najbližších školských rokoch bude vzdelávanie učiteľov zamerané najmä na právne vedomie 

pedagogických zamestnancov, realizáciu inovovaného štátneho vzdelávacieho programu, tvorbu 

a zavedenie inovovaného školského vzdelávacieho programu do života školy.  

 

 

 

 



5. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia pedagogických zamestnancov školy 

    Je obsiahnutý v Ročnom pláne kontrolnej činnosti ZŠ s MŠ / tento je súčasťou dokumentácie 

školy /. Na kontrolu a hodnotenie učiteľov vedenie školy využíva: 

 hospitačnú činnosť, 

 pohospitačné pohovory, 

 riaditeľské previerky, 

 výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov,  

 prípravu na súťaže a výsledky žiakov v súťažiach, 

 využívanie a tvorbu vlastných pomôcok a zavádzanie inovačných metód do vyučovania 

zameraných na tvorivosť a kritické myslenie, 

 podiel na mimoškolskej činnosti, 

 práca triedneho učiteľa, 

 vykonávanie rôznych špecializovaných činností, 

 čiastočné hodnotenie učiteľov  žiakmi a rodičmi, 

 vypracovávanie projektov a účasť na ich realizácii, získavanie grantov. 

 

 

    Dôraz sa kladie na celkový prístup k deťom a žiakom, k plneniu čiastkových cieľov a úloh 

a plnenie hlavných cieľov a úloh Plánu práce školy / tento je súčasťou dokumentácie školy /. 

Kritériá hodnotenia pedagogických zamestnancov: 

 pracovný výkon, množstvo práce, 

 úroveň a kvalita pracovného výkonu /pracovné nasadenie, efektívnosť vyučovacích 

postupov/ 

 pracovné správanie / ochota prijímať úlohy, úsilie pri ich plnení, dodržiavanie stanovených 

pravidiel, ochota sebavzdelávania /, 

 sociálne správanie / spolupráca, vzťahy /, 

 zručnosti, znalosti / znalosť jazykov, práca s PC, iné.../. 

 

     Hodnotenie zamestnancov vykonáva vedenie školy priebežne a  písomný záznam o hodnotení 

pedagogického zamestnanca raz ročne. 

 

6. Hodnotenie školy 

 

    Cieľom hodnotenia školy je poskytovať deťom, žiakom,  rodičom a verejnosti informácie o tom, 

ako deti a žiaci zvládajú požiadavky ŠkVP a na akej úrovni. Zisťovať  súvislosti a okolnosti, ktoré 

ovplyvnili výsledný stav. Kritériami pre ZŚ s MŚ  sú kvalitné výsledky detí a žiakov, spokojnosť 

detí a žiakov, rodičov, učiteľov a zriaďovateľa školy. 

 

 



Vlastné hodnotenie školy je zamerané na: 

 plnenie cieľov, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy 

a v školskom vzdelávacom programe a ich reálnosť a stupeň dôležitosti 

 plnenie cieľov, ktoré sú zadefinované v ŠkVP 

 oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých škola dosahuje slabšie 

výsledky, vrátane návrhov a opatrení. 
 

Pravidelne monitorujeme: 

 zabezpečenie vzdelávania a jeho podmienky 

 školské prostredie – klímu 

 úroveň výsledkov práce zamestnancov 

 vyučovací proces 

 podporu žiakov so špeciálno – pedagogickými potrebami a začlenených žiakov 

 kvalitu učenia žiakov 
 

Dôležitým prvkom hodnotenia je sebahodnotenie, či už zamestnancov alebo žiakov.  Sleduje sa 

zvyšovanie kvality školy na základe posudzovania edukačných potrieb, programov, učebníc, testov. 

Samohodnotenie sa uskutočňuje na úrovni – učiteľov, detí, žiakov, vedenia školy. 

Hodnotenie učiteľov vykonáva vedenie školy, žiaci  a rodičia. 

Hodnotenie školy sa uskutočňuje z pohľadu učiteľov, ostatných zamestnancov školy, žiakov, 

rodičov, zriaďovateľa. 

Hodnotenie vedenia školy učiteľmi, odborníkmi, zriaďovateľom. 

Metódy hodnotenia školy: 

Dotazníkmi, rozhovormi, pozorovaním, SWOT analýzou, Brainstormingom, Benchmakingom. 

Výstupy hodnotenia: 

 správa o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy, ktorá je 

zverejnená na internetovej stránke školy 

 hodnotenie plnenia Plánu práce školy 

 hodnotenie činnosti metodických orgánov 

 hodnotenie jednotlivých činností školy /výchovné poradenstvo, primárna prevencia.../ 

 

7. Dlhodobé projekty 

 

Holandský projekt Správaj sa normálne 

Projekt je realizovaný v spolupráci s políciou v 5. ročníku. 

 



Infovek 

Projekt je zameraný na zavádzanie IKT do vyučovania. 

 

Škola podporujúca zdravie 

Enviroprojekt 2008 

Zdravie v školách 

Projekty zamerané na ochranu životného prostredia a rozvoj zdravého životného štýlu. 

 

Škola, ktorej to myslí 

Projekt zameraný na vzdelávanie učiteľov na získanie zručností v didaktike a metodike vyučovania a vedieť 

tieto zručnosti využiť pri učení žiakov kriticky myslieť. 

 

Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc  

Projekt zameraný na skvalitnenie knižničných služieb a zlepšenie čitateľskej gramotnosti žiakov. 

 

Mliečny program s finančnou podporou EÚ 

Projekt slúži na podporu správnej životosprávy. 

 

Interkulturálne vzdelávanie detí a dospelých  

Pomocou rôznych spoločných projektov medzi materskými školami susedných krajín vznikne prirodzené 

prostredie a nevyhnutnosť pre deti a dospelých využívať iný jazyk, aby sa mohli dorozumieť a uspokojiť tak 

svoje potreby –  kontakt s cudzím jazykom – hravou formou. 

 

Bezpečná škôlka 

Zvýšiť bezpečnosť detí z materských škôl v cestnej premávke. 

 

Vlastné projekty 

Projekty zamerané na tradície a rozvoj komunitnej spolupráce v mestskej časti. 

 

Škola sa zameriava  na podávanie projektov podľa výziev MŠ SR  a iných subjektov. 

 

8. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 

    Pri ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava - Rusovce pôsobí Rodičovské združenie a Občianske 

združenie rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ. Spoluprácu školy zabezpečuje vedenie školy 

s rodičovskými združením a triedni učitelia s výbormi triednych aktívov rodičovského združenia 

a výkonným výborom OZ. Výkonný výbor je zvolávaný podľa potreby a rada rodičov štyrikrát 

ročne. Triedne aktívy spravidla päťkrát ročne za školský rok, a to na začiatku školského roka a pred 



štvrťročnými hodnotiacimi obdobiami. Rodičia si môžu dohodnúť s vyučujúcimi individuálne 

konzultácie.  

    Vzájomné vzťahy v  škole, medzi deťmi, žiakmi a rodičmi upravuje Vnútorný poriadok školy ZŠ 

s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce / tento je súčasťou dokumentácie školy /. Rodičia môžu 

svoje pripomienky a požiadavky na prácu školy predkladať najmä na zasadnutiach rady rodičov 

a prostredníctvom svojich zástupcov na zasadnutiach Rady školy. Rada školy je zostavená zo 

zvolených zástupcov rodičov a delegovaných zástupcov za zriaďovateľa. Zasadá priemerne štyrikrát 

ročne. 

Žiacky parlament 

Na škole pôsobí Žiacky parlament, ktorého členovia môžu predkladať svoje návrhy a pripomienky 

k chodu školy a pomáhajú s organizáciou kultúrnych, športových a iných aktivít školy. 

Základná umelecká škola 

V budove ZŠ je elokované pracovisko ZUŠ, v záujmovej činnosti spolupracujeme s hudobným 

odborom ZUŠ. 

Polícia 

Polícia realizuje v nižších ročníkoch II. stupňa projekt – Správaj sa normálne. Jej členovia  lektorujú 

pre žiakov vyšších ročníkov II. stupňa vzdelávanie zamerané na trestnoprávnu ochranu, poznávanie 

zákonov, práv a povinností. 

Pre skvalitnenie práce so žiakmi so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami spolupracujeme 

s Centrom pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie a Centrom špeciálno – 

pedagogického poradenstva. 

Spolupráca so zriaďovateľom je korektná v prospech výchovy a vzdelávania a aktívneho trávenia 

voľného času detí v MČ Bratislava – Rusovce. 

 

9.   Škola ako životný priestor  

    ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce ponúka príjemné a upravené prostredie. Estetický 

vzhľad vstupného vestibulu a galérie školy zabezpečuje vkusná a účelová výzdoba, ktorá je 

pravidelne aktualizovaná. Na chodbách sú inštalované na nástenkách výstavy s bohatým textovým 

a obrazovým materiálom, ktoré slúžia v edukačnom  procese a na spestrenie vyučovacích hodín 



a poskytujú významný zdroj informácií z rôznych predmetov a zo života školy. Estetické prostredie 

tried je dotvárané kvetinovou výzdobou a dekoráciou násteniek, ktoré si realizujú žiaci s triednymi 

učiteľmi podľa svojich predstáv a vkusu. Žiaci a deti majú k dispozícii školský dvor. 

    K vytvoreniu priateľskej atmosféry a spolupráce medzi deťmi, žiakmi, pedagógmi a rodičmi 

využívame spoločné športové, kultúrne a tvorivé aktivity, ktoré realizujeme v rámci rôznych 

celoškolských aktivít a podujatí. Partnerstvo s rodičmi zabezpečujeme aj kvalitnejšou 

informovanosťou o činnosti škole a to prostredníctvom informačnej  tabule vo vestibule školy, 

školským časopisom a webovým sídlom školy. 

 

10. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove  

    a vzdelávaní 

     V celej školskej budove a v školskom areáli sú zabezpečené bezpečné a zdraviu vyhovujúce 

podmienky. Pedagogickí zamestnanci sú školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

a proti požiarom pri podpisovaní pracovnej zmluvy a potom pravidelne na dvojročných cyklických 

školeniach. Žiaci sú oboznámení a poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na začiatku 

školského roka triednym a na úvodnej hodine každého vyučovacieho procesu. Priebežne sú 

poučovaní o bezpečnosti a ochrane zdravia na začiatku vyučovacích hodín a v ich priebehu pri 

činnostiach, kde je zvýšená možnosť ohrozenia zdravia a vzniku úrazu. Komisia bezpečnosti 

a ochrany zdravia vykonáva pravidelné kontroly dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia. Žiaci 

a deti absolvujú dvakrát za školský rok nácvik evakuácie školy. Osobitne sa tejto problematike 

venujú pri vyučovaní predmetu Ochrana človeka  a životného prostredia. Revízie školských 

zariadení sa vykonávajú v súlade s ich plánom. Prípadné nedostatky sú následne odstraňované. 

V škole sú vytvorené podmienky na zdravý vývin detí a žiakov  a na predchádzanie 

sociálnopatologických javov. Vedie sa evidencia úrazov detí a žiakov, ku ktorým prišlo počas 

výchovnovzdelávacieho procesu a pri činnostiach organizovaných školou, pri vzniku školského 

úrazu sa vyhotovuje záznam o školskom úraze. 

Hygiena pedagogického procesu je zabezpečená správnym normovaním celkového počtu 

vyučovacích hodín, správnym striedaním vyučovacích hodín počas dňa a vhodným prestávkovým 

režimom. Dĺžka prestávok medzi vyučovacími hodinami je dodržaná. Pri žiakoch je zabezpečený 

trvalý dozor. 

V ZŠ s MŠ bol vykonaný zdravotnícky audit.           



I. Charakteristika školského vzdelávacieho programu 

 

 

1. Zameranie školy 

Školský vzdelávací program vychádza: 

 z dlhoročného koncepčného zamerania školy / tento je súčasťou dokumentácie 

školy / 

 zo skúseností získaných pri výchove a vzdelávaní žiakov v predchádzajúcich 

školských rokoch 

 z tradícií školy 

 z dlhodobých projektov, ktoré škola realizuje 

 zo SWOT analýzy 

 z priestorov a vybavenia školy 

 

Školský vzdelávací program sa zameriava na: 

 vyučovanie cudzích jazykov 

 rozvoj pred čitateľskej a čitateľskej gramotnosti 

 rozvoj matematickej gramotnosti 

 regionálnu výchovu 

 environmentálnu a ekologickú výchovu 

 výchovu ku kritickému mysleniu 

 informatickú výchovu 



 umenie a kultúru 

 vzdelávanie detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakov 

začlenených 

 mediálnu výchovu 

2. Naše ciele 

1) Podporovať rozvoj osobnosti  žiaka a dieťaťa vychádzajúcej zo zásad humanizmu 

tolerancie, demokracie a vlastenectva a rovnakého zaobchádzania po rozumovej, 

mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej stránke. 

2) Pomáhať žiakom a deťom poznávať a rozvíjať vlastné schopnosti v súlade 

s reálnymi možnosťami a uplatňovať ich spolu s osvojenými vedomosťami 

a zručnosťami pri rozhodovaní o vlastnej životnej a profesijnej orientácii. Naučiť 

ich sebahodnoteniu a objektívnemu hodnoteniu iných. 

3) Zabezpečiť interdisciplinárny prístup pri osvojovaní znalostí a spôsobilostí žiakov 

a detí a rozvoj ich analytických a kritických schopností. 

4) Poskytovať žiakom a deťom základné poznatky, zručnosti a schopnosti 

v jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, 

dopravnej a iných oblastí potrebných na orientáciu v živote a spoločnosti a na 

ďalšie vzdelávanie a výchovu. 

5) Dať šancu každému žiakovi a dieťaťu, aby sa rozvíjali podľa svojich schopností 

a bolo im umožnené zažiť úspech. 

6) Zabezpečiť podmienky na vzdelávanie žiakov a detí so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní. 

7) Orientovať pedagogické stratégie na riešenie problémových úloh a tvorbu 

projektov. 

8) Viesť žiakov a deti  k tvorivému mysleniu, kritickému mysleniu, naučiť ich 

tímovo pracovať, komunikovať medzi sebou, vzájomne sa rešpektovať a byť 

schopní celoživotne sa vzdelávať. 

9) Dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT. 

10) Zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zameraním na 

komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov. 

11) Podporovať pozitívny vzťah k športovaniu a formovať zdravý životný štýl. 

12) Viesť žiakov a deti k ochrane prírody, životného prostredia a hodnôt vytvorených 

človekom. 

 

 



3. Pedagogické stratégie 

kompetencia k celoživotnému učeniu sa 

 sprostredkúvame žiakom, deťom rôzne stratégie učenia sa učíme ich učiť sa, 

 zabezpečujeme neustálu spätnú väzbu, 

 zadávame žiakom a deťom úlohy, pri ktorých musia vyhľadávať informácie z rôznych zdrojov / 

Internet, knižnica, netradičné priestory školy /, 

 individuálnym a diferencovaným prístupom sa snažíme zabezpečiť úspech každého žiaka a dieťaťa 

 motivujeme žiakov a deti  mimotriednymi formami vyučovania: besedy, exkurzie, divadlo... 

 preferujeme kladné hodnotenie, vedieme žiakov a deti k sebahodnoteniu, 

 podporujeme žiakov v účasti na súťažiach a olympiádach, 

 

 

sociálne komunikačné kompetencie 

 využívame rôzne metódy práce s textom, vedieme žiakov k čítaniu s porozumením prostredníctvom 

riadeného alebo komentovaného čítania dávame žiakom a deťom priestor na vyjadrenie hlavných 

myšlienok, reprodukciu, dokončenie textu.... 

 skvalitnenie ústneho a písomného prejavu žiakov dosahujeme striedaním rôznych foriem práce / 

práca vo dvojiciach, v skupine, samostatná práca, tímová práca, práca v pléne /, 

 pre upevnenie učiva využívame rôzne aktivačné metódy: hry, diskusiu, situačné metódy, prácu 

s pracovnými listami, prevzatými textami, cvičeniami, 

 zadávame rôzne samostatné práce, referáty, projektové práce, pri ktorých žiaci vyhľadávajú a triedia 

informácie z rôznych zdrojov: internet, odborná literatúra, noviny, časopisy, atlasy, výukové 

programy /, realizujeme ich prezentácie a hodnotenie, 

 zapájame žiakov do aktivít v rámci Žiackeho parlamentu, do tvorby školského časopisu 

a rozhlasového vysielania, 

 

kompetencia uplatňovať základ matematického myslenia  

a základné schopnosti poznávať v oblasti vedy a techniky 

 uprednostňujeme úlohy na rozvoj logického myslenia a priestorového vnímania: modely, štatistiky, 

diagramy, grafy, tabuľky, 

 zadávame žiakom úlohy na riešenie praktických problémov v každodenných situáciách, 

 využívame pozorovanie, experiment, laboratórne práce a praktické cvičenia, 



kompetencia v oblasti informačných a komunikačných technológií 

 využívame edukačné programy pre jednotlivé vyučovacie predmety, 

 vedieme žiakov k samostatnej práci s internetovým prehliadačom a využívame ústnu žiacku 

prezentáciu vyhľadaných informácií spolužiakom, 

 pri projektových prácach využívame samostatnú, ale aj tímovú prácu s jednoduchým testovým 

a grafickým editorom, 

 pripravujeme žiakov na prezentáciu  projektov dataprojektorom, 

 

kompetencia riešiť problémy 

 učíme žiakov nebáť sa problémov, podporujeme u žiakov vytrvalosť pri riešení problémov, vedieme 

ich k prekonávaniu prekážok, 

 zaraďujeme heurestické metódy, pri ktorých dochádzajú sami žiaci k objavom, riešeniam a záverom, 

podporujeme rozmanitosť riešení zadaných úloh, 

 využívame samostatnú i tímovú prácu pri riešení problémov, 

 

kompetencie občianske 

 rôznymi metódami a formami práce zapájame žiakov do rôznych  projektov / Projekt Občan /, 

 zapájame žiakov do rôznych aktivít v rámci projektu Škola podporujúca zdravie, 

 umožňujeme žiakom vyjadrovať názory na dianie v škole prostredníctvom Žiackeho parlamentu, 

školského časopisu, triednických hodín, 

 podporujeme a ohodnocujeme reprezentáciu triedy a školy, 

 zapájame žiakov do rôznych charitatívnych aktivít, 

 

kompetencie sociálne a personálne 

 využívame rôzne sociálne formy práce, pri ktorých majú žiaci možnosť diskutovať, oponovať, 

argumentovať, obhajovať svoje názory, prijímať kompromisy, 

 na podporu sociálnych zručností využívame brainstorming, situačné metódy a hranie rolí, 

 vytvárame priestor pre vzájomné hodnotenie a sebahodnotenie, 

 v súťažiach hlavne so športovým zameraním, vštepujeme žiakom dodržiavanie princípov fair-play, 

vyzdvihujeme schopnosť víťaziť, ale aj prijať prehru a uznať kvality súpera, 

 žiakom ponúkame prostredníctvom školského špeciálneho pedagóga, psychológa či výchovného 

poradcu aktivity na podporu sociálnych zručností, 



 

kompetencie pracovné a kompetencie smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti 

 predkladáme žiakom postupy práce či algoritmy k zvládnutiu samostatnej činnosti, 

 využívame experimenty, pozorovanie, laboratórne práce, praktické cvičenia, projekty, 

 predkladáme žiakom možnosti uplatnenia preberaného učiva v rôznych profesiách, 

 trváme na dodržiavaní bezpečnostných pravidiel pri práci, 

 umožňujeme žiakom zapojiť sa do pracovných aktivít: výroba darčekov k rôznym príležitostiam, 

výzdoba triedy a školy, zber papiera, výroba pomôcok, 

 ôsmakom a deviatakom umožňujeme besedy so zástupcami stredných škôl, 

 

kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 

 organizujeme návštevy divadla, koncertov, múzeí, výstav, filmových predstavení, 

 zapájame žiakov do súťaží s umeleckým zameraním a organizujeme pre žiakov spoločenské 

podujatia, 

 učíme žiakov získať zručnosti hry na zobcovú flautu 

 podporujeme rozvoj elementárnych hudobných schopnosti. 

 

4. Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi  

výchovno-vzdelávacími potrebami 

 

    Najpočetnejšiu skupinu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v našej škole 

tvoria žiaci s vývinovými poruchami učenia: dyslexiou, dysgrafiou, dysortografiou, dyskalkúliou, 

s poruchou koncentrácie, s ADHD, s ADD, s nižším nadaním, s pomalým tempom, menej žiaci 

s poruchami správania a zdravotným postihnutím. Program školy umožňuje rozvoj každého z nich. 

    Títo žiaci sa vzdelávajú v bežných triedach podľa ich učebných plánov. Niektorí žiaci so ŠVVP 

sú na odporučenie centra špeciálno-pedagogického poradenstva alebo centra pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie a na základe rozhodnutia riaditeľa začlenení do tried. 

Žiaci majú vypracovaný individuálny výchovno-vzdelávací program a podľa potreby v daných 

predmetoch individuálne vzdelávacie plány. Na tvorbe výchovno-vzdelávacieho programu sa 

podieľa triedny učiteľ v spolupráci so školským špeciálnym pedagógom a ostatnými učiteľmi. 

Individuálny plán vypracuje učiteľ daného predmetu v spolupráci so školským špeciálnym 

pedagógom. S individuálnym výchovno-vzdelávacím  programom i individuálnym plánom sú 



oboznámení rodičia žiaka. U žiakov s telesným postihnutím sa zohľadňujú materiálno-technické 

podmienky. Na vyučovacích hodinách sú žiaci zohľadňovaní najmä z hľadiska tempa a množstva 

práce, obmedzenia motoriky. V škole pracuje asistent učiteľa. 

    Pri riešení problémov žiakov s poruchami správania sa spolupracuje s centrom pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie, Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Nutnou 

súčasťou starostlivosti o žiakov s poruchami správania je spolupráca s rodinou, odborný 

a empatický prístup vyučujúcich. 

 

PODMIENKY PRE ZAČLENENÝCH  ŽIAKOV  A ŽIAKOV S VPU: 

 včasné podchytenie žiaka s VPU a diagnostikovanie na základe súhlasu rodiča v centre špeciálno-

pedagogického poradenstva a centra pedagogicko-psychologického poradenstva 

 spolupráca s rodičmi v rámci integrácie a reedukácie žiaka 

 práca špeciálneho pedagóga na škole, ktorý zabezpečuje špeciálno-pedagogickú starostlivosť, 

spolupracuje s vedením školy, psychológom, výchovným poradcom, koordinátorom prevencie 

sociálno-patologických javov, ostatnými pedagógmi, rodičmi 

 tvorba individuálnych výchovno-vzdelávacích programov individuálne integrovaným žiakom 

a podľa potreby v daných predmetoch tvorba individuálnych plánov 

 prispôsobenie obsahu učiva pre týchto žiakov tak, aby vzdelávanie bolo v súlade s ich skutočnými 

možnosťami 

 zohľadnenie žiakov s VPU pri hodnotení výsledkov vzdelávania na základe ich druhu postihnutia 

 pri hodnotení a klasifikácii postupovanie podľa Metodických pokynov na výchovu a vzdelávanie 

žiakov s vývinovými poruchami učenie v základných a stredných školách 

 hodnotenie len toho, čo žiak stihol vypracovať, ocenenie  jeho snahy a rešpektovanie individuálneho 

tempa žiaka 

 uplatňovanie individuálneho prístupu, neporovnávanie žiakov s VPU s ostatnými žiakmi v triede 

 rozlišovanie špecifických problémov vyplývajúcich z poruchy od nešpecifických 

 umožnenie žiakom s VPU na vyučovaní používať kompenzačné pomôcky, tabuľky, slovníky 

 zoznámenie ostatných vyučujúcich a žiakov s problematikou žiakov s VPU na vyučovaní 

a s odlišnosťami pri ich hodnotení 

 pedagógovia školy absolvovali vzdelávanie týkajúce sa problematiky špeciálnej pedagogiky a VPU 

 vybavenie kabinetu školského špeciálneho pedagóga reedukačnými, kompenzačnými, didaktickými 

pomôckami na zmiernenie a nápravu VPU 

 vybavenie odbornou literatúrou s obsahom nápravy VPU                                               

 



5. Prierezové témy 

PRIEREZOVÁ TÉMA A SPÔSOB JEJ ZAČLENENIA DO OBSAHU VZDELÁVANIA 

Multikultúrna výchova /MKV/ Začlenením do UO 

predmetov 

Cieľom prierezovej témy je výchovné a vzdelávacie pôsobenie zamerané na 

rozvoj poznania rozličných tradičných aj nových kultúr a subkultúr, akceptáciu 

kultúrnej rozmanitosti ako spoločenskej reality a rozvoj tolerancie, rešpektu 

a prosociálneho správania a konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti. 

SJL, ANJ, NEJ, HUV, 

VYV, OBV, GEO DEJ 

ETV, NAV 

Mediálna výchova /MDV/ Začlenením do UO 

predmetov 

Cieľom prierezovej témy je rozvinúť schopnosť uplatňovať stratégie 

kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií a ich produktmi, 

spôsobilosť zmysluplne využívať médiá a ich produkty, schopnosť vytvoriť si 

vlastný názor na médiá a schopnosť posudzovať mediálne šírené posolstvá, 

objavovať v nich to pozitívne formujúce ich osobnostný a profesijný rast, ale 

tiež ich schopnosť uvedomovať si negatívne mediálne vplyvy na svoju 

osobnosť. 

SJL, ANJ, HUV, INF, 

DEJ, MAT, ETV, PRI, 

NAV 

Osobnostný a sociálny rozvoj /OSR/ Začlenením do UO 

predmetov 

Cieľom je rozvíjať u žiakov sebareflexiu, sebapoznávanie, sebaúctu, 

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

život a sebavzdelávanie, naučiť žiakov uplatňovať svoje práva, ale aj 

rešpektovať názory, potreby a práva ostatných, pomáhať žiakom získavať 

a udržiavať si osobnostnú integritu, pestovať kvalitné medziľudské vzťahy, 

rozvíjať sociálne zručnosti potrebné pre život a spoluprácu, podporovať svojim 

obsahom prevenciu sociálno-patologických javov v škole (prevenciu 

šikanovania, agresivity, užívania návykových látok) 

SJL, ANJ, MAT, OBV, 

GEO, DEJ, ETV, PRI, 

TEV, NAV 

Environmentálna  výchova /ENV/ Začlenením do UO 

predmetov 

Cieľom tejto prierezovej témy je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, aby 

v oblasti vedomostí, zručností a schopností nadobudol schopnosť chápať, 

analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím na 

základe poznania zákonov, ktorými  sa  riadi život na Zemi, poznať a chápať 

súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu v rôznych 

oblastiach sveta, pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi 

problémami a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu 

SJL, ANJ, MAT, OBV, 

GEO, DEJ, INF, HUV, 

VYV, ETV, PRI, TEV, 

NAV, BIO 

Dopravná výchova /DV/ Začlenením do UO 

predmetov 

Cieľom tejto prierezovej témy je pochopiť funkcie dopravy ako riadeného 

systému vymedzeného všeobecne záväznými  právnymi predpismi, formovať 

mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej zodpovednosti pri 

chôdzi a jazde v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných právnych 

SJL, ANJ, DEJ, ETV, 

NAV, BIO, PRI 

Špecializovaným kurzom 



predpisov, ako chodec, cyklista, cestujúci / spolujazdec /, naučiť deti pozorovať 

okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a aplikovať návyky 

bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote. 

dopravnej výchovy pre 

žiakov 1. – 5. roč. 

Ochrana života a zdravia /OŽZ/ Začlenením do UO 

predmetov 

Prierezová téma sa  zameriava na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom 

priemyselných a ekologických havárií, dopravnými nehodami, živelnými 

pohromami a prírodnými katastrofami. Zároveň napomáha zvládnuť nevhodné 

podmienky v situáciách vzniknutých pôsobením cudzej moci, terorizmom voči 

občanom nášho štátu. U žiakov by sa mal formovať vzťah k problematike 

ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia iných ľudí. Žiaci si osvojujú 

vedomosti a zručnosti v sebaochrane a sú školení v poskytovaní pomoci iným 

v prípade ohrozenia zdravia a života. 

BIO, TEV, DEJ, EKO 

Samostatnou 

organizačnou formou  

vyučovania – účelové 

cvičenia, didaktické hry 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti  /TPPZ/ Začlenením do UO 

predmetov 

Prierezová téma rozvíja u žiakov kompetencie tak, aby vedeli – komunikovať, 

argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, 

spolupracovať v skupine, prezentovať seba, ale aj prácu v skupine. Hlavným 

cieľom je, aby sa žiaci prostredníctvom vlastnej organizácie práce naučili riadiť 

seba, tím, vypracovať si harmonogram svojich prác, získať potrebné 

informácie, spracovať ich, vedeli si hľadať aj problémy, ktoré treba riešiť, 

utvoriť hypotézu, overiť je a pod. Naučia sa prezentovať svoju prácu písomne 

aj verbálne s použitím IKT 

SJL, ANJ, MAT, OBV, 

GEO, DEJ, HUV, 

ETV, PRIR, NAV, 

BIO, RUJ, VYV 

Regionálna výchova /REV/ Začlenením do UO 

predmetov 

Prierezová téma rozvíja u žiakov kompetencie  rozvíjať vzťah a úctu k človeku, 

obci, mestu, vlasti a výchove k národnému povedomiu, ale aj spolunáležitosti, 

čo je súčasť výchovného procesu. 

SJL, VLA, PRIR, ETV, 

BIO, ANJ, OBV 

 

 

Finančná gramotnosť / FIN G/ Začlenením do UO 

predmetov 

Prierezová téma rozvíja u žiakov kompetencie tak, aby vedeli využívať 

poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne  

riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné 

zabezpečenie seba a svojej domácnosti. 

Finančná gramotnosť nie je absolútnym stavom, je to kontinuum schopností, 

ktoré sú podmienené premennými ako vek, rodina, kultúra či miesto bydliska.  

MAT, OBV, SJL, PRV, 

ETV, NAV, 

 

 

 

 



6. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov 

 

 

    Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je  poskytnúť žiakovi a jeho rodičom 

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

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

odstraňovaní nedostatkov. 

    Cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Pri hodnotení 

a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu. 

Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa bude 

brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon.  

 

Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch prvého ročníka sa bude hodnotiť slovne týmito 

stupňami: 

 

a) dosiahol veľmi dobré výsledky, 

b) dosiahol dobré výsledky, 

c) dosiahol uspokojivé výsledky, 

d) dosiahol neuspokojivé výsledky, 

Celkové hodnotenie žiaka prvého ročníka sa konci prvého a druhého polroka na vysvedčení vyjadruje 

takto: 

 

a) prospel 

b) neprospel 

 

Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch v druhom až deviatom ročníku sa klasifikuje 

piatimi stupňami: 

 

a) 1 – výborný 

b) 2 – chválitebný 

c) 3 – dobrý 

d) 4 – dostatočný 

e) 5 – nedostatočný 



Slovne hodnotené predmety sa vyjadrujú slovami:  a) absolvoval 

                                                                                  b) neabsolvoval 

Správanie žiaka sa klasifikuje stupňami: 

 

a) 1 – veľmi dobré 

b) 2 – uspokojivé 

c) 3 – menej uspokojivé 

d) 4 – neuspokojivé 

Celkové hodnotenie žiaka druhého až deviateho ročníka základnej školy sa  na konci prvého 

a druhého polroka vyjadruje na vysvedčení takto: 

 

a) prospel s vyznamenaním 

b) prospel veľmi dobre 

c) prospel 

d) neprospel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Predprimárne vzdelávanie 

 

Základné údaje o predprimárnom vzdelávaní v materskej škole 

 

Dĺžka štúdia 3 - 4 roky 

Forma štúdia celodenná, poldenná 

Nevyhnutné vstupné  požiadavky na 

štúdium 

Zdravotná spôsobilosť a vek dieťaťa 

Spôsob ukončenia štúdia Predprimárne vzdelávanie ukončuje dieťa 

spravidla  v školskom roku,  v ktorom do 31. 

augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú 

spôsobilosť.  

Doklad o dosiahnutom vzdelaní Dokladom o získanom stupni vzdelania je 

osvedčenie o absolvovaní predprimárneho 

vzdelávania, ktoré vydáva naša  škola. 

Poskytnutý stupeň vzdelania ISCED 0 

Možnosti ďalšieho štúdia, príp. 

pracovného uplatnenia absolventa 

Pokračuje vo vzdelávaní v ISCED 1 

 

 

 



Ciele predprimárneho vzdelávania 

     Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu emocionálnu, sociálnu a 

kognitívnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. 

Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu. Ciele 

materskej školy sú prispôsobené požiadavkám a potrebám detí, rodičovskej verejnosti a spoločnosti. 

 

Ciele: 

- napĺňať potrebu sociálneho kontaktu s rovesníkmi, 

- podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou, 

- rozvíjať cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť dieťaťa v   

      psychomotorickej, poznávacej, sociálnej, kultúrnej, emocionálnej  a morálnej oblasti, 

-    prihliadať na rôzne sociokultúrne a socioekonomické zázemie dieťaťa, 

- posilňovať úctu k rodičom, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám regiónu a štátu, 

k štátnemu jazyku, materinskému jazyku, k svojej vlastnej kultúre, cudzím  kultúram,   

- získať a posilňovať úctu k ľudským právam, základným slobodám a chrániť práva dieťaťa, 

- pripraviť sa na život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti, tolerancie 

a rovnosti,  

- podporovať celostný rozvoj osobnosti a vlastnej individuality, pripraviť sa na celoživotné 

vzdelávanie, 

- skvalitňovať spoluprácu so zriaďovateľom, CPPPaP, ZUŠ,  PaSA, UK,                      

logopédom, pediatrom, občianskymi združeniami a organizáciami v oblasti získavania 

finančných prostriedkov na realizáciu projektov pre deti predškolského veku, 

- poskytovať rodičom výchovné poradenstvo 

 

Hlavnými cieľmi primárneho vzdelávania sú rozvinuté kľúčové spôsobilosti / ako kombinácie 

vedomostí, spôsobilostí, skúseností a postojov/ detí na úrovni, ktorá je pre nich osobne 

dosiahnuteľná. 

 

Charakteristika absolventa 

Absolvent programu predprimárneho vzdelávania má osvojené / aj vlastným podielom / elementárne 

základy kľúčových kompetencií, ktoré má dieťa dosiahnuť v závere predškolského veku a je 

pripravené na vstup do primárneho vzdelávania v základnej škole .  

                                                                                                                    



 

 

Kľúčové kompetencie 

Súbor kompetencií slúži pedagógom, aby vedeli, kam majú smerovať svoje pedagogické pôsobenie 

prostredníctvom cieľavedomej, zmysluplnej a rozvojovým možnostiam detí primeranej výchovno-

vzdelávacej činnosti. 

 

Psychomotorické kompetencie 

 

 vedieť používať  v činnosti všetky zmysly, 

 vedieť  ovládať pohybový aparát a telesné funkcie, 

 prejavovať  túžbu a ochotu pohybovať sa,  

 ovládať základné lokomočné pohyby, 

 používať osvojené spôsoby pohybových činností v nových, neznámych, 

problémových  situáciách, 

 využívať globálnu motoriku prekonávaním prírodných a umelých prekážok, 

 prejavovať  grafomotorickú gramotnosť, 

 správať  sa ohľaduplne k svojmu zdraviu a k zdraviu iných, 

 prejavovať  pozitívne postoje k zdravému životnému štýlu. 

Osobnostné kompetencie: 

a/ Elementárne základy sebauvedomenia: 

 uvedomuje si vlastnú identitu, 

 prejavuje v správaní vzťah k sebe a k iným, 

 vyjadruje svoje pocity a hodnotí svoj vlastný aktuálny citový stav, 

 odhaduje svoje možnosti a spôsobilosti, 

 správa sa sebaisto v rôznych situáciách, 



 uvedomuje si dôsledky svojho správania vzhľadom na iné osoby.  

 b/ Elementárne základy angažovanosti: 

 presadzuje sa z ohľadom na seba aj druhých, 

 obhajuje seba a iných, chorých, osoby so zdravotným znevýhodnením, slabých   

 a bezbranných, 

 zaujíma sa o dianie v rodine, v materskej škole a v bezprostrednom okolí. 

Sociálne kompetencie: 

 pozerá sa na svet aj očami druhých, správa sa empatický k svojmu okoliu, 

 správa sa v skupine, kolektíve podľa spoločenských pravidiel a noriem, 

 hrá sa a pracuje vo dvojici, v skupine, kolektíve 

 plánuje, organizuje a hodnotí činnosť, 

 zotrvá v hre a inej činnosti a dokončí ju, 

 preberá spoluzodpovednosť za seba i za činnosť skupiny, 

 nadväzuje spoločensky prijateľným spôsobom kontakty s druhými a udržiava           

s nimi harmonické vzťahy    

 rieši konflikty s pomocou dospelých alebo samostatne, 

 pomáha druhým s pomocou dospelého, aj samostatne, 

 akceptuje a rešpektuje multikultúrne odlišnosti detí a dospelých, 

 prejavuje ohľaduplnosť k svojmu prostrediu. 

Komunikatívne kompetencie 

 vedie monológ, nadväzuje a vedie dialóg a rozhovor s deťmi i dospelými, 

 počúva aktívne a s porozumením myšlienky a informácie z rôznych médií, 

 vyjadruje a komunikuje svoje myšlienky, názory, 

 reprodukuje oznamy, texty, 

 volí primeraný, kreatívny spôsob komunikácie vzhľadom na situáciu, 

 komunikuje osvojené poznatky, 

 prejavuje predčitateľskú gramotnosť, 

 chápe a rozlišuje, že niektorí ľudia sa dorozumievajú aj inými jazykmi 

Kognitívne kompetencie 

 a/ Elementárne základy riešenia problémov: 

 hľadá a objavuje súvislosti medzi jednotlivými informáciami, objavuje tie, ktoré sú 

nápomocné pri riešení problému, 

 rieši samostatne alebo s pomocou učiteľky problémy v osobnej a spoločenskej   rovine, 

 rieši jednoduché problémové úlohy,  

 uplatňuje v hre a rôznych situáciách matematické myslenie.  

b/ Elementárne základy kritického myslenia: 

 porovnáva podobnosti a rozdiely predmetov, javov, osôb, atď., 

 odôvodňuje svoje názory, prejavuje postoje, vyslovuje jednoduché úsudky, 

 hodnotí spontánne a samostatne vo svojom bezprostrednom okolí, čo sa mu         páči/nepáči, 



čo je správne/nesprávne, čo je dobré/zlé na veciach, osobách, názoroch. 

c/ Elementárne základy tvorivého myslenie: 

 uplatňuje vlastné predstavy pri riešení problémov, 

 nachádza neobvyklé odpovede alebo riešenia, 

 objavuje a nachádza funkčnosť vecí, predstáv alebo myšlienok, uvedomuje     si   ich zmeny, 

 objavuje algoritmus riešenia úloh pokusom a omylom alebo podľa zadávaných  inštrukcií, 

odstraňuje prípadnú chybu. 

Učebné kompetencie 

 prejavuje zvedavosť a spontánny záujem o spoznávanie nového,  

 využíva primerané pojmy, znaky a symboly, 

 pozoruje, skúma experimentuje,  

 objavuje a hľadá súvislosti medzi vlastnými skúsenosťami a poznatkami, 

 aplikuje v hre, rôznych aktivitách a situáciách získané poznatky a skúsenosti, 

 kladie otázky a hľadá odpovede, aby porozumelo obklopujúcemu svetu vecí,       javov, dejov 

a vzťahov, 

 učí sa spontánne /vlastnou zvedavosťou/ aj zámerne /pod vedením učiteľa/, 

 vyvíja vôľové úsilie v hre a inej činnosti, 

 prekonáva prekážky v učení,  

 plánuje a organizuje si optimálne prostredie na činnosť, 

 prejavuje aktivitu v individuálnom i skupinovom učení,  

 hodnotí vlastný výkon, teší sa z vlastných výsledkov, uznáva aj výkon druhých, 

 zvláda základy učenia sa na základe osobnej motivácie,  

 naučí sa pracovať s hračkami, knihou, učebnými pomôckami,  

 sústredí sa primerane dlhý čas na hru a na zámernú riadenú výchovno-                          

vzdelávaciu činnosť. 

Informačné kompetencie 

 prejavuje radosť zo samostatne získaných informácií, 

 využíva rôzne zdroje získavania a zhromažďovania informácií aj mimo materskú školu 

(od osôb v okolitom prostredí, z detských kníh, časopisov a encyklopédií, 

prostredníctvom informačno-komunikačných technológií, z rôznych médií). 

 

 

Učebné osnovy 

MESIAC OBSAHOVÉ CELKY TÉMY 

IX. Obec, v ktorej žijem - Moje 

Rusovce 

- Ja a škôlka 

- Cestou do škôlky 

- Cestujeme po suchu, vo vode aj vo   

- vzduchu 

- Na ceste si pozor daj a autám sa vyhýbaj 



X. Čaro prírody -   Jeseň v záhrade – dedko repu zasadil 

-   Gaštanko 

-   Keď odletia lastovičky 

-   Na návšteve v lese 

 

XI. Jesenná nálada -  Farbičky jesene, maľujte mi vesele 
-  Jesenný poštár 

-  Žijeme zdravo 

-  Bacil Kamil 

XII. Čas Vianoc -  Privítajme Mikuláša 

-  Svieť nám stromček jagavý 

-  Vianoce predo dverami 

 I. Biela pani -  Urobím si snehuliaka 

-  Bude dobrá sánkovačka... 

-  Zvieratká v zime 

-  Krajina ľadu a snehu 

II. Tak beží čas -  Hurá, je tu karneval 

-  Šikovné už rúčky mám 

-  Deň a noc čarovnú majú moc 

-  Mliečna cesta 

 
III. Príroda sa zobudila -  Kniha – môj kamarát 

-  Jar k nám prišla 

-  Viažem si kytičku 

-  Zo semienka rastlinka  

-  Veľkonočné vajíčko 

 

 

 

 Veľkonočné vajíčko 

IV. Ako žijú zvieratá -  Zobudil sa chrobáčik 

-  O psíčkovi a mačičke 

-  Na gazdovskom dvore 

-  Vyliahlo sa kuriatko 

 

 

V. Bol raz jeden život -  Svet okolo nás 

-  Ľúbim ťa mamička 

-  Objavujem svoje telo 

-  Pozrime sa do ZOO 

VI. Rozprávkové leto -  Týždeň detskej radosti 

-  So slniečkom krajší je deň 

-  Bezpečne v každej chvíli 

-  Hurá leto 

  

Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce detí 

 

Cieľom hodnotenia je preverenie kvality, zručností a návykov detí, získaných podľa  požiadaviek 

učebných osnov a plánov.  Hodnotenie detí sa realizuje:                                                                                             

 

 slovným hodnotením priebežne vo výchovno – vzdelávacom procese systematicky počas 

celého školského roka    



 v procese hodnotenia uplatňovaním primeranej náročnosti, pedagogickým taktom voči 

dieťaťu, rešpektovaním práva dieťaťa a humánnym správaním sa k dieťaťu,  

 zapojením deti do kontrolnej činnosti ako podnet pre sebakontrolu, sebahodnotenie a 

sebazdokonaľovanie,   

 dôslednou a kvalitnou analýzou pedagogickej dokumentácie a evidenciou výsledkov 

(pedagogická diagnostika). 

 dôslednou a kvalitnou analýzou pedagogickej dokumentácie a evidenciou výsledkov 

(pedagogická diagnostika). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Primárne vzdelávanie 

Základné údaje o štúdiu na I. stupni 

 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia Denná 

Nevyhnutné vstupné  požiadavky na 

štúdium 

Na povinnú školskú dochádzku sú prednostne prijímaní žiaci zo 

školského obvodu Rusovce, Čunova, do 1.roč. deti, ktoré splnili 

podmienky na začatie plnenia povinnej školskej dochádzky. 

Spôsob ukončenia štúdia Žiak získal primárne vzdelanie, ak úspešne absolvoval 

posledný ročník pre I. stupeň základnej školy. 

Doklad o dosiahnutom vzdelaní Doklad o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou: „ 

Žiak získal primárne vzdelanie“. 

Poskytnutý stupeň vzdelania ISCED 1 

Možnosti ďalšieho štúdia, príp. 

pracovného uplatnenia absolventa 

Pokračuje vo vzdelávaní v ISCED 2 

 

Ciele primárneho vzdelávania 

 

1.) poskytnúť žiakom bohaté možnosti vedeného skúmania ich najbližšieho kultúrneho     a prírodného 

prostredia tak, aby sa rozvíjala ich predstavivosť, tvorivosť a záujem skúmať svoje okolie, 

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

spôsobnosti učiť sa učiť sa a poznávať seba samého, 

3.)   podporovať kognitívne procesy a spôsobilosti žiakov kriticky a tvorivo myslieť prostredníctvom 

získavania vlastnej poznávacej skúsenosti a aktívnym riešením problémov, 



4.)   vyvážene rozvíjať u žiakov spôsobilosti dorozumievať sa porozumieť si, hodnotiť /vyberať, 

rozhodovať/ a iniciatívne konať aj na základe sebariadenia a sebareflexie, 

5.)   podporovať rozvoj intrapersonálnych a interpersonálnych spôsobilostí, najmä otvorene vstupovať do 

sociálnych vzťahov, účinne spolupracovať, rozvíjať si sociálnu vnímavosť a citlivosť k spolužiakom, 

učiteľom, rodičom, ďalším ľuďom obce ak svojmu širšiemu kultúrnemu a prírodnému okoliu, 

6.)    viesť žiakov k tolerancii ak akceptovaniu iných ľudí, ich duchovno-kultúrnych hodnôt, 

7.)    naučiť žiakov uplatňovať svoje práva a súčasne plniť svoje povinnosti, niesť zodpovednosť za svoje 

zdravie a aktívne ho chrániť a upevňovať. 

 

Hlavnými cieľmi primárneho vzdelávania sú rozvinuté kľúčové spôsobilosti / ako kombinácie 

vedomostí, spôsobilostí, skúseností a postojov/ žiakov na úrovni, ktorá je pre nich osobne 

dosiahnuteľná. 

 

 

 

Charakteristika absolventa 

Absolvent programu primárneho vzdelávania má osvojené / aj vlastným podielom / základy čitateľskej, 

pisateľskej, matematickej, prírodovedeckej a kultúrnej gramotnosti. Nadobudol základy pre osvojenie 

účinných techník /celoživotného/ učenia sa a pre rozvíjanie spôsobilostí. Získal predpoklady pre to, aby si 

vážil sám seba, i druhých ľudí, aby dokázal ústretovo komunikovať a spolupracovať. Má osvojenú spisovnú 

podobu materinského jazyka v ústnej aj písomnej forme, vie pracovať s informáciami a v cudzom  jazyku 

ovláda základné frázy a spojenia nevyhnutné pre bežný život.  

 

Kľúčové kompetencie 

Sociálne komunikačné kompetencie 

 

 vyjadruje sa súvisle a výstižne písomnou aj ústnou formou dokáže určitý čas sústredene na, načúvať, reagovať,  

používať vhodné argumenty a vyjadriť svoj názor, 

 uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi a s ďalšími 

ľuďmi,  

s ktorými prichádza do kontaktu, 

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

a dokáže na ne adekvátne reagovať, 



 na základnej úrovni využíva technické prostriedky medziosobnej komunikácie, 

 chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti, 

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

ako aj tvoriť texty, týkajúce sa bežných životných situácií 

Kompetencia v oblasti matematického a prírodovedného myslenia 

 používa základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov v každodenných situáciách  

a je schopný používať matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie 

 je pripravený ďalej si rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré smerujú k systematizácii poznatkov, 

 

Kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií 

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

 ovláda základy potrebných počítačových aplikácií, dokáže primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií, 

 dokáže adekvátne veku vyhľadávať informácie na internete, vie požívať vyučovacie programy 

 chápe, že je rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, 

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

Kompetencia učiť sa učiť sa 

 má osvojené základy schopnosti sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov 

 uplatňuje základy rôznych techník učenia sa s osvojovania si poznatkov, 

 vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva v učení a v iných činnostiach, 

 uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok, 

Kompetencia riešiť problémy 

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

 riešenia podľa svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti, 

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

overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje aplikuje pri podobných alebo nových problémoch, 

Osobné, sociálne a občianske kompetencie 

 má základy pre smerovanie k pozitívnemu sebaobrazu a sebadôvere, 

 uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo využíva svoje možnosti, 



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

 uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosti s vhodným a aktívnym trávením voľného času 

 dokáže primerane veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov, 

 uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti 

 má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine, 

 dokáže prijímať nové nápady alebo aj sám prichádza s novými nápadmi pri spoločnej práci, 

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

 dobrým medziľudským vzťahom, 

Kompetencia vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 

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

vyjadrovacích prostriedkov, 

 dokáže pomenovať druhy umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote, 

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

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

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

 pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu, správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám, 

 má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Nižšie sekundárne vzdelávanie 

Základné údaje o štúdiu na II. stupni 

 

 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia Denná 

Nevyhnutné vstupné  požiadavky na 

štúdium 

Na povinnú školskú dochádzku sú prednostne prijímaní žiaci zo 

školského obvodu Rusovce, Čunova. 

Spôsob ukončenia štúdia Žiak získal nižšie stredné vzdelanie úspešným absolvovaním 

posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu pre II. 

stupeň základnej školy 

Doklad o dosiahnutom vzdelaní Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou: 

„ Žiak získal nižšie stredné vzdelanie“. Žiakovi, ktorý ukončí 

štúdium v nižšom ako poslednom ročníku nižšieho vzdelania, sa na 

vysvedčení do doložky uvedie: „ Žiak získal nižšie sekundárne 

vzdelanie“. 

Poskytnutý stupeň vzdelania ISCED 2 

Možnosti ďalšieho štúdia, príp. 

pracovného uplatnenia absolventa 

Pokračuje vo vzdelávaní v ISCED 3 

 

 

 

 



Ciele nižšieho stredného vzdelávania 

 

Hlavným cieľom je, aby žiaci nadobudli: 

1) primerane veku rozvinuté kľúčové spôsobilosti, zmysluplné základné vedomosti a znalosti 

a vypestovaný základ záujmu o celoživotné učenie sa, 

2) jasné povedomie národného a svetového kultúrneho dedičstva, 

3) záujem o potrebu zmysluplnej aktivity a tvorivosti. 

 

Zámermi nižšieho sekundárneho vzdelávania: 

1) osvojiť si základ všeobecného vzdelania poskytovaného školou, 

2) mať záujem a potrebu učiť sa aj mimo školy, 

3) osvojiť si a využívať efektívne stratégie učenie sa, 

4) nadobudnúť primeranú úroveň komunikačných spôsobilostí a spolupráce, 

5) mať rešpekt k druhým a zodpovedný vzťah k sebe a svojmu zdraviu. 

 

Charakteristika absolventa 

Absolvent II. stupňa získa ucelený súbor vedomostí a znalostí, praktických zručností, sociálnych postojov 

a hodnôt, ktoré mu umožnia poznávať, účinne konať, hodnotiť, dorozumievať sa  a porozumieť si, začleniť sa 

do spoločenských vzťahov a osobnostne sa rozvíjať. Nadobudnuté spôsobilosti mu umožnia úspešne konať 

prijímacie pohovory a pokračovať v ďalšom štúdiu na strednej škole. 

 

Kľúčové kompetencie 

Sociálne komunikačné kompetencie 

 dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní informácií rôzneho typu, 

má adekvátny ústny a písomný prejav zodpovedajúci situácii a účelu komunikácie, 

 efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie, 

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

 dokáže primerane komunikovať v materinskom jazyku, v anglickom jazyku dokáže komunikovať na úrovni A2 

a v ďalšom cudzom jazyku na úrovni A1 

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

 spolupráce, založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a povinností. 



Kompetencia uplatňovať základ matematického myslenia a základné schopnosti poznávať v oblasti vedy a 

techniky 

 používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných situáciách, 

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

diagramy, 

 grafy, tabuľky /, 

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

použiť získané operačné vedomosti na úspešné riešenie problémov 

Kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií 

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

 používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou, 

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

 je schopný nahrávať a prehrávať zvuky a videá, dokáže využívať IKT pri vzdelávaní. 

Kompetencie k celoživotnému učeniu sa 

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

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

a informácií  

a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa, 

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

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

Kompetencia riešiť problémy 

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

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

argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov, 

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

rizika, 

 má predpoklady na konšruktívne a kooperatívne riešenie konfliktov. 

Kompetencie občianske  

 uvedomuje si základné humanistické hodnoty, zmysel národného kultúrneho dedičstva, uplatňuje a ochraňuje 

princípy demokracie, 



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

 uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovednými prístupom k svojim povinnostiam, prispieva k naplneniu 

práv iných, 

 je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti, 

 má predpoklady zainteresovane sledovať a posudzovať udalosti a vývoj verejného života a zaujímať k nim 

stanoviská,   

aktívne podporuje udržateľnosť kvality životného prostredia. 

Kompetencie sociálne a personálne 

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

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

 osvojil si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine – uvedomuje si svoju zodpovednoť v tíme, kde 

dokáže tvorivo prispievať k dosahovaniu spoločných cieľov, 

 dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a uplatňovať sociálne prospešné zmeny 

 v medziosobných vzťahoch. 

Kompetencie pracovné 

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

pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov, 

 je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny, 

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

 dokáže získať a využiť informácie o vzdelávacích a pracovných príležitostiach. 

Kompetencie smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti 

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

ciele, a to nielen v práci, ale aj v každodennom živote. 

Kompetencia vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 

 dokáže sa vyjadrovať na vyššom stupni umeleckej gramotnosti prostredníctvom vyjadrovacích prostriedkov 

výtvarného a hudobného umenia, 

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

 uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote celej spoločnosti, 

 cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické tradície, 

 pozná pravidlá spoločenského kontaktu / etiketu /, 

 správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám, tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr. 

 



I. Školský učebný plán 

 

Názov a adresa školy Základná škola s materskou školou Vývojová 228 

851 10 Bratislava - Rusovce 

Názov ŠkVP Malá škola s veľkým srdcom 

Stupeň vzdelania ISCED 0, ISCED 1, ISCED 2 

Dĺžka štúdia ISCED 0       – 3-  4 roky 

ISCED 1       – 4 roky 

ISCED 2      – 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Rámcové učebné plány pre ZŠ Inovovaný ŠtVP a ŠkVP platný od 1.09.2015 

 / 1. a 5. ročník /, s postupným prechodom do ďalších ročníkov  

 

Vzdelávacia 

oblasť 

 

Vyučovací 

predmet 

ročník 

primárne vzdelávanie 

ročník 

nižšie stredné 

vzdelávanie 

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

Jazyk a 

komunikácia 

slovenský  jazyk 

a literatúra 

9 8 7+1 7+1 31 5 5 4 5 5+1 24 

anglický jazyk +1 +2 3 3 6 3 3 3 3 3 15 

druhý cudzí 

jazyk 

       +2 +2 +2 +6 

Matematika 

a práca s 

informáciami 

matematika 4 4 4 4 16 4+1 4+1 4 4+1 5+1 21 

informatika   1 1 2 1 1 1 1  4 

 

 

Človek a 

prvouka 1 2   3       

prírodoveda   1 2 3       

fyzika       2 1+1 2 1 6 



príroda chémia        2 2 1+1 5 

biológia      2 1+1 2 1 1 7 

Človek a 

spoločnosť 

vlastiveda   1 2 3       

dejepis      1+1 1+1 1+1 1 2 6 

geografia      2 1+1 1 1 1 6 

občianska 
náuka 

      1 1 1 1 4 

Človek a 

hodnoty 

ETV/NAV 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 

Človek a svet 

práce 

Pracovné  

vyučovanie 
  1 1 2       

technika      1 1 1 1 1 5 

Umenie a 

kultúra 

hudobná výchova 1+1 1+1 1+1 1 4 1 1 1 1  4 

výtvarná 

výchova 

2 2 1 1 6 1+1 1 1 1 1 5 

Zdravie a 

pohyb 

telesná výchova a 

šport 
2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 10 

                               

základ 

20 20 23 25 88 24 25 26 27 25 127 

  voliteľné hodiny 2 3 2 1 8 3 4 4 3 5 19 

                                 

spolu 

22 23 25 26 96 27 29 30 30 30 146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rámcové učebné plány pre primárne a nižšie stredné vzdelávanie  

uplatňované v 2. - 4. a 6. – 9. roč.  v školskom roku 2015/2016  

( platné od 1. 9. 2011) 

 

Predmet 

Ročník Spolu 

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

Jazyk a komunikácia 

slovenský jazyk a literatúra  2+6 2+6 1+6  1+4 1+4 5 1+5 36/8 

prvý cudzí jazyk  +2 3 3  3 3 3 3 18/2 

druhý cudzí jazyk 
     

1+1 1+1 1+1 1+1 4/4 

Príroda a spoločnosť 

prírodoveda 
 

1 1+1 1+1 
     

3/2 

vlastiveda 
 

1 1 1 
     

3 

Človek a príroda 

fyzika 
     

1 1+1 2 1+1 5/2 

chémia 
      

1+1 1+1 2 4/2 

biológia 
     

1+1 1+1 1 1 5/2 

Človek a spoločnosť 

dejepis 
    

 1+1 1+1 1 2 5/2 

geografia 
    

 1 1 1+1 1 4/1 

občianska náuka 
    

 1 1 1 1 4 

Človek a hodnoty 

etická výchova / náboženská výchova 
 

1 1 1 
 

1 1 1 
 

6 

Matematika a práca s informáciami 

matematika 
 

4 1+3 2+3  1+4 4 1+4 3+3                         25/8 

informatika 
    

 1 
 

+1 1 2/1 

informatická výchova 
 

1 1 1 
     

3 

Človek a svet práce 

pracovné vyučovanie 
   

1 
     

1 

svet práce / technika 
      

1 1 
 

2 

tvorba životného prostredia 
     

+1   
 

1 

Umenie a kultúra 

výtvarná výchova  1 1 1  1 1 
  

5 

hudobná výchova  1+1 1+1 1+1  1 1 
  

5/3 

výchova umením  
   

 
  

+1 1 1/1 

Zdravie a pohyb 

telesná výchova 
 

2 2 2 
     

6 

telesná a športová výchova 
     

2 2 2 2 8 

Ostatné 

disponibilné hodiny 
 

5 5 5 
 

6 6 6 6 39 

 



Predmety v 1. ročníku v ŠkVP 

Inovovaný ŠkVP 

 

Anglický jazyk 

Vyučovanie cudzích jazykov, interkultúrne učenie sa je neodmysliteľnou súčasťou školského života. 

V posledných rokoch je jedným z ťažísk v našom školstve práve vyučovanie cudzích jazykov a 

záujem zo strany žiakov, či rodičov o štúdium cudzích jazykov neustále rastie. Nielen rodičia, ale aj 

celospoločenský vývin, otvorenie našej krajiny do Európy a jej štruktúr si žiada dobré ovládanie 

cudzích jazykov, dobré vedomosti a komunikatívne zručnosti. 

Jednou z možností, ako čeliť týmto požiadavkám, je skorý začiatok vyučovania cudzích jazykov. 

Skorý začiatok vyučovania anglického jazyka je oblasť, ktorá je v našej krajine ešte tak trochu "terra 

incognita". Skúsenosti, ktoré sa získali počas experimentálneho vyučovania, poukazujú však nato, 

že skorý začiatok vyučovania anglického jazyka 

 má pozitívny vplyv na celkový rozvoj osobnosti dieťaťa 

 otvára nový horizont pre rozmanitosť kultúr 

 odbúrava už v mladosti etnocentrické myslenie 

 pomáha vytvárať tolerantnosť voči všetkému inokultúrnemu 

 uľahčuje chápanie a reflektovanie vlastného jazyka a vlastnej kultúry. 

 

Ciele 

Skorý začiatok vyučovania anglického jazyka 

 má vzbudiť záujem o jazyk a kultúru 

 má sprostredkovať základné vedomosti v anglickom jazyku 

 má umožniť dieťaťu dorozumievať sa v inom jazyku ako vo vlastnom 

 má byť prínosom k celkovému vývinu dieťaťa a rovnomerne podporovať jeho emocionálne, 

kreatívne, sociálne a kognitívne schopnosti 

 má umožniť dieťaťu lepšie poznanie sveta a tým podporovať jeho sebavedomie 
 

Obsah 

Obsah skorého vyučovania anglického jazyka vychádza zo záujmu dieťaťa, z detského sveta a z reálií krajiny 

(cultural studies). 

V začiatočnej fáze skorého vyučovania anglického jazyka hrajú dôležitú úlohu parajazykové (rytmus, 

intonácia) a nonverbálne (mimika, gestikulácia) prostriedky.  

V prvom rade má dieťa jazyk zažiť a použiť v komunikácii s partnerom. Pritom majú u začiatočníkov 

prednosť počúvanie a hovorenie. Čítanie a písanie sa pridávajú postupne podľa schopnosti detí a v rámci 

kontextu (napr. slová, ktorých písaný a počutý tvar sa neodlišuje - hot dog, desk, pen atď.). 



Pri používaní jazyka sa dieťa oboznámi so štruktúrami jazyka hravou formou. Ich systematizácia vo forme 

gramatickej progresie ostáva však obsahom neskoršieho vyučovania. 

Metódy 

Správne zvolenými metódami sa 

 má vytvoriť atmosféra, v ktorej sa môže dieťa učiť bez strachu a stresu 

 má využiť a motivovať chuť dieťaťa do učenia sa a jeho prirodzená zvedavosť 

 majú zohľadňovať potreby dieťaťa a hlavne umožniť mu učiť sa všetkými zmyslami 

 má dieťa naučiť reagovať v anglickom jazyku, aktívne ho používať a postupne sa osamostatniť (learner´s 

independence). 

 

Hodnotenie 

V skorom vyučovaní anglického jazyka sa 

 má skôr sledovať a zisťovať prírastok vedomostí dieťaťa ako hodnotiť (predpísanými) známkami 

 majú slovným hodnotením zohľadňovať jeho vyjadrovacie schopnosti, kreativita, sociálne správanie a 

rečové zručnosti 

 má uspokojovať prirodzená potreba dieťaťa informovať sa o vlastnom pokroku správnymi formami bez 

toho, aby sme sa dotkli osobnosti dieťaťa 

 má učiteľ viesť dieťa k správnemu sebahodnoteniu, ako aj hodnoteniu spolužiakov (rozvoj sociálneho 

správania, self-assessment). 

 

Predpoklady skorého vyučovania anglického jazyka 

Skorý začiatok vyučovania anglického jazyka sa musí zabezpečiť vyučujúcimi na vysokej odbornej úrovni 

 v oblasti výslovnosti (veľká schopnosť imitácie u detí) 

 v oblasti používania všetkých sociálnych foriem práce (práca vo dvojici, skupinová práca, a i. - 

socializácia detí) 

 v oblasti všetkých druhov detskej literatúry (radosť a ochota detí recitovať a dramatizovať) 

 v oblasti pedagogiky primárneho stupňa, ako aj metodiky skorého vyučovania cudzích jazykov. 

 

 

Učiteľ sa sám rozhodne o rozsahu slovnej zásoby v jednotlivých témach 

a o pracovnom tempe detí 

I. JAZYKOVÉ PROSTRIEDKY 

 

1. téma: This Is Me; My Classroom and My School 

 

- My name is.../I´m... - základné farby 

- What´s your name? - číslovky 1 - 5* 

- Pozdravy - 2 boys, 3 boxes, 4 girls, 5 desks* 

- How are you? - How many? 

- Are you...? (Peter, a boy, a girl,...) - I live in... 



- trieda, škola (chair, desk, window, - My school is in... 

 blackboard, pen, book,...) - English teacher, class teacher 

- Who´s this? That´s... - Sit down, stand up, listen, look, open, 

- What´s this? It´s a...  shut,... 

- Is it a...? Yes,...No,... 

 

* podľa schopnosti žiakov 

 

2. téma: My Family, Me and My Pet 

 

- názvy členov rodiny: mother, father - his/her hair/arm is/are... (časti tváre, 

(mum, dad), sister, brother tela) 

- she is, he is - predložky in, on, under (pasívne) 

- big, small, short, long - Where is/are...? 

- go, draw, dance, take, give (pasívne) - farby - rozšírenie 

- I like (my mother) - domáce zvieratká (pets) 

- I don´t like (cats, long hair,...) - číslovky 5 - 10* 

- niektoré časti tela a hlavy 

 

* podľa schopnosti žiakov 

 

3. téma: My Toys, Pets and Other Animals 

- hračky: train, car, doll, horse,... - Is there/are there...? (pasívne) 

- I live in Slovakia. - predložky (opakovanie) - in, on, under 

- There is a /an.../There are (pasívne) - I like dolls and I don´t like aeroplanes 

- Do you like cars? Yes, I do./No, I don´t. - How many dolls have you got? I´ve got... 

- Have you got a...? Yes, I have/No, - What´s 9 + 7? 

 I haven´t. Číslovky 1 - 20 - What´s the time? (iba celé hodiny) 

- How many...? - nové farby 

 

4. téma: Clothes, Seasons and Sports 

- oblečenie (jeans, T -shirt, shoes,...) (prítomný priebehový čas niektorých často 

- farby, zvieratá - opakovanie používaných slovies v 1. a 2. osobe jednotného čísla) 

- get dressed, put on, take off - časti tela (rozšírenie) 

- There is/are... Is/are there...? Yes, - Put the hat on your head... počasie (rain, 

.../No,...  snow,...,cold, hot) 

- dirty, clean (My jeans are clean.) - činnosti v ročných obdobiach (ski, 

- ročné obdobia (In winter I wear...)  swim,...) 

- What do you wear when you play - I can swim and I can´t ski. Can you...? 

football? I wear...  Yes, I can. No, I can´t. 

- I´m from Africa and I´m wearing... 

 

5. téma: Food (fruits, vegetables), shopping 

- počítateľné a nepočítateľné podstatné - How many/much...? 

 - Here you are. Thank you. 

mená (pasívne) - peniaze; How much is it? 

- potraviny, zelenina, ovocie - Where is it from? 

- dni v týždni + on - like, likes, do you...? - Where are the bananas from? From 



yes,... no,...  Africa. 

- eat - ate (minulý čas niektorých často - It is from... 

používaných slovies - pasívne) - good, bad 

- Can I help you? Yes, please. 

 

6. téma: Birthdays and Festivals (Easter, Christmas) 

- Veľká noc, Vianoce - farby - rozšírenie (dark green, light 

- narodeniny (birthday cake, candles)  brown,...) 

- želania; Merry X-mas and Happy New - dance and sing, hop, jump,... 

Year, Happy birthday - Are you 7? Yes, I am. No, I´m not. 

- How many (candles)? - Are you six or seven? I´m seven. 

- How old are you? 

- How old is she/he? 

- How old are we? How old are they? 

(we, they - pasívne) 

 
My city / Buildings           Budovy/mesto 

What building is this? Is it next to the post office? 

 

Weather                             Počasie 

What is the weather like today? It’s raining. It’s sunny. It’s hot/cold. 

 

My body                            Moje telo 

I’ve got blue eyes, blond hair. I’ve got two arms and two legs. How many arms has your puppet got? 

 

 

II. VÝSLOVNOSŤ 

Výslovnosť musí byť správna podľa noriem. Jednotlivé hlásky sa nacvičujú v kontexte, napr. 

koncové spoluhlásky (od začiatku treba zabrániť spodobovaniu), w (what,...), th [đ] - [θ], [∂], [r], 

[ć]. 

III. INTERKULTÚRNE UČENIE SA 

 miesto vlastnej krajiny v porovnaní s krajinou cieľového jazyka 

 pozdravy, zdvorilostné frázy 

 niektoré sviatky a jedlá 

IV. ČÍTANIE 

Učiteľ zaraďuje občasné čítanie jednotlivých slov, ktoré sa neodlišujú v grafickej a zvukovej 

podobe, napr. dog. 

 

 

Hudobná výchova 

Hudobná výchova v základnej škole je predmetom činnostným a zážitkovým, kde na 

báze hudobných hrových činností sa žiaci učia orientovať vo svete hudby, prebúdza sa v nich 

záujem o elementárne muzicírovanie a postupne aj záujem o hlbšie vzdelanie z oblasti hudby 

a umenia 

Hudba má byť pre žiakov súčasne hrou a predmetom detského experimentovania, 

zdrojom objaviteľských prístupov k hudobnému poznávaniu, a to s realizovaním komplexne 



chápaných hudobných činností, so zámerom všestranne zapojiť žiakov do hudobno – 

výchovného procesu. 

Dobre známa sústava hudobných činností je rozšírená o hudobno-dramatické činnosti, ktoré 

majú integrujúci charakter, spájajú v sebe hudobné činnosti, ako aj skúsenosti, zručnosti a 

vedomosti z literárnej, dramatickej, etickej, výtvarnej a telesnej výchovy na báze zážitkového 

učenia. Hudobné činnosti predstavujú najrozmanitejšie formy styku žiaka s hudbou, dávajú 

možnosť spájať hudbu so slovom, pohybom, hrou na detských hudobných nástrojoch. Tvoria 

základný prostriedok na rozvíjanie všeobecných a hudobných schopností žiakov. Hudobné 

činnosti nemôžu byť izolované, ale sa majú vzájomne dopĺňať podporovať. 

 

V prvých ročníkoch primárneho vzdelávania majú prevahu hudobné prejavy: vokálnointonačné, 

hudobno-pohybové, inštrumentálne (interpretačné a tvorivé), podporené percepčnými a hudobno-

dramatickými činnosťami. Hudobné činnosti učiteľ usmerňuje tak, by prinášali radosť, aby sa každý 

žiak prejavil v jemu blízkych hudobných prejavoch tak, by sa zvyšovalo jeho sebavedomie a 

sebaúcta. Prostredníctvom individuálneho prístupu pri dedení hudobno-výchovného procesu by sa 

mali zapájať do jednotlivých hudobných činností všetky skupiny žiakov bez strachu z osobného 

zlyhania. Každá hudobná činnosť musí byť zmysluplná, zameraná na splniteľnosť, stimuláciu 

najschopnejších žiakov, povzbudzovanie menej nadaných a podporovanie najslabších žiakov. 

 

Ciele predmetu 

 

Cieľom je prostredníctvom: 

· poznania a precítenej interpretácie slovenských ľudových piesní, pochopením úlohy 

  ľudovej piesne v živote človeka a spoločnosti si osvojiť hudobný materinský jazyk 

  a takto prispieť rozvíjaniu kultúrnych kompetencií žiakov, 

· poznania slovenského zvykoslovia, vlasteneckých piesní, umeleckého spracovania 

  ľudových piesní hudobnými skladateľmi, minulej a súčasnej podoby ľudových piesní 

  získať základy národnej identity a vlastenectva, 

· postupného poznávania umeleckých artefaktov ich chápať ako prirodzenú súčasť 

  svojho života. 

 

Kognitívne ciele 

 

· poznávať svet zvukov a hudby na báze a princípoch detskej hry a jej rôznych foriem 

· (senzomotorická, napodobňujúca, námetová, funkčná, fantastická a pod.), 



· prostredníctvom hudobných aktivít postupne získať elementárne základy hudobných 

  vedomostí, hudobného jazyka, výrazových prostriedkov, učiť sa s nimi tvorivo pracovať a 

  využívať ich ako prostriedok komunikačný a seba vyjadrovací bez nároku na definíciu 

  pojmov, 

· prispievať k rozvoju osobnosti žiaka, k rozvíjaniu hudobnosti (hudobných schopností) 

  prostredníctvom komplexných, navzájom prepojených a nadväzujúcich hudobných činností, 

· zvládnuť postupný prechod od spontánnych a napodobňujúcich hudobných hier 

  k hrám s pravidlami, k zámernej práci s hudobným materiálom, 

· poznávať zákonitosti tvorby hudobných diel, vybrané umelecké diela tak, 

  aby vzhľadom na mieru svojich skúseností žiaci chápali, rozpoznávali a interpretovali 

  výpovede predložených veku primeraných umeleckých diel, 

· získať základy hudobného myslenia, elementárne základy hudobno-estetického 

  vedomia v sústave hudobných vedomostí a vkusových postojoch. 

 

Socioafektívne ciele 

 

· uvedomovanie si a rozlišovanie mravných a estetických hodnôt, otvorenosť 

  a tvorivosť, 

· empaticky pristupovať k precíteniu a pochopeniu umeleckých diel a asertívne 

  vyjadrovať vlastné názory a postoje, 

· bez predsudkov pristupovať k vnímaniu a rozširovaniu umeleckých hodnôt rôznych kultúr, 

· získať schopnosti spolupracovať v tíme, vedieť plánovať, propagovať, realizovať i 

  prezentovať vlastnú prácu i skupinové projekty, 

· chápať umenie v jeho mnohorakých podobách a súvislostiach nielen ako ušľachtilý spôsob 

  vypĺňania voľného času, ale aj ako prostriedok skvalitnenia a skultúrnenia svojho života. 

 

 

Psychomotorické ciele 

 

· na základe získaných zručností žiaci dokážu na primeranej úrovni realizovať svoje hudobné 

  predstavy v súčinnosti s výtvarnými, pohybovými a literárnymi a integrovať ich v 

  individuálnych alebo skupinových projektoch, 

· dokázať zostavovať auditívne, vizuálne i dramatické prvky. 

 

 

Kľúčové kompetencie 

 

Základným zámerom hudobnej výchovy je rozvíjať kľúčové kompetencie tak, aby sa: 

· rozvíjal citový svet žiakov, 

· formovali mravne vzťahy žiakov k prostrediu v škole a v rodine, pozitívne vzťahy 

  k prírode, ku všetkým prejavom života, 

· vychovali žiaci hrdí na vlastne slovenské kultúrne bohatstvo a históriu, s kladným 

  vzťahom ku kultúrnemu životu spoločnosti a podieľaním sa na ňom, 

· vhodné a nenásilné spájala hudba s prejavmi iných umení – s poéziou, výtvarnými 



  dielami, tancom, 

· vychovávali vnímaví, aktívni poslucháči, tolerantní k iným kultúram a názorom, bez 

  nekritického podliehania módnym vlnám, reklame a subkultúre. 

 

 

Vokálno - intonačné činnosti : 

 

- základy speváckeho dýchania, držanie tela, nasadenie tónu, tvorba tónu, 

  artikulácia, dynamické odlíšenie, hlasová hygiena, rozširovanie hlasového rozsahu, 

  jednohlas, 

- práca s hlasom, kultivácia speváckeho a hovoreného prejavu prostredníctvom 

  uplatňovania a upevňovania správnych speváckych návykov, 

- jednohlas, kánon, jednoduchý dvojhlas, 

- intonácia diatonických postupov v durových a molových tóninách, melodická 

  ozvena, melodická otázka, melodizácia textu, mien, riekaniek, tvorivé hudobné 

  hry, 

- hudobný rytmus a metrum – spev v 2/4, ľ , 4/4 takte, 

- používanie taktovacích gest, 

- orientácia v grafickom zázname jednoduchej melódie – čítanie nôt, určovanie 

  rytmu, tempa, dynamiky, 

 

Inštrumentálne činnosti : 

 

- hra na detských hudobných nástrojoch a ich využívanie počas hudobnej reprodukcie 

  i produkcie, 

- hra na detských hudobných nástrojoch, štylizácia charakteristických zvukov a javov 

  z prírody a okolitého prostredia, sveta rozprávok, 

- hra jednoduchých ostinátnych sprievodov k piesňam, tvorba jednoduchých 

  sprievodov v 2/4, ľ, 4/4 takte k piesňam a hudobným hrám, 

- tvorivá rytmizácia k jednoduchým piesňam, improvizácia predvetia, závetia, tvorba 

  malých celkov a jednoduchej formy. 

 

 

Hudobno pohybové činnosti :  

 

- reagovanie na hudbu a stvárňovanie hudby pomocou pohybu, tanca, gesta, 

- pohybové vyjadrenie rytmu a charakteru piesne, hudobnej skladby (krok, chôdza, 

  dopredu, dozadu, na mieste, poklus, beh), 



- vytváranie jednoduchých ostinátnych sprievodov hrou na tele (tlieskanie, plieskanie, 

  postupy podľa hudby), 

- pohybové vyjadrenie vzťahov vysoko, nízko, stúpanie, klesanie melódie, silno, slabo, 

používanie taktovacích gest v 2/4, ľ, 4/4 takte, 

- pohybové stvárnenie a vyjadrenie hudobného výrazu a nálady. 

 

Percepčné činnosti : 

 

- aktívne vnímanie a prežívanie hudby, počas ktorej žiak poznáva hudbu vo všetkých 

   jej žánrových, štýlových a funkčných podobách, učí sa hudbu analyzovať a interpretovať, 

- rozlíšenie zvukov okolitého sveta (zvuk, tón, reč, spev), 

- rozlíšenie tónov podľa výšky, sily, druhy tempa, 

- pozorné počúvanie piesní a hudobných skladieb, rozlišovanie známych piesní 

  ľudových, umelých, jednohlasných, dvojhlasných (kánon), melódie, sprievodu, 

- sluchové rozoznávanie predohry, medzihry, dohry, tém, motívov, hudobných fráz, 

- sluchové rozlíšenie kontrastu, návratu, opakovania, variačnej zmeny, 

- využitie vhodných miest v skladbách na spoluúčasť so spevom, inštrumentálnou hrou, 

pohybom; vizualizácia, verbalizácia zážitku, sformulovanie názoru o hudobnej ukážke. 

 

Hudobno-dramatické činnosti : 

- využitie všetkých činností pri predvedení dramatického príbehu. 

 

Predmety v 2. ročníku v ŠkVP 

 

Anglický jazyk 

I. JAZYKOVÉ PROSTRIEDKY 

 

1. téma: My family, Me and My Pet 

- rodina - grandmother, grandfather - I like (my mother) 

(granny, grandpa), uncle, aunt, cousin, - I don´t like (cats, long hair,...) 

family - his/her hair is... (časti tváre, tela) 

- my, your (brother) - predložky: to, behind, between, in, on, 

- She has got/He has got...  under 

- Has s/he got...? Yes, s/he has. No, - very 

s/he hasn´t. - časti tela (rozšírenie) 



- fat, thin, tall, nice, pretty, beatiful - go, - farby 

draw, dance, take, give (I draw my - domáce zvieratká 

mother. Take the pen...) - miesta (Where is your mother?) 

 

2. téma: My Home 

 

- dom, byt, miestnosti - I live at/We live at... (číslo domu) 

- nábytok - najpoužívanejšie výrazy - I live in/We live in... (mesto, dom, byt) 

chair, table, lamp, bath (tub), toilet, - číslovky do 100 

washbasin, washing machine, bed,  - jednoduchý prítomný čas plno-významových 

carpet, cupboard, television, cassette  slovies - všetky osoby okrem 3. osoby 

recorder, video, armchair, sofa,  jednotného čísla 

pictures bookshelf,... - slovesá - činnosť v dome/byte: sleep, 

- old, new, nice, clean, dirty,...  watch, cook, wash, play, read, listen,... 

- How many (rooms) are there? - (prítomný priebehový čas alebo jednoduchý 

- There is/are + otázka a odpoveď  prítomný čas podľa kontextu) 

- I like/don´t like 

 

3. téma: Daily Routine, Clothes, Meals, Lessons and Hobbies 

 

- jednoduchý prítomný čas - How many lessons do you have every 

plnovýznamových slovies (okrem 3.  day? (on Monday,...) 

osoby jednotného čísla) - oblečenie 

- jednoduchý minulý čas najpoužívanejších - farby 

slovies (pasívne) - školské predmety (Maths, Slovak, English, 

- slovesá: sleep, wake up, get up, have  P. E., Music, Art) 

(breakfast, lunch, dinner), wash (hands, - hobbies: reading, playing (games), watching 

face), put on, take off, read, write, play  TV, sports 

(guitar,...), count, cook, learn,... - at home, at school 

- pomoc v domácnosti (tidy up, wash up, - in the playground 

clean,...) - When? At nine. 

- Do you help your mother? Yes, I do. 

No, I don´t. 

 

4. téma: Free Time, Hobbies, Seasons, Weather, Clothes 

 

- jednoduchý prítomný čas niektorých - prídavné mená: cold, hot, wet, dry,... 



plnovýznamových slovies (okrem 3. - it´s raining, snowing,... 

osoby jednotného čísla): play, go, like,... - can/can´t (všetky osoby), otázka, zápor 

- priebehový prítomný čas (všetky osoby) - have/has (všetky osoby), otázka, zápor 

niektorých slovies: play, go, wear,... 

- minulý čas niektorých slovies (pasívne) 

- slovná zásoba: hobbies - rozšírenie, 

seasons, sports, weathers,  

clothes - rozšírenie 

 

5. téma: Means of Transport, In the Street, Way to School, Garden, Park 

 

- rozkazovací spôsob (upevňovanie) - (There is a big supermarket in the 

- dopravné prostriedky  street.) 

- on foot, by bus,... - fast, slowly 

- ride, drive, fly, walk, go, run, play, - stromy, kríky, kvety, tráva (apple tree, 

climb, get on, ge off  rose bush,...) 

- budovy, obchody (bookshop, supermarket, - I take a bus, I walk to school, I go by car, 

bank, post office, green-grocer´s,  I play in the garden, I go shopping,... 

hospital, police station,... - you, we, they take a bus,... 

- small, big, high, large - Do you take a bus? Yes, I do. No, I don´t. 

- there is, there are, otázka, zápor - Do you like running? Yes,... No,... 

(upevňovanie) 

 

6. téma: Food, Cooking, Setting the Table and Serving 

- potraviny, ovocie, zelenina - take, put, give me, set the table,... 

- dni v týždni + on (On Monday we have - (Take the plates away. Put the glass on 

chicken...)  the table...) 

- like, likes, do you...? does she...? - It´s ready. Are you ready? 

Yes,... No,... - Can I help you? Yes, please. No, thank 

- I like milk and I don´t like coffee.  you. 

- S/he likes milk and s/he doesn´t like - nádoby, príbory (plate, glass, spoon,...) 

coffee. (3. osoba jednotného - Can you pass me the sugar? 

čísla - pasívne) - How many/much... do you want? 

- have - had  (pasívne) 

- I want a/some...(pasívne) - Help yourself. 

- Here you are. Thank you. - I like it. (It´s delicious.) (It´s horrible.) 

- Would you like some/a...? (pasívne) - It is (good, bad). 

 



7. téma: Animals 

 

- zvieratá - Have you got a...? Yes, I have./No, 

- I live in Slovakia, the lion lives in Africa.  I haven´t. 

- There is a/an... - S/he´s got a... (otázka, zápor) 

- There are... - číslovky 1 - 100 

- Is there/are there...? - How many... have you got? 

- Yes, there is/are. No,... - What´s 19 + 27? 

- predložky in, on, under, behind, - What´s time? It´s 2 o´clock. 

between (upevňovanie) - farby zvierat (I can see a big yellow 

- I like bears and I don´t like spiders.  lion.) 

- Do you like...? Yes, I do./No, I don´t. - Whose bear is it? It´s Peter´s bear. 

- I´ve got a tortoise and haven´t got - (privlastňovací pád) 

a giraffe. 

 

8. téma: Birthday, Holidays, Easter, Christmas, Halloween 

- narodeniny, sviatky, prázdniny, Veľká  - How old are we? 

noc, Vianoce (rozšírenie), Halloween - How old are they? (upevňovanie) 

- želania - Merry Christmas and a Happy - farby: What colour is the cake (tree)? 

New Year; Happy birthday, Have a nice - dance and sing, hop, jump, say, wish,... 

time,... - Are you eight (seven)? 

- How many (candles)? - Yes, I am./No, I´m not. 

- How old are you? - I am... 

- How old is she/he 

 

II. VÝSLOVNOSŤ 

Aj v druhom ročníku sa pokračuje s dôsledným nácvikom správnej výslovnosti. Jednotlivé hlásky sa 

nacvičujú v kontexte, napr. th [đ] - [θ] - this - thin; [I] sit - [i:] seat; [∂υ] - go, don´t; [ju:] - new; [∂:] dirty; a 

pod. 

III. INTERKULTÚRNE UČENIE SA 

 mená (typické anglické mená, anglické ekvivalenty niektorých slovenských mien, koncovky ženských 

priezvísk  Ms Miller - pani Millerová) 

 určenie miesta (na strome - on the tree, na ihrisku - in the playground) 

 škola (informatívne - zvláštnosti anglických škôl, napr. školská uniforma a pod.) 

 dopravné prostriedky (boat, underground, double-decker) 

 

 



IV. ČÍTANIE 

V tomto ročníku je dôraz na správnu výslovnosť pri čítaní, t. j. na spojenie zvukovej a grafickej podoby 

jazyka. Žiaci sa naučia čítať jednoduché výrazy a vety najmä s podporou obrázkov a zvukového záznamu. 

Podľa možnosti treba používať autentické nahrávky. 

Slovenský jazyk a literatúra 

    Predmet slovenský jazyk a literatúra má komplexný charakter, pretože spája jazykovú, 

slohovú zložku, písanie, literárnu zložku a čítanie. Do literárnej výchovy ako integrujúci 

prvok možno zahrnúť tzv. tvorivé písanie. Považujeme ho i za prostriedok preniknúť do 

významovej a estetickej hĺbky literárneho diela. Tvorivé písanie sa tak stáva pre žiaka 

zdrojom poznania v oblasti lexiky, syntaxe, štylistiky, noetiky a poetiky, v neposlednom rade 

aj čítania. Jazyk slovenský ako vyučovací jazyk má primárne a nezastupiteľné miesto vo 

vyučovacích predmetoch, pretože vytvára predpoklady na zvládnutie ďalších vyučovacích 

predmetov. Slovenčina je štátnym jazykom na území SR. Ovládanie štátneho jazyka na dobrej 

úrovni zabezpečuje žiakom možnosť nielen dobre zvládnuť školské vzdelávanie, ale i úspešné 

uplatnenie sa na trhu práce. 

Jazyk slovenský v 1. ročníku základnej školy má prioritné a špecifické postavenie. 

Schopnosť čítať a písať je jedna zo základných životných kompetencií, ktorých základ žiaci 

získavajú práve v 1. ročníku ZŠ. K hlavným aspektom patrí rozvoj slovnej zásoby, získanie 

základov pravopisu a znalostí z oblasti literatúry, ktoré by mal zvládať na elementárnej 

úrovni. V rámci zložky čítanie a literárna výchova by sa mal dôraz klásť na čítanie s 

porozumením. Nezanedbateľnou je i emocionálna stránka jazykovej výchovy – vytváranie 

kladného vzťahu k čítaniu a knihám, a prostredníctvom nich k materinskému jazyku, ako 

nositeľovi národných tradícií a formovania národného povedomia žiaka. Písanie je základným 

nástrojom gramotnosti a zároveň slúži aj ako prostriedok dorozumievací a komunikačný. Na 

hodinách písania sa žiaci učia písať predpísané tvary písmen a číslic (latinka) s ohľadom na 

dodržiavanie hygienických a estetických zásad. V oblasti slohu sa učia žiaci vyjadrovať v 

krátkych ústnych prejavoch, odpovedajú na otázky, vedia sformulovať prosbu a poďakovanie, 

vedia sa ospravedlniť poblahoželať blízkym osobám, formulovať krátku správu. 

V rámci Školského vzdelávacieho programu sme zvýšili časovú dotáciu v 1.ročníku 

o jednu vyučovaciu hodinu. Táto hodina nám pomôže rozvíjať a posilniť kvalitu spôsobilostí. 

 

Ciele predmetu 

 

Cieľom jazykového vyučovania je naučiť žiakov nielen základné pojmy a poučky, ale 

naučiť ich myslieť v súvislostiach, komunikovať (ústne a písomne) na primeranej úrovni 



a naučiť ich rozumieť jazykovým prejavom z obsahovej stránky. Prostredníctvom literárnej 

zložky sa žiaci zoznamujú s literárnymi dielami a ich tvorcami a vytvárajú si k nim kladný 

vzťah. 

Prvoradým cieľom a základnou úlohou komunikačného vyučovania materinského 

jazyka v 2.- 4.ročníku je vytvoriť u žiakov komunikačné zručnosti. 

Základné komunikačné zručností sú: počúvanie hovorenie, čítanie a písanie. Okrem tejto 

klasifikácie ich ešte rozdeľujeme do dvoch veľkých oblastí založených na funkcii počúvania a 

čítania (receptívne), hovorenia a písania(produktívne). 

Receptívna oblasť (vnímanie) pozostáva z činností, pri ktorých žiak dostáva informácie 

a myšlienky z vonkajších zdrojov. Spája počúvanie a čítanie. Sú to dva základné spôsoby 

prijímania informácii od iných. 

Produktívna oblasť (vyjadrovanie) je druhou polovicou vyučovania materinského 

jazyka. Obsahuje činnosti, kde žiak realizuje svoje myšlienky a informácie a delí sa s nimi 

s inými žiakmi. Ide o oblasť hovorenia a písania, v ktorej sa produkujú zmysluplné myšlienky 

a rôzne informácie prostredníctvom slov. 

Každá vyučovacia hodina materinského jazyka by mala byť zameraná na dieťa a jeho 

skúsenosť s jazykom a svetom, pričom počúvanie, čítanie, hovorenie a písanie by mali byt jej 

samozrejmosťou bez ohľadu na obsah vyučovacej hodiny. Z uvedeného vyplýva, že 

spomínané komunikačné zručnosti navzájom súvisia, a preto by sa mali vyučovať ako celok. 

Tento fakt je možné využiť v praxi u žiakov nižších ročníkov, ktorý je charakteristický 

prirodzeným priebehom učenia a jeho obsah tvorí počúvanie, hovorenie, čítanie, písanie 

a výtvarný prejav. 

 

Kľúčové kompetencie 

 

Poznávacie a rečové kompetencie 

Percepčno - motorické zručnosti 

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

2. odpísať alebo podľa diktovania napísať jednoduchý text a arabské číslice 

 

I. Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti 

 

1. Zapamätať si základné informácie a vedieť ich použiť v praxi 

2. V písomnom prejave aplikovať pravopisnú normu určenú pre 1. ročník ZŠ 

Analytické zručnosti 

1. Fonologické schopnosti – analýza zvukovej roviny jazyka na úrovni vety, slova, 



slabiky, identifikácie rýmu a aliterácií 

2. V prípravnej etape nácviku čítania vedieť analytickými činnosťami v spojení s využívaním 

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

podriadiť postupne sa rozširujúcim 

čitateľským schopnostiam žiakov v šlabikárovom /nácvičnom/ období a to v stúpajúcej 

náročnosti od slabík po jednoduché slová. 

Tvorivé zručnosti 

1. Porozprávať krátky príbeh (vlastný zážitok alebo vymyslený príbeh) 

2. Porozprávať príbeh podľa predlohy (podľa obrázkov, podľa názvu) 

3. Dokončiť rozprávanie alebo neukončenú rozprávku alebo iný literárny žáner 

4. Zdramatizovať kratší prozaický alebo básnický text. Žiaci si rozdelia úlohy z textu 

a snažia sa zahrať krátky príbeh z textu. Dbáme na správny prednes, artikuláciu, 

gestikuláciu, pohyb. 

Verejná prezentácia textu, verejný prejav 

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

(primeranej) úrovni žiaka 1. ročníka ZŠ. 

2. Osvojiť si výslovnostnú normu s uplatnením suprasegmentálných javov 

3. Reprodukovať umelecký text (doslovne, podrobne, stručne). Ak učiteľ vidí, že žiak sa 

len veľmi ťažko naučí naspamäť básničku alebo iný text, môže ho vyzvať, aby sa ho 

naučil aspoň stručne alebo podrobne reprodukovať. 

Informačné zručnosti 

1. Osvojiť si základné počítačové zručnosti 

 

II. Komunikačné zručnosti 

 

1. Adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu 

2. Vyjadrovať sa neverbálne a reagovať na neverbálnu komunikáciu 

3. Naučiť žiaka verejne prezentovať a obhájiť vlastný názor 

Štruktúra učebných osnov pre 2. ročník ZŠ vychádza z najnovších poznatkov v oblasti 

lingvistiky, primárnej pedagogiky, vývinovej psychológie a didaktiky materinského jazyka. 

Rešpektuje aktuálne smery lingvistického výskumu (systémovo-štruktúrny, 

komunikačno-pragmatický a kognitívny). Pri tvorbe učebných osnov sme vychádzali zo 

všeobecných didaktických princípov (princíp komplexnosti, princíp komunikačno-kognitívny, 

princíp orientácie na žiaka, princíp aktuálnych lingvistických poznatkov). Najväčšiu 

pozornosť sme venovali princípu komplexnosti, ktorý sa prejavuje v úrovni kompetenčnej – 



rozvoj komunikačnej kompetencie žiaka v materinskom jazyku v súlade s inými kľúčovými 

kompetenciami, v medzipredmetovej úrovni – rozširovanie komunikačných poznatkov 

a formovanie hodnôt z rôznych pohľadov danej tematiky, v medzizložkovej úrovni – 

integrácia jazykového vyučovania, slohu, čítania a literárnej výchovy (zabezpečuje 

komplexnú povahu komunikačného procesu) a vnútrozložkovej – prepájanie tém v rámci 

jazykovej, slohovej a literárnej zložky predmetu. Kľúčovým pojmom koncepcie je 

komunikačná kompetencia, ktorú vnímame ako schopnosť funkčne používať jazyk 

v rôznych komunikačných situáciách na základe elementárnych poznatkov jazykového 

systému. Súčasťou komunikačnej kompetencie je jazyková kompetencia, ktorú tvorí súhrn 

schopností, ktoré umožňujú používateľovi jazyka odlíšiť gramaticky správnu vetu od 

nesprávnej a schopnosť tvoriť nové vety. Osvojenie jazykovej kompetencie má dlhodobejší 

charakter a osvojenie komunikatívnej kompetencie považujeme za proces celoživotný. 

 

Hudobná výchova 

Hudobná výchova v základnej škole je predmetom činnostným a zážitkovým, kde na 

báze hudobných hrových činností sa žiaci učia orientovať vo svete hudby, prebúdza sa v nich 

záujem o elementárne muzicírovanie a postupne aj záujem o hlbšie vzdelanie z oblasti hudby 

a umenia 

Hudba má byť pre žiakov súčasne hrou a predmetom detského experimentovania, 

zdrojom objaviteľských prístupov k hudobnému poznávaniu, a to s realizovaním komplexne 

chápaných hudobných činností, so zámerom všestranne zapojiť žiakov do hudobno – 

výchovného procesu. 

Dobre známa sústava hudobných činností je rozšírená o hudobno-dramatické činnosti, ktoré 

majú integrujúci charakter, spájajú v sebe hudobné činnosti, ako aj skúsenosti, zručnosti a 

vedomosti z literárnej, dramatickej, etickej, výtvarnej a telesnej výchovy na báze zážitkového 

učenia. Hudobné činnosti predstavujú najrozmanitejšie formy styku žiaka s hudbou, dávajú 

možnosť spájať hudbu so slovom, pohybom, hrou na detských hudobných nástrojoch. Tvoria 

základný prostriedok na rozvíjanie všeobecných a hudobných schopností žiakov. Hudobné 

činnosti nemôžu byť izolované, ale sa majú vzájomne dopĺňať podporovať. 

V prvých ročníkoch primárneho vzdelávania majú prevahu hudobné prejavy: vokálnointonačné, 

hudobno-pohybové, inštrumentálne (interpretačné a tvorivé), podporené 

percepčnými a hudobno-dramatickými činnosťami. Hudobné činnosti učiteľ usmerňuje tak, 

by prinášali radosť, aby sa každý žiak prejavil v jemu blízkych hudobných prejavoch tak, by 

sa zvyšovalo jeho sebavedomie a sebaúcta. Prostredníctvom individuálneho prístupu pri 

dedení hudobno-výchovného procesu by sa mali zapájať do jednotlivých hudobných činností 



všetky skupiny žiakov bez strachu z osobného zlyhania. Každá hudobná činnosť musí byť 

zmysluplná, zameraná na splniteľnosť, stimuláciu najschopnejších žiakov, povzbudzovanie 

menej nadaných a podporovanie najslabších žiakov. 

 

Ciele predmetu 

 

Cieľom je prostredníctvom: 

· poznania a precítenej interpretácie slovenských ľudových piesní, pochopením úlohy 

  ľudovej piesne v živote človeka a spoločnosti si osvojiť hudobný materinský jazyk 

  a takto prispieť rozvíjaniu kultúrnych kompetencií žiakov, 

· poznania slovenského zvykoslovia, vlasteneckých piesní, umeleckého spracovania 

  ľudových piesní hudobnými skladateľmi, minulej a súčasnej podoby ľudových piesní 

  získať základy národnej identity a vlastenectva, 

· postupného poznávania umeleckých artefaktov ich chápať ako prirodzenú súčasť 

  svojho života. 

 

Kognitívne ciele 

 

· poznávať svet zvukov a hudby na báze a princípoch detskej hry a jej rôznych foriem 

· (senzomotorická, napodobňujúca, námetová, funkčná, fantastická a pod.), 

· prostredníctvom hudobných aktivít postupne získať elementárne základy hudobných 

  vedomostí, hudobného jazyka, výrazových prostriedkov, učiť sa s nimi tvorivo pracovať a 

  využívať ich ako prostriedok komunikačný a seba vyjadrovací bez nároku na definíciu 

  pojmov, 

· prispievať k rozvoju osobnosti žiaka, k rozvíjaniu hudobnosti (hudobných schopností) 

  prostredníctvom komplexných, navzájom prepojených a nadväzujúcich hudobných činností, 

· zvládnuť postupný prechod od spontánnych a napodobňujúcich hudobných hier 

  k hrám s pravidlami, k zámernej práci s hudobným materiálom, 

· poznávať zákonitosti tvorby hudobných diel, vybrané umelecké diela tak, 

  aby vzhľadom na mieru svojich skúseností žiaci chápali, rozpoznávali a interpretovali 

  výpovede predložených veku primeraných umeleckých diel, 

· získať základy hudobného myslenia, elementárne základy hudobno-estetického 

  vedomia v sústave hudobných vedomostí a vkusových postojoch. 

 

Socioafektívne ciele 

· uvedomovanie si a rozlišovanie mravných a estetických hodnôt, otvorenosť 

  a tvorivosť, 

· empaticky pristupovať k precíteniu a pochopeniu umeleckých diel a asertívne 



  vyjadrovať vlastné názory a postoje, 

· bez predsudkov pristupovať k vnímaniu a rozširovaniu umeleckých hodnôt rôznych kultúr, 

· získať schopnosti spolupracovať v tíme, vedieť plánovať, propagovať, realizovať i 

  prezentovať vlastnú prácu i skupinové projekty, 

· chápať umenie v jeho mnohorakých podobách a súvislostiach nielen ako ušľachtilý spôsob 

  vypĺňania voľného času, ale aj ako prostriedok skvalitnenia a skultúrnenia svojho života. 

 

Psychomotorické ciele 

· na základe získaných zručností žiaci dokážu na primeranej úrovni realizovať svoje hudobné 

  predstavy v súčinnosti s výtvarnými, pohybovými a literárnymi a integrovať ich v 

  individuálnych alebo skupinových projektoch, 

· dokázať zostavovať auditívne, vizuálne i dramatické prvky. 

 

Kľúčové kompetencie 

 

Základným zámerom hudobnej výchovy je rozvíjať kľúčové kompetencie tak, aby sa: 

· rozvíjal citový svet žiakov, 

· formovali mravne vzťahy žiakov k prostrediu v škole a v rodine, pozitívne vzťahy 

  k prírode, ku všetkým prejavom života, 

· vychovali žiaci hrdí na vlastne slovenské kultúrne bohatstvo a históriu, s kladným 

  vzťahom ku kultúrnemu životu spoločnosti a podieľaním sa na ňom, 

· vhodné a nenásilné spájala hudba s prejavmi iných umení – s poéziou, výtvarnými 

  dielami, tancom, 

· vychovávali vnímaví, aktívni poslucháči, tolerantní k iným kultúram a názorom, bez 

  nekritického podliehania módnym vlnám, reklame a subkultúre. 

 

Vokálno-intonačné činnosti : 

 

- základy speváckeho dýchania, držanie tela, nasadenie tónu, tvorba tónu, 

  artikulácia, dynamické odlíšenie, hlasová hygiena, rozširovanie hlasového rozsahu, 

  jednohlas, 

- práca s hlasom, kultivácia speváckeho a hovoreného prejavu prostredníctvom 

  uplatňovania a upevňovania správnych speváckych návykov, 

- jednohlas, kánon, jednoduchý dvojhlas, 

- intonácia diatonických postupov v durových a molových tóninách, melodická 

  ozvena, melodická otázka, melodizácia textu, mien, riekaniek, tvorivé hudobné 

  hry, 



- hudobný rytmus a metrum – spev v 2/4, ľ , 4/4 takte, 

- používanie taktovacích gest, 

- orientácia v grafickom zázname jednoduchej melódie – čítanie nôt, určovanie 

  rytmu, tempa, dynamiky, 

 

Inštrumentálne činnosti : 

 

- hra na detských hudobných nástrojoch a ich využívanie počas hudobnej reprodukcie 

  i produkcie, 

- hra na detských hudobných nástrojoch, štylizácia charakteristických zvukov a javov 

  z prírody a okolitého prostredia, sveta rozprávok, 

- hra jednoduchých ostinátnych sprievodov k piesňam, tvorba jednoduchých 

  sprievodov v 2/4, ľ, 4/4 takte k piesňam a hudobným hrám, 

- tvorivá rytmizácia k jednoduchým piesňam, improvizácia predvetia, závetia, tvorba 

  malých celkov a jednoduchej formy. 

 

Hudobno pohybové činnosti :  

 

- reagovanie na hudbu a stvárňovanie hudby pomocou pohybu, tanca, gesta, 

- pohybové vyjadrenie rytmu a charakteru piesne, hudobnej skladby (krok, chôdza, 

dopredu, dozadu, na mieste, poklus, beh), 

- vytváranie jednoduchých ostinátnych sprievodov hrou na tele (tlieskanie, plieskanie, 

podupy podľa hudby), 

- pohybové vyjadrenie vzťahov vysoko, nízko, stúpanie, klesanie melódie, silno, slabo, 

používanie taktovacích gest v 2/4, ľ, 4/4 takte, 

- pohybové stvárnenie a vyjadrenie hudobného výrazu a nálady. 

 

Percepčné činnosti : 

 

- aktívne vnímanie a prežívanie hudby, počas ktorej žiak poznáva hudbu vo všetkých 

  jej žánrových, štýlových a funkčných podobách, učí sa hudbu analyzovať a interpretovať, 

- rozlíšenie zvukov okolitého sveta (zvuk, tón, reč, spev), 

- rozlíšenie tónov podľa výšky, sily, druhy tempa, 

- pozorné počúvanie piesní a hudobných skladieb, rozlišovanie známych piesní 

  ľudových, umelých, jednohlasných, dvojhlasných (kánon), melódie, sprievodu, 

- sluchové rozoznávanie predohry, medzihry, dohry, tém, motívov, hudobných fráz, 

- sluchové rozlíšenie kontrastu, návratu, opakovania, variačnej zmeny, 

- využitie vhodných miest v skladbách na spoluúčasť so spevom, inštrumentálnou hrou, 



  pohybom; vizualizácia, verbalizácia zážitku, sformulovanie názoru o hudobnej ukážke. 

 

Hudobno-dramatické činnosti : 

 

- využitie všetkých činností pri predvedení dramatického príbehu. 
 

Predmety v 3. ročníku v ŠkVP 

 

Slovenský jazyk a literatúra 

Predmet slovenský jazyk a literatúra má komplexný charakter, pretože spája jazykovú, 

slohovú zložku, písanie, literárnu zložku a čítanie. Do literárnej výchovy ako integrujúci 

prvok možno zahrnúť tzv. tvorivé písanie. Považujeme ho i za prostriedok preniknúť do 

významovej a estetickej hĺbky literárneho diela. Tvorivé písanie sa tak stáva pre žiaka 

zdrojom poznania v oblasti lexiky, syntaxe, štylistiky, noetiky a poetiky, v neposlednom rade 

aj čítania. Jazyk slovenský ako vyučovací jazyk má primárne a nezastupiteľné miesto vo 

vyučovacích predmetoch, pretože vytvára predpoklady na zvládnutie ďalších vyučovacích 

predmetov. Slovenčina je štátnym jazykom na území SR. Ovládanie štátneho jazyka na dobrej 

úrovni zabezpečuje žiakom možnosť nielen dobre zvládnuť školské vzdelávanie, ale i úspešné 

uplatnenie sa na trhu práce. 

K hlavným aspektom slov. jazyka patrí rozvoj slovnej zásoby, získaniezákladov pravopisu a znalostí 

z oblasti literatúry, ktoré by mal zvládať na elementárnej úrovni. V rámci zložky čítanie a literárna 

výchova by sa mal dôraz klásť na čítanie s porozumením. Nezanedbateľnou je i emocionálna 

stránka jazykovej výchovy – vytváranie kladného vzťahu k čítaniu a knihám, a prostredníctvom nich 

k materinskému jazyku, ako nositeľovi národných tradícií a formovania národného povedomia 

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

a komunikačný. Na hodinách písania sa žiaci učia písať predpísané tvary písmen a číslic (latinka) s 

ohľadom na dodržiavanie hygienických a estetických zásad. V oblasti slohu sa učia žiaci vyjadrovať 

v krátkych ústnych prejavoch, odpovedajú na otázky, vedia sformulovať prosbu a poďakovanie, 

vedia sa ospravedlniť poblahoželať blízkym osobám, formulovať krátku správu. 

 

Ciele predmetu 
 

Cieľom jazykového vyučovania je naučiť žiakov nielen základné pojmy a poučky, ale 

naučiť ich myslieť v súvislostiach, komunikovať (ústne a písomne) na primeranej úrovni 

a naučiť ich rozumieť jazykovým prejavom z obsahovej stránky. Prostredníctvom literárnej 



zložky sa žiaci zoznamujú s literárnymi dielami a ich tvorcami a vytvárajú si k nim kladný 

vzťah. 

Cieľom vyučovania slovenského jazyka v 3. ročníku ZŠ je predovšetkým: 

- osvojiť si základy písanej reči (čítania a písania) 

- poskytovať bohaté skúsenosti s významom – komunikačnou a vzdelávacou funkciou 

písanej reči 

- osvojiť si elementárne vedomosti v rovine lexikálnej, morfologickej, syntaktickej 

a štylistickej 

- osvojiť si základné pravidlá pravopisu a znalosť písma 

- získať základné poznatky o zvukovej stránke jazyka 

- osvojiť si návyky správnej výslovnosti 

- poznávať jazykové prostriedky a vedieť ich využívať v jazykovom systéme 

- prehlbovať si zručnosť jednoduchého a súvislého vyjadrovania sa 

- jazykové prostriedky vedieť vzájomne prepájať v jazykovom systéme 

- viesť žiakov k presnému mysleniu a jeho využitiu v oblasti komunikácie (ústnej aj 

písomnej). 

Prvoradým cieľom a základnou úlohou komunikačného vyučovania materinského 

jazyka v 2.- 4.ročníku je vytvoriť u žiakov komunikačné zručnosti. 

Základné komunikačné zručností sú: počúvanie hovorenie, čítanie a písanie. Okrem tejto 

klasifikácie ich ešte rozdeľujeme do dvoch veľkých oblastí založených na funkcii počúvania a 

čítania (receptívne), hovorenia a písania(produktívne). 

Receptívna oblasť (vnímanie) pozostáva z činností, pri ktorých žiak dostáva informácie 

a myšlienky z vonkajších zdrojov. Spája počúvanie a čítanie. Sú to dva základné spôsoby 

prijímania informácii od iných. 

Produktívna oblasť (vyjadrovanie) je druhou polovicou vyučovania materinského 

jazyka. Obsahuje činnosti, kde žiak realizuje svoje myšlienky a informácie a delí sa s nimi 

s inými žiakmi. Ide o oblasť hovorenia a písania, v ktorej sa produkujú zmysluplné myšlienky 

a rôzne informácie prostredníctvom slov. 

Každá vyučovacia hodina materinského jazyka by mala byť zameraná na dieťa a jeho 

skúsenosť s jazykom a svetom, pričom počúvanie, čítanie, hovorenie a písanie by mali byt jej 

samozrejmosťou bez ohľadu na obsah vyučovacej hodiny. Z uvedeného vyplýva, že 

spomínané komunikačné zručnosti navzájom súvisia, a preto by sa mali vyučovať ako celok. 

Tento fakt je možné využiť v praxi u žiakov nižších ročníkov, ktorý je charakteristický 

prirodzeným priebehom učenia a jeho obsah tvorí počúvanie, hovorenie, čítanie, písanie 

a výtvarný prejav. 



 

Kľúčové kompetencie 
 

Poznávacie a rečové kompetencie 

Percepčno-motorické zručnosti 

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

2. odpísať alebo podľa diktovania napísať jednoduchý text a arabské číslice 

 

I. Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti 

1. Zapamätať si základné informácie a vedieť ich použiť v praxi 

2. V písomnom prejave aplikovať pravopisnú normu určenú pre 1. ročník ZŠ 

 

Analytické zručnosti 

 

1. Fonologické schopnosti – analýza zvukovej roviny jazyka na úrovni vety, slova, 

slabiky, identifikácie rýmu a aliterácií 

2. V prípravnej etape nácviku čítania vedieť analytickými činnosťami v spojení s využívaním 

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

podriadiť postupne sa rozširujúcim 

čitateľským schopnostiam žiakov v šlabikárovom /nácvičnom/ období a to v stúpajúcej 

náročnosti od slabík po jednoduché slová. 

Tvorivé zručnosti 

1. Porozprávať krátky príbeh (vlastný zážitok alebo vymyslený príbeh) 

2. Porozprávať príbeh podľa predlohy (podľa obrázkov, podľa názvu) 

3. Dokončiť rozprávanie alebo neukončenú rozprávku alebo iný literárny žáner 

4. Zdramatizovať kratší prozaický alebo básnický text.  

Verejná prezentácia textu, verejný prejav 

1. Osvojiť si výslovnostnú normu s uplatnením suprasegmentálných javov 

2. Reprodukovať umelecký text (doslovne, podrobne, stručne).  

 

Informačné zručnosti 

1. Osvojiť si základné počítačové zručnosti 

 

II. Komunikačné zručnosti 

 

1. Adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu 

2. Vyjadrovať sa neverbálne a reagovať na neverbálnu komunikáciu 

3. Naučiť žiaka verejne prezentovať a obhájiť vlastný názor 

 



Rešpektuje aktuálne smery lingvistického výskumu (systémovo-štruktúrny, 

komunikačno-pragmatický a kognitívny). Pri tvorbe učebných osnov sme vychádzali zo 

všeobecných didaktických princípov (princíp komplexnosti, princíp komunikačno-kognitívny, 

princíp orientácie na žiaka, princíp aktuálnych lingvistických poznatkov). Najväčšiu 

pozornosť sme venovali princípu komplexnosti, ktorý sa prejavuje v úrovni kompetenčnej – 

rozvoj komunikačnej kompetencie žiaka v materinskom jazyku v súlade s inými kľúčovými 

kompetenciami, v medzipredmetovej úrovni – rozširovanie komunikačných poznatkov 

a formovanie hodnôt z rôznych pohľadov danej tematiky, v medzizložkovej úrovni – 

integrácia jazykového vyučovania, slohu, čítania a literárnej výchovy (zabezpečuje 

komplexnú povahu komunikačného procesu) a vnútrozložkovej – prepájanie tém v rámci 

jazykovej, slohovej a literárnej zložky predmetu. Kľúčovým pojmom koncepcie je 

komunikačná kompetencia, ktorú vnímame ako schopnosť funkčne používať jazyk 

v rôznych komunikačných situáciách na základe elementárnych poznatkov jazykového 

systému. Súčasťou komunikačnej kompetencie je jazyková kompetencia, ktorú tvorí súhrn 

schopností, ktoré umožňujú používateľovi jazyka odlíšiť gramaticky správnu vetu od 

nesprávnej a schopnosť tvoriť nové vety. Osvojenie jazykovej kompetencie má dlhodobejší 

charakter a osvojenie komunikatívnej kompetencie považujeme za proces celoživotný. 

 

Hudobná výchova 

Hudobná výchova v základnej škole je predmetom činnostným a zážitkovým, kde na 

báze hudobných hrových činností sa žiaci učia orientovať vo svete hudby, prebúdza sa v nich 

záujem o elementárne muzicírovanie a postupne aj záujem o hlbšie vzdelanie z oblasti hudby 

a umenia 

Hudba má byť pre žiakov súčasne hrou a predmetom detského experimentovania, 

zdrojom objaviteľských prístupov k hudobnému poznávaniu, a to s realizovaním komplexne 

chápaných hudobných činností, so zámerom všestranne zapojiť žiakov do hudobno – 

výchovného procesu. 

Dobre známa sústava hudobných činností je rozšírená o hudobno-dramatické činnosti, ktoré 

majú integrujúci charakter, spájajú v sebe hudobné činnosti, ako aj skúsenosti, zručnosti a 

vedomosti z literárnej, dramatickej, etickej, výtvarnej a telesnej výchovy na báze zážitkového 

učenia. Hudobné činnosti predstavujú najrozmanitejšie formy styku žiaka s hudbou, dávajú 

možnosť spájať hudbu so slovom, pohybom, hrou na detských hudobných nástrojoch. Tvoria 

základný prostriedok na rozvíjanie všeobecných a hudobných schopností žiakov. Hudobné 

činnosti nemôžu byť izolované, ale sa majú vzájomne dopĺňať podporovať. 



 

V prvých ročníkoch primárneho vzdelávania majú prevahu hudobné prejavy: vokálnointonačné, 

hudobno-pohybové, inštrumentálne (interpretačné a tvorivé), podporené 

percepčnými a hudobno-dramatickými činnosťami. Hudobné činnosti učiteľ usmerňuje tak, 

by prinášali radosť, aby sa každý žiak prejavil v jemu blízkych hudobných prejavoch tak, by 

sa zvyšovalo jeho sebavedomie a sebaúcta. Prostredníctvom individuálneho prístupu pri 

dedení hudobno-výchovného procesu by sa mali zapájať do jednotlivých hudobných činností 

všetky skupiny žiakov bez strachu z osobného zlyhania. Každá hudobná činnosť musí byť 

zmysluplná, zameraná na splniteľnosť, stimuláciu najschopnejších žiakov, povzbudzovanie 

menej nadaných a podporovanie najslabších žiakov. 

 
 

Ciele predmetu 

 

Cieľom je prostredníctvom: 

· poznania a precítenej interpretácie slovenských ľudových piesní, pochopením úlohy 

  ľudovej piesne v živote človeka a spoločnosti si osvojiť hudobný materinský jazyk 

  a takto prispieť rozvíjaniu kultúrnych kompetencií žiakov, 

· poznania slovenského zvykoslovia, vlasteneckých piesní, umeleckého spracovania 

  ľudových piesní hudobnými skladateľmi, minulej a súčasnej podoby ľudových piesní 

  získať základy národnej identity a vlastenectva, 

· postupného poznávania umeleckých artefaktov ich chápať ako prirodzenú súčasť 

  svojho života. 

 

Kognitívne ciele 

 

· poznávať svet zvukov a hudby na báze a princípoch detskej hry a jej rôznych foriem 

· (senzomotorická, napodobňujúca, námetová, funkčná, fantastická a pod.), 

· prostredníctvom hudobných aktivít postupne získať elementárne základy hudobných 

  vedomostí, hudobného jazyka, výrazových prostriedkov, učiť sa s nimi tvorivo pracovať a 

  využívať ich ako prostriedok komunikačný a seba vyjadrovací bez nároku na definíciu 

  pojmov, 

· prispievať k rozvoju osobnosti žiaka, k rozvíjaniu hudobnosti (hudobných schopností) 

  prostredníctvom komplexných, navzájom prepojených a nadväzujúcich hudobných činností, 

· zvládnuť postupný prechod od spontánnych a napodobňujúcich hudobných hier 

  k hrám s pravidlami, k zámernej práci s hudobným materiálom, 

· poznávať zákonitosti tvorby hudobných diel, vybrané umelecké diela tak, 

  aby vzhľadom na mieru svojich skúseností žiaci chápali, rozpoznávali a interpretovali 



  výpovede predložených veku primeraných umeleckých diel, 

· získať základy hudobného myslenia, elementárne základy hudobno-estetického 

  vedomia v sústave hudobných vedomostí a vkusových postojoch. 

 

Socioafektívne ciele 

 

· uvedomovanie si a rozlišovanie mravných a estetických hodnôt, otvorenosť 

  a tvorivosť, 

· empaticky pristupovať k precíteniu a pochopeniu umeleckých diel a asertívne 

  vyjadrovať vlastné názory a postoje, 

· bez predsudkov pristupovať k vnímaniu a rozširovaniu umeleckých hodnôt rôznych kultúr, 

· získať schopnosti spolupracovať v tíme, vedieť plánovať, propagovať, realizovať i 

  prezentovať vlastnú prácu i skupinové projekty, 

· chápať umenie v jeho mnohorakých podobách a súvislostiach nielen ako ušľachtilý spôsob 

  vypĺňania voľného času, ale aj ako prostriedok skvalitnenia a skultúrnenia svojho života. 

 

Psychomotorické ciele 

 

· na základe získaných zručností žiaci dokážu na primeranej úrovni realizovať svoje hudobné 

  predstavy v súčinnosti s výtvarnými, pohybovými a literárnymi a integrovať ich v 

  individuálnych alebo skupinových projektoch, 

· dokázať zostavovať auditívne, vizuálne i dramatické prvky. 

 

Kľúčové kompetencie 

 

Základným zámerom hudobnej výchovy je rozvíjať kľúčové kompetencie tak, aby sa: 

· rozvíjal citový svet žiakov, 

· formovali mravne vzťahy žiakov k prostrediu v škole a v rodine, pozitívne vzťahy 

  k prírode, ku všetkým prejavom života, 

· vychovali žiaci hrdí na vlastne slovenské kultúrne bohatstvo a históriu, s kladným 

  vzťahom ku kultúrnemu životu spoločnosti a podieľaním sa na ňom, 

· vhodné a nenásilné spájala hudba s prejavmi iných umení – s poéziou, výtvarnými 

  dielami, tancom, 

· vychovávali vnímaví, aktívni poslucháči, tolerantní k iným kultúram a názorom, bez 

  nekritického podliehania módnym vlnám, reklame a subkultúre. 

 

 

 



Vokálno-intonačné činnosti : 

 

- základy speváckeho dýchania, držanie tela, nasadenie tónu, tvorba tónu, 

  artikulácia, dynamické odlíšenie, hlasová hygiena, rozširovanie hlasového rozsahu, 

  jednohlas, 

- práca s hlasom, kultivácia speváckeho a hovoreného prejavu prostredníctvom 

  uplatňovania a upevňovania správnych speváckych návykov, 

- jednohlas, kánon, jednoduchý dvojhlas, 

- intonácia diatonických postupov v durových a molových tóninách, melodická 

  ozvena, melodická otázka, melodizácia textu, mien, riekaniek, tvorivé hudobné 

  hry, 

- hudobný rytmus a metrum – spev v 2/4, ľ , 4/4 takte, 

- používanie taktovacích gest, 

- orientácia v grafickom zázname jednoduchej melódie – čítanie nôt, určovanie 

  rytmu, tempa, dynamiky, 

 

Inštrumentálne činnosti : 

- hra na detských hudobných nástrojoch a ich využívanie počas hudobnej reprodukcie 

  i produkcie, 

- hra na detských hudobných nástrojoch, štylizácia charakteristických zvukov a javov 

  z prírody a okolitého prostredia, sveta rozprávok, 

- hra jednoduchých ostinátnych sprievodov k piesňam, tvorba jednoduchých 

  sprievodov v 2/4, ľ, 4/4 takte k piesňam a hudobným hrám, 

- tvorivá rytmizácia k jednoduchým piesňam, improvizácia predvetia, závetia, tvorba 

  malých celkov a jednoduchej formy. 

 

Hudobno pohybové činnosti :  

 

- reagovanie na hudbu a stvárňovanie hudby pomocou pohybu, tanca, gesta, 

- pohybové vyjadrenie rytmu a charakteru piesne, hudobnej skladby (krok, chôdza, 

dopredu, dozadu, na mieste, poklus, beh), 

- vytváranie jednoduchých ostinátnych sprievodov hrou na tele (tlieskanie, plieskanie, 

podupy podľa hudby), 

- pohybové vyjadrenie vzťahov vysoko, nízko, stúpanie, klesanie melódie, silno, slabo, 

používanie taktovacích gest v 2/4, ľ, 4/4 takte, 

- pohybové stvárnenie a vyjadrenie hudobného výrazu a nálady. 



Percepčné činnosti : 

 

- aktívne vnímanie a prežívanie hudby, počas ktorej žiak poznáva hudbu vo všetkých 

jej žánrových, štýlových a funkčných podobách, učí sa hudbu analyzovať a interpretovať, 

- rozlíšenie zvukov okolitého sveta (zvuk, tón, reč, spev), 

- rozlíšenie tónov podľa výšky, sily, druhy tempa, 

- pozorné počúvanie piesní a hudobných skladieb, rozlišovanie známych piesní 

ľudových, umelých, jednohlasných, dvojhlasných (kánon), melódie, sprievodu, 

- sluchové rozoznávanie predohry, medzihry, dohry, tém, motívov, hudobných fráz, 

- sluchové rozlíšenie kontrastu, návratu, opakovania, variačnej zmeny, 

- využitie vhodných miest v skladbách na spoluúčasť so spevom, inštrumentálnou hrou, 

pohybom; vizualizácia, verbalizácia zážitku, sformulovanie názoru o hudobnej ukážke. 

 

Hudobno-dramatické činnosti : 

- využitie všetkých činností pri predvedení dramatického príbehu. 

 

Prírodoveda 

Vzhľadom na špecifiká prírodovedného vzdelávania je 1 pridaná hodina ŠkVP zameraná hlavne na 

rozvoj kognitívnych, informačných a čiastočne sociálnych kompetencií. Obsahový a výkonový 

štandard uvedený pre jednotlivé ročníky je štandard, ktorý sa má splniť najneskôr v uvedenom 

ročníku. V rámci Školského vzdelávacieho programu sme zvýšili časovú dotáciu v 3.ročníku 

o jednu vyučovaciu hodinu, ktorá nám pomôže rozvíjať a posilniť kvalitu žiackych spôsobilostí. 

V 3. ročníku je obsahom štúdium  prírodovedy - živej aj neživej. Poznatky sú interpretované nielen 

v teoretickej, ale aj v praktickej rovine a sú poskytované motivačným spôsobom,  

- u žiakov sa pomocou obsahu rozvíjajú viaceré metódy práce: najmä pozorovacia metóda 

– sledovanie klíčenia semien, pozorovanie zmien v prírode, pozorovanie jednotlivých 

rastlinných a živočíšnych druhov v rámci ročných období, projektová metóda. 

Experiment a pozorovanie sú základné metódy práce v jednotlivých prírodovedných 

disciplínach. žiaci sa učia robiť jednoduché záznamy z pozorovaní a experimentov, 

najmä grafické – kreslenie pozorovaných situácií.  

- predmet prírodoveda tiež vo veľkej miere prispieva na rozvoj environmentálneho postoja 

žiakov. Zároveň žiaka motivuje k aktívnemu vnímaniu pozorovaných javov. Metódy 

práce sú volené tak, aby žiaci rozvíjali svoje schopnosti pozorovania a objektívneho 

interpretovania získaných informácií z vlastného pozorovania, analýzy a syntézy. 

Učivom v predmete prírodoveda sa výrazne podporuje učenie ku vzťahu k prostredia, v 



ktorom žijeme, tvorbe životného prostredia, efektívnemu využívaniu prírodných zdrojov, 

k ochrane zdravia a pozitívnemu životnému štýlu.  

Výučba bude prebiehať v triede, ale aj v počítačovej učebni a učebni s interaktívnou tabuľou, na 

vychádzkach pri konkrétnom pozorovaní prírody. V edukačnom procese prírodovedy využívame 

nielen základnú organizačnú formu vyučovaciu hodinu, ale aj exkurziu, vychádzku. Vyučovanie 

prírodovedy by malo byť zážitkovým vyučovaním, plným praktických činností s prírodninami, 

encyklopédiami, slovníkmi, elektronickými stavebnicami 

V rámci predmetu  budú žiaci informácie nielen získavať, ale zvýšime kvalitu výučby tým, že sa  

naučia  ich  triediť, porovnávať, vyhľadávať vzťahy, vysvetľovať ich, obhajovať ale 

i oponovať, selektovať. Budú spoznávať prírodu okolo nás, získavať pohľad na spojenie 

človeka s prírodou, jej zákonitosti, odraz vplyvu činnosti človeka na našu planétu, hľadať 

klady a zápory, zaujímať stanoviská k ochrane prírody, vytvárať si vlastné portfóliá. 

 

Charakteristika predmetu 

Predmet Prírodoveda predstavuje úvod do systematizácie a objektivizácie spontánne 

nadobudnutých prírodovedných poznatkov dieťaťa. Predmet integruje viaceré prírodovedné oblasti 

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

cieľom predmetu nie je rozvíjanie obsahu samostatných vedných disciplín,                 ale postupné 

oboznamovanie sa s prírodnými javmi a zákonitosťami tak, aby sa u dieťaťa zároveň 

s prírodovedným poznaním rozvíjala aj procesuálna stránka samotného poznávacieho procesu.  

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

riešenie čiastkových problémov, pričom východiskom k stanovovaniu vyučovacích problémov sú 

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

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

s bezprostredným životným prostredím dieťaťa a s dieťaťom samým. Prostredníctvom 

experimentálne zameraného vyučovania si deti rozvíjajú pozitívny vzťah k prírode, ale aj k samotnej 

vede.  

 

Ciele predmetu 

 

Hlavným cieľom predmetu je rozvíjať poznanie dieťaťa v oblasti spoznávania prírodného 

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

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

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



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

pozorovaných javov ako častí komplexného celku prírody; 

 rozvoju schopnosti získavať informácie o prírode pozorovaním, skúmaním a hľadaním 

v rôznych informačných zdrojoch; 

 rozvoju schopnosti pozorovať s porozumením prostredníctvom využívania všetkých zmyslov 

a jednoduchých nástrojov, interpretovať získané informácie objektívne; 

 opisovaniu, porovnávaniu a klasifikácii informácií získaných pozorovaním; 

 rozvoju schopnosti realizovať jednoduché prírodovedné experimenty;  

 nazeraniu na problémy a ich riešenia z rôznych uhlov pohľadu; 

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

a existencie; 

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

využívania látok, ktoré príroda ľuďom poskytuje; 

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

ochrane prostredníctvom zdravého životného štýlu.  

 

Čiastkové ciele predmetu  

 

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

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

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

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

základným logickým operáciám.  

 

Kompetencie 

 

Tretí ročník je v Prírodovede zameraný obsahovo a činnostne tak, aby bolo možné dosiahnuť 

rozvoj kognitívnych schopností, ktoré sú uvedené v zátvorkách.  

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

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

vzdelávacom procese tak, aby  

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

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

flexibilnejšieho používania pojmov) – napríklad čo je koreň, stonka, list, kvet – ako spolu súvisia 

a prečo,... 



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

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

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

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

a živočíchov, ... 

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

ekologických a environmentálnych problémov), napríklad potravové reťazce, ekosystematické 

vzťahy,... 

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

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

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

a roztápanie, hmotnosť, príťažlivosť, ... 

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

aj rozvoj špecifických postojov, ktoré vedú dieťa k uvedomelejšiemu využívaniu svojich 

vedomostí. Učiteľ svojim správaním a najmä spôsobom myslenia vplýva na postoje dieťaťa. 

U dieťaťa sa tak v postojovej oblasti rozvíjajú nasledovné charakteristiky: 

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

najmä motiváciou k poznávaniu). 

2. Dieťa chápe význam vedy pre každodenný život a objektívne posudzuje pozitívne 

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

najmä dokonalejším chápaním vedeckej práce). 

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

organizmom). 

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

a preferenciou logických princípov myslenia). 

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

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

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

špecifických postojov majú v edukačnom pôsobení učiteľa vzájomne ekvivalentnú hodnotu 

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

Podporuje sa jeho  chuť učiť sa, rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať, všímať si 

priestor, v ktorom ijeme a jeho zmeny, vnímať jedinečnosť prvkov prírody a prírodných výtvorov v 

okolí, rozumieť znakom, ikonám, hľadať riešenia na otázky, hľadať informácie, svoje návrhy 

interpretovať, diskutovať o návrhoch, vedieť robiť jednoduché pokusy, sledovať a výsledky 

sledovania zaznamenávať. 



 

ŠPECIFIKÁCIA VZDELÁVACIEHO OBSAHU   

 

kognitívne kompetencie - dieťa vedieme k špecifickému spracovávaniu informácií získaných 

vlastným pozorovaním a skúmaním, rozvíjajú sa objavné spôsoby poznávania 

informačné kompetencie - rozvoj detskej schopnosti vyhľadávať informácie a posudzovať ich 

využitie pre pochopenie skúmaného javu ako aj ich mieru objektivity údajov 

sociálne kompetencie - rozvoj konštruktívneho dialógu zameraného na modifikáciu aktuálne 

platných predstáv detí o skúmaných javoch  

Vzdelávací obsah zabezpečuje systematizáciu poznatkov nadobudnutých učením, ale najskôr 

sa sústreďuje na opis pozorovaných skutočností, rozvíja pozorovacie, kategorizačné schopnosti až 

neskôr sa sústreďuje na rozširovanie poznania tým, že sa žiaci snažia skúmať fungovanie prírodných 

javov. Rozvíjajú sa schopnosti pre objektívne skúmanie sveta a vyhľadávanie informácií. 

Spôsobilosti a kompetencie sa rozvíjajú pri nadobúdaní a modifikácii vybraných pojmov a najmä pri 

modifikácii predstáv, ktoré sú špecifikované obsahovým štandardom. Prírodovedné vzdelávanie je 

základom pre rozvoj ekologických poznatkov, environmentálnych súvislostí, rozvoj kladného 

postoja k zdraviu a životnému štýlu. Keďže ide o rozvoj postojov a poznatkov vytvorených na 

základe tvorby súvislostí medzi vedomosťami, nie je vhodné ich rozvíjať osobitnými aktivitami. Ich 

zmysluplný rozvoj je zabezpečený špecifikáciou výkonového štandardu, ktorý sústreďuje žiakov na 

tvorbu súvislostí medzi nadobúdanými poznatkami. 

 

Veci okolo nás, vlastnosti látok, meranie vlastnosti látok, voda, vzduch  

 

Triedenie a rozpoznávanie látok podľa ich vlastnosti  

Zmeny vlastnosti látok  

Voda – vlastnosti vody  

Vzduch- čistota, pohyb vzduchu  

Porovnávanie a meranie  

Meranie objemu kvapalín podľa valca  

Meranie hmotnosti  

 

Fyzikálne veličiny. Hmotnosť, čas, objem, teplota, sila  

Meranie fyzikálnych veličín meradlami, zápis do tabuliek  

 

Technika, technické objavy  

Technika okolo nás  

Jednoduché stroje  



Projekty: premiestňovanie nákladu  

Ako Egypťania stavali pyra  

Prevody ozubených kolies v domácnosti  

Vytvor svetelný pútač pre....  

Elektrická energia  

 

Živé organizmy 

Človek  

Živočíchy  

Počasie  

Slnko, Zem, planéty obiehajúce okolo Slnka  

 

Otáčanie zeme okolo svojej osi  

Slnko a slnečná sústava  

Slnko a život na Zemi  

 

Podmienky života na Zemi  

Slnečné žiarenie a živé organizmy  

Abiotické zložky a faktory životného prostredia  

Rozmanitosť podmienok života na Zemi  

Adaptácia živých organizmov na životné podmienky a ich zmeny  

Biotické faktory prostredia 

 

Prírodné spoločenstvo – ekosystém  

 

Štruktúra ekosystému  

Lúka, les, rybník, more  

Zmeny ekosystému  

Prírodniny a ľudské výtvory 

 



 

Matematika 

Základné učivo 

I. Opakovanie a prehĺbenie učiva z 2. ročníka (16 h) 

II. Násobenie a delenie v obore násobilky (50 h) 

III. Numerácia prirodzených čísel v obore do 10 000 (10 h) 

IV. Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000 (35 h) 

V. Geometria (25 h) 

 

Odporúčané témy rozširujúceho učiva 

1. Prehĺbenie a rozšírenie poznatkov z logiky 

2. Riešenie úloh na násobenie s kombinátorickou motiváciou 

3. Riešenie rovníc 

4. Nepriamo sformulované úlohy 

5. Zápis rozvoja čísla v desiatkovej sústave 

6. Znázornenie čísel na číselnej osi 

7. K reálnej alebo k obrázkovej situácii uviesť všetky príklady násobenia a delenia 

 

Ciele a obsah tematických celkov 

I. Opakovanie a prehĺbenie učiva z 2. ročníka 

1. Opakovanie a prehĺbenie numerácie v obore do 100 

2. Opakovanie a prehĺbenie sčítania a odčítania a ich vlastností 

3. Opakovanie riešenia slovných úloh. Slovné úlohy na porovnanie rozdielu. 

 

II. Násobenie a delenie v obore násobilky 

Ciele 

· spamäti vedieť všetky základné spoje násobenia a delenia 

· riešiť jednoduché úlohy na násobenie: určiť súčet rovnakých sčítancov; dané číslo zväčšiť 

niekoľkokrát 

· riešiť jednoduché slovné úlohy na delenie: rozdelenie na daný počet rovnako veľkých častí, 

rozdelenie na časti danej veľkosti, dané číslo zmenšiť niekoľkokrát 

· riešiť slovné úlohy na priamu úmernosť 

· vedieť matematizovať primerané reálne situácie 

· rozvíjať pamäť, húževnatosť a vytrvalosť 

· ukázať súvislosť medzi násobením a delením, medzi zložkami počtových výkonov a výsledkom 



 

Obsah 

1. Dokončenie násobenia a delenia v obore násobilky. 

2. Slovné úlohy na násobenie a delenie. 

3. Slovné úlohy na priamu úmernosť. 

 

Odporúčané rozširujúce učivo 

1. Riešenie rovníc. 

2. Nepriamo sformulované úlohy. 

3. Riešenie úloh na násobenie s kombinatorickou motiváciou 

4. K reálnej alebo obrázkovej situácii uviesť všetky príklady násobenia a delenia 

 

III. Numerácía prirodzených čísel v obore do 10 000 

Ciele 

· vedieť čítať a písať troj- a štvorciferné čísla 

· určovať počty osôb, predmetov, ..., počítaním po tisícoch, stovkách, desiatkach a jednom 

· utvárať, vyznačovať, oddeľovať skupiny predmetov s počtom do 10 000 

· vedieť rozložiť troj- a štvorciferné čísla na tisícky, stovky, desiatky a jednotky 

· vedieť zapísať troj- a štvorciferné čísla ak je udaný počet tisícok, stoviek, desiatok a jednotiek 

· počítať po tisícoch, stovkách, desiatkach a po jednom do 10 000 

· vedieť násobiť a deliť 10,100, 1000 

· premieňať jednotky dĺžky mm - cm, cm - m, m - km a opačne 

· vedieť porovnávať podľa veľkosti troj - a štvorciferné čísla znakmi >, <, = 

· udať aspoň tri riešenia nerovnice typu x < 7 964, x > 321 

· riešiť slovné úlohy charakterizované vzťahom viac, menej, rovnako 

· rozvíjať predstavivosť a abstrakčnú schopnosť 

 

Obsah 

1. Vytváranie pojmu prirodzených čísel 100 - 10 000. 

2. Porovnávanie čísel. 

3. Riešenie slovných úloh na porovnávanie čísel. 

4. Jednotky dĺžky mm, cm, dm, m, km a ich premieňanie. 

 

Odporúčané rozširujúce učivo 

1. Znázornenie čísel na číselnej osi a riešenie náročnejších nerovníc. 



2. Zapísanie rozvoja prirodzeného čísla v desiatkovej sústave. 

 

IV. Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000 

Ciele 

· vedieť vypočítať jednoduché príklady na sčítanie a odčítanie spamäti 

· poznať algoritmus písomného sčítania a odčítania a vedieť ho pohotovo využívať pri výpočtoch 

· vedieť vykonať kontrolu správnosti výpočtu 

· vedieť riešiť všetky typy jednoduchých slovných úloh na sčítanie a odčítanie 

· vedieť riešiť zložené slovné úlohy, ktoré vedú na zápis: a + b + c, a - b - c, a - (b + c), (a + b) - c, a 

+ (a+b), a + (a-b) 

· rozvíjať algoritmické myslenie a kritické myslenie 

· utvárať význam matematiky pre prax 

· námetom slovných úloh vytvárať u žiakov také hodnoty ako je čestnosť, statočnosť, ohľaduplnosť 

ochota pomáhať, vzťah k ľudským hodnotám a k prírode 

Obsah 

1. Pamäťové a písomné sčítanie a odčítanie v obore do 10 000. 

2. Riešenie slovných úloh. 

Odporúčané rozširujúce učivo 

1. Riešenie rovníc. 

2. Riešenie slovných úloh s neprázdnym prienikom. 

3. Riešenie nepriamo sformulovaných úloh. 

V. Geometria 

Ciele 

· vedieť odmerať dĺžku úsečky s presnosťou na milimeter 

· vedieť narysovať úsečku danej dĺžky 

· vedieť odmerať vzdialenosť na metre 

· zoznámiť sa s jednotkou dĺžky kilometer 

· vedieť premieňať jednotky dĺžky 

· získať zručnosť v rysovaní kružnice daným stredom a daným polomerom 

· poznať základný rozdiel medzi kružnicou a kruhom 

· vedieť vyznačiť polomer a priemer kružnice 

· vedieť porovnať úsečky podľa ich dĺžky 

· vedieť narysovať trojuholník, pomenovať jeho vrcholy a strany 

· vedieť narysovať ľubovoľný štvoruholník, pomenovať jeho vrcholy a strany 

· vedieť narysovať vo štvorcovej sieti obdĺžnik a štvorec, pomenovať ich vrcholy a strany, susedné 



strany 

· rozvíjať jemnú motoriku rúk rysovaním 

· presnosť pri meraniach, úhľadnosť pri rysovaniach 

Obsah 

1. Meranie dĺžky úsečky na milimetre, vzdialenosti na metre. Jednotka kilometer (km). 

2. Premieňanie jednotiek dĺžky. 

3. Kruh, kružnica. 

4. Rovinné útvary. 

Odporúčané rozširujúce učivo 

1. Konštrukcia trojuholníka z daných strán. 

2. Určovanie bodov zo štvorcovej sieti. 

3. Premieňanie zmiešaných jednotiek (3m 12 cm = cm) 

 

 

Predmety v 4. ročníku v ŠkVP 

 

 

Slovenský jazyk  

Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania 

 

Jazyk slovenský ako vyučovací jazyk má primárne a nezastupiteľné miesto vo 

vyučovacích predmetoch, pretože vytvára predpoklady na zvládnutie ďalších 

vyučovacích predmetov. Slovenčina je štátnym jazykom na území SR. Ovládanie štátneho 

jazyka na dobrej úrovni zabezpečuje žiakom možnosť nielen dobre zvládnuť školské 

vzdelávanie, ale i úspešné uplatnenie sa na trhu práce. Je nesporné, že úroveň 

výsledkov vyučovania slovenčiny v praktickom živote nie je uspokojivá, ba ovládanie 

jazyka nie je na patričnej úrovni. Máme na mysli používanie spisovnej formy jazyka v 

úradoch, v televízii, v rozhlase, iných médiách a kultúrnych ustanovizniach. Príčin je hneď 

niekoľko. Jazyk musí žiak dobre poznať, aby ho mohol dobre využívať, aby ním mohol 

myslieť, cítiť. Bez jazyka niet komunikácie, je stavebným materiálom nášho konania, je 

pilierom vedomostí. Každá zložka jazyka vplýva na jazykový prejav žiaka a odráža sa v 

jeho myslení. 

Predmet slovenský jazyk a literatúra má komplexný charakter, pretože spája jazykovú, 



slohovú zložku, písanie, literárnu zložku a čítanie. 

Pri jednotlivých tematických celkoch sa neuvádza časová dotácia. Učiteľ je kompetentný 

určovať a upravovať si dotáciu hodín podľa podmienok v danej triede. 

 

Ciele predmetu a predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí 

 

Cieľom jazykového vyučovania je naučiť žiakov nielen základné pojmy a poučky, ale 

naučiť ich myslieť v súvislostiach, komunikovať (ústne a písomne) na primeranej úrovni a 

naučiť ich rozumieť jazykovým prejavom z obsahovej stránky. Nezanedbateľnou je i 

literárna zložka jazyka. Prostredníctvom nej sa žiaci zoznamujú s literárnymi dielami a ich 

tvorcami a vytvárajú si k nim kladný vzťah. 

 

Cieľom vyučovania slovenského jazyka na 1. stupni ZŠ je predovšetkým: 

- osvojiť si základy písanej reči (čítania a písania) 
 

- poskytovať bohaté skúsenosti s významom – komunikačnou a vzdelávacou funkciou 

písanej reči 

-  osvojiť si elementárne vedomosti v rovine lexikálnej, morfologickej, syntaktickej 

a štylistickej 

- osvojiť si základné pravidlá pravopisu a znalosť písma 

- získať základné poznatky o zvukovej stránke jazyka 

- osvojiť si návyky správnej výslovnosti 
 

- poznávať jazykové prostriedky a vedieť ich využívať v jazykovom systéme 

- prehlbovať si zručnosť jednoduchého a súvislého vyjadrovania sa 

- jazykové prostriedky vedieť vzájomne prepájať v jazykovom systéme 
 

- viesť žiakov k presnému mysleniu a jeho využitiu v oblasti komunikácie (ústnej aj 

písomnej) 

Ďalej chceme vyučovaním slovenského jazyka a literatúry rozvíjať a posilniť kvalitu 
 

spôsobilostí: 

- čitateľskú gramotnosť 
 

(klásť dôraz nielen na umelecký, ale aj vecný text a využívať rôzne techniky a druhy čítania 

s porozumením), 

-  komunikačné spôsobilosti žiakov v ústnom a písomnom prejave (funkčne používať jazyk 

v komunikačných situáciách, osvojiť si verbálne i neverbálne výrazové komponenty, 

adekvátne interpretovať komunikačnú situáciu, veku primerane ovládať schopnosť ústnej a 

písomnej komunikácie) 
 
 

- čo je to komiks, vie ho správne prečítať, vie vytvoriť komiks – sled textu a obrázkov. 



 

Metódy a formy práce 
 

Voľba vyučovacích metód, foriem, techník je v kompetencii učiteľa, hlavným kritériom ich 

výberu by mala byť miera efektivity plnenia vyučovacieho cieľa, pričom je žiaduce vhodne 

využívať alternatívne, aktivizujúce a progresívne formy a metódy vyučovania. Vybrané metódy, 

formy majú byť veku primerané a majú a podporovať motiváciu, záujem a tvorivé činnosti 

žiakov. Odporúčame používať 

- metódy získavania štylistických vedomostí (poznávanie sprostredkované učiteľom, 

pozorovanie ukážkových jazykových prejavov a ich analýza, posudzovanie textov z bežnej 

komunikačnej praxe) 

-  metódy nácvičné – slohové cvičenia nižšieho typu (odpisovanie, napodobňovanie, 

imitovanie, mechanická reprodukcia, práca s otázkami, práca s básnickým textom, spojenie 

výtvarného prejavu s rozprávaním, práca s ilustráciami a obrázkami) a slohové cvičenia 

vyššieho typu (štylizačné, textové). 

 
 

Na základe interakcie medzi účastníkmi edukačného procesu odporúčame metódy: 

 

a. dvojpólovej interakcie žiak – obsah (tiché čítanie s porozumením, samostatné riešené 

jazykové cvičenia, samostatné zhotovovanie projektov, produkčné textové cvičenia) 

b. trojpólovej interakcie žiak – spolužiaci – obsah (partnerské vyučovanie, práca v 

skupinách, kooperatívne vyučovanie) 

c. štvorpólovej interakcie učiteľ – žiak – spolužiaci – obsah (rozhovor, 

vysvetľovanie, rozprávanie, názorno-demonštračné a manipulačné metódy, 

beseda, debata, diskusia, dramatizácia, tvorivá dramatika, metódy rozvíjania kritického 

myslenia, zhotovovanie projektov, didaktické hry, metódy využívania IKT 

 
 

Na základe cieľovej zameranosti odporúčame metódy: 

 
 

a. utvárania jazykovej kompetencie žiaka (riadený induktívny rozhovor, 

pozorovanie, kognitívne jazykové cvičenia, aplikatívne jazykové cvičenia, riadený deduktívny 

rozhovor, štylizačné cvičenia, cinquain, pojmová mapa 

b. rozvíjania komunikačných zručností žiaka (cvičenia na rozvíjanie fonematického sluchu, 

štruktúrované počúvanie, zvukové hádanky, štruktúrované čítanie, cloze test, výzvovo-otázkové 

podnety, imitácia hovorená alebo písaná, pantomíma, reprodukcia textu, dramatizácia textu, 

rôzne dychové, hlasové a artikulačné cvičenia, cvičenia na funkčné 



používanie poprijazykových prostriedkov, výrazné čítanie, dialogizované čítanie,invenčné 

a selekčné cvičenia (štylizačné, brainstorming, zhlukovanie, tvorivá vizualizácia), nácvik 

konverzačných rituálov, rolový dialóg, rečnícke cvičenia, rôzne námetové hry, situačné a 

inscenačné metódy, kompozičné cvičenia, kompozično-štylizačné cvičenia, tvorivé písanie, 

metódy úpravy a opravy textov, metódy publikácie žiackych produktov (autorská stolička, 

príspevky do školského časopisu Kométa, nástenky, autorské knihy) 

 

c. formovania komunikačných a osobnostných postojov a hodnôt (komparačné cvičenia, 

skupinová diskusia, kooperatívne aktivity, voľné písania, tvorivé písanie 

d. diagnostikovania komunikačnej kompetencie žiaka ( kontrolné jazykové cvičenia, hodnotiaci 

komplex výzvovo-otázkových podnetov, diagnostické využitie pojmovej mapy, kontrolné 

testy, participačné pozorovanie, hodnotenie súvislých hovorených a písaných produktov žiaka, 

portfólio zavedené už od 1. ročníka 

Na základe obsahu odporúčame: 

 
 
- jazykové cvičenia (výslovnostné, pravopisné, lexikálne, morfologické, syntaktické, 

kombinované) 
- a slohové cvičenia. 
 
 
 

Učebné zdroje 
 

Učebné zdroje sú zdrojom informácií pre žiakov: 
 

Slovenský jazyk pre 4. ročník 
 
Čítanka pre 4. ročník 
 

Príručka slovenského pravopisu pre školy a prax a iná odborná literatúra, slovníky, odborné 

časopisy , detské časopisy 

 

Hodnotenie predmetu: 
 
 

Slovenský jazyk a literatúru klasifikujeme v 4. ročníku. 

Pri hodnotení a klasifikácii pristupujeme ku každému žiakovi individuálne. Neporovnávame 

výsledky detí medzi sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho možností a schopností. Snaha 

každého učiteľa 4. ročníka je pozitívne hodnotiť.   V danom predmete sú žiaci 

priebežne klasifikovaní. Žiakov postupne vedieme, aby sa vedeli ohodnotiť sami, ale aj svojho 

spolužiaka. Na konci každého klasifikačného obdobia sú žiaci na vysvedčení hodnotení 

známkami. 

 



Matematika 

Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania 
 

Matematika je v primárnom vzdelávaní (ďalej 1. stupeň ZŠ) po materinskom jazyku 

najviac časovo dotovaným učebným predmetom. Matematické vzdelávanie je založené na 

realistickom prístupe k získavaniu nových vedomostí a na využívaní manuálnych a intelektových 

činností pre rozvíjanie širokej škály žiackych schopností. Na rovnakom princípe sa pristupuje k 

aplikácii nových matematických vedomostí v reálnych situáciách. Takýmto spôsobom 

nadobudnuté základné matematické vedomosti umožňujú žiakom získať matematickú 

gramotnosť novej kvality, ktorá by sa mala prelínať celým základným matematickým vzdelaním 

a vytvárať predpoklady pre ďalšie úspešné štúdium matematiky a pre celoživotné vzdelávanie. 

Obsah vzdelávania je spracovaný na kompetenčnom základe. Vyučovanie sa prioritne zameriava 

na rozvoj žiackych schopností, predovšetkým väčšou aktivizáciou žiakov. Obsahový a výkonový 

štandard uvedený pre jednotlivé ročníky je štandard, ktorý sa má splniť najneskôr v uvedenom 

ročníku. 

 

Učebný predmet matematika na 1. stupni ZŠ zahŕňa: 

 

· elementárne matematické poznatky, zručnosti a činnosti s matematickými objektmi rozvíjajúce 

kompetencie potrebné v ďalšom živote (osobnom, občianskom, pracovnom a pod.), 
 

· vytváraním presných učebných návykov rozvoj žiackych schopností, presného myslenia a 

formovania argumentácie v rôznych prostrediach, rozvoj algoritmického myslenia, 
 

· súhrn veku primeraného matematického a informatického poznania, ktoré tvoria východisko k 

všeobecnému vzdelaniu kultúrneho človeka, 
 

· informácie dokumentujúce potrebu matematiky a informatiky pre spoločnosť. 
 
 
 

Obsah vzdelávania je v učebnom predmete matematika rozdelený na päť tematických okruhov. 

Toto členenie sa zachováva aj pre ostatné stupne vzdelávania, pričom na každom stupni nemusí 

byť explicitne zastúpený každý z týchto tematických okruhov: 
 

 

Čísla, premenná a počtové výkony s číslami 
 

Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy 
 

Geometria a meranie 
 

Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika 
 

Logika, dôvodenie, dôkazy. 
 
 

Učivo v tematickom okruhu Čísla, premenná a počtové výkony s číslami má na 1. stupni 



ZŠ významné miesto pri vytváraní pojmu prirodzeného čísla v obore do 10 000, pri 

počtových výkonoch s týmito číslami a pri príprave zavedenia písmena (premennej) vo 

význame čísla. 

V tematickom okruhu Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy majú žiaci v 

realite objavovať kvantitatívne a priestorové vzťahy a určité typy ich 

systematických zmien. Zoznamovať sa s veličinami a ich prvotnou reprezentáciou vo forme 

tabuliek, grafov a diagramov a v jednoduchých prípadoch tieto aj graficky znázorňovať. 

V tematickom okruhu Geometria a meranie budú žiaci vytvárať priestorové geometrické 

útvary podľa určitých pravidiel a zoznamovať sa s najznámejšími rovinnými útvarmi 

ako aj s ich rysovaním. Objasňovať sa im budú základné vlastnosti geometrických 

útvarov. Budú sa učiť porovnávať, odhadovať a merať dĺžku, zoznamovať sa jednotlivými 

dĺžkovými mierami a riešiť primerané metrické úlohy z bežnej reality. 

Tematický okruh Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika sa na 1. stupni ZŠ 

objavuje len v podobe úloh. Žiaci takéto úlohy budú na 1. stupni ZŠ riešiť manipulatívnou 

činnosťou s konkrétnymi objektmi, pričom budú vytvárať rôzne skupiny predmetov podľa 

určitých pravidiel (usporadúvať, triediť a vytvárať súbory podľa danej vlastnosti), 

pozorovať frekvenciu výskytu určitých javov (udalostí) a zaznamenávať ju. 

Tematický okruh Logika, dôvodenie, dôkazy na 1. stupni ZŠ sa bude objavovať len v 

podobe úloh. Žiaci budú riešiť úlohy, v ktorých posudzujú z hľadiska pravdivosti a 

nepravdivosti primerané výroky z matematiky a zo životných situácií. 

Ciele učebného predmetu 
 

Cieľom učebného predmetu matematika na 1. stupni ZŠ je, aby si žiaci osvojili poznatky, ktoré 

v priebehu svojho ďalšieho vzdelávania a v každodennom živote budú potrebovať a 

rozvíjať ich schopnosti, pomocou ktorých sa pripravia na samostatné získavanie ďalších 

poznatkov. Na dosiahnutie tohto cieľa majú žiaci získať také skúsenosti, ktoré u nich vyústia do 

poznávacích metód zodpovedajúcich ich veku. Vyučovanie matematiky má smerovať k tomu, 

aby sa realizovali najmä tieto cieľové zámery a všeobecné požiadavky na rozvoj žiackej 

osobnosti: 

 

- presne používať materinský a odborný jazyk (vzhľadom na vek) a správne aplikovať 

postupne sa rozširujúcu matematickú symboliku. Vhodne využívať tabuľky, grafy a diagramy. 
 
Využívať pochopené a osvojené pojmy, postupy a algoritmy ako prostriedky pri riešení úloh, 
 
- v súlade s osvojením matematického obsahu a prostredníctvom numerických výpočtov 

spamäti, písomne, aj na kalkulačke rozvíjať numerické zručnosti žiakov, 

 



 
 

- na základe skúseností a činností rozvíjať orientáciu žiakov v rovine a v priestore, 
 
- riešením úloh a problémov postupne budovať poznatky žiakov o vzťahu medzi matematikou 
 

a realitou. Na základe využitia induktívnych metód viesť žiakov k získavaniu nových 

vedomostí, zručností a postojov. Rozvíjať u žiakov matematické nazeranie, logické a kritické 

myslenie, 
 

- systematicky viesť žiakov k získavaniu skúseností s významom matematizácie reálnej 

situácie, tvorby matematických modelov, a tým aj k poznaniu, že realita je 

zložitejšia ako jeho matematický model. Približovať žiakom dennú prax, 
 

- spolu s ostatnými učebnými predmetmi sa podieľať na primeranom rozvíjaní schopností 

žiakov používať prostriedky IKT (kalkulátory, počítače) k vyhľadávaniu, spracovaniu 

a uloženiu informácií, 
 

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

aktivite na vyučovaní a k racionálnemu a samostatnému učeniu sa, 
 

- podporovať a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti žiakov, napr. 

samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť, 

cieľavedomú sebavýchovu a sebavzdelávanie, dôveru vo vlastné schopnosti a možnosti, 

systematickosť pri riešení úloh v osobnom aj verejnom kontexte, 
 

- vytvárať a rozvíjať kladný vzťah žiakov k spoločným európskym hodnotám, k 

permanentnému poznávaniu kultúrnych a iných hodnôt vytvorených európskymi štátmi a 

Slovenskom, 
 

- v rámci matematického vzdelávania rozvíjať u žiakov kľúčové kompetencie v 

sociálnej a komunikačnej oblasti, v IKT, v osobnej i v občianskej oblasti, v oblasti 

prírodovednej a kompetenciu učiť sa učiť sa. 
 

 

Čísla, premenná a počtové výkony s číslami 
 
 

Kompetencie, ktoré má žiak získať: 
 

· pozná obsahovú aj formálnu stránku prirodzených čísel v obore do 10 000 a vie ich 
 

využiť na opis a riešenie problémov z reálnej situácie, 
 

· vykonáva spamäti, písomne a na kalkulačke základné počtové výkony a využíva 
 

komutatívnosť a asociatívnosť sčítania a násobenia na racionalizáciu výpočtov, 
 

zaokrúhľuje čísla na desiatky, vykonáva odhady, kontroluje správnosť výsledkov 
 

počtových výkonov, 
· rieši a tvorí numerické a kontextové úlohy na základe reality, obrázkovej situácie 
 

a udaní číselných hodnôt veličín, pri ktorých správne aplikuje osvojené poznatky 
 

o číslach a počtových výkonoch. 
 

 



Dosiahnuté postoje 
 
 

prestáva mať „strach“ z čísel ◙ smelšie kvantifikuje realitu okolo seba ◙ sebavedome robí 
 
porovnávanie osôb, vecí a udalostí pomocou čísel ◙ je spokojný s číselným vyjadrením 
 
výsledku, nakoľko v prípade potreby dokáže uskutočniť kontrolu správnosti výpočtu. 
 
Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy 
 
 
Kompetencie, ktoré má žiak získať: 

 
 
· vytvára jednoduché postupnosti z predmetov, z kresieb a čísel, rozoznáva a sám 
 
vytvára stúpajúcu a klesajúcu postupnosť čísel, objavuje pravidlo tvorby postupnosti 
 
a pokračuje v tvorení ďalších jej prvkov, 
 
· usporiada údaje patriace k sebe v tabuľke, na základe objavenia súvislostí medzi 
 
týmito údajmi, 
 
· interpretovaním, analýzou a modelovaním riešenia úloh a problémov rozvíja svoje 
 
schopnosti a kreativitu, 
 
· kontrolou správnosti riešenia úloh zisťuje účinnosť svojej práce. 
 
 
Dosiahnuté postoje 
 
 
pozoruje, hľadá a objavuje vzťahy medzi číslami a veličinami ◙ vidí potrebu samostatnosti pri 
 
objavovaní a slovnom vyjadrení výsledkov zistenia ◙ vidí potrebu postupného vytvárania 
 
primeraných názorov na vzťah matematiky a reality ◙ má záujem na zdokonaľovaní svojho 

logického myslenia, na jeho neustálom rozširovaní a prehlbovaní (triedenie, použitie 
 
elementárnych algoritmov, atď.) o prvky kritického myslenia ◙ je pozitívne motivovaný na 
 
vytváranie základov svojho osobnostného rozvoja. 
 
 

Geometria a meranie 
 
 
Kompetencie, ktoré má žiak získať: 
 
· rozozná, pomenuje, vymodeluje a opíše jednotlivé základné priestorové geometrické 
 
tvary, nachádza v realite ich reprezentáciu, 
 
· pozná, vie opísať, pomenovať a narysovať základné rovinné útvary, 
 
· rozozná a modeluje jednoduché súmerné útvary v rovine, 
 
· pozná meracie prostriedky dĺžky a ich jednotky, vie ich samostatne používať aj pri 
 
praktických meraniach. 
 
 
 
Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie 
 
 
Kompetencie, ktoré má žiak získať: 

 konkrétnych súborov predmetov podľa zvoleného ľubovoľného a podľa vopred daného 
 
určitého kritéria, 
 



 v jednoduchých prípadoch z reality a v matematike rozlíši istý a nemožný jav, 
 

 zaznamenáva počet určitých udalostí, znázorní ich a zo získaných a znázornených 
 

udalostí robí jednoduché závery, 

 

 v jednoduchých prípadoch prisúdi výrokom zo svojho blízkeho okolia a z matematiky 
 

správnu pravdivostnú hodnotu, doplní neúplné vety tak, aby vznikli pravdivé 
 

(nepravdivé) tvrdenia. 
 
 

Dosiahnuté postoje 

 

rozlišuje a triedi svet okolo seba podľa pravdivosti a nepravdivosti javov ◙ nadobúda pocit  

potreby kvantifikácie javov svojho okolia ◙ uvedomuje si dôležitosť triedenia javov a vecí ◙  

získa potrebu vedieť zdôvodniť 

 

Metódy a formy práce 
 

Hlavným a najdôležitejším činiteľom pri dosahovaní učebných cieľov vyučovania 

matematiky je učiteľ, ktorý aktivizuje žiakov vo všetkých fázach vyučovania. Dbá o to, aby žiaci 

porozumeli učivu, o čom sa presviedča častým kladením otázok, pričom žiada od žiakov aj 

zdôvodnenie svojich odpovedí. To je záruka, že vedomosti žiakov nebudú formálne. Vzdelávací 

proces má byť vedený tak, aby žiaci boli samostatní a tvoriví nielen pri získavaní nových 

vedomostí, ale aby získané vedomosti dokázali vhodne prezentovať, aby vedeli svoje tvrdenia 

z oblasti matematiky ale aj z bežného života zdôvodňovať a obhájiť. Podmienkou úspešného 

učenia sa žiakov je získanie žiakov pre učebnú činnosť a to nenásilnou, prirodzenou motiváciou. 

Hlavným motívom učenia je radosť z osvojeného poznatku, z vyriešeného problému, z 

objaveného postupu riešenia. Metódy, ktoré sa blížia objaviteľskému postupu a rozvíjajú 

samostatnosť, aktivitu a tvorivosť žiakov, sú už od najnižších ročníkov nielen prostriedkom, ale 

aj obsahom vzdelávania. 

 

Vo vyučovaní sa tieto metódy najúčinnejšie uplatňujú pri samostatnej práci žiakov s 

učebnicou, s pracovným zošitom a s učebnými pomôckami. Postupne od 1. ročníka sa majú 

zvyšovať nároky na rozsah, kvalitu a samostatnosť práce v školských zošitoch tak, aby sa 

ťažisko práce postupne presúvalo z pracovných zošitov na prácu s učebnicou a 

školským zošitom. 

 

Odporúčame použitie týchto metód a prezentujeme ich uplatnenie vo vyučovaní: 

I. DIDAKTICKÉ METÓDY 

 



 
 
 

 

1. reproduktívne 
 

a) informatívno-receptívna (U prezentuje učivo/informácie a žiaci uvedomele vnímajú, 

zapamätávajú si)- žiaci sú pasívni, U v krátkom čase prezentuje viac informácií (napríklad pri 

algoritmoch písomného počítania 

b) reproduktívna (pri upevňovaní učiva, aby si žiaci vytvorili zručnosti a návyky, je to 

viackrát opakovaná činnosť)- žiaci riešia úlohy, kde reprodukujú naučené vedomosti, 

nerozvíja sa tvorivosť, sú to len typové úlohy, žiaci sú aktívni/samostatná práca 

2. produktívne 

 

a) problémová (je zadaná úloha, žiaci ju nedokážu vyriešiť, hľadajú riešenie, príprava na 

projekty) 

b) heuristická (metóda riadeného rozhovoru)- žiaci na základe odpovedí na otázky sami 

dospejú k novému pojmu, objaviteľská- žiaci sú aktívni, náročná z pohľadu učiteľa: otázky 

musia logicky nasledovať, stručné, jasné, jednoznačné, nemajú nabádať na správnu 

odpoveď, nie odpoveď áno - nie, odpovedať majú všetci žiaci, ak žiak odpovie nesprávne, U 

má naviesť žiaka na správnu odpoveď 

c) výskumná- tvorivá činnosť žiaka, napr. zisti údaje: výška všetkých členov rodiny, ceny 

tovaru- žiaci zbierajú údaje, robia tzv. prieskum (4. ročník) 

Odporúčame použitie týchto metód a prezentujeme ich uplatnenie vo vyučovaní:  

 
 

II. LOGICKÉ METÓDY 
 

a) analytická- postup od celku k časti, od neznámeho k neznámeho, od hľadaného k danému, 

riešením jednoduchých slovných úloh pomocou rovnice (využívam premenné- neznáme 

8+x=20) 

b) syntetická- (postup od častí k celku, do známeho k neznámemu, od daného k hľadanému)-

rozvíjajú sa počtárske zručnosti + - . : (spamäti a písomné algoritmy), slovné úlohy bez 

rovnice 8+□=20 

c) analyticko-syntetická (riešenie zložitých úloh: 2 počtové operácie a viac)- v 1. etape 

použijem analýzu: rozklad zložitej slovnej úlohy na čiastkové úlohy. V 2. etape syntetickú m.- 

riešim čiastkové úlohy 

d) induktívna (inductio = návod- je postup od jednotlivých faktov ku všeobecným záverom)-

využíva sa pri všetkých pojmoch. Najprv napíšem konkrétne príklady pri riešení nového pojmu 

až potom to zovšeobecním 

e) deduktívna (deductio = odvodzovanie- prechod od všeobecných poznatkov ku 

konkrétnym vlastnostiam, javom, vzťahom) 



f) genetická (vývojová)- daný pojem vysvetľujeme spolu s historickými poznatkami, ktoré sa 

týkajú daného pojmu (napr. Jednotky dĺžky) 

g) dogmatická- nový pojem je sprístupnený bez akýchkoľvek odôvodnení Napr. Operácia 

násobenia má prednosť pred sčítaním 

III. METÓDY PODĽA ZDROJA POZNATKOV 
 
1. slovné- metódy hovoreného slova: ▪ monológ ▪ dialóg 
 

2. názorné: ▪ používanie ilustrácií ▪ náčrtov ▪ sledovanie videozáznamov ▪ demonštrácia ▪ 

modelovanie 

3. praktické: ▪ činnosti spojené s rysovaním ▪ modelovaním ▪ strihanie  

 
 

IV. METÓDY PODĽA FUNKČNOSTI 
 
 

1. expozičné- používanie pri sprístupňovaní nového učiva 
 

2. fixačné- pri upevňovaní, opakovaní učiva 
 

3. diagnostické- pri preverovaní a klasifikovaní vedomostí 
 
 

a tieto didaktické formy: 

☻ Skupinová forma práce 

 

(rozvíja aktivitu žiakov, učia sa pracovať v kolektíve = kolektívnosť, zvýšenie humanizácie 

vyučovania) 

 

-skupiny: ♦homogénne- v jednej skupine žiaci s približne rovnakou výkonnostnou úrovňou, ♦ 

heterogénne- žiaci rôznej vedomostnej úrovne 

-tvorba skupín- ● spontánna (žiaci sa medzi sebou rozdelia do skupín na základe kamarátskych 

vzťahov), ● autoritatívna (rozdeľuje učiteľ, napr. podľa zasadacieho poriadku, vedomostná 

úroveň) 

-počet žiakov- ▪ viacpočetné skupiny- menej skupín, menej času strávi učiteľ pri kontrole 

výsledkov, zvoliť hovorcu, !nie všetci žiaci sa zapoja do práce 

 

▪ menej početné skupiny- väčšia pravdepodobnosť, že všetci žiaci budú aktívni, skôr sa dohodnú 

na spôsobe riešenia výsledku 

-organizovanie/diferencovanie práce- ■ diferencovaná (všetky skupiny riešia iné úlohy) ■ 

nediferencovaná (každá skupina má tú istú úlohu- môže sa hodnotiť rýchlosť aj správnosť) 

-druhy skupín treba premyslieť ako ich tvoriť, premyslieť typy úloh (dif., nedif.), spôsob 

hodnotenia jednotlivých úloh (rýchlosť, správnosť, bodovanie alebo len výsledky), premyslieť 

organizačné hodiny 

 



 
 

-učiteľ nemá zasahovať do práce skupín 

-pri menej skupinách (viacpočetných) je menej kontrolovania pre U 

-rozvoj spolupráce, aktivity, zvýši sa záujem o matematiku, možnosť uplatnenia sa aj slabším 

žiakom 

-riziko: pracovný ruch, nepremyslená organizácia práce 

☻ Individuálna/samostatná práca 
 

-žiak sa spolieha len na svoje vedomosti a schopnosti 
 

Pravidlo: všetko čo žiaci dokážu urobiť sami, nech to robia sami -pri sprístupňovaní nového 

učiva, pri opakovaní, upevňovaní 

-pri príkladoch, ktoré majú určitú postupnosť/viac krokov, môže sa zastaviť a nepohne sa ďalej- 
 

príčinou neúspechu nemusí byť len nevedomosť, ale len omyl 

+žiak pracuje vlastným tempom 

-každá činnosť žiakov by mala byť kontrolovaná (záleží od typov úloh) 

-pri zložitých slovných úlohách je potrebné vzorové riešenie na tabuli 

-pri divergentných úlohách, kde príklad má viac spôsobov riešenia alebo viac riešení, nechať 

odprezentovať všetky riešenia 
 

☻ Frontálna forma práce- práca s celou triedou 
 

a) krížovky, rébusy,... nenadväzujú na vyuč. hodiny 
 

b) víkendovky 
 

Prehľad tematických celkov 
 
Základné učivo 
 

I. Opakovanie a prehĺbenie učiva z 3. ročníka (20 h) 
 

II. Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 10 000 (40 h) 

III. Numerácia v obore prirodzených čísel do a nad milión (25 h) 

IV. Počtové výkony s prirodzenými číslami (40 h) 

V. Geometria (25 h) 
 

Odporúčané témy rozširujúceho učiva 

1. Počtové výkony na kalkulačke. 

2. Obsah trojuholníka, štvorca a obdĺžnika vo štvorcovej sieti. 

3. Triedenie podľa dvoch vlastností (tvar, veľkosť). 

4. Riešenie rovníc. 
 

5. Riešenie slovných úloh na neprázdny prienik. 

6. Znázornenie čísel na číselnej osi. 



 
 

II. Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 10 000 

Ciele 

· vedieť násobiť a deliť spamäti v obore do 100 mimo obor násobilky 
 

· vedieť deliť so zvyškom v obore do 100 
 

· vedieť násobiť a deliť jednoduché príklady spamäti v obore do 10 000 
 

· poznať algoritmus písomného násobenia jednociferným a dvojciferným číslom vedieť 

ho pohotovo 

používať 
 

· vedieť urobiť kontrolu správnosti násobenia a delenia 
 

· vedieť v danom číselnom obore riešiť všetky jednoduché slovné úlohy na násobenie a 

delenie (včítane úlohy na porovnanie podielom) 

· vedieť riešiť v danom číselnom obore všetky prebrané typy zložených slovných úloh a 

nové typy 

a + a.b, a+a:b 
 

· vedieť prehľadne zapísať postup riešenia slovnej úlohy 
 

· rozvíjať numerické zručnosti žiakov, presnosť a pohotovosť v počítaní 
 

· prostredníctvom námetu slovných úloh rozvíjať kladný vzťah žiakov k humánnym 

hodnotám, k prírode, k upevneniu vlastného zdravia, atď. 

Obsah 
 

1. Násobenie a delenie spamäti mimo obor násobilky v obore do 

100. 2. Delenie so zvyškom v obore do 100. 

3. Násobenie a delenie písomne a spamäti v obore do 10 

000. 4. Riešenie slovných úloh na násobenie a delenie. 

Odporúčané rozširujúce učivo: 

1. Násobenie a delenie na 

kalkulačke. 2. Triedenie podľa 

dvoch vlastností. 

III. Numerácia v obore prirodzených 

čísel Ciele 

· vedieť čítať a písať viacciferné čísla 
 

· získať predstavu o veľkých číslach a vedieť sa medzi nimi 

orientovať · vedieť počítať po desaťtisícoch, tisícoch, stovkách, atď. 



· vedieť porovnať dve prirodzené 

čísla · vedieť zaokrúhliť prirodzené 

číslo 

· riešiť nerovnice typu n > a alebo n < b v jednoduchých prípadoch s udaním všetkých 

riešení Obsah 

1. Vytváranie pojmu čísla do a nad 

milión. 2. Porovnávanie prirodzených 

čísel. 

3. Riešenie nerovníc. 

4. Zaokrúhľovanie čísel. 

Odporúčané rozširujúce 

učivo 

1. Znázornenie čísel na číselnej osi. 

2. Riešenie nerovníc typu 624 < n < 

695. 

IV. Počtové výkony s prirodzenými číslami 

Ciele 

· vedieť pohotovo počítať spamäti príklady sčítania a odčítania s násobkami desiatich, sta, tisíca, 

atď. 

· poznať algoritmus písomného sčítania a odčítania a vedieť ho pohotovo využívať pri výpočtoch 

· poznať a vedieť využívať spôsoby kontroly správnosti výpočtu súčtu alebo rozdielu 

· poznať a vedieť využívať vlastnosti sčítania 

· zapamätať a vedieť aktívne používať názvy: súčet, sčítanec, rozdiel, menšenec, menšiteľ 

· vedieť riešiť všetky typy jednoduchých a preberaných zložených slovných úloh včítane úlohy 

typu 

a. b + c. d 

· vedieť pohotovo vypočítať spamäti primerané príklady na násobenie a delenie 

· poznať algoritmus písomného násobenia s jedno- dvoj a trojciferným násobiteľom a vedieť ho 

pohotovo využívať 

· poznať algoritmus písomného delenia s jednociferným číslom a vedieť ho pohotovo využívať 

· poznať algoritmus písomného delenia so zvyškom a vedieť ho pohotovo využívať 

· vedieť vykonať kontrolu správnosti násobenia a delenia 

· zapamätať a vedieť aktívne používať názvy súčin, činiteľ, podiel, delenec, deliteľ, neúplný 

podiel, 

zvyšok 

· riešiť jednoduché a zložené slovné úlohy na násobenie a delenie 



· chápať matematiku ako zdroj prostriedkov na riešenie praktických úloh 

· rozvíjať záujem o matematiku, schopnosti a myslenie žiakov. 

 
 

Obsah 

1. Sčítanie a odčítanie v obore prirodzených čísel. 

2. Násobenie a delenie. Delenie so zvyškom. 

3. Riešenie slovných úloh. 
 

Odporúčané rozširujúce učivo 

1. Počtové výkony na kalkulačke. 

2. Riešenie rovníc. 

3. Približné počítanie so zaokrúhľovanými číslami. 

4. Nepriamo sformulované úlohy. 

 
V. Geometria 

Ciele 

· vedieť rysovať kolmicu k danej priamke v danom bode pomocou trojuholníka s ryskou, poznať 

pravý uhol 

· vedieť vypočítať súčet a rozdiel dĺžok úsečiek 

· vedieť vypočítať násobok dĺžky úsečky 

· vedieť vypočítať obvod trojuholníka, obdĺžnika a štvorca 

· získať zručnosti v rysovaní a v meraní 

 

Obsah 

1. Rysovanie kolmíc. Pravý uhol. 

2. Súčet a rozdiel dĺžok úsečiek. 

3. Násobok dĺžky úsečky. 

4. Obvod trojuholníka, obdĺžnika a štvorca. 

 

Odporúčané rozširujúce učivo 

1. Obsah trojuholníka, štvorca a obdĺžnika vo štvorcovej sieti. 

2. Rysovanie štvorca a obdĺžnika pomocou trojuholníka s ryskou.  

Učebné zdroje 
 

Učebnice a pracovné zošity spolu s bežnými školskými zošitmi sú dôležitými 

prostriedkami práce na vyučovacích hodinách pri plnení domácich úloh a pri príprave na 

vyučovanie. 

V 4. ročníku používame učebnicu matematika pre 4. ročník 

 



 

Ďalšími veľmi dobrými pomôckami sú metodické príručky, technické materiálne prostriedky: 

 demonštračné- tabuľa, krieda, model číselnej osi, rysovacie demonštračné pomôcky 

(kružidlo, 2 trojuholníky, linea), modely telies 

 žiacke- kartičky s číslami, s bodkovou symbolikou, písacie a rysovacie potreby (kružidlo, 

lineár, trojuholník s ryskou), stovkové počítadlo malé, modely geometrických útvarov, 

modely peňazí... 

 audiovizuálne meotar, video, TV, počítače 
 

Učiteľ by si mal premyslieť a zvážiť, aké uč. pomôcky do vyučovania zaradí, koľko času venuje 

práci s pomôckami, a akú formu práce použije. 

 

Hodnotenie predmetu 
 
 

Na hodnotenie predmetu vychádzame z Metodického pokynu č. 22/ 2011 na hodnotenie 

žiakov základnej školy. Matematiku klasifikujeme v 4. ročníku. Hodnotíme úroveň vedomostí 

(pojmy, vzťahy), činností (rysovanie, slovné úlohy), schopnosť uplatniť vedomosti v nových 

situáciách (v bežnom živote, v slov. úl.), úroveň samostatnosti myslenia, presnosť a 

výstižnosť spôsobu vyjadrovania 
 

Charakteristika klasifikačných stupňov: 
 
1.výborný 
 

- vedomosti o prirodzených číslach a počtových výkonoch sú pevné, presné, úplné, sústavné 

- myslenie žiakov je samostatné, dokáže vytvárať vzťahy medzi pojmami, vedomosti vie 

aplikovať v nových situáciách, presný písomný aj ústny prejav 

 

2.chválitebný 
 

- vedomosti o prirodzených číslach sú pevné, presné, sústavné 

- vedomosti o počtových výkonoch nie sú dostatočne pevné, ale sú presné, úplné, sústavné 

- myslenie je samostatné, vedomosti vie uplatniť vo všetkých nových situáciách 

 

3.dobrý 
 

- vedomosti o prirodzených číslach sú sústavné s nevýraznými chybami- čítať, zapisovať, 
 

usporiadať prirodzené čísla 

- vedomosti o počtových výkonoch sú tiež sústavné a celistvé, ale nie sú pevné ani presné 

- žiak pri počítaní spamäti je pomalý 

- pri písomnom počítaní sa objavujú omyly, ktoré však po upozornení vie samostatne opraviť 

- myslenie je málo samostatné a pri úlohách na aplikáciu učiva- slovné úl. potrebuje pomoc 

učiteľa 



4. dostatočný 
 

- vedomosti o prirodzené číslach sú s nedostatkami, vedomosti o počtových výkonoch sú tiež 

s mnohými medzerami 

- sám chyby nenájde, a vie si ich opraviť len s pomocou učiteľa 
- myslenie je málo samostatné, dokáže riešiť len jednoduché slovné úlohy a len s pomocou 

učiteľa 

- zložené slovné úlohy nedokáže riešiť 
 

5. nedostatočný 
 

- vedomosti o prirodzené číslach sú neúplné- nedokáže porovnávať jednociferné a dvojciferné 

čísla, vedomosti o počtových výkonoch sú na nízkej úrovni 

- neovláda ani základné spoje počítania spamäti 
- nesamostatné myslenie, nedokáže riešiť ani jednoduché slovné úlohy 

 

Prírodoveda 

Charakteristika predmetu 
 
 

Vyučovací predmet prírodoveda má žiakov pripraviť pre každodenný život. Dôležité je, aby si 

žiaci uvedomili, že človek je súčasťou prírody, bez ktorej nemôže prežiť. Všetko potrebné k žitiu 

čerpá z prírody a preto ju musí chrániť. Žiaci sa na hodinách oboznamujú s elementárnou 

sústavou prírodných pojmov a utvárajú si základné zručnosti poznávania, skúmania a ochrany 

prírody a životného prostredia. Postupne si formujú hodnotový systém. Žiakov vedieme aj k 

vnímaniu krásy prírody a k láske k vlasti, v ktorej žijú. Nabádame ich aj k samovzdelávaniu a 

tvorbe referátov a projektov, ktoré prezentujú pred spolužiakmi. Každoročne sa žiaci v 4. ročníku 

úspešne zapájajú do biologickej olympiády. Na hodinách využívame aj premietanie 

prírodopisných filmov a prezentácií v multimediálnej učebni. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu v prepojení na kľúčové kompetencie 

 

 
Hlavným cieľom predmetu je rozvíjať poznanie dieťaťa v oblasti spoznávania prírodného 

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

informáciách a vedieť ich spracovávať objektívne do takej miery, do akej mu to povoľuje jeho 

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

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

pozorovaných javov ako častí komplexného celku prírody. 

 rozvoju schopnosti získavať informácie o prírode pozorovaním, skúmaním a hľadaním v 

rôznych informačných zdrojoch. 

 rozvoju schopnosti pozorovať s porozumením prostredníctvom využívania všetkých 

zmyslov a jednoduchých nástrojov, interpretovať získané informácie objektívne. 

 opisovaniu, porovnávaniu a klasifikácii informácií získaných pozorovaním. 

rozvoju schopnosti realizovať jednoduché prírodovedné experimenty. 

nazeraniu na problémy a ich riešenia z rôznych uhlov pohľadu. 

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

javy a existencie 



Hudobná výchova 

 

Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania 
 
 
 

Hudobná výchova v základnej škole je predmetom činnostným a zážitkovým, kde na 

báze hudobných hrových činností sa žiaci učia orientovať vo svete hudby, prebúdza sa v nich 

záujem o elementárne muzicírovanie a postupne aj záujem o hlbšie vzdelanie z oblasti hudby 

a umenia. 

Na primárnom stupni vzdelávania sa prirodzene a plynule nadväzuje na 

posilňovanie vrodených a prirodzených predpokladov detí a ich sklonov k hravosti, 

spontánnosti, na ich schopnosť celostného vnímania obrazov a modelov okolitého sveta. 

Spoločná úloha vzdelávacieho okruhu Umenie a kultúra je sprostredkovať národné a 

svetové kultúrne dedičstvo a prispieť k položeniu základov všeobecnej vzdelanosti národa. 

Východiskom tohto poznávania má byť vždy samotná hudba a hudobné aktivity žiakov. 

Hudba má byť pre žiakov súčasne hrou a predmetom detského experimentovania, 

zdrojom objaviteľských prístupov k hudobnému poznávaniu, a to s realizovaním 

komplexne chápaných hudobných činností, so zámerom všestranne zapojiť žiakov do 

hudobno-výchovného procesu. 

Dobre známa sústava hudobných činností je rozšírená o hudobno-dramatické činnosti, 

ktoré majú integrujúci charakter, spájajú v sebe hudobné činnosti, ako aj 

skúsenosti, zručnosti a vedomosti z literárnej, dramatickej, etickej, výtvarnej a telesnej 

výchovy na báze zážitkového učenia. Hudobné činnosti predstavujú najrozmanitejšie 

formy styku žiaka s hudbou, dávajú možnosť spájať hudbu so slovom, pohybom, hrou 

na detských hudobných nástrojoch. Tvoria základný prostriedok na rozvíjanie 

všeobecných a hudobných schopností žiakov. Hudobné činnosti nemôžu byť izolované, 

ale sa majú vzájomne dopĺňať a podporovať. 

V prvých ročníkoch primárneho vzdelávania majú prevahu hudobné prejavy: 

vokálno-intonačné, hudobno-pohybové, inštrumentálne (interpretačné a tvorivé), podporené 

percepčnými a hudobno-dramatickými činnosťami. Hudobné činnosti učiteľ usmerňuje 

tak, aby prinášali radosť, aby sa každý žiak prejavil v jemu blízkych hudobných prejavoch 

tak, aby sa zvyšovalo jeho sebavedomie a sebaúcta. Prostredníctvom individuálneho 

prístupu pri vedení hudobno-výchovného procesu by sa mali zapájať do jednotlivých 

hudobných činností všetky skupiny žiakov bez strachu z osobného zlyhania. Každá 

hudobná činnosť musí byť zmysluplná, zameraná na splniteľnosť, stimuláciu 

najschopnejších žiakov, povzbudzovanie menej nadaných a podporovanie najslabších 



žiakov. 

V primárnom vzdelávaní je potrebné dodržiavať postup: od hudobných zážitkov k 

vedomostiam a cez ne k transferu pri aktívnom vnímaní a obsahovom sprístupňovaní 

umeleckých diel. Hudobná výchova pomáha rozvíjať citový svet žiakov v otvorenej 

atmosfére radosti a lásky, formou partnerského dialógu učiteľa so žiakmi – bez 

mentorovania, autoritárstva a tlaku na hromadené vedomosti. 

 
 

Časová dotácia 
 
► 4. ročník 
 

► + 1 hodina týždenne/+ 33 hodín ročne 
 
 
 

Miesto realizácie 
 

► trieda 
 

► vonkajšie priestranstvo školy 
 
2. Ciele predmetu 
 

Cieľom je prostredníctvom: 

 

· poznania a precítenej interpretácie slovenských ľudových piesní, pochopením úlohy ľudovej 

piesne v živote človeka a spoločnosti si osvojiť hudobný materinský jazyk a takto prispieť 

rozvíjaniu kultúrnych kompetencií žiakov, 
 

· poznania slovenského zvykoslovia, vlasteneckých piesní, umeleckého spracovania ľudových 

piesni hudobnými skladateľmi, minulej a súčasnej podoby ľudových piesní, získať základy 

národnej identity a vlastenectva, 
 

· postupného poznávania umeleckých artefaktov ich chápať ako prirodzenú súčasť svojho života. 
 

Kognitívne ciele 
 

· poznávať svet zvukov a hudby na báze a princípoch detskej hry a jej rôznych foriem 

(senzomotorická, napodobňujúca, námetová, funkčná, fantastická a pod.), 
 

· prostredníctvom hudobných aktivít postupne získať elementárne základy hudobných vedomosti, 

hudobného jazyka, výrazových prostriedkov, učiť sa s nimi tvorivo pracovať a využívať ich ako 

prostriedok komunikačný a sebavyjadrovací bez nároku na definíciu pojmov, 
 

· prispievať k rozvoju osobnosti žiaka, k rozvíjaniu hudobnosti (hudobných schopnosti) 

prostredníctvom komplexných, navzájom prepojených a nadväzujúcich hudobných činnosti, 

· zvládnuť postupný prechod od spontánnych a napodobňujúcich hudobných hier k hrám s 

pravidlami, k zámernej práci s hudobným materiálom, 
 

· poznávať zákonitosti tvorby hudobných diel, vybrané umelecké diela tak, aby vzhľadom na 

mieru svojich skúsenosti žiaci chápali, rozpoznávali a interpretovali výpovede predložených, 

veku primeraných umeleckých diel, 



 

· získať základy hudobného myslenia, elementárne základy hudobno-estetického vedomia v 

sústave hudobných vedomostí a vkusových postojoch. 

 

Socioafektívne ciele 
 

· uvedomovanie si a rozlišovanie mravných a estetických hodnôt, otvorenosť a tvorivosť, 
 

· empaticky pristupovať k precíteniu a pochopeniu umeleckých diel a asertívne vyjadrovať 

vlastné názory a postoje, 
 

· bez predsudkov pristupovať k vnímaniu a rozširovaniu umeleckých hodnôt rôznych kultúr, 
 

· získať schopnosti spolupracovať v tíme, vedieť plánovať, propagovať, realizovať i prezentovať 

vlastnú prácu i skupinové projekty, 
 

· chápať umenie v jeho mnohorakých podobách a súvislostiach nielen ako ušľachtilý spôsob 

vypĺňania voľného času, ale aj ako prostriedok skvalitnenia a skultúrnenia svojho života. 
 

Psychomotorické ciele 
 

· na základe získaných zručností žiaci dôkazu na primeranej úrovni realizovať svoje hudobné 

predstavy v súčinnosti s výtvarnými, pohybovými a literárnymi a integrovať ich v individuálnych 

alebo skupinových projektoch, 
 

· dokázať zostavovať auditívne, vizuálne i dramatické prvky. 
 
 

Základným zámerom hudobnej výchovy je rozvíjať kľúčové kompetencie tak, aby sa: 
 

· rozvíjať citový svet žiakov, 
 

· formovali mravne vzťahy žiakov k prostrediu v škole a v rodine, pozitívne vzťahy k prírode, ku 

všetkým prejavom života, 
 

· vychovali žiaci hrdí na vlastne slovenské kultúrne bohatstvo a históriu, s kladným vzťahom ku 

kultúrnemu životu spoločnosti a podieľaním sa na ňom, 
 

· vhodne a nenásilné spájala hudba s prejavmi iných umení – s poéziou, výtvarnými dielami, 

tancom, 
 

· vychovávali vnímaví, aktívni poslucháči, tolerantní k iným kultúram a názorom, bez 

nekritického podliehania módnym vlnám, reklame a subkultúre. 

 

3. Obsah učebného predmetu 

Obsah vokálnych činností 
 

 základy speváckeho dýchania, držanie tela, nasadenie tónu, tvorba tónu, 

artikulácia, dynamické odlíšenie, hlasová hygiena, rozširovanie hlasového rozsahu, 

jednohlas, 

 práca s hlasom, kultivácia speváckeho a hovoreného prejavu

 prostredníctvom uplatňovania a upevňovania správnych speváckych návykov, 



 jednohlas, kánon, jednoduchý dvojhlas, 

 intonácia diatonických postupov v durových a molových tóninách, melodická 

ozvena, melodická otázka, melodizácia textu, mien, riekaniek, tvorivé hudobné hry, 

 hudobný rytmus a metrum – spev v 2/4, ¾ , 4/4 

takte,  používanie taktovacích gest, 

 orientácia v grafickom zázname jednoduchej melódie – čítanie nôt, určovanie 

rytmu, tempa, dynamiky, 

 

Obsah inštrumentálnych činností 

 hra na detských hudobných nástrojoch a ich využívanie počas hudobnej 

reprodukcie i produkcie, 

 hra na detských hudobných nástrojoch, štylizácia charakteristických zvukov a 

javov z prírody a okolitého prostredia, sveta rozprávok, 

 hra jednoduchých ostinátnych sprievodov k piesňam, tvorba jednoduchých 

sprievodov v 2/4, ¾, 4/4 takte k piesňam a hudobným hrám, 

 tvorivá rytmizácia k jednoduchým piesňam, improvizácia predvetia, závetia, 

tvorba malých celkov a jednoduchej formy. 

 

Obsah hudobno-pohybových činností 

 

reagovanie na hudbu a stvárňovanie hudby pomocou pohybu, tanca, gesta, 

 

 pohybové vyjadrenie rytmu a charakteru piesne, hudobnej skladby (krok, 

chôdza, dopredu, dozadu, na mieste, poklus, beh), 

 vytváranie jednoduchých ostinátnych sprievodov hrou na tele (tlieskanie, 

plieskanie, podupy podľa hudby), 

 pohybové vyjadrenie vzťahov vysoko, nízko, stúpanie, klesanie melódie, silno, 

slabo, pomaly, rýchlo, 

 používanie taktovacích gest v 2/4, ¾, 4/4 takte, 

 pohybové stvárnenie a vyjadrenie hudobného výrazu a nálady. 

 

 



Obsah percepčných činností 
 

aktívne vnímanie a prežívanie hudby, počas ktorej žiak poznáva hudbu vo všetkých jej 

žánrových, štýlových a funkčných podobách, učí sa hudbu analyzovať a interpretovať, 

 

 rozlíšenie zvukov okolitého sveta (zvuk, tón, reč, spev), 

 rozlíšenie tónov podľa výšky, sily, druhy tempa, 

 pozorné počúvanie piesní a hudobných skladieb, rozlišovanie známych piesní ľudových, 

umelých, jednohlasných, dvojhlasných (kánon), melódie, sprievodu, 

 

 

Tematický celok 

 

Obsah 

 

Výkonový štandard 

 

Prierezové témy 

 Ľudová pieseň 

v živote človeka 

a spoločnosti 

(18 hodín) 

 

Folklórna oblasť 

Slovenska Šariš 

 

Žiak vie

 charakterizovať 

folklórnu     oblasť Šariš, 

má prehľad o piesňach a 

tancoch z tejto oblasti. 

Pozná nárečie, v ktorom sa 

spievajú piesne v tejto oblasti, 

tiež kroj. 

 

Osobnostný 
a sociálny rozvoj 

 

 Slovenská ľudová pieseň 

A od Prešova 

 

Žiak vie v správnom 

nárečí zaspievať slovenskú 

ľudovú pieseň –

 intonačne

 čisto a rytmicky 

presne. Dodržiava správne 

dýchanie pri speve. Vie 

taktovať v ¾ takte. Spev 

dokáže doplniť hrou na 

ľahko ovládateľné detské 

nástroje. 

 

Dopravná 

výchova 

 

 Slovenská ľudová pieseň 

A dze idzeš Helenko, 

Helenko 

 

Žiak vie v správnom 

nárečí zaspievať slovenskú 

ľudovú pieseň –

 intonačne

 čisto a rytmicky 

presne. Dodržiava správne 

dýchanie pri speve. Vie 

taktovať v 2/4 takte. Spev 

dokáže doplniť hrou na 

ľahko ovládateľné detské 

nástroje. 

 

 

 Folklórna oblasť 

Slovenska Liptov 

 

Žiak vie

 charakterizovať 

folklórnu oblasť Liptov, 

má prehľad o piesňach a 

tancoch z tejto oblasti. 

Pozná nárečie, v ktorom sa 

spievajú piesne v tejto oblasti, 

tiež kroj. 

 

Environmentálna 

výchova 

 

 Slovenská ľudová pieseň 

Z Východnej dievčatá 

 

Žiak vie v správnom 

nárečí zaspievať slovenskú 

ľudovú pieseň –

 intonačne čisto a 

rytmicky     presne.

 Správne reagovať     

na     zmeny     tempa 

 

 



 

  a dynamiky. Žiak vie 

pomenovať      noty,      pomlčky 

a určiť ich správnu dĺžku. 

 

 

 Slovenská ľudová pieseň 

Bol by ten Jánošík, bol by 

ten bojoval 

 

Žiak vie v správnom nárečí 

zaspievať slovenskú ľudovú 

pieseň – intonačne čisto 

a rytmicky     presne. Správne 

reagovať     na     zmeny     tempa 

a dynamiky.          Žiak          vie 

pomenovať      noty,      pomlčky 

a určiť ich správnu dĺžku. 

 

Vlastenecká 

výchova 

 

 Folklórna oblasť 

Slovenska Záhorie 

 

Žiak vie charakterizovať 

folklórnu oblasť Záhorie, má 

prehľad o piesňach a tancoch z 

tejto oblasti. Pozná nárečie, 

v ktorom sa spievajú piesne 

v tejto oblasti, tiež kroj. 

 

 

 Slovenská ľudová pieseň 

Išeu Macek do Mauacek 

 

Žiak vie v správnom nárečí 

zaspievať slovenskú ľudovú 

pieseň – intonačne čisto 

a rytmicky presne. Žiak vie 

reagovať            na            pieseň 

a stvárňovať       ju pomocou 

pohybu, tanca, gesta. 

 

 

 Slovenská ľudová pieseň 

Kohútik jarabý 

 

Žiak vie v správnom nárečí 

zaspievať slovenskú ľudovú 

pieseň – intonačne čisto 

a rytmicky presne. Vie vytvoriť 

jednoduché ostinátne sprievody 

hrou      na      tele (tlieskanie, 

plieskanie,       podupy       podľa 

hudby). 

 

Environmentálna 

výchova 

 

 Folklórny kalendár -

zima 

 

Žiak vie charakterizovať 

folklórny kalendár v zime. Vie 

charakterizovať význam týchto 

dní:     priadky,     stridžie dni, 

Katarína,     Ondrej, Mikuláš, 

Lucia, Deviatnik, Štedrý večer, 

Prvý sviatok vianočný, Na 

Štefana, Nový Rok, Tri Krále, 

Fašiangy... 

 

 

 Folklórny kalendár 

- leto, jeseň 

 

Žiak       vie       charakterizovať 

folklórny       kalendár       v lete 

 

 



  a jeseni. Vie charakterizovať 

význam týchto dní: Stavanie 

májov, Prvé vyháňanie na 

pašu,      Na      Jána, Dožinky, 

Zazbirky, Kermeš (odpust)... 

 

 

 Ľudové hudobné nástroje 

 

Žiak vie pomenovať ľudové 

hudobné nástroje, vie ich 

rozoznať podľa sluchu, vie 

charakterizovať hru na daný 

hudobný        nástroj        (fujara, 

píšťala, gajdy a iné...). 

 

Finančná 

gramotnosť 

 

 Ľudové hudobné nástroje 

 

Žiak vie pomenovať ľudové 

hudobné nástroje, vie ich 

rozoznať podľa sluchu, vie 

charakterizovať hru na daný 

hudobný        nástroj        (fujara, 

píšťala, gajdy a iné...). 

 

Finančná 

gramotnosť 

 

 Vlastnoručne vyrobené 

hudobné nástroje 

 

Žiak vie vyrobiť jednoduchý 

hudobný nástroj. 

 

Tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti 

  Vlastnoručne vyrobené 

hudobné nástroje 

 

Žiak vie vyrobiť jednoduchý 

hudobný nástroj. Realizuje hru 

na tento vlastnoručne vyrobený 

nástroj. 

 

Tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti 

 
 Regionálna pieseň 

A na hure 

 

Žiak pozná pieseň svojho 

regiónu. Žiak vie v správnom 

nárečí     zaspievať pieseň – 

intonačne čisto      a rytmicky 

presne. Žiak vie reagovať na 

pieseň         a stvárňovať         ju 

pomocou pohybu, tanca, gesta. 

 

Regionálna 

výchova 

 

 Regionálna pieseň 

Topanočky mojo 

 

Žiak pozná pieseň svojho 

regiónu. Žiak vie v správnom 

nárečí     zaspievať pieseň – 

intonačne čisto      a rytmicky 

presne. Žiak vie reagovať na 

pieseň         a stvárňovať         ju 

pomocou pohybu, tanca, gesta. 

 

Regionálna 

výchova 

 

 Regionálna pieseň 

 

Žiak pozná pieseň svojho 

regiónu. Žiak vie v správnom 

nárečí     zaspievať pieseň – 

intonačne čisto      a rytmicky 

presne. Žiak vie reagovať na 

pieseň         a stvárňovať         ju 

pomocou pohybu, tanca, gesta. 

 

Regionálna 

výchova 

 

Poslanie hudby v 

 

Slovenská ľudová pieseň - 

 

Vyjadriť pieseň primeraným 

 

Výchova 

 



 
 

našom živote (12 

hodín) 

 

uspávanka 

 

výrazom, spievať rytmicky a 

intonačne čisto. 

 

k manželstvu a 

rodičovstvu 

  Slovenská ľudová pieseň -

tanečná 

 

Vyjadriť pieseň primeraným 

výrazom, spievať rytmicky a 

intonačne čisto. 

 

Ochrana života a 

zdravia 

 
 Slovenská ľudová pieseň -

regrútska 

 

Vyjadriť pieseň primeraným 

výrazom, spievať rytmicky a 

intonačne čisto. 

 

Ochrana života a 

zdravia 

 
 Slovenská ľudová pieseň -

svadobná 

 

Vyjadriť pieseň primeraným 

výrazom, spievať rytmicky a 

intonačne čisto. 

 

Výchova 
k manželstvu a 

rodičovstvu 

  Slovenská ľudová pieseň -

koleda 

 

Vyjadriť pieseň primeraným 

výrazom, spievať rytmicky a 

intonačne čisto. 

 

Multikultúrna 

výchova 

 
 Slovenská ľudová pieseň -

ľúbostná 

 

Vyjadriť pieseň primeraným 

výrazom, spievať rytmicky a 

intonačne čisto. 

 

Výchova 
k manželstvu a 

rodičovstvu 
  Slovenská ľudová pieseň -

zbojnícka 

 

Vyjadriť pieseň primeraným 

výrazom, spievať rytmicky a 

intonačne čisto. 

 

Primárna 

prevencia 

sociálno-

patologických 

javov 

  Upravená slovenská 

ľudová pieseň skladateľom 

19. storočia a 20. storočia 

 

Žiak vie aktívne počúvať, 

prežívať a analyzovať skladbu 

v zmenenej podobe. Sluchom 

vie         rozoznať         predohru, 

medzihru, dohru, tému, motív. 

 

Mediálna 

výchova 

 

 Upravená slovenská 

ľudová pieseň skladateľom 

19. storočia a 20. storočia 

 

Žiak vie aktívne počúvať, 

prežívať a analyzovať skladbu 

v zmenenej podobe. Vie využiť 

vhodné miesta v piesni na 

spoluúčasť         so         spevom, 

inštrumentálnou                 hrou, 

pohybom. 

 

Mediálna 

výchova 

 

 Upravená slovenská 

ľudová pieseň skladateľom 

19. storočia a 20. storočia 

 

Žiak vie aktívne počúvať, 

prežívať a analyzovať skladbu 

v zmenenej podobe. Vie 

vizualizovať     a     verbalizovať 

zážitok            zo            skladby, 

sformulovať názor o hudobnej 

ukážke. 

 

Mediálna 

výchova 

 



 
 
    

 Upravená slovenská 

ľudová pieseň skladateľom 

19. storočia a 20. storočia 

 

Žiak vie aktívne počúvať, 

prežívať a analyzovať skladbu 

v zmenenej podobe. Vie využiť 

vhodné miesta v piesni na 

spoluúčasť         so         spevom, 

inštrumentálnou                 hrou, 

pohybom. 

 

Mediálna 

výchova 

 

 Poslanie hudby v našom 

živote 

 

Žiak pozná a prezentuje 

význam        poslania hudby 

v našom živote. 

 

Tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti 

  
 

4. Požiadavky na výstup 
 

Žiak vie na konci 4. ročníka: 
 

- charakterizovať 3 folklórne oblasti Slovenska, má prehľad o piesňach a tancoch z 

týchto oblastí. Pozná nárečia, v ktorom sa spievajú piesne a samozrejme aj kroje, 

- v správnom nárečí zaspievať slovenské ľudové piesne – intonačne čisto a 

rytmicky presne, so správnym výrazom, dodržiava správne dýchanie pri speve, vie 

taktovať v ¾, 2/4, a 4/4 takte. 

-     spev doplniť hrou na ľahko ovládateľné detské 

nástroje. -     správne reagovať na zmeny tempa a 

dynamiky pri speve, 

- vytvoriť jednoduché ostinátne sprievody hrou na tele (tlieskanie, plieskanie, 

podupy podľa hudby), 

- pomenovať noty v piesni, pomlčky a určiť ich správnu dĺžku, 
 

- aktívne počúvať, prežívať a analyzovať skladbu, vie využiť vhodné miesta v piesni 

na spoluúčasť so spevom, inštrumentálnou hrou, pohybom, 
- sluchom rozoznať predohru, medzihru, dohru, tému, motív piesní, 

 

- vizualizovať a verbalizovať zážitok zo skladby, sformulovať názor o hudobnej ukážke, 
 

- vyrobiť jednoduchý hudobný nástroj, realizuje hru na tento vlastnoručne 

vyrobený nástroj, 

- pomenovať ľudové hudobné nástroje, vie ich rozoznať podľa sluchu, vie 

charakterizovať hru na daný hudobný nástroj (fujara, píšťala, gajdy a iné...), 
- charakterizovať folklórny kalendár, 

 

- význam poslania hudby v našom živote. 
 
 

5. Metódy a formy práce 
 

Osvedčeným médiom pedagogického procesu je hra na primeranej mentálnej úrovni 

žiaka. Zámerom hudobno-výchovnej práce je zapojiť každého žiaka do hudobných aktivít. 

Uplatňujú sa všetky druhy hudobných činností, z ktorých dominujú spevácke a hudobno-

pohybové. Kladieme dôraz na hudobné zážitky, ktorých prameňom je v prvom rade 

hudba a proces sebarealizácie, 



 
 

pocit úspešnosti. Prostredníctvom hry s hudbou a jej prvkami prehlbujeme počiatočný 

spontánny záujem o hudbu a hudobné prejavy tak, aby vnímanie hudby a hudobné aktivity 

prinášali radosť a aj určitý relax, uvoľnenie. Usilujeme sa o to, aby sme žiakom 

poskytovali optimálne podnety pre ich hudobnú aktivitu, preto striedame rôzne hudobné 

činnosti, uprednostňujeme zážitkové a skúsenostné metódy, metódu hrania rol, hrové 

formy pri získavaní hudobných skúseností, riadené objavovanie hudby. Je žiaduce, aby 

každá vyučovacia hodina mala svoj cieľ, k splneniu ktorého smeruje každá činnosť žiakov 

a usmerňujúca práca učiteľa. Takýto postup vylučuje izolovanosť hudobných činností a je 

predpokladom systematickej hudobno-výchovnej práce. 

 

Učiteľ sa usiluje o to, aby poskytoval podnety pre hudobnú aktivitu žiakov, preto odporúčame: 
 

· skupinové, projektové, diferencované vyučovanie; návštevu hudobných podujatí, besedy, 
 

· zážitkové, kognitívne, skúsenostné metódy, dialóg a diskusiu, metódy hrania rol; špecifické 

metódy: intonačná metóda s použitím relatívnej solmizácie, imitačná a kombinovaná 

metóda osvojovania piesní, riadene objavovanie hudby, informačno-receptívna metóda, 

improvizácia. 

 

Hodiny hudobnej výchovy majú poskytovať žiakom radosť zo sebarealizácie, z 

individuálneho a kolektívneho elementárneho muzicírovania, objavovania hudby. 

Taktiež umožniť žiakom spontánne a uvedomelé hudobné zážitky, pestovať v nich 

potrebu počúvať a realizovať veku primeranú dobrú hudbu. Hudobno-náukové učivo sa 

vyvodzuje zásadne z piesne a hudobnej skladby. Žiaci sa s obsahom pojmov oboznamujú 

na základe hudobných skúseností, tieto pojmy majú chápať a nie definovať. Žiaci majú 

vedieť čítať noty, chápať notový zápis, vzhľadom na malý časový priestor, písanie nôt nie 

je nutné. Učiteľ má využiť každú vhodnú pieseň a skladbu na formovanie postojov a 

názorov žiakov, možnosť prispieť k položeniu základov multikulturálnej

 výchovy, etické momenty vnímania hudby ktoré smerujú k 

socializácii a výchove k empatií, pričom hudobno-výchovný proces usmerňuje a nechá 

priestor, aby žiaci objavovali zákonitosti hudby i experimentovali s ňou. Nesmieme 

zabudnúť na hudobno-dramatické činnosti, ktoré vychádzajú z hry ako najprirodzenejšej 

detskej činností. a zabezpečujú transfer získaných zručnosti a vedomostí získané 

počas hudobno-výchovného a vôbec vzdelávacieho procesu. Teda optimalizujú rozvoj 

celistvej osobnosti. 

 



6. Učebné zdroje 
 

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

Hudobná výchova pre 4. ročník ZŠ 
 

Zborník ľudových piesní 
 
Alfa didaktiky hudobnej výchovy (Balcárová) 
 

Odborná literatúra o hudbe, webové stránky 
 
Materiálno-technické a didaktické prostriedky: klasický hudobný nástroj, súbor 

detských hudobných nástrojov, učebnice hudobnej výchovy, notový materiál, zrakové 

učebné pomôcky ako obrazy, grafické nákresy, nákresy s notovou osnovou, didaktická 

technika: kazetový magnetofón, CD prehrávač, DVD prehrávač, televízny prijímač, 

videorekordér, tabuľa, magnetická tabuľa s notovou osnovou 

 

7. Hodnotenie predmetu 
 
Hudobnú výchovu neklasifikujeme v 4. ročníku, ale hodnotíme slovne podľa pokynov. 



 
 
 
 
 

 

 

Dejepis 

 
Vzdelávací štandard nepredstavuje iba súhrn katalógov, ktoré stanovujú výkony  

a obsah vyučovacieho predmetu, ale je to predovšetkým program rôznych činností  

a otvorených príležitostí na rozvíjanie individuálnych učebných možností žiakov. 
 
 

Vzdelávací štandard pozostáva z charakteristiky predmetu a základných učebných cieľov,  

ktoré sa konkretizujú vo výkonovom štandarde. Je to ucelený systém výkonov, ktoré sú  

vyjadrené kognitívne odstupňovanými konkretizovanými cieľmi – učebnými požiadavkami. 

Tieto základné požiadavky môžu učitelia ešte viac špecifikovať, konkretizovať a rozvíjať  

v podobe ďalších blízkych učebných cieľov, učebných úloh, otázok, či testových položiek. 

 

K vymedzeným výkonom sa priraďuje obsahový štandard, v ktorom sa zdôrazňujú pojmy ako  

kľúčový prvok vnútornej štruktúry učebného obsahu. Učivo je v ňom štruktúrované podľa  

jednotlivých tematických celkov a v chronologickom usporiadaní. Je to základ vymedzeného  

učebného obsahu. To však nevylučuje možnosť učiteľov tvorivo modifikovať stanovený učebný  

obsah v rámci školského vzdelávacieho programu podľa jednotlivých ročníkov. 

 

Vzdelávací štandard z dejepisu ako program aktivity žiakov je koncipovaný tak, aby vytváral možnosti  

na tie kognitívne činnosti žiakov, ktoré operujú s pojmami, akými sú hľadanie, pátranie, skúmanie,  

objavovanie lebo v nich spočíva základný predpoklad poznávania a porozumenia minulosti.  

V tomto zmysle nemajú byť žiaci len pasívnymi aktérmi výučby a konzumentmi hotových poznatkov,  

ktoré si majú len zapamätať a následne zreprodukovať. 

 
Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne – ŠVP 

1 hodina týždenne / 33 hodín ročne – ŠkVP 

spolu 2 hodiny týždenne  / 66 hodín ročne 

 

 

Predmety v 5. ročníku v ŠkVP 

Inovovaný ŠkVP 

 



CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

 

Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia žiakov ako celistvých osobností  

a uchovávanie kontinuity historickej pamäti v zmysle odovzdávania historických skúseností či už  

z miestnej, regionálnej, celoslovenskej, európskej alebo svetovej perspektívy. 
 
Súčasťou jej odovzdávania je predovšetkým postupné poznávanie takých historických udalostí, javov  

a procesov v čase a priestore, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili vývoj slovenskej i celosvetovej spoločnosti  

a premietli sa do obrazu našej prítomnosti. Žiaci si prostredníctvom dejepisu postupne osvojujú kultúru  

spoločenskej komunikácie a demokratické spôsoby svojho konania, lebo chápanie, vnímanie a porozumenie  

historických procesov predstavuje jeden zo základných predpokladov komplexného poznávania ľudskej  

spoločnosti.V procese výučby dejepisu na základnej škole sa kladie osobitný dôraz na dejiny 19. a 20.  

storočia preto, lebo v nich môžeme nájsť z väčšej časti korene súčasných spoločenských javov i problémov. 

Dejepis vedie žiakov k vzťahu k vlastnej minulosti cez prizmu prítomnosti ako súčasti rozvíjania, korigovania, 

kultivovania a zachovávania ich historického vedomia, v ktorom rezonuje i vzťah k minulosti iných  

národov a etník.  

Rovnako tak k pochopeniu a rešpektovaniu kultúrnych a iných odlišností ľudí, rôznych diverzifikovaných  

skupín a spoločenstiev. Má tiež prispievať k rozvíjaniu hodnotovej škály demokratickej spoločnosti.  

Dejepis pripisuje dôležitosť aj demokratickým hodnotám európskej civilizácie. 

 

CIELE PREDMETU 
 
 
Žiaci 
 

 nadobudnú spôsobilosť orientovať sa v historickom čase, 


 nadobudnú spôsobilosť orientovať sa v historickom priestore, 


 naučia sa čítať a používať dejepisnú mapu, 


 získajú základné vedomosti a spôsobilosti z oblasti vybraných historických udalostí, javov, procesov 

z národných a svetových dejín, 


 nadobudnú spôsobilosť pochopiť príčiny, priebeh a dôsledky historických udalostí, 


 

  získajú  schopnosti  poznávať  históriu  na  základe  analýzy  primeraných  školských  historických   

          písomných,  obrazových,  hmotných a grafických prameňov a sú schopní týmto prameňom klásť 

          primerane adekvátne otázky, 

 

 rozvinú si komplex kompetencií – spôsobilostí, schopností rozvíjať a kultivovať kultúrny dialóg 

a otvorenú diskusiu ako základný princíp fungovania histórie i školského dejepisu  

v demokratickej spoločnosti. 
 



  osvoja si postupne spôsobilosť historickej kultúry ako schopnosti orientovať sa v mnohosti  

     kultúrnych situácií,  v ktorých sa stretávame s históriou. 
 
 

Základné predmetové kompetencie (spôsobilosti) 
 
 
Žiaci si kladú otázky a použijú ich na osvojovanie daných významov, ktoré súvisia s riešením  

základných operácií: 

 

 s historickým časom 
 
 

 zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti chronologicky, 
 

 rozpoznať postupne nerovnomernosť historického vývoja, 


 využívať medzníky ako prostriedok orientácie v minulosti. 
 
 

s historickým priestorom 
 
 

 rozlišovať miestny, regionálny, národný, globálny historický priestor, 


 zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti v historickom priestore, 


 rozpoznať podmienenosť medzi historickým priestorom a spôsobom života a obživy človeka, spoločnosti. 
 
 

s historickými faktami, udalosťami, javmi a procesmi a ich hodnotiacim posudzovaním 
 
 

 vymedziť jednotlivú historickú udalosť, jav, proces, osobnosť, 


 popísať jednotlivé historické udalosti, javy, procesy, osobnosti na základe určujúcich znakov, 


 rekonštruovať konanie a postoje ľudí v minulosti, 


 skúmať konanie ľudí v daných podmienkach a vysvetľovať ho, 


 určiť príčiny jednotlivých historických udalostí, javov, procesov, 


 vymedziť dôsledky jednotlivých historických udalostí, javov, procesov, 


 rozpoznať charakteristické znaky jednotlivých historických období, 


 rozpoznať základné faktory, ktoré ovplyvňovali historický vývoj. 
 
 

Žiaci aplikujú svoje otázky v nových situáciách, v skúmateľských postojoch a pracovných 

postupoch pri vyšetrovaní, pátraní v školských historických písomných, obrazových, grafických  

a hmotných prameňoch – stopách po minulosti



 

 pri vymedzovaní predmetu skúmania, napríklad písomného úryvku z prameňa, mapy, grafu, diagramu,

 pri vytvorení plánu skúmania, napríklad fotografie, historického obrazu,

 pri komunikácii v tíme o výsledkoch skúmania, napríklad pästného klinu, nástroja pomocou zmyslov, 

v múzeu, archíve,

 pri vytvorení záznamu zo skúmania, napríklad o ľuďoch, predmetoch a veciach na karikatúre, 

verbálneho textu.
 
 
pri vyhľadávaní relevantných informácií 
 

 

 z rôznych zdrojov–textov verbálnych, obrazových, grafických, i z textov kombinovaných, 

 z učebníc, cvičebníc, pracovných zošitov, slovníka cudzích slov, atlasov, novín, časopisov,

      z  webových stránok, 

 z populárno-vedeckej literatúry a historickej beletrie. 
 
 
pri využívaní týchto informácií a verifikovaní ich hodnoty 
 

 

 vyberaní informácií, napríklad z úryvku písomného prameňa, z učebnice, z internetu,

 organizovaní informácií, napríklad prostredníctvom poznámok, kľúčových pojmov, pamäťových máp, 

obrazového materiálu,

 porovnávaní informácií, napríklad podobnosti a odlišnosti, porovnať staré a nové, čo sa zmenilo a čo 

sa nezmenilo,

 rozlišovaní a triedení informácií, napríklad rozlíšiť fakt, fikciu prostredníctvom karikatúry, legendy, 

povesti, spomienky,

 zaraďovaní informácií, napríklad na časovú priamku historické udalosti, do tabuľky, grafu, 

diagramu,

 kritickom zhodnotení rôznych zdrojov informácií, napríklad zhodnotením viacerých webových stránok

na jednu tému.
 
 
pri štruktúrovaní výsledkov, výstupov a potvrdení vybraného postupu 

 

 zoradení výsledkov, napríklad na časovú priamku, do Vennovho diagramu, do tabuľky, do schém, 

rozpoznaní podstatného od nepodstatného, napríklad určovaním kľúčových pojmov, postupným  

vymedzovaním, historických pojmov v texte, zostavovaním pojmov do pamäťovej mapy, 

 integrovaní výsledkov do chronologického a historického rámca, napríklad prostredníctvom chronologickej 

tabuľky,

 vyhodnocovaní správnosti postupu, napríklad overovaním historických faktov,

 tvorbe súboru vlastných prác, produktov (portfólio), napríklad obrazového materiálu, plagátu, letáku, 



nákresu, kresby. 

 
 

„Učenie o histórii začína vtedy, keď žiak zameria svoju pozornosť, napríklad na základe otázky,  

záujmu či vonkajšieho podnetu vo vzťahu k histórii ako celku a vníma z nej vybrané primerané  

materiály z minulosti. S týmto materiálom potom pracuje pomocou vecnej analýzy. Ďalším  

jeho krokom je interpretácia popísaného a hľadanie vzťahov k iným historickým svedectvám.  

Následne žiak hľadá historický i osobný význam, vytvára hodnotový súd. Ten sa potom stáva  

východiskovým bodom pre proces komunikácie s ostatnými a podnecuje ďalšie otázky vo vzťahu  

k minulosti, prítomnosti a budúcnosti. Môže rovnako tak viesť ku konaniu, vytváraniu produktov  

žiakovej činnosti, k vlastnému zobrazeniu a výkladu histórie, čo možno tiež chápať ako určité rozšírenie 

histórie ako celku. Všetky tieto naznačené kroky možno zhrnúť do nasledujúcich špecifických 

kompetencií učenia sa o histórii.  

1. pozorovanie 

2. analýza 

3. interpretácia  

4. hodnotenie 

5. produkcia.“ 

 

Uvedený komplex predmetových kompetencií sa konkretizuje vo vzdelávacom štandarde. 
 


 

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD 
 

Časový rozsah výučby:      1 hod. ŠVP   1 hod. ŠkVP  /týždenne/ spolu:  66 hodín 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP. 

Dejepis sme v 6. ročníku posilnili o 1 vyuč. hodinu oproti štátnemu vzdelávaciemu programu, teda týždenne  

sa budú vyučovať 2 hodiny. 

Túto 1 hodinu v školskom vzdelávacom programe  využijem na: 

 

a) zvýšenie kvality výkonu niektorých tém : priestor a čas, pramene, človek v pohybe, hmotné pramene  

- vynálezy 

 

b) praktické aktivity 
 

c) tvorbu a prezentáciu projektov 
 

d) prácu s IKT – vyhľadávanie,  spracovanie informácií 

  

 e) opakovanie učiva- utvrdzovanie učiva – podľa aktuálnej potreby 



  Človek v premenách času a priestoru 
 
  Výkonový štandard  Obsahový štandard 
   

Žiak na konci 5. ročníka základnej školy 
vie/dokáže:   


 použiť správne pojmy, ktoré súvisia s 

tokom času,  minulosť, prítomnosť, budúcnosť 


 zakresliť  na  

časovú 

priamk

u 

časové  

kategórie  od 
blízkych  
po deň, mesiac, rok, dátum, letopočet 

vzdial

ené,     kalendár 


 preskúmať okolie svojho bydliska,  desaťročie, storočie, tisícročie 


 rozpoznať staré od 

nového   bydlisko, obec, región, Slovensko 


 rozpoznať, čo sa zmenilo za posledný 

rok jeho života,  rodinný album, fotografia 


 zaznamenať rozprávanie rodinných príslušníkov o 

minulosti, generácia, rodostrom 


 rozlíšiť jednotlivé generácie vo svojej 

rodine,  historické pramene (písomné, obrazové, hmotné) 


 rozlíšiť jednotlivé druhy historických 

prameňov,  múzeum, knižnica, archív, školská kronika 


 

rozpoznať 

rozdiel medzi zemepisnou a dejepisnou 

mapou, mapa 


 

zostaviť 

obrazo

vý 

mater

iál 

o   pohybe   

ľudí 
v 
minulosti vysťahovalectvo, prisťahovalectvo, stretávanie kultúr 

a prítomnosti,    základné analytické otázky: 


 pracovať so školskými historickými prameňmi, 

ktoré približujú 

Kto je autorom prameňa? Kedy bol napísaný prameň? 

Čo je obsahom 

danú tematiku.    

prameňa? Komu bol prameň určený? Aký bol zámer 
autora prameňa? 

      

 
 

Človek a komunikácia 

 

Výkonový štandard 

 rozlíšiť jednotlivé druhy komunikácie medzi ľuďmi 

 prerozprávať príbeh z minulosti svojho regiónu 

 identifikovať dôsledky konfliktov a vojen pre človeka a prostredie, v ktorom žije 



 zdôvodniť stálu prítomnosť vojen v minulosti a prítomnosti, 

 pracovať so školskými historickými prameňmi, ktoré približujú danú problematiku 

 

Obsahový štandard 

 

 jazyk písmo, kniha, noviny, rozhlas, televízia, internet 

 náboženstvo 

 legendy, mýty, povesti 

 konflikt, vojna, detský vojak, mier, obete, detská práca 

 

 

 

 

 



 
  

 

Výtvarná výchova 
 
 

Vyučovanie výtvarnej výchovy na druhom stupni v ročníkoch 5. až 7. predstavuje 

vyššie špecializovaný , integrovaný predmet, čerpajúci z viacerých medzi 

predmetových vzťahov, nakoľko problémy riešené pri poznávaní výtvarného jazyka a 

výtvarných procesov sú často komplementárne s problémami jazyka iných predmetov. 

 
 

Cieľom predmetu je prostredníctvom osobných skúseností získaných z výtvarných 

činností, nadväzujúcich na predmet v predchádzajúcom ročníku rozvíjať manuálne 

zručnosti (nástroj, technika, materiál, proces), duševné spôsobilosti (predstavivosť, 

fantázia, tvorivosť), vedomosti (poznávanie javov, predmetov, a vzťahov prostredníctvom 

ich výtvarného vyjadrovania, poznávanie základných slohov, štýlov, a tendencií 

výtvarného umenia, dizajnu, architektúry, fotografie, filmu) a postoj k získavaniu 

základných estetických kompetencii (na úrovni reflexie i seba vyjadrovania) v oblasti 

vizuálnej kultúry (výtvarné umenie, dizajn, architektúra, fotografia, film, elektronické 

médiá), ktorá je v súčasnosti dominantnou oblasťou spoločenských komunikačných 

procesov. Dôraz je kladený na spoznávanie jazyka vyjadrovacích prostriedkov, na 

prepojenie neverbálneho a verbálneho vyjadrovania a oddialenie nastupujúcej krízy 

detského výtvarného prejavu (predpoklady k zručnostiam, predstava nesúladu medzi 

zobrazeným a videným ) preklenú ho prácou s technickými obrazmi ( fotografia, video, 

elektronický obraz) či konštrukčnými úlohami. 

 
 

Rozvíjajúce ciele, spôsobilosti, predmetové, vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí. 
 
 

Ciele výtvarnej výchovy na úrovni nižšieho sekundárneho vzdelania sú:  

 

Kognitívne ciele 
Poznať jazyk vizuálnych médií – jazykové prostriedky, základné kompozičné princípy, 

vybrané techniky a procesy vizuálnych médií. Poznávať a vedieť pomenovať výraz 

(pôsobenie) umeleckých diel, svoj zážitok z nich. Poznať vybrané typické diela vizuálnej 

kultúry, reprezentujúcej žánre, štýly a obdobia kultúry. 

 

Senzomotorické ciele 
 

Vedome rozvíjať tvorivosť. Vývoj od detského spontánneho spôsobu vyjadrovania k 

vyjadrovaniu cieľavedomému, s dôrazom na vlastný prístup, vlastný názor a vkus. Naďalej 

rozvíjať a kultivovať vnímanie, predstavivosť a fantáziu, podporovať nápaditosť a tvorivú 



seba realizáciu, prekonávať schémy a naučené vzory. Prostredníctvom výtvarnej výchovy 

rozvíjať tvorivosť, formovať a rozvíjať gramotnosť (zručnosti) žiaka v oblasti vyjadrovania sa 

výtvarnými prostriedkami prostredníctvom vybraných médií , nástrojov a techník.  

 

Socioafektívne ciele 

 
Formovať kultúrne postoje. Nasmerovať žiaka k vytváraniu si primeraných kultúrnych 

postojov, názorov a hodnotových kritérií prostredníctvom zážitku aktívneho vyjadrovania 

a vnímania umeleckých diel uvádzať ho do poznávania hodnôt umenia a kultúry, vo vzťahu 

k tradícii i k aktuálnemu svetu umenia. 

Formovať celistvú osobnosť. Rozvíjať cítenie, vnímanie, intuíciu, fantáziu, analytické 

myslenie a poznávanie a tiež formovanie a aktívne používanie zručností – prostredníctvom 

činnostného a zážitkového vyučovania. 

 
 

Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie, obsah, prierezové témy 

a prepojenie s inými témami 
 
 

Obsah vyučovania je tvorený sústavou edukačných tém. Každá z tém zodpovedá riešeniu 

určitého výtvarného problému. Témy sú zoradené do metodických radov. Metodický rad 

Predstavuje riešenie príbuzných výtvarných problémov v priereze ročníkov, na úrovni 

zodpovedajúcej veku. Toto zoradenie sleduje stupňovanie náročnosti pri štruktúrovaní 

osobnosti žiaka. Radenie edukačných tém v rámci ročníka umožňuje sledovať motivačné 

nadväznosti, prípadne ich zlúčiť a tvoriť z nich edukačné projekty. Takto koncipovaná sieť 

edukačných tém predstavuje model, s ktorým je možné dynamicky pracovať, podľa potreby 

preraďovať témy v časovom pláne jedného ročníka i medzi ročníkmi ( tabuľka). 

 

 

Požiadavky na výstup (cieľové kompetencie) 
 
 

Žiak by mal mať po absolvovaní ročníka tieto vedomosti, zručnosti a postoje: 

Vedomosti 

Vo výtvarnej výchove je väčšina vedomostí získavaná a zároveň overovaná prostredníctvom 

praktických činností žiaka. Časť vedomostí o výtvarnom umení a vizuálnej kultúre sa utvára 

počas motivačnej, expozičnej a diskusnej časti vyučovacej jednotky a je podporená 

vizuálnymi materiálmi (ukážky výtvarných diel, prác, knihy , časopisy, výukové CD 

s obrazovými materiálmi, PC prezentácie) 

 
 

Zručnosti a spôsobilosti 
 

Vyjadrovacie zručnosti, ktoré sú základom znalosti vyjadrovacích prostriedkov (jazyka) 



vizuálnych umení (gramotnosť v oblasti vizuálnej kultúry) 

 
Formálne zručnosti 
 

- zvládnuť základy proporčnej stavby zobrazovaného predmetu (výška, šírka, pomer častí 

k celku) 

- vytvoriť základný rozvrh architektonického tvaru a priestoru, kresbu jednoduchého 

dizajnérskeho návrhu 

- vyjadriť sa základnými technickými postupmi kreslenia, maľovania,, jednoduchých 

grafických techník, fotografovania, priestorového vytvárania objektu, plastiky a skulptúry 

- dokázať vybrať časť videnej skutočnosti za účelom zobrazenia – záber, rám , pohľad, 

charakteristický tvar (plastika) 

- tvorivo využívať vybrané médiá, vyjadrovacie prostriedky, nástroje a techniky, 

komponovať a štylizovať, prostredníctvom toho vedieť vyjadriť vlastné nápady a koncepty 

 
 

Technické zručnosti 

Žiak dokáže: 

- zvládnuť narábanie s rôznymi nástrojmi (ceruzka, štetec,, pero, fixy, uhlík, drievko, rydlo, 

nožnice, šablóna, valček a pod.) 

- kresliť prostredníctvom linky, šrafovania a tieňovania 

- zvládnuť technické základy usporiadania a miešania farieb na palete i na obraze, vyfarbovať 

tvar, plochu viacerými spôsobmi prostredníctvom štetcového rukopisu (šrafúra, roztieranie, 

zapúšťanie, gestická maľba, pastózna maľba) 

- zvládnuť konštrukčno-technické úlohy s materiálom (krčenie, prehýbanie, trhanie, strihanie, 

skladanie, lepenie, viazanie, drôtovanie a pod.) 

- zvládnuť techniku konštrukcie vonkajšieho tvaru (paketáž, obliepanie, obväzovanie) 
 

- zvládnuť jednoduché techniky otláčania (frotáž, dekalk, monotypia, papierorez a pod.) 

- zvládnuť základy modelovania predmetných tvarov, odtláčania do modelovacej hmoty 

a jednoduchého odlievania sadrového reliéfu 

 
 

Mentálne spôsobilosti 
 
 

Rozvoj schopností a získavanie zručností v oblasti vnímania skutočnosti a prežívania zážitku, 

vyjadrovania, fantázie, predstáv a nápadov (vlastných koncepcií), rozumového posudzovania, 

konvergentného a divergentného myslenia. 

 
Žiak dokáže: 

 
 

- vie odôvodniť výber častí, alebo prvkov zobrazovacej skutočnosti (čo zobraziť), alebo 

hľadiska (podstatné – nepodstatné) 



- chápať niektoré spôsoby notácie (mapa, partitúra, plán) ako výtvarný spôsob zobrazovania 

skutočnosti 

- vnímať a analyticky porovnať charakter okolitej krajiny ( obce, bydliska, pamiatky)s inými 

typmi krajiny, architektúry, uvedomiť si a reflektovať špecifiká svojho kultúrneho 

i fyzického prostredia 
 

- pokúsiť sa o charakteristiku seba samého, o vyjadrenie typických znakov, 

ikonografiu, erb, značku, logo 

Postoje 
 

Hlavnou kompetenciou v oblasti postojov je tvorivý prístup žiaka, ktorý je vedený k 

vlastnému autentickému riešeniu a postupnej formulácii svojho estetického a hodnotiaceho 

názoru. 

Žiaka sformovať tieto postoje: 
 

- otvorenosť voči experimentovaniu s farbou, hmotou, tvarom, technikou, postupom, 

motívom a témou 

- otvorenosť voči hľadaniu analógii (tvarových, materiálových, výrazových) 

- spontánne výtvarné riešenia 

- otvorenosť k uvedomelému hľadaniu vlastných riešení, odklon od vyjadrovacích schém, 

inovácia stereotypov na základe podnetov fantázie a vlastného názoru 

- tolerancia voči iným typom vyjadrovania, vkusu iných ľudí 

- aktívny prístup ku svojmu prostrediu, citlivá reflexia hodnôt 

- hľadať vlastné cesty seba vyjadrenia, budovania vlastného vkusu a tváre (imidžu) 

- spolupracovať pri realizácii a zosúladiť ich s ponímaním iných žiakov 

 

Metódy a formy práce – stratégie vyučovania 
 
 

Vyučovanie výtvarnej výchovy je programovaný a riadený proces, v ktorom učiteľ iniciuje, 

rešpektuje a podporuje nápady a individuálne riešenia žiaka. Východiskami tohto procesu sú: 

1.činnosti žiakov, ktoré vychádzajú z myšlienkových, formálnych a technických procesov 

výtvarnej a vizuálnej kultúry. 

2. témy, námety, obsahy, zobrazovania, ktoré majú svoj dôležitý antropologický a kultúrny 

charakter. Témy sú prispôsobené osobnosti a veku žiaka, edukačným cieľom a kultúrno 

spoločenskej realite. 
 

3. reflexie diel výtvarného umenia, dizajnu, architektúry a videa. V nižšom sekundárnom 

vzdelávaní sa kladie dôraz na poznávanie a veku primeraný rozbor diel výtvarnej a vizuálnej 

kultúry, a to kľúčových diel historických epoch a diel, ktoré reprezentujú súčasné tendencie 

vizuálnych umení.



 

Matematika 
 
predmet MATEMATIKA 

ročník piaty 

časová dotácia 5 hodiny týždenne / 165 hodín ročne 

 4 hod ŠtVP + 1 hod ŠkVP 

 

OBSAH VZDELÁVANIA PREDMETU 

 

Obsah vzdelávania je zadefinovaný nasledovnými tematickými celkami: 

 

 Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 10 000 

 

 Vytvorenie oboru prirodzených čísel do a nad milión 

 

 Počtové výkony s prirodzenými číslami 

 

 Geometria a meranie 

 

 Súmernosť v rovine 

 

 Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie 

 

RU:  

 

 Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 10 000- upevnenie a prehĺbenie násobenia 

a delenia písomne a spamäti, násobenia a delenia dvojciferným aj trojciferným číslom. 

Riešenie podnetových a kontextových úloh s použitím násobenia a delenia. 

 Uhol a jeho veľkosť- meranie uhlov, rysovanie uhlov, konštrukcia osi uhla, porovnávanie 

uhlov, rozdelenie uhlov podľa veľkosti 

 

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD 

 

Tematický 

celok 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Vytvorenie 

oboru 

prirodzených 

čísel do a 

nad milión 

 

Prirodzené číslo, cifra, 

číslica. Rád číslice, 

zápis prirodzeného 

čísla, stovky, tisíce, 

desaťtisíce, … 

Susedné čísla, párne a 

nepárne čísla. Číselná 

os, vzdialenosť na 

číselnej osi. Znaky <, 

>, =, usporiadanie 

vzostupné a zostupné, 

zaokrúhľovanie nadol, 

nahor a 

Čítať a zapisovať prirodzené čísla. Určiť rád číslice v 

zápise prirodzeného čísla. Rozložiť prirodzené číslo na 

jednotky rôzneho rádu a opačne - z jednotiek rôzneho 

rádu zapísať prirodzené čislo. Rozlíšiť párne a nepárne 

čísla.  Porovnať a zoradiť vzostupne/zostupne prirodzené 

čísla aj nad milión. Použiť znak rovnosti a znaky 

nerovnosti pri porovnávaní a zoraďovaní čísel. 

Zaokrúhliť číslo. Zaokrúhliť číslo nadol a nahor, na 

desiatky, stovky, … . Zobraziť prirodzené číslo na 

číselnej osi- k danému číslu priradiť jeho obraz a opačne. 

Doplniť čísla do danej neúplne označenej číselnej 

osi.vlastnými slovami vysvetliť, že vzdialenosť obrazov 

za sebou idúcich čísel na číselnej osi je rovnaká. Zistiť 



zaokrúhľovanie na 

jednotky, desiatky, 

stovky, … Rímske 

číslice I, V, X, L ,C ,D 

,M. tabuľka, diagram, 

graf. Propedeutika 

desatinných čísel 

(model eurá a centy):  

- Porovnávanie 

a usporiadanie 

desatinných 

čísel 

- Zaorúhľovanie 

nadol na …, 

zaokrúhľovani

e anhor na …, 

zaokrúhľovani

e na …, 

- Sčítanie a 

odčítanie 

desatinných 

čísel (ako 

navzájom 

opačné 

operácie) 

- Násobenie 

desatinného 

čísla číslom 

10, 100, 1000, 

- Súvis s 

prirodzenými 

číslami 

Propedeutika zlomkov 

(zlomok ako časť 

celku) 

vzdialenosť dvoch čísel na číselnej osi. Poznať základné 

rímske číslice a čísla. Prečítať letopočet zapísaný 

rímskymi číslicami. Vyriešiť jednoduché slovné úlohy, v 

ktorých sa vyskytujú ako podnet data (tabuľky, diagram, 

mapy, schémy). 

Počtové 

výkony s 

prirodzenými 

číslami 

 

Počtové výkony 

(operácie)- sčítanie, 

odčítanie, násobenie, 

delenie. Sčítanec, 

súčet, menšenec, 

menšiteľ, rozdiel, 

činiteľ, súčin, delenec, 

deliteľ, podiel, zvyšok 

pri delení. Viac, 

menej, rovnako, 

polovica, tretina, 

štvrtina, … poradie 

počtových výkonov, 

úloha zátvoriek. 

Propedeutika 

záporných čísel (napr. 

Farebné čísla) 

Spamäti a písomne sčítať a odčítať primerane veľké 

prirodzené čísla. Zmenšiť alebo zväčšiť o daný počet 

prirodzené číslo. Porovnať číslo rozdielom.  

Písomne aj pomocou kalkulačky sčítať aj viac sčítancov, 

 pohotovo použiť kalkulačku pri sčítaní aj odčítaní. Čísla 

sa dajú sčítať v ľubovoľnom poradí, od daného čísla sa 

dajú odčítať čísla v ľubovoľnom poradí. Spamäti 

vynásobiť a vydeliť primerané prirodzené čísla mocninou 

čísla 10, v obore malej násobilky číslami ukončenými 

nulami. Písomne vynásobiť prirodzené čísla jednocerným 

až trojciferným číslom. Písomne vydeliť jedno aj 

dvojciferným číslom (aj so zvyškom). Zmenšiť alebo 

zväčšiť prirodzené číslo daný počet krát. Porovnať čísla 

podielom. Pohotovo použiť kalkulačku pri násobení a 

delení prirodzených čísel (aj so zvyškom). Čísla sa dajú 

násobiť v ľubovoľnom poradí. Vynásobiť pomocou 

sčítania a vydeliť pomocou postupného odčítania a 



Propedeutika pomeru, 

priamej a nepriamej 

úmernosti (slovné 

úlohy), propedeutika 

distributívnosti. 

Sčítanie a odčítanie 

prirodzených čísel 

spamäti, písomne a na 

kalkulačke.  

Porovnávanie 

rozdielom. 

 Sčítanie a odčítanie 

na kalkulačke. 

Násobenie a delenie 

prirodzených čísel 

spamäti, písomne 

dvojciferným a 

trojciferným číslom, 

na kalkulačke. 

 Násobenie a delenie 

ako navzájom opačné 

matematické operácie. 

Poradie počtových 

výkonov. Kontextové 

úlohy. Propedeutika 

záporných čísel. 

 

rozdeľovaním na rovnaké časti. Správne určiť poradie 

počtových výkonov v úlohách s prirodzenými číslami. 

Počítať správne so zátvorkami. Použiť prirodzené čísla 

pri opise reálnej situácie. Vyriešiť jednoduché slovné 

úlohy s prirodzenými číslami. Vyriešiť aplikačné úlohy a 

úlohy rozvíjajúce špecifické myslenie s využitím 

počtových operácií (aj ako propedeutika zlomkov, 

pomeru a priamej a nepriamej úmernosti). 

Geometria a 

meranie 

 

Priamka, bod, úsečka, 

trojuholník a jeho 

vrcholy a strany, 

štvoruholník a jeho 

strany a uhlopriečky, 

štvorec, obdĺžnik, 

kružnica (kruh) – 

stred, polomer, 

priemer. Kocka, 

kváder, valec, kužeľ, 

ihlan, guľa. Pravítko, 

kružidlo, rovnobežky, 

kolmica, päta kolmice, 

rovnobežník, susedné 

strany, protiľahlé 

strany, vodováha, 

olovnica. Dĺžka 

úsečky, dĺžka strany 

trojuholníka, štvorca, 

obdĺžnika, ovod, 

jednotky dĺžky – m, 

dm, cm, mm, km. 

kocka, kváder, plan, 

kódovanie. Štvorcová 

sieť, obsah, 

Rozlíšiť a načrtnúť rovinné útvary- bod, úsečka, priamka, 

kružnica, trojuholník, štvoruholník. Narysovať úsečku 

danej dĺžky a torjuholník, štvorec, obdĺžnik, ak sú dané 

dĺžky ich strán. Zostrojiť kružnicu a daným polomerom. 

Rozlíšiť priestorové útvary- kocka, kváder, valec, kužeľ, 

ihlan, guľa. Poznať niektoré základné vlastnosti 

trojuholníka, štvoruholníka, štvorca, obdĺžnika, kružnice 

a kruhu. Narysovať pomocou dvojice pravítok alebo 

pravítka s ryskou rovnobežné a kolmé priamky (úsečky). 

Narysovať trojuholník, štvoruholník, štvorec, obdĺžnik vo 

štvorcovej sieti. Odmerať dĺžku úsečky s presnosťou na 

milimetre, odhadnúť vzdialenosť na metre. Premeniť 

jednotky d´žky v obore prirodzených čísel. Vyriešiť 

slovné úlohy s prememnou jednotiek dĺžky a úlohy 

vyžadujúce základné poznatky o trojuholníku, štvorci a 

obdĺžniku. Vypočítať obsah štvorca a obdĺžnika s 

celočíselnými rozmermi ako počet štvorcov, z ktorých sa 

skladá. Zväčšiť a zmenšiť útvary vo štvorcovej sieti 

podľa návodu alebo pomocou siete. Postaviť jednoduchú 

stavbu z kociek podľa návodu (náčrtu, nákresu, 

kódovania) a naopak. Určiť počet jednotkových 

(rovnkých) kociek, z ktorých sa skladá kocka, kváder 

(propedeutika objemu). 



propedeutika 

jednotiek cm2, mm2 

vo štvorcovej sieti. 

 

Súmernosť 

v rovine 

(osová a 

stredová) 

 

Súmernosť a zhodnosť 

geometrických 

útvarov v rovine, stred 

súmernsoti, stredová 

súmernosť, os 

súmernsoti, osová 

súmernosť, útvary 

osovo a stredovo 

súmerné, vzor, obraz. 

 

Nájsť (nakresliť/zostrojiť) pre daný bod taký bod, s 

ktorým je osovo súmerný podľa danej osi. Identifikovať 

rovinné geometrické útvary súmerné podľa osi. Nájsť 

(nakresliť/zostrojiť) os súmernsoti dvojice bodov, úsečky. 

Nájsť (nakresliť/zostrojiť) osi súmernsoti osovo 

súmerného útvaru. Nájsť (nakresliť/zostrojiť) pre daný 

bod taký bod, s ktorým je stredovo súmerný podľa 

daného stredu. Identifikovať rovinné geometrické útvary 

súmerné podľa stredu. Nájsť (nakresliť/zostrojiť) stred 

súmernsoti dvojice bodov. Nájsť stred súmernsoti 

stredovo súmerných rovinných útvarov. Zostrojiť obraz 

bodu, úsečky, priamky, kružnice alebo jednoduchého 

útvaru (obrazca) zloženého z úsečiek a častí kružnice v 

osovej a v stredovej súmernosti. Pracovať s osovo a 

stredovo súmernými útvarmi vo štvorcovej sieti, 

dokresliť, opraviť ich. 

Riešenie 

aplikačných 

úloh a úloh 

rozvíjajúcic

h špecifické 

matematick

é myslenie 

 

Dáta, údaje, triedenie, 

usporiadanie, system, 

tabuľka, jednoduchý 

diagram, štatistika. 

Možnosť, počet 

možností, zisťovanie 

počtu možností. 

Zhomažďovanie, 

usporiadanie a 

grafické znázornenie 

údajov. Hry, pokusy a 

pozorovania, stratégia 

riešenia. Získavanie 

skúseností prácou a 

organizáciou súborov 

predmetov. 

Prečítať údaje z jednoduchej tabuľky. Zhromaždiť, 

roztriediť, usporiadať dáta (údaje). Znázorniť data 

jednoduchým diagramom. Rozlíšiť menšiu a väčšiu 

pravdepodobnosť. Zvoliť stratégiu riešenia úloh z 

bežného života. Zistiť počet vypisovaním všetkých 

možností. Pracovať podľa (valstného, vypracovaného) 

návodu alebo postupu. Analyzovať jednoduché úlohy na 

propedeutiku desatinných čísel, zlomkov a  priamej 

úmernsoti. 
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UČEBNÉ ZDROJE 
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 Berová, Bero: Matematika pre 5. Ročník ZŠ, učebnica, Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava, 

2012 

 Žabka, Černek: Matematika pre 5. ročník ZŠ, 1.časť, Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava, 

2009 

 Žabka, Černek: Matematika pre 5. ročník ZŠ, 2.časť, Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava, 

2010 

 Šedivý, Čeretková: Matematika pre 5. ročník ZŠ, 1. časť, SPN, 1998 

 Šedivý, Čeretková: Matematika pre 5. ročník ZŠ, 2. časť, SPN, 1998 
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Didaktická technika 

 

 interaktívna tabuľa, dataprojektor, IKT 

 

Materiálne výučbové prostriedky 

 trojuholník s ryskou, kružidlo, uhlomer, dlhé pravítko, kalkulačka, štvorčekový papier 

Ďalšie zdroje 

 

 internet, pripravené prezentácie, pracovné listy, skúsenosti 
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Predmety v 6. ročníku v ŠkVP 
 
 
 

 
Slovenský jazyk a literatúra 
 
 

Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra má v systéme školského vzdelávania 

centrálne postavenie, pretože vytvára predpoklady pre zvládnutie ostatných vyučovacích 

predmetov. 

Slovenčina je štátnym jazykom v Slovenskej republike, preto kultivované ovládanie 

slovenčiny zabezpečuje občanom tejto republiky nielen úspešné zvládnutie školského 

vzdelávania, ale následne aj ich plnohodnotné uplatnenie v pracovnom zaradení. 

Jazyk je fenomén, ktorý sprevádza človeka v písomnej alebo ústnej podobe po celý život. 

Jazykové znalosti, štylistické a komunikatívne zručnosti a čitateľské a literárne zručnosti 

ako súčasť jazykovej kultúry predstavujú základné znaky vyspelosti absolventa 

základného vzdelania. Žiaci nadobúdajú také schopnosti a zručnosti, aby sa dokázali 

orientovať v akejkoľvek komunikatívnej situácii, vedeli sa vhodne vyjadrovať a svoje 

poznatky uplatňovali v praktickom živote. 
 

Ciele vyučovacieho procesu 

 

Cieľom je, aby si žiaci uvedomovali jazykovú a kultúrnu pestrosť v rámci Európy a 

sveta, ale aj v rámci jednotlivých sociálnych prostredí. Cez pochopenie významu jazyka 

pre národnú kultúru by mali dospieť k chápaniu odlišností, tolerancii a orientácii v 

multikultúrnom prostredí. 

 

Kľúčové kompetencie 

V jazykovej zložke sa budú žiaci zdokonaľovať a upevňovať si nadobudnuté vedomosti: 

- v komunikačných zručnostiach: 

efektívne komunikovať s ohľadom na komunikačnú situáciu  

vedieť využívať vhodné jazykové prostriedky 

vyjadriť svoje myšlienky s rôznym cieľom pre špecifické publikum 

-v tvorivých zručnostiach: 

samostatne sformulovať súvislý usporiadaný text na danú tému 

organizovať text z hľadiska kompozície 



 

-v lexikálnej rovine jazyka: 

rozlišovať slová v slovnej zásobe podľa spisovnosti, citového zafarbenia 

porozumieť dynamike slovnej zásoby a obmene významu slova 

-v morfologickej rovine jazyka: 

fixovať poznatky o jednotlivých slovných druhoch a ich gramatických kategóriách -syntaktickej 

rovine: 
 

fixovať poznatky o základných vetných členoch a spôsoboch tvorenia viet 
 

 

Výchovné a vzdelávacie stratégie 
 

Hlavný dôraz klásť na organizovanie rôznych slávnostných alebo výnimočných príležitostí, 

akcií alebo aktivít, mali by sme podporovať a rozvíjať aktivitu, tvorivosť, zručnosť a učenie 

žiaka. 

K kľúčovým stratégiám patrí: stanovenie pravidiel triedy, prezentácia vlastných prác k 

problémom spoločnosti, exkurzie, slušný verejný prejav, tvorivé zručnosti, reprodukovať 

umelecký a vecný text, súťaže medzi triedami, práca s textom, humanistický princíp pri 

vyučovaní, prevláda pozitívna motivácia, aktivity rôzneho zamerania, hravé formy 

vyučovania. 

Výchovné stratégie: 

V priebehu vyučovania klásť dôraz na čítanie textu s porozumením, viesť žiakov k 

sebahodnoteniu, zúčastňovať sa rôznych súťaží a olympiád, dávať žiakom zaujímavé 

domáce úlohy. 

 
 

Všeobecné zásady hodnotenia a klasifikácie predmetu 

 
 Hodnotenie žiakov je nevyhnutnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Má 

informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu. 

 Žiaci musia byť v procese vzdelávania hodnotení a majú právo dozvedieť sa výsledok 

hodnotenia. Hodnotenie sa môže realizovať klasifikáciou a slovným hodnotením. 

 Klasifikácia sa vyjadruje stupňami na 5 bodovej stupnici. 

 Výsledky slovného hodnotenia sa vyjadrujú slovným komentárom, ktorý 

obsahuje klady i nedostatky práce žiaka 

 V procese hodnotenia učiteľ uplatňuje primeranú náročnosť, pedagogický takt 

voči žiakovi, rešpektuje práva dieťaťa a humánne sa správa voči žiakovi. 

 Predmetom hodnotenia vo výchovno – vzdelávacom procese sú najmä učebné 



výsledky žiakov v predmete SJL v súlade s požiadavkami vymedzenými v učebných 

osnovách, schopnosť osvojené vedomosti používať, zručnosti a návyky, usilovnosť. 

Podklady na hodnotenie v predmete SJL získavať najmä týmito 

metódami, formami a prostriedkami: 

 

a) sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka 

b) sústavným sledovaním výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie  

c) písomnými a ústnymi druhmi skúšok 

 

Kontrolné práce rozvrhnúť rovnomerne na celý škol.rok 

Viesť evidenciu o každej klasifikácii žiaka 

 
 

Druhý cudzí jazyk – Ruský jazyk 
 
 

Predmet „Ruský jazyk“ obsahovo je zameraný na poskytnutie základných 

predpokladov pre komunikáciu žiakov v rámci EÚ, prispieva k väčšej mobilite v osobnom 

živote, v ďalšom štúdiu a napokon uplatnením sa na trhu práce. Jednou z 

najdôležitejších tém je multikultúrna výchova žiakov. V praxi to znamená najmä 

sprostredkovanie takých hodnôt a utváranie takých názorov a postojov žiakov, ktoré sú 

potrebné na začlenenie sa do života nielen v Slovenskej republike, ale aj mimo nášho 

štátu. Tolerancia, demokracia, asertívne správanie, sebakontrola, identita a podobne by 

mali byť vlastnosti, ku ktorým by multikultúrna výchova mala smerovať. 

Počas štúdia podľa tohto programu sa žiak dostane z referenčného stupňa A1 a A2 

( používateľ základného jazyka ) na stupeň B1 až B2 (samostatný používateľ jazyka). 

V šiestom ročníku sa učivo skladá z týchto profilujúcich častí, ktoré podmieňujú 

komunikáciu žiaka v danom cudzom jazyku: 

Predazbukové obdobie  

Azbukové obdobie 
 

Na zvládnutie týchto požiadaviek žiak aktívne alebo pasívne ovláda 300 lexikálnych 

jednotiek (slovná zásoba) a používa tieto gramatické štruktúry: privlastňovanie, 

predložky miesta, neurčitok slovies, predložky času, množné číslo podstatných mien, 

sloveso „byť“ a „mať“ v prítomnom čase, určovanie času, modálne slovesá, slovesá 

pohybu. 

 



 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

Spoločenské: 

1. podpora sebadôvery žiaka, aby dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej 

krajine a pomáhal cudzincom vo svojej vlastnej krajine 

2. žiak pochopí potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku ako nikdy sa 

nekončiaci celoživotný proces 

Vzdelávacie: 

1. získanie zručnosti komunikácie v ruskom jazyku v danom ročníku na 

referenčnom stupni A1 až A2, čo sa odrazí v jednotlivých komunikačných 

zručnostiach 

2. získanie zručnosti samostatne pracovať s učebnicou, riešiť úlohy v pracovnom 

zošite 3. v súlade s osvojovaním si lexikálnych jednotiek určených na produktívne 

a receptívne osvojenie základných gramatických javov nevyhnutných na 

komunikáciu, osvojovaných formou poučiek a vetných modelov, získať 

schopnosť porozumieť a tvoriť z gramatickej, pravopisnej a štylistickej stránky 

správne vety dialógy a súvislé ústne a písomné prejavy. 

 
Výchovné: 
 

1. rozvíjať u žiaka schopnosť spolupráce v triede, schopnosť pracovať vo 

dvojiciach a v skupinách 

2. Prehlbovať a rozvíjať sebahodnotenie a sebapoznávanie žiakov, fantáziu pri 

tvorbe situácií, replík, dotváraní textov a zapájaní sa do jazykových hier 
 

_ Žiak je stredobodom vyučovania. Výber tém, textov a sociálnych foriem orientujeme s 

ohľadom na vek, primerané postoje, zážitky, záujmy a potreby žiaka, ako aj na jeho výkonnostnú 

úroveň. Vyučovanie cudzieho jazyka pritom úzko nadväzuje na mimoškolské skúsenosti z 

reálneho života a je zamerané na životné situácie, ktoré v súvislosti s používaním cudzieho 

jazyka hrajú v súčasnom i budúcom živote dospievajúcich významnú úlohu. 
 

_ Východiskom učenia sa cudzieho jazyka je predovšetkým prirodzená zvedavosť, 
 

spontánnosť, radosť z nových poznatkov, zmyslové vnímanie okolia, motorika a fantázia, ktorá 

zotrváva, len v priebehu pubertálneho vývinu získava iné formy a je ovplyvňovaná inými 

záujmami. V súlade s tým zameriavame vyučovací proces na meniace sa vedomie žiaka, na jeho 

skúsenosti a na neustále sa rozširujúci rozsah záujmov. Sústreďujeme sa na formy učenia sa 

pomocou objavovania, pričom žiaka vedieme vo zvýšenej miere k tomu, aby samostatne 

pristupoval k témam a situáciám a k ich zvládnutiu pomocou cudzieho jazyka. 
 

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



viac zameriavame na praktické tvorivé ciele. Ústny prejav má prednostné postavenie; všetky 

čiastkové oblasti procesu vyučovania a učenia sa jazyka – sprostredkovanie komunikačných 

zámerov a prejavov, slovnej zásoby a gramatiky - vychádzajú z neho a potom do neho vyúsťujú. 

Vo zvyšujúcej sa miere vystupujú do popredia stratégie čítania s porozumením a produktívne 

písomné aktivity. 
 

_ Dbáme na to, aby bol každý žiak pripravený na reálnu komunikáciu v ruskom jazyku podľa 

svojich individuálnych predpokladov, pričom berieme do úvahy rozdiely v individuálnych 

schopnostiach a v správaní. 
 

Správanie a učenie sa žiaka tvorí integrálnu jednotu afektívnych, motorických a kognitívnych 

komponentov, pričom zohľadňujeme, že na tomto stupni sa postupným vývinom dostáva 

kognitívny komponent čoraz silnejšie do popredia. Celý proces vyučovania cudzieho jazyka 

už od základov organizovaný ako celok, pričom v súlade so stúpajúcou mierou 

uvedomelosti žiaka používame špecializované metodické postupy, najmä v kognitívnej oblasti. 
 

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

dvojiciach, v skupinách a i.) a cvičení na vyučovaní k rastúcej samostatnosti pri osvojovaní si 

ruského jazyka. Metodická pestrosť vzbudzuje záujem u žiaka, pričom stúpa aj význam zaradenia 

moderných komunikačných prostriedkov. 

Pomocou množstva rôznych, čo najautentickejších situácií a textov na vyučovaní sa 

žiak učí jazykovo a sociálne primerane komunikovať na základe rôznych podnetov a s 

rôznymi partnermi. Autentické komunikačné situácie spočívajú vo vzájomnom 

pôsobení rečových zručností. Ich sprostredkovanie a podpora a ich vzájomná integrácia 

sa uskutočňuje nepretržitým precvičovaním na vyučovaní. 
 

_ Konkrétne situácie v komunikácii sa zmysluplne spájajú s preberanými témami. 

Konfrontácia s reáliami ruský hovoriacich krajín podporuje interkultúrne 

porozumenie, prispieva k interpretácii nášho sveta v protiklade k cudziemu a nielen 

k hromadenou izolovaných informácií. 

_ Hlavným cieľom vyučovania ruského jazyka je komunikácia v cudzom jazyku. Na 
 

dosiahnutie toho to cieľa sa nebudeme jazykové chyby opravovať takým spôsobom, ktorý 

narúša komunikáciu a znižuje radosť žiakov z nej a odstraňujeme ich skôr konštruktívnou 

metódou. 
 

_ Vyučovací proces pozostáva z opakovania a z preberania nového učiva vo vyváženom 

pomere, ktorý zodpovedá potrebám žiakov, ich stratégiám učenia sa. 

 



 
 

 
 
 

Počúvanie s porozumením 
 
 

Žiaci porozumejú: 

vety, výrazy a slová, ktoré sa ich bezprostredne týkajú 

hlavné myšlienky nahrávok a textov, ktoré sú im známe a obsahujú 

minimálny počet neznámej slovnej zásoby 
 

Žiaci: 

vedia rozlíšiť v texte základné a rozširujúce informácie 

vedia zachytiť špecifické informácie z textov, ktoré sa týkajú daných 

tematických okruhov 

vedia odhadnúť z kontextu význam neznámych slov 
 

Čítanie s porozumením 
 

Žiaci vedia: 

vyhľadať hlavnú myšlienku v texte, ktorý má 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 

 
 

Ústny prejav 
 

Žiaci sa dokážu vyjadriť jednoduchým spôsobom v situáciách, ktoré sú spojené s 

tematickými okruhmi formou monológu aj dialógu. 
 

Žiaci vedia: 

nadviazať krátky dialóg na tému, ktorá im je blízka 

klásť otázky k danej téme z každodenného života, ktorá im je blízka a 

tiež odpovedať na otázky 

rozprávať o bežných témach a vymieňať si pritom jednoduché informácie 

jednoduchými vetami opísať seba, svoju rodinu, iných ľudí, spôsob života a ich 

činnosť v škole 

vyjadriť čas, deň, mesiac, dátum 

jednoducho opísať, čo robili v minulosti 



vyjadriť v krátkosti jednoduchými vetami, názor na daný problém, otázku, ktorá sa 

týka stanovených tematických okruhov 

zostaviť krátke rozprávanie 

zreprodukovať obsah krátkeho, jednoduchého textu 

Žiaci vedia jednoduchým spôsobom opísať a porozprávať o: 

mieste, kde bývajú 

veciach v ich okolí (napr. o dome, obľúbenej veci ) 

svojom dennom režime a ostatných témach týkajúcich sa určených tematických 

okruhov 
 

Písomný prejav 
 
 

Žiaci vedia: 

v súlade s pravopisnými normami správne používať dané jazykové prostriedky 

písať jednoduchú korešpondenciu a odpovedať na ňu 

vyplniť jednoduchý formulár (osobný dotazník), uviesť meno, údaje 

narodení, národnosť, adresu, pohlavie 

opísať osoby, zvieratá alebo veci 

jednoduchým spôsobom opísať udalosti, činnosti a skúsenosti 

napísať jednoduchý text na základe vizuálneho podnetu, napr. obrázku, 

fotografie... 

 
 

Formy a metódy práce: 
 
 

Vychádzať budú z cieľov vyučovacej hodiny, obsahu učiva, vekových a iných osobitosti žiakov 
 

a budú prostriedkom motivácie žiakov na vyučovaní a učení. 
 

1. metódy motivačné: > motivačné rozprávanie, 
 

> motivačný rozhovor, 
 

> motivačný problém, 
 

> motivačná demonštrácia, 
 

2. expozičné metódy: > rozprávanie, 
 

> vysvetľovanie, 
 

> rozhovor, 

 
> beseda, 
 

> demonštračná metóda, 
 

> pozorovanie, 
 

> manipulácia s predmetmi (praktické činnosti, pokusy), 
 



> inštruktáž (vedenie žiakov k chápaniu návodu, podnety 
 

k praktickej činnosti), 
 

3. metódy aktívneho učenia: >problémové vyučovanie, 
 

>projektové vyučovanie, 
 

>zážitkové učenie (hry, modelové situácie) 
 

4. metódy rozvoja poznávania: >riešenie problémových situácií, 
 

> tvorba projektov a ich prezentácie, 
 

> skupinové vyučovanie, 
 

>exkurzie, 
 

>diferencované vyučovanie 
 

> plavecký a lyžiarsky výcvik 
 

>športové aktivity, 
 

>práca s knihou, 
 

> samostatné učenie prostredníctvom ITK 
 

a experimentovanie využívanie 
 

didaktickej techniky, PC, interaktívnej 
 

tabule, projektorov, 
 

5. fixačné metódy: > precvičovanie a opakovanie 
 
 

Z organizačných foriem budeme uplatňovať vyučovacie hodiny: základné, motivačné, 
 

expozičné, fixačné, aplikačné, diagnostické. 
 

Metódy, formy budú veku primerané a musia podporovať záujem o tvorivé činnosti žiakov. 
 

Dôraz bude kladený na samostatnosť a zodpovednosť. 
 

V edukačnom procese budeme uplatňovať medzipredmetové vzťahy cez prierezové témy. 
 
 

Stratégia vyučovania: 
 
 

Prvou 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 žiaci dostávajú v bežnom živote. 

Autentickými situáciami na vyučovacích hodinách sú rozhovory o prečítaných 

textoch, o programoch v televízii a rozhlase, o osobných zážitkoch žiakov. V rámci týchto 

situácií sa nacvičuje aj neverbálna komunikácia: gestá, mimika, vzdialenosť medzi účastníkmi 

komunikácie, kontakt zrakom a pod. v závislosti od vzťahu medzi partnermi. Na vyučovacích 

hodinách autentické rozhovory nahrádzajú simulované, inscenované situácie, ktoré možno 

navodiť pomocou audiovizuálnych pomôcok a motivačnými, resp. uvádzajúcimi rozhovormi. 



Náležitou motiváciou na takéto rozhovory a besedy je vytváranie takých situácií, v ktorých 

jeden z účastníkov komunikácie chce získať nové informácie. Vo všetkých situáciách je však 

dôležité využívať osobné skúsenosti žiakov, najmä tie, ktoré ostatní účastníci komunikácie 

nepoznajú, a vyžadovať od nich autentické odpovede prirodzené pre reč daného veku žiakov. 

Podobne je dôležité, aby žiak hral vlastnú úlohu, nie úlohu dospelých, a takto sa naučil verbálne a 

neverbálne správať v rozličných situáciách týkajúcich sa jeho osobného života. 

V 6. ročníku je ešte potrebná aj doslovná reprodukcia rozhovorov učebnici, ale v ďalšej fáze už 

možno vyžadovať od žiakov, aby modelové rozhovory v učebnici pretvárali podľa svojich 

osobných skúseností, prirodzene, s použitím osvojených rečových panelov, modelov a slovnej 

zásoby východiskových textov. Pri plánovaní situácií učiteľ ruského jazyka by mal predvídať a 

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

komunikácie. Ďalšou podmienkou rečovej komunikácie je jednoznačná identifikácia reči: 

porozumenie reči partnera, porozumenie textu, presnému významu lexikálnych jednotiek a pod. V 

záujme jednoznačnej identifikácie reči okrem vysvetlenia lexikálnych jednotiek výkladom a opisom v 

6.ročníku je vhodné a potrebné aj vysvetlenie prekladom. 

Komunikatívny prístup vo vyučovaní vyžaduje prirodzenú sémantizáciu reči. To znamená, 

že aj lexikálne jednotky, aj potrebné gramatické javy treba znázorňovať a nacvičovať v 

reálnych situáciách, nie izolovane. 

Štvrtou, veľmi dôležitou podmienkou rečovej komunikácie je vhodná motivácia. Najvhodnejší je taký 

typ motivácie, pri ktorej žiak chce a má čo povedať partnerovi, chce sa dačo dozvedieť, keď sa 

hovorí o takých udalostiach a zážitkoch, ktoré niečo znamenajú v jeho živote. 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 procese osvojovania ruského jazyka zohráva veľmi dôležitú úlohu vyučovanie 

kontrastným spôsobom. Tento spôsob vyučovania vyžaduje, aby sa v prvom rade precvičovali 

odlišné javy v slovenskom ruskom jazyku: odlišné vyjadrovanie, odlišné vetné štruktúry a 

gramatické javy potrebné na komunikáciu. Namiesto zbytočných a zdĺhavých výkladov tých 

javov a pojmov, ktoré žiaci poznajú zo slovenského jazyka, je vhodnejšie opierať sa o vedomosti 

žiakov získané v slovenskom jazyku, a takto získaný čas využiť na nácvik odlišných javov, na 

odlišné jazykové stvárňovanie ústnych a písomných prejavov. 

 



V zmysle kritéria dlhodobosti sa gramatické javy nevyučujú lineárne podľa opisnej 

gramatiky ruského jazyka, ale špirálovite. Po určitých intervaloch a podľa potreby je potrebné sa 

vrátiť k osvojeným jazykovým prostriedkom s cieľom ich využívania v nových kontextoch. 

Aj v zložke literárna komunikácia je potrebný komunikatívny prístup. Ťažiskom práce s 

literárnymi textami v 6.ročníku je spoznávanie komunikatívnych prvkov v literárnych ukážkach, 

pozorovanie a estetické vnímanie literárneho textu (reprodukcia obsahu literárneho textu, 

dramatizácia, hudobná interpretácia, hodnotenie a pod.), utváranie návykov potrebných na čítanie 

ruskej poézie a prózy a spievanie ruských pesničiek. 

 
 

Učebné zdroje: 

Učebnica Ruský jazyk pre 5.ročník, autorky: PhDr. Elena Kováčiková 

Valentína Glendová 

Iné zdroje: internet 

 

 



 

Matematika 
 
 

VII. Charakteristika predmetu: 
 

Predmet matematika je zameraný na rozvoj matematickej kompetencie, tzn. „schopnosti 

rozvíjať a používať matematické myslenie na riešenie rôznych problémov v 

každodenných situáciách. Matematická kompetencia zahŕňa na rôznych stupňoch schopnosť 

a ochotu používať matematické modely myslenia (logické a priestorové myslenie) a 

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

 

VIII. Výchovné a vzdelávacie ciele učebného predmetu: 
 

Cieľom vyučovania matematiky je: 
 

- rozvíjať žiakovo logické a kritické myslenie, schopnosť argumentovať a 

komunikovať a spolupracovať v skupine pri riešení problémov 
 

- naučiť žiaka tvoriť jednoduché hypotézy a skúmať ich pravdivosť 
 

- naučiť žiaka tvoriť, čítať a aplikovať v iných predmetoch texty, tabuľky, grafy a 

diagramy 
 

- rozvíjať schopnosť žiaka orientácie v rovine a priestore 
 

- naučiť žiaka zbierať, triediť a ohodnotiť informácie a použiť ich při riešení úloh 
 

- naučiť žiaka využívať IKT v predmete matematika, naučiť sa pracovať v skupine a 

prezentovať výsledky svojej činnosti 

 

časová dotácia 5 hodiny týždenne / 165 hodín ročne 

 4 hod ŠtVP + 1hod ŠkVP 

 

 

OBSAH VZDELÁVANIA PREDMETU 

 

Obsah vzdelávania je zadefinovaný nasledovnými tematickými celkami: 

 

 Počtové výkony s prirodzenými číslami 

 

 Desatinné čísla. Počtové výkony (operácie) s desatinnými číslami 

 

 Obsah obdĺžnika a štvorca 

 

 Uhol a jeho veľkosť, operácie s uhlami 

 

 Kombinatorika v úlohách 

 

 Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie 

 

 



RU: 

 Deliteľnosť prirodzených čísel- kritéria deliteľnosti prirodzených čísel číslami 2, 3, 4, 5, 6, 

9, 10. 

 Téma Obsah obdĺžnika a štvorca rozšírená o obsah pravouhlého trojuholníka 

 Trojuholník, zhodnosť trojuholníkov- základné prvky trojuholníka, konštrukcia 

trojuholníkov podľa vety sss, sus, usu. 

 

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD 

 

Tematický 

celok 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Počtové 

výkony s 

prirodzený

mi číslami 

 

Násobenie a delenie 

prirodzených čísel spamäti. 

Násobenie prirodzených čísel 

písomne. Delenie prirodzených 

čísel písomne. Deliteľnosť 2, 5, 

10. Opačné operácie (sčítanie - 

odčítanie, násobenie - delenie). 

Počítanie s približnými číslami. 

Úlohy na poradie počtových 

výkonov (porovnanie s poradím 

na kalkulačke). Slovné úlohy. 

Spamäti násobiť a deliť v obore do 100, mimo 

obor do 100 násobkami 10. Ovládať algoritmus 

písomného násobenia viacciferným číslom. 

Ovládať algoritmus písomného delenia 

viacciferným číslom aj so zvyškom. Vykonať 

skúšku  správnosti delenia. Analyzovať úlohy z 

hľadiska nutnosti realizácie skúšky správnosti 

prevedenej počtovej operácie z hľadiska 

poznania opačnej operácie. Analyzovať text 

slovnej úlohy, diagnostikovať dané a určiť údaje 

potrebné pre riešenie úlohy. Nájsť optimálnu 

stratégiu riešenia. Realizovať jednoduchý zápis 

riešenia úlohy a odpovede (matematizovať 

jednoduché reálne situácie). Používať kalkulačku 

pri overovaní správnosti riešenia úloh na všetky 

počtové výkony. Analyzovať zápis úlohy 

obsahujúcej viaceré počtové operácie (aj s 

použitím zátvoriek). Riešiť úlohy s viacerými 

počtovými operáciami aj na kalkulačke. 

Používať vlastnosti počtových výkonov pri 

optimalizácii riešenia úloh (komutatívnosť, 

...).Používať odhad pri zaokrúhľovaní čísel. 

Desatinné 

čísla. 

Počtové 

výkony 

(operácie) s 

desatinnými 

číslami 

 

Desatinné číslo a desatinný 

zlomok. Rád číslice v zápise 

desatinného čísla. Zobrazenie 

desatinných čísel na číselnej osi. 

Vzdialenosť čísel na číselnej osi. 

Porovnávanie desatinných čísel. 

Zaokrúhľovanie desatinných 

čísel. Sčítanie desatinných čísel 

spamäti. Sčítanie desatinných 

čísel písomne. Odčítanie 

desatinných čísel spamäti. 

Odčítanie desatinných čísel 

písomne. Sčítanie a odčítanie 

desatinných čísel s využitím 

kalkulačky. Slovné úlohy s 

použitím desatinných čísel. 

Násobenie a delenie desatinných 

Rozoznať prirodzené číslo a desatinné číslo ako 

spôsob kvantitatívneho vyjadrenia celku. Určiť 

rád číslice v zápise desatinného čísla. Čítať a 

zapisovať kladné desatinné čísla. Zobraziť 

kladné desatinné číslo na číselnej osi. Porovnať 

desatinné čísla (aj pomocou číselnej osi). 

Usporiadať desatinné čísla zostupne a vzostupne. 

Zaokrúhliť kladné desatinné číslo podľa 

predpisu. Sčítať a odčítať kladné desatinné čísla 

písomne a pomocou kalkulačky. Rozhodnúť o 

nutnosti realizácie skúšky správnosti vzhľadom 

na odčítanie. Násobiť a deliť kladné desatinné 

čísla násobkami čísla 10 spamäti. Násobiť 

desatinné číslo prirodzeným a desatinným 

číslom. Deliť menšie prirodzené číslo väčším. 

Deliť desatinné číslo prirodzeným a desatinným 

číslom. Vykonať skúšku správnosti delenia. 



čísel číslami 10, 100, 1000. 

Premena jednotiek dĺžky a 

hmotnosti. Násobenie 

desatinného čísla prirodzeným 

číslom. Násobenie desatinného 

čísla desatinným číslom. Delenie 

menšieho prirodzeného čísla 

väčším. Delenie desatinného 

čísla prirodzeným číslom. 

Delenie desatinného čísla 

desatinným číslom. Úlohy na 

poradie počtových operácií. 

Slovné úlohy s desatinnými 

číslami. Aritmetický priemer. 

Objav periodickosti pri delení 

dvoch prirodzených čísel. 

Opačné operácie. 

Aplikovať osvojené poznatky o desatinných 

číslach a počtových výkonoch pri riešení 

slovných úloh. 

Obsah 

obdĺžnika a 

štvorca 

 

Výpočet približného obsahu 

rovinných útvarov v štvorcovej 

sieti. Premena jednotiek dĺžky v 

obore desatinných čísel. Obsah 

štvorca a obdĺžnika s 

celočíselnými rozmermi (aj ako 

počet štvorcov štvorcovej siete). 

Obsah štvorca a obdĺžnika s 

desatinnými rozmermi. Jednotky 

obsahu. Premena jednotiek 

obsahu – mm2, cm2, dm2, m2, 

km2, ha, a. Výpočet obvodov a 

obsahov obrazcov zložených zo 

štvorcov a obdĺžnikov. Slovné 

úlohy na výpočet obvodov a 

obsahov obrazcov zložených zo 

štvorcov a obdĺžnikov.  

Určiť približný obsah rovinného útvaru v 

štvorcovej sieti a vyjadriť ho v rôznych 

jednotkách. Vypočítať obvod a obsah štvorca a 

obdĺžnika v rôznych jednotkách obsahu. 

Vypočítať stranu štvorca, ak poznáme obsah. 

Vypočítať jednu zo strán obdĺžnika, ak poznáme 

obsah a jednu zo strán obdĺžnika. Aplikovať 

poznatky o štvorci a obdĺžniku pri riešení úloh 

na obvod a obsah geometrických útvarov 

zložených zo štvorca a obdĺžnika. Analyzovať a 

riešiť jednoduché slovné úlohy z reálneho života. 

Použiť operácie s desatinnými číslami pri 

premene jednotiek dĺžky a obsahu. Porovnávať 

veľkosti vyjadrené jednotkami (je väčšie je 

menšie), usporadúvať veľkosti vyjadrené v 

jednotkách vzostupne a zostupne. 

Uhol a jeho 

veľkosť, 

operácie s 

uhlami 

 

Uhol a veľkosť uhla. Meranie 

uhlov, pomôcky na meranie 

uhlov, jednotky (stupeň, minúta 

a ich premena). Rysovanie 

uhlov. Konštrukcia osi uhla. 

Porovnávanie uhlov, zhodné 

uhly. Rozdelenie uhlov podľa 

veľkosti. Uhly v trojuholníku. 

Rozdelenie trojuholníkov podľa 

veľkosti vnútorných uhlov. Uhly 

vrcholové a susedné. Operácie s 

uhlami. Sčítanie a odčítanie 

uhlov a ich veľkostí. Násobenie 

a delenie uhlov dvomi. Grafické 

sčítanie a odčítanie uhlov. 

Grafické násobenie a delenie 

uhlov dvomi. 

Popísať uhol. Narysovať uhol danej veľkosti v 

stupňoch pomocou uhlomera. Narysovať bez 

uhlomera uhly veľkosti 90°, 180° a 60°. 

Odmerať veľkosť uhla s presnosťou na stupne. 

Určiť druh uhla podľa veľkosti (ostrý, pravý, 

tupý, priamy, väčší ako priamy, plný). Porovnať 

uhly podľa veľkosti. Premeniť stupne na minúty 

a naopak. Zostrojiť os uhla. Použiť os uhla pri 

rysovaní uhla veľkosti 90°, 45°, 30° (delenie 

uhla na polovice). Sčítať a odčítať veľkosti uhlov 

v stupňoch a minútach výpočtom. Graficky 

porovnať, sčítať, odčítať dva uhly. Násobiť a 

deliť veľkosť uhla v stupňoch a minútach 

prirodzeným číslom. Graficky zostrojiť 

dvojnásobok uhla, polovicu uhla. Určiť typ 

trojuholníka podľa veľkostí jeho vnútorných 

uhlov (pravouhlý, ostrouhlý, tupouhlý). 

Vypočítať veľkosť tretieho vnútorného uhla v 



stupňoch a minútach, ak poznáme dva vnútorné 

uhly. Vypočítať vonkajšie uhly trojuholníka v 

stupňoch a minútach, ak poznáme veľkosti 

vnútorných uhlov. Rozlišovať a vypočítať 

veľkosť vrcholového a susedného uhla v 

stupňoch a minútach v jednoduchých 

geometrických úlohách. 

Kombinator

ika v 

úlohách 

 

Oboznámenie žiakov s 

kombinatorikou. Všetky možné 

usporiadania daného počtu 

prvkov. Výber a usporiadanie 

prvkov, úlohy aj s opakovaním 

prvkov. Riešenie slovných úloh s 

kombinatorickou motiváciou. 

Zhromažďovanie, usporiadanie a 

grafické znázornenie údajov. 

 

Objaviť systém na vypisovanie všetkých 

možností. Systematicky usporiadať daný počet 

predmetov všetkými možnými spôsobmi do 

skupín. Vypísať všetky možné usporiadania 

danej skupiny 2, 3, 4 prvkov, v ktorej záleží na 

poradí (bez opakovania, s opakovaním). Z 

daného počtu prvkov vybrať usporiadanú 

skupinu prvkov menšiu ako je daný počet a určiť 

počet takto usporiadaných skupín prvkov (bez 

opakovania, s opakovaním). Riešiť rôzne 

primerané a jednoduché kombinatorické úlohy. 

Použiť pravidlo súčinu pri riešení jednoduchých 

kombinatorických úloh. Popísať graf, tabuľku. 

Rozlišovať druhy grafov. Čítať z grafu, tabuľky. 

Pracovať s údajmi z grafu, tabuľky. Zhromažiť 

údaje na základe zadaných kritérií. Znázorniť 

zhromaždené údaje v tabuľke. Zostrojiť 

jednoduchý stĺpcový, čiarový graf na základe 

daných podmienok. 

Riešenie 

aplikačných 

úloh a úloh 

rozvíjajúcic

h špecifické 

matematick

é myslenie 

Aplikačné a kontextové úlohy z 

praxe a bežného života s 

využitím už nadobudnutých 

poznatkov a vedomostí. 

Reprodukovať a analyzovať text slovnej úlohy, 

kategorizovať typ úlohy, vykonať matematizáciu 

(matematický zápis) daných údajov a neznámych 

údajov, zhodnotiť možnosti riešenia, navrhnúť 

riešenie, riešiť úlohu, overiť správnosť riešenia. 

 

 

PRIEREZOVÉ TÉMY 

 

Prierezo

vá téma 

Vých

odisk

o 

Zmysel 

/ cieľ 

Tematický 

celok 

prierezove

j témy 

Téma 

prierezovej 

témy 

Téma 

predmetu 

Tematický 

celok 

predmetu 

Organizačn

é 

zabezpečen

ie 

Mulikul

túrna 

výchov

a 

Obča

n 

Zodpo

vedný 

občan 

Výchova k 

občianstvu 

Nakupujeme 

zodpovedne 

Hráme sa 

na 

obchod  - 

počítame 

s 

desatinný

mi 

číslami 

 

Desatinné 

čísla. 

Počtové 

výkony 

(operácie) s 

desatinnými 

číslami 

 

Praktické 

aktivity – 

nákupy 

fiktívneho 

tovaru za 

fikívne 

peniaze, 

skupinová 

práca 



Regioná

lna 

výchov

a 

Náš 

regio

n 

Vytvori

ť 

pozitív

ny 

vzťah k 

region, 

v 

ktorom 

žijeme 

Prírodné a 

kultúrne 

pamiatky 

v našom 

regióne 

Prírodné a 

kultúrne 

pamiatky v 

našom 

regióne 

Všetky 

možné 

usporiada

nia 

prvkov. 

Kombinatori

ka v úlohách 

Skupinová 

práca 

Multiku

ltúrna 

výchov

a 

rovno

sť 

ľudí, 

hodno

ta 

člove

ka 

Rozvoj 

toleran

cie 

Výchova k 

tolerancii 

Môže si 

každý kúpiť 

všetko? 

Zhromaž

ďovanie, 

usporiada

nie a 

grafické 

znázorne

nie 

údajov. 

Riešenie 

aplikačných 

úloh a úloh 

rozvíjajúcich 

špecifické 

matematické 

myslenie 

 

Kooperatív

ne 

vyučovanie 

 

UČEBNÉ ZDROJE 

 

Literatúra 

 

 Berová, Bero: Matematika pre 6. Ročník ZŠ, učebnica, Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava, 

2013 

 Žabka, Černek: Matematika pre 6. ročník ZŠ, 1.časť, Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava, 
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 Žabka, Černek: Matematika pre 6. ročník ZŠ, 2.časť, Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava, 

2010 

 Šedivý, Čeretková: Matematika pre 5. ročník ZŠ, 1. časť, SPN, 1998 

 Šedivý, Čeretková: Matematika pre 5. ročník ZŠ, 2. časť, SPN, 1998 

 Šedivý, Čeretková: Matematika pre 6. ročník ZŠ, 2. časť, SPN, 1998 

 Šedivý, Čeretková: Matematika pre 6. ročník ZŠ, 2. časť, SPN, 1999 

 Kotyra: Matematika pracovný zošit  pre 6. ročník ZŠ, Mapa Slovakia, 2014 

 Bálint, Kuzma: Zbierka úloh z matematiky pre 6. ročník ZŠ, SPN, 2011 

 

Didaktická technika 

 

 interaktívna tabuľa, dataprojektor, IKT 

 

Materiálne výučbové prostriedky 

 

 trojuholník s ryskou, uhlomer, kružidlo, kalkulačka, štvorčekový papier 

 

Ďalšie zdroje 

 internet, pripravené prezentácie, pracovné listy, skúsenosti 



Tvorba životného prostredia 
 
 
 

Predmet využíva poznatky žiakov z prírodovedných predmetov, najmä biológie a chémie, ďalej 

ich rozvíja novými poznatkami, pozorovaním a experimentovaním, rozvíja pracovné zručnosti, 

vytvára správne etické zásady a postojov vo vzťahu k prírode, k prírodným vedám, k prírodným 

zákonitostiam, umožňuje sebarealizáciu žiakov a podporuje jeho kreativity. 

 

Predmet vytvára základy a predpoklady pre ďalšie odborné štúdium, pre podnikateľské aktivity, 

ale aj pre aktívnu tvorbu a ochranu životného prostredia . 

 

 Poznať zloženie, druhy , spracovanie a ochranu poľnohospodárskej pôdy 

 Poznať poľné plodiny / obilniny, krmoviny, olejniny, okopaniny, priadne  

            a siličnaté rastliny/ 

 Oboznámiť sa s alternatívnym poľnohospodárstvom v SR 

 Význam zdravého stravovania 

 Chápať význam ochrany rastlinstva a živočíšstva v alternatívnom poľnohospodárstve 

 Poznať druhy menej známej zeleniny 

 Oboznámiť sa s alternatívnym pestovaním zeleniny a biologickým záhradkárčením ako 

súčasťou alternatívneho poľnohospodárstva 

 
Dejepis 
 
Časový rozsah 

výučby 

1 hodina týždenne / 33 hodín ročne – ŠVP 

1 hodina týždenne / 33 hodín ročne – ŠkVP 

spolu 2 hodiny týždenne  / 66 hodín ročne 

Charakteristika predmetu 

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

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

z významných prostriedkov procesu humanizácie žiakov. Pomocou vyučovania dejepisu sa žiaci 

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

ľudí a tiež prostredníctvom pohľadov na dôležité formy života spoločnosti v jednotlivých 

historických obdobiach. Postupne si osvojujú kultúru spoločenskej komunikácie a  demokratické 

spôsoby svojho konania.  



 
Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia žiaka a uchovanie kontinuity 

historickej pamäti v zmysle odovzdávania historickej skúsenosti či už 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 môžeme nájsť z väčšej 

časti korene súčasných spoločenských javov i problémov.  

Vyučovanie dejepisu vedie žiakov 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 dôležitosť pripisuje aj 

demokratickým hodnotám európskej civilizácie.  

Ciele predmetu 

            Za základnú cieľovú kategóriu výučby dejepisu považujeme tvorbu študijných 

predmetových, medzipredmetových kompetencií – spôsobilostí, schopností využívať kvalitu 

získaných znalostí v rôznych poznávacích i praktických situáciách, ktoré umožnia žiakom, 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 považuje za integrálnu súčasť didaktického systému  

výučby dejepisu i dejepisných učebníc na základných školách. 

 Závažným predpokladom rozvíjania a uplatňovania uvedených cieľových kategórií je 

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

podobe prevažne 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 spolužiakmi v kooperatívnom učení. 

Základné predmetové  kompetencie (spôsobilosti)  

Žiaci 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 

- využívať medzníky ako prostriedok orientácie v minulosti 

 s historickým priestorom 

- rozlišovať miestny, regionálny, národný, globálny historický priestor  

- zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti priestorovo 

- rozpoznať podmienenosť medzi historickým priestorom a spôsobom života a obživy 

človeka, spoločnosti 

 s historickými faktami, udalosťami, javmi a procesmi a ich hodnotiacim posudzovaním 

- vymedziť jednotlivú historickú udalosť, jav, proces, osobnosť 

- popísať jednotlivé historické udalosti, javy, procesy, osobnosti na základe určujúcich 

znakov 

- rekonštruovať konanie a postoje ľudí v minulosti 

- skúmať konanie ľudí v daných podmienkach a vysvetľovať ho 

- určiť príčiny jednotlivých historických udalostí, javov, procesov 

- vymedziť dôsledky jednotlivých historických udalostí, javov, procesov 

- rozpoznať charakteristické znaky jednotlivých historických období 

- rozpoznať základné faktory, ktoré ovplyvňovali historický vývoj 

Žiaci  získajú základné informácie ako:  

 vyhľadávať relevantné informácie 

- 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 

 využívať 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 požiadavkách v jednotlivých tematických celkoch učebného obsahu v 

podobe systematizovaného výkonového štandardu. 

 

Výchovné a vzdelávacie stratégie 

Dejepisné vyučovanie na základnej škole vychádza z tendencie umožniť žiakom získať 

kompetencie, ktoré im vytvoria podmienky na aktívny prístup k pátraniu a skúmaniu minulosti.  

Získané spôsobilosti umožnia žiakom vyhľadávať a pátrať, pýtať sa na jednotlivé historické javy a 

procesy a tým spôsobom nepristupovať k histórii len ako k uzavretej minulosti.  

V procese rozvíjania špecifických predmetových cieľov žiakov najvýznamnejším faktorom  je 

učiteľ. Od toho ako vyučuje dejepis a ako vníma svoju úlohu na vyučovacej hodine závisí aj kvalita 

rozvíjania uvedených cieľov. Poslaním učiteľa dejepisu je prekonať transmisívnu výučbu, ktorej 

podstatou je odovzdávanie poznatkov prevažne vysvetľujúcimi metódami. Učiteľ je ten, ktorý má na 

hodinách dejepisu  aplikovať postupy a metódy, ktoré kladú dôraz na aktívny prístup žiakov 

v procese hľadania, objavovania a vytvárania poznatkov z uplynulých období. Je to proces v ktorom 

sa má uplatniť žiakova vlastná činnosť, ktorá môže byť individuálna alebo kolektívna ( 

kooperatívna ) a ktorá v súlade so skúsenosťami a pod vedením učiteľa žiakom umožní získanie 

nových poznatkov ale zároveň aj radosť z procesu poznávania. Má vytvárať možnosti na prácu 

v malých vzájomne prepojených skupinách ako aj priestor na diskusiu v rámci celej triedy. Učiteľ je 

ten subjekt vo vyučovaní, ktorý musí zabezpečiť historický materiál a doniesť ho na hodinu 

dejepisu,  umožniť žiakom prístup k rôznym dôkazovým materiálom  alebo informovať žiakov 

o tom, kde priliehavý historický materiál je možné nájsť. 

 Okrem učebníc významným prostriedkom na realizáciu vyučovania dejepisu je súbor primeraných 

školských historických prameňov, historické mapy ako aj iné názorné učebné prostriedky ( 

vystrihnuté články z novín a časopisov, karikatúry, grafy a pod ). 

Moderne vyučovať dejepis nie je možné bez používania počítača a internetu. Z internetu žiaci môžu 

získať rôzne informácie z dejepisnou problematikou. V tomto procese je veľmi významná úloha 

učiteľa, ktorý by mal byť skôr príjemným radcom a usmerňovateľom než prísnym a neoblomným  

„staromódnym“ učiteľom.   



Za zmysluplné a efektívne vyučovanie dejepisu považujeme také vyučovanie, ktoré zabezpečí:  

 chronologické preberanie učiva  

 synchrónne vyučovanie svetových a národných dejín 

 adekvátny dôraz na národné dejiny  

 návštevu múzeí, galérií a realizáciu primeraných exkurzií  

 vyučovanie regionálnych dejín. 

 

Vo vyučovaní dejepisu využívať poznatky, ktoré žiaci získajú z vyučovacích predmetov vlastiveda, 

geografia, občiansky výchova, slovenský jazyk a využívať aj prierezové témy.  

Stratégie vyučovania 

Vo výchovno-vzdelávacom procese používať individuálnu aj skupinovú prácu žiakov zvlášť 

pri tvorbe a realizácii projektov.  

Odporúčané metodické formy a metódy:  práca s učebnicou, práca s dejepisnou mapou 

a atlasom, analytické čítanie, riadený rozhovor, dialóg, diskusia, problémová metóda, 

videoprojekcia, integrované tematické vyučovanie, brainstorming, situačné a inscenačné metódy, 

rolové hry, dramatizácia, práca s historickým prameňmi, práca s hmotnými prameňmi a ukážkami 

a i. 

Učebné zdroje 

KRASNOVSKÝ, B. – MIHÁLIKOVÁ, M. – TONKOVÁ, M.: Dejepis pre 6. ročník základnej 

školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. SPN, Bratislava, 2011. 

Bartl J. a kol.: Dejepis pre 1. ročník gymnázií, SPN, 2002. 

Dejepis 1. Rukoväť učiteľa. Orbis Pictus, Bratislava, 2003. 

Dejepisná čítanka č. 1. Orbis Picstus  2006. 

Dejepisný atlas : Gurňák, D. : Štáty v premenách storočí. 

Internetové zdroje, historické časopisy – Historické revue, mapy 

Hodnotenie predmetu 

 

Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách v každom vzdelávacom výstupe. Cieľom 

hodnotenia je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú 

problematiku, v čom má nedostatky a aké pokroky naopak dosiahol. Súčasťou hodnotenia je tiež 

povzbudenie do ďalšej práce. 



Použité budú adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia. Hodnotiť sa budú ústne odpovede, 

písomné práce po jednotlivých tematických celkoch, 2 projekty a prístup žiaka k vyučovaciemu 

predmetu (2x počas školského roka). Pod prístupom žiaka k vyučovaciemu predmetu rozumieme: 

nosenie a úpravu pomôcok, vypracovanie domácich úloh a cvičení, aktivitu na hodinách. 

Cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Hodnotiť sa 

bude známkou. 

Prierezové témy: 

V 6.  ročníku budú obsiahnuté tieto prierezové témy:   

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Environmentálna výchova 

Multikultúrna výchova 

Ochrana života a zdravia 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

Mediálna výchova 

Dopravná výchova 

Finančná gramotnosť 

Medzipredmetové vzťahy 

     Na hodine dejepisu možno využiť poznatky aj z iných predmetov najmä :  

 občianskej výchovy 

 zemepisu 

 slovenského jazyka a literatúry 

 

 

 

Metódy a formy práce: 

 motivačné rozprávanie (citové približovanie obsahu učenia),  

 motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov), 

 motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému),  

 motivačnú demonštráciu ( vzbudenie záujmu pomocou ukážky). 

Pri vytváraní nových poznatkov a zručností využijeme  expozičné metódy: 

 rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), 

 vysvetľovanie (logické systematické sprostredkovanie učiva), 



 rozhovor (verbálna komunikácia formou otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov, otázok na 

pozorovanie, posúdenie situácie, hodnotenie javov, rozhodovanie), 

 beseda (riešenie aktuálnych otázok celým kolektívom), 

 demonštračná metóda pozorovanie. 

Pre posilnenie rozvoja logického a kritického myslenia budeme využívať  problémové metódy, ku 

ktorým patrí heuristická metóda (učenie sa riešením problémov založenom na vymedzení a 

rozbore problému, tvorbe a výbere možných riešení a vlastnom riešení) a projektová metóda. 

Pre realizáciu cieľov využijeme praktické aktivity (samostatná činnosť na základe inštruktáže). 

Zvýšime dôraz na prácu s knihou a textom (čítanie s porozumením, spracovanie textových 

informácií, učenie sa z textu, orientácia v štruktúre textu, vyhľadávanie, triedenie, využívanie 

podstatných informácií), samostatné učenie prostredníctvom informačnej a komunikačnej 

techniky a experimentovanie (samostatné hľadanie, skúšanie, objavovanie). 

Z aktivizujúcich metód budeme využívať diskusiu (vzájomná výmena názorov, uvádzanie 

argumentov, zdôvodňovaní za účelom riešenia daného problému), didaktické hry, kooperatívne 

vyučovanie. 

Fixačné metódy , ktoré budeme využívať sú: Metóda opakovania a precvičovania, (ústne a 

písomné opakovanie, opakovanie s využitím učebnice a inej literatúry, domáce úlohy). 

Z organizačných foriem uplatňujeme vyučovaciu hodinu (základného, motivačného, expozičného, 

fixačného, aplikačného, diagnostického typu), terénne pozorovania, praktické aktivity 

a exkurzie.  

Obsah predmetu 
 

Školský vzdelávací program z dejepisu je dopracovaný na základe Štátneho vzdelávacieho 

programu na počet hodín 66. ( ŠVP 33h + ŠkVP 33h ). 

Zvýšenie časovej dotácie v rámci disponibilných hodín v ŠkVP je určených na doplnenie 

vzdelávacieho štandardu po obsahovej a výkonovej stránke, čím sa zvýši kvalita vzdelávania. 

 

H

o

d

. 

Poč. Hod. 
Tem

atick

ý 

celok 

Obsahový štandard 

Výkonový 

štandard 

 výstup 

Prierezová 

téma 

Medzipred

met. 

Vzťahy 

  
 

Tematic

ký celok 
Téma Spôsobilosti 

 

1

. 

1  Úvod do 

štúdia 

Dejepis, archeológia, 

historik, archeológ, 

Vedieť prerozprávať, čím sa zaoberá dejepis,  

archeológ, historik. Vedieť ktoré sú pomocné  
BOZ 



dejepisu metódy práce 

historiografie 

a archeológie 

vedy historické. 

Š

k

V

P 

1  Skúmanie 

minulosti 

  

2

. 

8 Obrazy 

pravek

ého 

sveta 

Od lovca 

k roľníko

vi 

a remesel

níkovi 

 

 

Lovci a zberači Žiaci majú vedieť: 

 rozpoznať rozdiely v spôsobe 

obživy a života pravekých 

zberačov, lovcov a roľníkov 

 analyzovať pracovné nástroje 

pravekých ľudí 

 zhodnotiť význam najdlhšie 

používaného pracovného 

nástroja – kameňa 

 porovnať kamenné pracovné 

nástroje s medenými 

a bronzovými 

 porovnať výhody a nevýhody 

týchto nástrojov, resp. zbraní 

 identifikovať nástroje a zbrane 

človeka medenej doby 

 zovšeobecniť spôsob obživy 

a života ľudí v medenej dobe 

na základe príbehu Ӧtziho 

 zostaviť správu zo skúmania 

spôsobu obživy a života 

pravekých ľudí 

 odhaliť postupne stav 

a premeny životného prostredia 

v dôsledku ľudskej činnosti 

 prezentácia projektu – praveký 

život 

Multikultúrn

a výchova – 

kultúra 

rôznych 

skupín 

obyvateľstva 

praveku 

Osobný 

a sociálny 

rozvoj – 

prežitie 

človeka 

v praveku 

Environment

álna výchova 

– dopad 

vzniku 

poľnohospod

árstva na 

životné 

prostredie 

 

Dopravná 

výchova 

- vynálezy 

praveku 

v doprave 

 

 

 

Rodinná 

výchova – 

podoby 

rodinného 

života 

 

Tvorba 

projektu 

a prezentač

né zručnosti 

- pravek 

ako 

obdobie 

kedy človek 

mnohé 

Š

k

V

P 

 Praveké umenie 

3

. 

 Pastieri a roľníci 

Š

k

V

P 

 Pravek na Slovensku 

4

. 

 Lovec doby medenej 

Š

k

V

P 

 Otzi 

1

. 

 Železná doba 

S

k

V

P 

 Projekt 



objavil 

 

Finančná 

gramotnosť 

– rôzne 

formy 

platidiel 

 

Regionálna 

výchova – 

praveké 

nálezy 

v našom 

okolí 

2

. 

6 Obrazy 

starove

kého 

sveta 

Riečne 

civilizáci

e a ich 

dedičstv

o 

 

 

Prírodné podmienky 

Závlahové 

poľnohospodárstvo 

 odhaliť vzťah medzi 

prírodnými podmienkami 

údolí veľkých riek 

a vznikom prvých štátov 

 identifikovať znaky 

zavlažovacieho 

poľnohospodárstva 

 analyzovať vnútorné 

členenie spoločnosti 

v mestskom štáte 

 zhodnotiť premeny 

a význam písma pre 

spoločnosť najstarších 

štátov 

 zostaviť obrazový 

materiál o kultúrnych 

pamiatkach najstarších 

štátov 

 identifikovať poznatky 

obyvateľov najstarších 

štátov, ktoré nám slúžia 

dodnes 

Mediálna 

výchova – 

staroveké 

civilizácie 

vo filme 

 

Environme

ntálna 

výchova – 

dopad 

činnosti 

človeka na 

prírodu 

 

Multikultúr

na výchova 

– kultúrna 

rozmanitosť 

staroveku 

Š

k

V

P 

 India a Čína 

3

. 

 Mestský štát 

Š

k

V

P 

 Pyramídy v Egypte 

4

. 

 Písmo 

Š

k

V

P 

 Rozvoj vedy a kultúry 

1

. 

12 Obrazy 

starove

kého 

sveta 

Starove

ké 

Grécko 

 

 

Minojská civilizácia  odhaliť vzťah medzi 

prírodnými podmienkami 

a vznikom množstva 

nezávislých mestských 

štátov v Grécku 

 rozpoznať rôznu formu 

vlády v mestských štátoch 

na príklade Atén a Sparty 

 analyzovať spôsob 

života a formu vlády 

v Aténach za Perikla 

 analyzovať Periklovu 

reč o aténskej demokracii 

 položiť základné 

analytické otázky 

školskému historickému 

Multikultúr

na výchova 

– kultúrna 

rozmanitosť 

staroveku 

 

Osobný 

a sociálny 

rozvoj – 

jedinec 

v starovekej 

spoločnosti 

 

Environme

Š

k

V

P 

 Knóssos 

2

. 

 Mykénska civilizácia 

Š

k

V

P 

 Trójska vojna 

3

. 

 Dávnoveké Grécko 

Š

k

 Veda a vzdelanosť 

v Grécku 



V

P 

písomnému prameňu 

 pochopiť problém 

rovnosti a nerovnosti 

 zdôvodniť významné 

postavenie telesnej 

výchovy v mestských 

štátoch 

 vymedziť olympijské 

disciplíny, v ktorých sa 

dodnes súťaží 

 zhodnotiť význam 

olympijských myšlienok 

v minulosti a prítomnosti 

ntálna 

výchova 

 

Dopravná 

výchova – 

dopravné 

prostriedky 

v staroveku 

 

Rodinná 

výchova – 

rodinný 

život 

v staroveku 

 

Tvorba 

projektu 

a prezentač

né zručnosti 

– staroveký 

Rím 

a Grécko 

ako zdroj 

inšpirácií 

 

 

4

. 

 Klasické Grécko 

Š

k

V

P 

 Akropolola 

1

. 

 Perikles 

Š

k

V

P 

 Námorné sily 

2

. 

 Macedónsko 

a helenizmus 

Š

k

V

P 

   Alexander 

Macedónsky 

  

3

. 

14  Rímska 

republik

a 

 

Kráľovská doba  analyzovať formu 

vlády v rímskej republike 

ako mestského štátu 

 analyzovať spôsob 

obživy a života v Ríme 

 dokumentovať 

expanziu mestského štátu 

a jeho premenu v ríšu 

 rozpoznať vnútorné 

dôsledky expanzie pre 

politickú premenu 

republiky na cisárstvo 

 rozpoznať príčiny 

budovania rímskej hranice 

pozdĺž stredného Dunaja 

 zostaviť stručný 

informačný materiál 

o živote v rímskych 

táboroch na našom území 

Multikultúr

na výchova 

– kultúrna 

rozmanitosť 

staroveku 

 

Osobný 

a sociálny 

rozvoj – 

jedinec 

v starovekej 

spoločnosti 

 

Environme

ntálna 

výchova 

 

Š

k

V

P 

 Etruskovia 

1

. 

 Rímska republika 

Š

k

V

P 

 Kartágo 

2

. 

 Kríza a pád republiky 

Š

k

V

P 

 Caesar 

3

. 

 Rímske cisárstvo 



Š

k

V

P 

  Pompeje Dopravná 

výchova – 

dopravné 

prostriedky 

v staroveku 

 

Rodinná 

výchova – 

rodinný 

život 

v staroveku 

Tvorba 

projektu 

a prezentačn

é zručnosti 

– staroveký 

Rím 

a Grécko 

ako zdroj 

inšpirácií 

1

. 

  Rozmach Rímskej ríše 

Š

k

V

P 

  Limes Romanus 

2

. 

  Kultúra Rímskej ríše 

Kresťanstvo 

v Rímskej ríši 

 rozpoznať dôležitosť 

gréckej a rímskej kultúry 

pre vytvorenie európskej 

kultúry 

 odhaliť príčiny 

prenasledovania kresťanov 

v Rímskej ríši 

 rozpoznať korene 

kresťanského náboženstva 

Š

k

V

P 

  Prenasledovanie 

kresťanov 

3

. 

  Opakovanie Zhrnutie učiva o starovekom 

Grécku a Ríme 

 

Š

k

V

P 

   Kvízy, tajničky  

1

. 
4 Obrazy 

stredov

ekého 

sveta 

 Rodové spoločenstvá 

 

 vysvetliť príčiny 

sťahovania národov na 

začiatku stredoveku 

 vysvetliť dopad 

sťahovania národov na 

pôvodné obyvateľstvo 

 vysvetliť pojem 

rodové spoločenstvo 

a príčiny jeho zániku 

Multikultúr

na výchova 

– kultúra 

rôznych 

kočovníkov 

Osobný 

a sociálny 

rozvoj – 

jedinec na 

začiatku 

stredveku 

Environme

ntálna 

výchova – 

dopad 

sťahovania 

národov na 

prírodu 

Dopravná 

výchova – 

spôsoby 

Š

k

V

P 

   Slovania 

2

. 

   Sťahovanie národov 

Š

k

V

P 

   Barbarské štáty 



prepravy 

ľudí 

v stredovek

u 

Rodinná 

výchova – 

rodinný 

život 

v stredovek

u 

3

. 

4 Obrazy 

stredov

ekého 

sveta 

Tri ríše 

raného 

stredove

ku 

Arabská a Franská ríša  zdôvodniť príčiny 

rozdelenia rímskej ríše 

 zovšeobecniť príčiny 

zániku západorímskej ríše 

 odhaliť ciele 

expanzívnej politiky 

Justiniána, Karola 

Veľkého a arabských 

kalifov 

 zhodnotiť kultúrny 

odkaz Byzantskej 

a Franskej ríše 

Mediálna 

výchova – 

filmy 

o stredovek

u – realita 

a fikcia 

 

Multikultúr

na výchova 

– kultúrna 

rozmanitosť 

stredoveku 

Š

k

V

P 

 Karol Veľký 

1

. 

   Byzantská ríša 

Š

k

V

P 

   Konštantinopol 

2

. 

14 Obrazy 

stredov

ekého 

sveta 

 Feudalizmus  odhaliť nový vzťah 

medzi ľuďmi vyšších 

spoločenských vrstiev 

formujúcej sa stredovekej 

spoločnosti za pomoci 

grafu 

Multikultúr

na výchova 

– kultúrna 

rozmanitosť 

stredoveku 

 

Osobný 

a sociálny 

rozvoj – 

jedinec 

v stredovek

u 

 

Environme

ntálna 

výchova – 

dopad 

pôsobenia 

človeka na 

prírodu 

 

Dopravná 

výchova – 

spôsoby 

prepravy 

Š

k

V

P 

 Rytier 

3

. 

 Šírenie kresťanstva  vysvetliť príčiny 

rýchleho šírenia 

kresťanstva na začiatku 

stredoveku 

 vysvetliť príčiny 

križiackych výprav 

 analyzovať 

duchovný život 

stredovekého človeka 

Š

k

V

P 

   Križiacke výpravy 

4

. 

  Každode

nný 

život 

 

 

Hrad, mesto, dedina  identifikovať spôsob 

života a obživy 

jednotlivých sociálnych 

vrstiev stredovekej 

spoločnosti 

 zdôvodniť príčiny 

oddelenia remeselníkov od 

roľníkov 

Š

k

V

P 

 Obchodné cesty 

1

. 

 Život v stredoveku 

Š

k

V

P 

   Projekt  Stredovek a hrad 



v stredovek

u  

 

Rodinná 

výchova – 

rodinný 

život 

v stredovek

u  

 

Tvorba 

projektu 

a prezentačn

é zručnosti 

– hrady na 

Slovensku 

2

. 

  Vzdelani

e 

Kláštor, pisár. 

Univerzity 

 zdôvodniť, prečo sa 

kláštory stali postupne 

hospodárskymi 

a kultúrnymi centrami 

 zhodnotiť význam 

stredovekých univerzít 

Environme

ntálna 

výchova – 

šírenie 

nových 

spôsobov 

obrábania 

pôdy  

 

Multikultúr

na výchova 

– šírenie 

vzdelanosti 

Š

k

V

P 

   Hrad  

3.   Stredoveké 

štáty 
Francúzsko 

v stredoveku 

 analyzovať politickú 

situáciu vo Francúzsku 

v stredoveku 

Mediálna 

výchova – 

filmy 

o stredovek

u – realita 

a fikcia 

Š

k

V

P 

   Jana z Arcu  

1.    Nemecko a Anglicko 

v stredoveku 

 vysvetliť vznik cisárstva 

a Sv. ríše rímskej 

nemeckého národa 

Mediálna 

výchova – 

filmy 



 vysvetliť útoky Vikingov 

na Anglicko 

 analyzovať Veľkú listinu 

slobôd z r. 1215 

o stredovek

u – realita 

a fikcia 

Š

k

V

P 

   Vikingovia  

2. 2 Opako

vanie  

Opakova

nie 

poznatko

v zo 6.tr. 

Zopakovanie 

poznatkov z učiva 

6.roč. 

Žiaci vedia zhodnotiť 

úroveň svojich 

nadobudnutých vedomostí 

a schopností. 

 

Š

k

V

P 

  Vedomo

stná 

súťaž 

 

 

Biológia 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP. 

Biológiu sme v 6. ročníku posilnili o 1 vyuč. hodinu oproti štátnemu vzdelávaciemu programu, 

teda týždenne sa budú vyučovať 2 hodiny. 

Pridaná 1 hodina v školskom vzdelávacom programe  sa využije na : 

 

a) zvýšenie kvality výkonu niektorých tém  - /žiak vie/   

 

Téma: Mikroorganizmy žijúce s človekom 

- uviesť  parazitické baktérie pre človeka, opísať využitie baktérií a kvasiniek   človekom 

 - zdôvodniť účinky parazitických baktérii pre človeka 

- navrhnúť riešenia prevencie pred chorobami spôsobenými parazitickými baktériami 

- uviesť podmienky výskytu plesní v domácnosti, uviesť príklad priemyselnej výroby s využívaním 

kvasinky 

 - zdôvodniť škodlivosť a príčiny premnoženia plesní v domácnosti 

 

Téma: Pestované ovocné stromy a kry 

- uviesť význam kríženia organizmov pre život 

- vie obhájiť význam kríženia organizmov pre človeka 

 

Téma: Blízki spoločníci človeka 

- uviesť význam zdomácňovania živočíchov pre človeka 

-  zhodnotiť klady a zápory domestifikácie živočíchov pre človeka 

 

Téma: Nežiaduci spoločníci človeka 

-  poznať zásady ochrany pred vnútornými parazitmi 

- navrhnúť postup prevencie pred vnútornými parazitmi 

 

Téma: Chovateľsky významné vtáky 



- vysvetliť na príklade sliepky a kohúta pohlavnú dvojtvarosť 

- vybrať niekoľko ďalších príkladov pohlavnej dvojtvarosti vtákov 

 

Téma: Chovateľsky významné cicavce 

- poznať tri druhy hospodárskych zvierat  

- diskutovať o dôsledkoch pridávania chemických prípravkov do potravy hospodár- 

skych zvierat 

Téma: Živočíchy v okolí ľudských sídiel 

- zostaviť jednoduchý potravový reťazec pre živočíchy žijúce v okolí ľudských sídiel 

- zostaviť niekoľko potravových reťazcov pre živočíchov žijúcich v okolí ľudských sídiel 

 - uviesť tri bezstavovce žijúce záhrade- vošky, mlynárik kapustový, obaľovač jablčný 

  -vysvetliť škodlivosť  ich premnoženia 

 

Téma: Nebunkové a jednoduché bunkové organizmy 

 - uviesť príklad nákazlivých ochorení 

- vyvodiť následky nedodržiavania prevencie  pred ochorením 

- vytvoriť plagát zásad prevencie pred nákazlivými ochoreniami/žltačke,chrípke/ 

 

Téma: Stavba tela kvitnúcich rastlín 

- určiť na ukážke časti stavby listu, uviesť význam prieduchov v pokožke listu 

- nájsť analógiu –list –prieduch -fotosyntéza                                                                             

- opísať na schéme opelenie kvetu, uviesť, kedy nastáva oplodnenie, význam kvetu 

- odhadnúť následky úbytku včiel –opeľovačov 

 

Téma: Iné huby a lišajníky                                                 

- opísať stavbu lišajníka 

- zdôvodniť tvrdenie, že lišajníky sú indikátormi znečisteného ovzdušia 

 

b) praktické aktivity, samostatné pozorovania  
 

- samostatne zvládnuť prácu s mikroskopom, lupou, spracovať zistenia. 

 - navrhnúť postup pozorovania konkrétnej prírodniny 

- naklíčiť semeno, pozorovať postupné klíčenie semena 

 - vyhodnotiť podmienky klíčenia rastlín 

 

  c) tvorbu a prezentáciu projektov 
 

Téma: Vnútorná stavba tela bezstavovcov -vnútorné parazity 



Vytvoriť projekt o cudzokrajných vnútorných parazitoch, ktoré sú hrozbou v niektorých 

častiach sveta 

- dlhodobé projekty –     Moje zvieratko  

                                        Vtáky v mojom okolí 

                                        Starostlivosť o vtáky v zime 

 

 d) terénne pozorovania vybraných lokalít, vychádzky – ľudské sídla 

 

 e) prácu s IKT – vyhľadávanie,  spracovanie informácií 

 f) opakovanie učiva- utvrdzovanie učiva – podľa aktuálnej potreby   

 

I. Charakteristika predmetu: 

                               Tento učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých 

organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov a ich vzťahov k prostrediu. Predmet je 

zameraný na chápanie živej prírody a neživej prírody ako celku. Vedie k schopnosti triediť 

informácie a poznatky, využívať ich v praktickom živote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah 

k prírode a jej ochrane. 

II. Ciele učebného predmetu: 

Poznať a chápať život v ekosystémoch 

Poznať väzby organizmov na ich životný priestor a ich vzájomné vzťahy 

Chápať základné biologické procesy vo väzbe na živé a neživé zložky prírody 

Viesť k schopnosti triediť informácie a osvojené poznatky a využívať ich v praktickom 

živote vnímať jedinečnosť prírodných zmien  a vedieť ich vysvetliť  na základe získaných   

vedomostí hľadať riešenia na otázky, hľadať informácie, svoje riešenia problémov 

interpretovať oceniť krásu prírody, naučiť sa ju vážiť si a chrániť naučiť sa orientovať 

v prírode, využívať jej dary a vedieť sa k nej správať a tvorivo a hravo prezentovať získané 

poznatky,  pripraviť projekt, vypracovať a odprezentovať ho. 

 

III. Obsah učiva: 

Poznávať živé organizmy a ich význam v prírode a pre život človeka 

Chápať ľudské obydlia ako životný priestor organizmov, poznať  ich typických predstaviteľov 

podľa vonkajších znakov, životných prejavov a potravových vzťahov, zásady prevencie a spôsob 

ochrany pred škodlivými druhmi 

Poznať základnú stavbu, funkcie a život buniek, jednobunkových a mnohobunkových organizmov 

Poznať základnú štruktúru života 



Poznať stavbu tela rastlín a húb 

Poznať stavbu tela bezstavovcov 

 

Tematické celky: 

1. Život s človekom a v ľudských sídlach 

2. Základná štruktúra života 

3. Živé organizmy a ich stavba 

4. Stavba tela rastlín a húb 

5. Stavba tela bezstavovcov 

6. Praktické aktivity 

IV. Výchovné a vzdelávacie ciele: 

Stanovené ciele chcem dosiahnuť rozvíjaním týchto kľúčových kompetencii žiakov: 

-   v oblasti komunikačných schopností 

              -identifikovať a správne používať základné pojmy, objektívne opísať, vysvetliť alebo 

zdôvodniť základné znaky biologických objektov a procesov / v zmysle obsahu učiva/ 

              - vecne správne sa vyjadrovať verbálne, písomne a graficky k danej učebnej téme 

             - vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje 

             - vedieť správne vyhľadať, triediť a spracovať dáta z rôznych zdrojov 

                 - zrozumiteľne vedieť spracovať formou správy, projektu a pod. a  prezentovať svoje 

poznatky 

 v oblasti identifikácie problémov a schopnosti ich riešiť 

                    -rozvíjať schopnosti pri riešení praktických úloh 

                   - riešiť úlohy zamerané na rozvoj porozumenia a aplikácie 

                   - využívať tvorivosť a nápaditosť, viesť deti k samostatnosti, k experimentu 

a správnemu odhadu 

 v oblasti sociálnych kompetencií 

                       - vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti 

                        - pracovať vo dvojiciach, v skupinách – vedieť spolupracovať, radiť si a pomáhať 

                       - vedieť kriticky hodnotiť  svoje výsledky alebo výsledky dvojice či skupiny 

                       -  kriticky hodnotiť vlastné výkony a pokroky či nedostatky v učení 

 

v oblasti získavania a rozvíjania manuálnych schopností 

- vedieť používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach 



- dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia 

- využívať učebné pomôcky 

- rozvíjať zručnosti pri práci s prírodninami 

- aplikovať teoretické poznatky v praxi 

 

V. Stratégia vyučovania: 

Metódy a formy práce: 

Motivačné metódy – rozprávanie, rozhovor, demonštrácia 

Expozičné metódy - rozprávanie, vysvetľovanie, rozhovor, demonštrácia, manipulácia 

s predmetmi, opis 

Problémové metódy – práca s knihou, textom, praktické úlohy 

Aktivizujúce a fixačné metódy –opakovanie, precvičovanie, diskusia, pozorovanie 

Iné metodické formy-  objasňovanie, beseda, inštruktáž, samostatné štúdium, písomné práce, 

projekty, práca s IKT 

Sociálne formy-  frontálne, individuálne, skupinové, práca vo dvojiciach 

Organizačné formy -  rôzne vyučovacie hodiny, projekty, vychádzky, exkurzie  

 

VI. Učebné zdroje: 

Zdrojom informácií pre žiakov je v prvom rade učiteľ, ktorý pri práci so žiakmi využije tieto 

nasledovné učebné zdroje: učebnicu Biológie pre 6.r., Pracovný zošit pre BiO 6.r.,odborné 

časopisy, modely a iné uč. pomôcky, učebnice prírodopisu 5.a 6.r.,rôzne encyklopédie, prírodný 

materiál, internet, prezentácie, filmy 

 

VII. Hodnotenie predmetu: 

- je súčasťou výchovno - vzdelávacieho procesu 

- bude v súlade s Metodickými pokynmi na hodnotenie a klasifikáciu žiaka ZŠ 

 

Kritéria na hodnotenie: 

- informatívna, korekčná a motivačná funkcia 

- pravidelnosť 

- využívať pozitívne slovné hodnotenie 

- rešpektovať individuálne osobitosti žiaka 

priebežné hodnotenie – prihliadať na momentálnu psychickú a fyzickú disponovanosť žiaka 

súhrnné hodnotenie – objektívne hodnotiť kvalitu  vedomostí, zručností a návykov žiaka 



verbálna forma kontroly 

písomná forma kontroly – testy po tematickom celku 

slovné hodnotenie – priebežne 

projekty – hodnotiť verbálne, grafické a komunikačné schopnosti dieťaťa 

 

VIII. Prierezové témy: 

 

Environmentálna výchova 

 

Cieľom tejto prierezovej témy je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že v oblasti vedomostí, 

zručností a schopností nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom 

a jeho životným prostredím na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi; poznať 

a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu v rôznych oblastiach 

sveta; pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo 

vzťahu k prostrediu; 

- rozvíjať si spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné pre každodenné konanie a postoje človeka k 

životnému prostrediu, 

- rozvíjať spoluprácu pri ochrane a tvorbe životného prostredia na miestnej, regionálnej a 

medzinárodnej úrovni, 

- pochopiť sociálne a kultúrne vplyvy, ktoré determinujú ľudské hodnoty a správanie, vedomie 

individuálnej zodpovednosti za vzťah človeka k prostrediu ako spotrebiteľa  výrobcu, 

- vedieť hodnotiť objektívnosť a závažnosť informácií o stave životného prostredia a komunikovať 

o nich, racionálne ich obhajovať a zdôvodňovať svoje názory a stanoviská, 

- využívať informačné a komunikačné technológie a prostriedky pri získavaní a spracúvaní 

informácií, ako aj pri prezentácii vlastnej práce. 

 

V oblasti postojov a hodnôt nadobudne schopnosť: 

- vnímať život ako najvyššiu hodnotu,  

- pochopiť význam udržateľného rozvoja ako pozitívnej perspektívy ďalšieho vývoja ľudskej 

spoločnosti, 

- posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu, 

- podporovať aktívny prístup k tvorbe a ochrane životného prostredia prostredníctvom praktickej 

výučby, 

- posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému štýlu a k vnímaniu estetických 

hodnôt prostredia, 



- schopnosť vnímať a citlivo pristupovať k prírode a prírodnému a kultúrnemu dedičstvu, 

- prehlbovať, rozvíjať a upevňovať hodnotový systém v prospech konania smerom k životnému 

prostrediu, 

- rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť. 

 

Ochrana života a zdravia 

 

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

ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných 

skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie. Zamerať sa na zvládnutie situácií vzniknutých 

vplyvom 

priemyselných a ekologických havárií, dopravnými nehodami, živelnými pohromami a prírodnými 

katastrofami. U žiakov by sa mal formovať vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, 

tiež zdravia a života iných ľudí. K tomu je potrebné poskytnúť žiakom teoretické vedomosti, 

praktické poznatky, pomôcť im osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane. Rozvinúť morálne 

vlastnosti žiakov, tvoriace základ vlasteneckého a národného cítenia.  

 

Tvorba projektov a prezentačné zručnosti 

 

Naučiť žiakov komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť 

problémy, pracovať v skupine, prezentovať výsledky svojej práce a prácu celej skupiny 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Rozvíjať ľudský potenciál žiakov, rozvíjať osobnostné a sociálne spôsobilosti, rozvíjať sebareflexiu, 

sebapoznávanie, sebadôveru – preberanie zodpovednosti za svoje konanie, naučiť deti uplatňovať si 

svoje práva ale rešpektovať pri tom práva ostatných, poznať aj svoje povinnosti, pestovať u žiakov 

spoluprácu s ostatnými, podporovať prevenciu socpatol. javov. 

 

 
 

                                  Predmety v 7. ročníku v ŠkVP 
 
 
 
 
 

Slovenský jazyk a literatúra 
 
 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 
 

Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra má v systéme školského vzdelávania 



centrálne postavenie, pretože vytvára predpoklady pre zvládnutie ostatných vyučovacích 

predmetov. 

 

Jazykové znalosti, štylistické, komunikatívne, čitateľské a literárne zručnosti sú 

súčasťou jazykovej kultúry a zároveň predstavujú základné znaky vyspelosti absolventa 

základného vzdelania. Žiaci teda nadobúdajú také schopnosti a zručnosti, aby sa dokázali 

orientovať v akejkoľvek komunikačnej situácii, aby sa vedeli vhodne vyjadrovať a aby svoje 

poznatky uplatňovali v praktickom živote. 

 

Na hodinách slovenského jazyka žiaci nadobúdajú schopnosti, vedomosti, zručnosti a 

kompetencie potrebné k osvojovaniu si spisovnej podoby slovenského jazyka. Sú vedení 

k presnému a logickému mysleniu, ktoré je základným predpokladom jasného, presného 

a zrozumiteľného vyjadrovania. Žiaci nadobúdajú zručnosti na základe vlastných 

schopností, napr. dokázať porovnávať javy, ich vzájomné podobnosti a odlišnosti, triediť 

ich podľa určitých hľadísk a napokon dospieť k ich zovšeobecneniu. Vhodnou 

motiváciou dokážu informácie získavať, poznávať a porovnávať. 

 

Ciele učebného predmetu 
 

Cieľom je, aby si žiaci uvedomovali jazykovú a kultúrnu pestrosť v rámci Európy a sveta, 

ale aj v rámci jednotlivých sociálnych prostredí. Cez pochopenie významu jazyka pre 

národnú kultúru by mali dospieť k chápaniu odlišností, tolerancii a orientácii v 

multikultúrnom prostredí. 

 
 

Kľúčové kompetencie 
 

V jazykovej zložke sa budú žiaci zdokonaľovať a upevňovať si nadobudnuté vedomosti: 

- v komunikačných zručnostiach: 

efektívne komunikovať s ohľadom na komunikačnú situáciu 

vedieť využívať vhodné jazykové prostriedky 

vyjadriť svoje myšlienky s rôznym cieľom pre špecifické publikum, 

-v tvorivých zručnostiach: 

samostatne sformulovať súvislý usporiadaný text na danú tému  

organizovať text z hľadiska kompozície 

 

 



-v lexikálnej rovine jazyka: 

rozlišovať slová s ohľadom na ich dobový výskyt  
porozumieť významu frekventovaných cudzích slov 
 
 

-v morfologickej rovine jazyka: 
 

fixovať poznatky o jednotlivých slovných druhoch a ich gramatických kategóriách 
 
Vo vyučovacom predmete slovenský jazyk a literatúra sa v ŠkVP  zvyšuje časová dotácia   

o 1 hodinu, t.j. na 5 vyučovacích hodín týždenne, spolu 165 hodín. Táto hodina sa využije na 

zvýšenie kvality výkonu  jazykovej aj literárnej zložky.  

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP. 

V jazykovej zložke posilníme v oblasti: 

    Čítania s porozumením  /žiak vie/ 

správne vyslovovať slabiky de, te, ne, le, di, ti, ni, li v slovách cudzieho pôvodu 

- overiť si význam slova pomocou vhodného slovníka 

- rozoznať a pomenovať časti vonkajšej a vnútornej kompozície umeleckého textu 

- rozlíšiť a určiť gram. kategórie pomnožných podst. mien 

- určiť syntaktické zloženie viet 

-  určiť vetu podľa obsahu, zloženia a členenia 

 

Písania  /žiak vie/ 

- vytvoriť slávnostný príhovor 

- vytvoriť umelecký opis a určiť rozdiely medzi umeleckým opisom a opisom pracovného 

postupu 

Hovorenia  /žiak vie/ 

- sformulovať vlastný názor a pomocou argumentov ho obhájiť 

- zvoliť vhodný spoločenský tón komunikácie v súlade s jej cieľom a prostredím 

- analyzovať a zhodnotiť kvalitu ústneho prejavu svojho a svojich spolužiakov 

- rešpektovať jazykové pravidlá (používanie spisovných, slangových, nárečových, zastaraných 

výrazov) 

V literárnej zložke /žiak vie/: 

- orientovať sa v školskej a miestnej knižnici 

- vytvoriť kratší prozaický útvar 

- sformulovať vlastné hodnotenie diela 

- vyjadriť svoj emocionálny zážitok z textu piesne 

- vytvoriť projekt o svojom obľúbenom spevákovi/ textárovi, knihe a odprezentovať ho  

   

 



  

 

Profil absolventa – slovenský jazyk 
 

Žiak 
 

ovláda zvukovú rovinu jazyka ako kontinuálne nadväzovanie na vedomosti z V. a VI. 

ročníka, prozodické vlastnosti reči, prízvuk a melódia 

ovláda hlavné pojmy z rétoriky a vie ich využívať v komunikačných situáciách – 

artikulácia, sila hlasu, mimika, gestikulácia, postoj 

ovláda členenie slovnej zásoby, pozná historickú lexiku a význam frekventovaných 

cudzích slov, ich pravopis 

vie pracovať s jazykovými slovníkmi, encyklopédiami, využíva pri práci PC ( textový 

dokument, práca s internetom, prezentačné zručnosti) 

vie spracovať a prezentovať projekt na zadanú tému 
 

ovláda základné princípy tvorenia slov – odvodzovanie, skladanie, skracovanie slov 
 

ovláda podstatné ( pomnožné ) mená, prídavné mená – akostné, vzťahové a 

privlastňovacie, slovesá : určovanie GK, slovesný vid, delenie slovies, využitie slovies v texte 

dokáže rozlíšiť všetky slovné druhy 
 

ovláda pravopis základných, radových a násobných čísloviek, prídavných mien, 

prísloviek 

ovláda a aplikuje interpunkciu čiarky – viacnásobný vetný člen, priama reč 
 

ovláda tému skladba – základné vetné členy, prisudzovací sklad, členitosť viet, 

jednočlenné a dvojčlenné vety, vetný základ 

dokáže rozlíšiť všetky typy opisu a napísať text, ktorý zodpovedá dynamickému a 

umeleckému opisu, dokáže napísať charakteristiku osoby 

pozná a vhodne aplikuje zásady komunikácie, dokáže komunikovať vecne, efektívne a 

asertívne, vie argumentovať 

vie vytvoriť a prezentovať príhovor 
 

ovláda základné literárne termíny, pod vedením vyučujúceho ich aplikuje pri analýze a 

interpretácii textu 

číta text s porozumením, pri jeho analýze vie pod vedením vyučujúceho aplikovať všetky 

získané vedomosti 

Hodnotenie predmetu 
 
Predmet slovenský jazyk a literatúra bude hodnotený ústnou aj písomnou formou. Pri 

ústnej forme kontroly úrovne osvojenia poznatkov bude uprednostňované 



prezentovanie poznatkov žiakmi na základe dobrovoľnej odpovede žiaka, alebo určenia 

konkrétneho žiaka učiteľom. Bude sa zisťovať a hodnotiť najmä osvojenie základných 

poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu. Písomnou formou 

bude kontrolované a hodnotené osvojenie si základných poznatkov prostredníctvom 

písomky alebo didaktického testu na konci tematického celku. Zručnosti pri praktických 

aktivitách budú hodnotené slovne so stručným komentárom k výkonu žiaka. 

Samostatná práca žiakov a schopnosti práce s textom budú hodnotené priebežne 

verbálnou formou. Úroveň kombinovaných verbálnych, písomných, grafických 

prejavov a komunikatívnych zručností bude kontrolovaná a hodnotená prostredníctvom 

prezentácie projektov podľa kritérií na základe dohody učiteľa so žiakmi. 

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov bude poskytnúť žiakovi a jeho 

rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, 

kde má rezervy, aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia bude tiež povzbudenie do ďalšej 

práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Hodnotené bude aj prepojenie 

vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. 

 



Ruský jazyk 
 

Ciele 

a/ Žiaci si budú ďalej rozvíjať rečové zručnosti a osvojovať si jazykové prostriedky, témy, 

situácie a funkcie. Dôraz sa kladie na rozvíjanie posluchu, ústneho prejavu, nácviku čítania a 

písania. 
 

b/ Žiaci získavajú jasnejšiu predstavu o charaktere ruského jazyka, osvojujú si ďalšie poznatky z 

reálií. Využívajú pritom vedomosti a zručnosti osvojené v iných vyučovacích predmetoch. 
 

c/ Na základe textov zodpovedajúcich veku a záujmom žiakov pôsobiť v duchu porozumenia, 

znášanlivosti a priateľstva medzi národmi. 
 

Špecifikácia obsahu 
 

I. Rečové zručnosti 
 

1. Posluch 
 

Žiaci si upevňujú rozlišovanie základných melodických celkov a fonologických protikladov -

spájanie zvukovej stránky so stránkou významovou. 

 

Žiaci sa naučia rozumieť súvislým prejavom učiteľa alebo hovoriacich, pre ktorých je ruský 

jazyk materinským jazykom (v rozsahu známeho jazykového materiálu a včítane audio 

nahrávky), v rámci známych tém i s malým počtom neznámych slov, ktorých význam možno 

odhadnúť z kontextu. 

 

2. Ústny prejav 

Žiaci sa naučia: 

- odpovedať na otázky a tvoriť otázky, k textu a k situácii, 
 

- reprodukovať obsah prebraného textu na základe otázok, ale aj samostatne, 
 

- viesť krátke rozhovory na bežné témy a v rozsahu prebraného učiva, vedieť začať 

a udržiavať rozhovor, 

- vedieť foneticky správne a výrazne recitovať dve básne a vedieť spievať dve piesne, 

- situačné hry. 

 

3. Čítanie 
 

Žiaci sa naučia: 
 

- čítať nahlas a foneticky správne texty so známym jazykovým materiálom, 
 

- čítať potichu a obrysovým porozumením texty určené na syntetické čítanie z učebnice so 

známym jazykovým materiálom a učiť sa vystihnúť hlavné myšlienky alebo informácie textu. 



- čítať texty s neznámou lexikou, ktorej význam treba vyhľadať v abecednom prekladovom 

slovníku. 

4. Písomný prejav 
 

Žiaci si budú upevňovať správne návyky písania azbukou s osobitným zreteľom na spájanie 

písmen. 

Žiaci si budú upevňovať pravopisné návyky v rozsahu prebraného jazykového materiálu. 

Žiaci sa naučia: 
 

- písomne zaznamenať text aj podľa diktátu (pravopis), 

- písomne obmieňať prebrané vety z textu, 

- písomne odpovedať na otázky a tvoriť otázky, 
 

- napísať krátky pozdrav, blahoželanie k sviatkom, 
 

- písať adresy na listy do Ruska, - projektová práca: režim dňa školáka. 
 

4. Písomný prejav 
 

Žiaci si budú upevňovať správne návyky písania azbukou s osobitným zreteľom na spájanie 

písmen. 
 

Žiaci si budú upevňovať pravopisné návyky v rozsahu prebraného jazykového materiálu. 
 

Žiaci sa naučia: 
 

- písomne zaznamenať text aj podľa diktátu (pravopis), 

- písomne obmieňať prebrané vety z textu, 

- písomne odpovedať na otázky a tvoriť otázky, 
 

- napísať krátky pozdrav, blahoželanie k sviatkom, 
 

- písať adresy na listy do Ruska, - projektová práca: režim dňa školáka. 

 

II. Jazykové prostriedky 

1. Výslovnosť 
 

Upevniť si návyky správnej výslovnosti a intonácie osvojené v 5. ročníku. 
 
Osvojiť si: 
 

- správnu výslovnosť novej slovnej zásoby, 

- intonáciu opytovacích viet a zvolacej vety, 

- pohyblivý prízvuk vo frekventovaných podstatných menách a v tvaroch prítomného času 

slovies so zmenou kmeňovej spoluhlásky. 

- pomocou slovníka určovať prízvuk vo všetkých tvaroch podstatných mien a slovies, 

 

2. Slovná zásoba 

Upevniť poznatky zo 6. ročníka. 
 

Osvojiť si ďalších 450 lexikálnych jednotiek, z toho asi 150 receptívne. 
 



Naučiť sa používať: 
 

- základné číslovky 100 - 1000, 

- slovesá pohybu, 

- slovesá, 
 

Osvojiť si lexikálne prostriedky (väzby) na vyjadrenie: 

- pozdravu 

návrhu na zoznámenie 
 

- poďakovanie a reakcie na 

poďakovanie - návrh k činnosti 

- požiadania, 

prosby - 

blahoželania 

- ospravedlnenia 
 

- zdravotného stavu a 

pocitov - replík pri 

nákupoch 

- Vn modality v prítomnom čase. 
 
 

3. Gramatika 
 

Vedieť pracovať s jednoduchými gramatickými tabuľkami (skloňovanie podstatných mien, 

časovanie slovies atď.). 
 
 

T v a r o s l o v i e 
 

Podstatné mená 
 

Naučiť sa používať: 
 

genitív vo väzbách vyjadrujúcich: 

-zápor 

-množstvo, 
 

-privlastňovanie a pomenovanie  

-  miestne údaje s predložkami 

Osvojiť si skloňovanie podstatných mien , používanie nesklonných podstatných mien. 
 

Zámená 
 

Osvojiť si lexikálne tvary osobných zámen vo všetkých pádoch a skloňovanie opytovacích 

zámen. 
 

Číslovky 
 

Vedieť - počítať do 1000, 
 

- čítať číslovky v dátume. 

 



 

-osvojiť si väzby základných čísloviek s počítaným predmetom 
 

Slovesá 
 

Vedieť tvoriť a používať: 
 

- tvary slovies 
 

- tvary zvratných slovies vo všetkých časoch, 

- tvary slovesa v minulom čase, 
- vykanie v ruštine. 
 
 

Predložky 
 

Osvojiť si používanie predložiek a vo významoch a väzbách uvedených v predchádzajúcich 

častiach. 
 

Spojky 
 

Používať spojky po, a, vo vetách. 
 

Častice 
 

Na vyjadrenie priestorových vzťahov 
 

Skladba 
 

Osvojiť si syntaktické štruktúry s podstatnými menami a zámenami vo všetkých pádoch uvedené 

v predchádzajúcich oddieloch osnov. 
 

4. Grafika a pravopis 
 

- Upevniť si grafické a pravopisné návyky z 5. ročníka. 
 

- Osvojiť si písanie v slovesných tvaroch. - Názov príslušníkov národov a obyvateľských 

mien 

- Osvojiť si písanie čiarky za oslovením, pred a za slovom, bodky, otáznik a výkričník 

za vetou. 

III. Informácie z reálií 
 

Žiaci získajú zaujímavé poznatky o Moskve, o Sankt Peterburgu ruskej prírode, o ruskej vede a 

technike, oboznámia sa s tvorbou niektorých ruských spisovateľov, ktorí píšu pre deti (N. Nosov, 

A. Barto a ďalší) a naučia sa písať adresu na list do Ruska. 

 
 



Dejepis 
 
Časový rozsah 

výučby 

1 hodina týždenne, 33 hodín ročne – ŠVP 

1 hodina týždenne, 33 hodín ročne – ŠkVP 

spolu 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne 

 
Charakteristika predmetu 

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

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

z významných prostriedkov procesu humanizácie žiakov. Pomocou vyučovania dejepisu sa žiaci 

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

ľudí a tiež prostredníctvom pohľadov na dôležité formy života spoločnosti v jednotlivých 

historických obdobiach. Postupne si osvojujú kultúru spoločenskej komunikácie a  demokratické 

spôsoby svojho konania.  

Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia žiaka a uchovanie 

kontinuity historickej pamäti v zmysle odovzdávania historickej skúsenosti či už 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 môžeme nájsť 

z väčšej časti korene súčasných spoločenských javov i problémov.  

Vyučovanie dejepisu vedie žiakov 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 dôležitosť pripisuje aj 

demokratickým hodnotám európskej civilizácie.  

  

Ciele predmetu 

            Za základnú cieľovú kategóriu výučby dejepisu považujeme tvorbu študijných 

predmetových, medzipredmetových kompetencií – spôsobilostí, schopností využívať kvalitu 

získaných znalostí v rôznych poznávacích i praktických situáciách, ktoré umožnia žiakom, 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 považuje za integrálnu súčasť didaktického systému  

výučby dejepisu i dejepisných učebníc na základných školách. 

 Závažným predpokladom rozvíjania a uplatňovania uvedených cieľových kategórií je 

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

podobe prevažne 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 spolužiakmi v kooperatívnom učení. 

Základné predmetové  kompetencie (spôsobilosti)  

Žiaci 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 

- využívať medzníky ako prostriedok orientácie v minulosti 

 

 s historickým priestorom 

- rozlišovať miestny, regionálny, národný, globálny historický priestor  

- zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti priestorovo 

- rozpoznať podmienenosť medzi historickým priestorom a spôsobom života a obživy 

človeka, spoločnosti 

 

 s historickými faktami, udalosťami, javmi a procesmi a ich hodnotiacim posudzovaním 

- vymedziť jednotlivú historickú udalosť, jav, proces, osobnosť 

- popísať jednotlivé historické udalosti, javy, procesy, osobnosti na základe určujúcich 

znakov 

- rekonštruovať konanie a postoje ľudí v minulosti 

- skúmať konanie ľudí v daných podmienkach a vysvetľovať ho 

- určiť príčiny jednotlivých historických udalostí, javov, procesov 

- vymedziť dôsledky jednotlivých historických udalostí, javov, procesov 



- rozpoznať charakteristické znaky jednotlivých historických období 

- rozpoznať základné faktory, ktoré ovplyvňovali historický vývoj 

 

Žiaci  získajú základné informácie ako:  

 vyhľadávať relevantné informácie 

- 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 

 

 využívať 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 požiadavkách v jednotlivých tematických celkoch učebného obsahu v 

podobe systematizovaného výkonového štandardu. 

 

Výchovné a vzdelávacie stratégie 

Dejepisné vyučovanie na základnej škole vychádza z tendencie umožniť žiakom získať 

kompetencie, ktoré im vytvoria podmienky na aktívny prístup k pátraniu a skúmaniu minulosti.  



Získané spôsobilosti umožnia žiakom vyhľadávať a pátrať, pýtať sa na jednotlivé historické javy a 

procesy a tým spôsobom nepristupovať k histórii len ako k uzavretej minulosti.  

V procese rozvíjania špecifických predmetových cieľov žiakov najvýznamnejším faktorom  je učiteľ. Od 

toho ako vyučuje dejepis a ako vníma svoju úlohu na vyučovacej hodine závisí aj kvalita rozvíjania 

uvedených cieľov. Poslaním učiteľa dejepisu je prekonať transmisívnu výučbu, ktorej podstatou je 

odovzdávanie poznatkov prevažne vysvetľujúcimi metódami. Učiteľ je ten, ktorý má na hodinách dejepisu  

aplikovať postupy a metódy, ktoré kladú dôraz na aktívny prístup žiakov v procese hľadania, objavovania 

a vytvárania poznatkov z uplynulých období. Je to proces v ktorom sa má uplatniť žiakova vlastná činnosť, 

ktorá môže byť individuálna alebo kolektívna ( kooperatívna ) a ktorá v súlade so skúsenosťami a pod 

vedením učiteľa žiakom umožní získanie nových poznatkov ale zároveň aj radosť z procesu poznávania. Má 

vytvárať možnosti na prácu v malých vzájomne prepojených skupinách ako aj priestor na diskusiu v rámci 

celej triedy. Učiteľ je ten subjekt vo vyučovaní, ktorý musí zabezpečiť historický materiál a doniesť ho na 

hodinu dejepisu,  umožniť žiakom prístup k rôznym dôkazovým materiálom  alebo informovať žiakov o tom, 

kde priliehavý historický materiál je možné nájsť. 

 Okrem učebníc významným prostriedkom na realizáciu vyučovania dejepisu je súbor primeraných 

školských historických prameňov, historické mapy ako aj iné názorné učebné prostriedky ( 

vystrihnuté články z novín a časopisov, karikatúry, grafy a pod ). 

Moderne vyučovať dejepis nie je možné bez používania počítača a internetu. Z internetu žiaci môžu 

získať rôzne informácie z dejepisnou problematikou. V tomto procese je veľmi významná úloha 

učiteľa, ktorý by mal byť skôr príjemným radcom a usmerňovateľom než prísnym a neoblomným  

„staromódnym“ učiteľom.   

Za zmysluplné a efektívne vyučovanie dejepisu považujeme také vyučovanie, ktoré zabezpečí:  

 chronologické preberanie učiva  

 synchrónne vyučovanie svetových a národných dejín 

 adekvátny dôraz na národné dejiny  

 návštevu múzeí, galérií a realizáciu primeraných exkurzií  

 vyučovanie regionálnych dejín. 

 

Vo vyučovaní dejepisu využívať poznatky, ktoré žiaci získajú z vyučovacích predmetov vlastiveda, 

geografia, občiansky výchova, slovenský jazyk a využívať aj prierezové témy.  

Stratégie vyučovania 

 

Vo výchovno-vzdelávacom procese používať individuálnu aj skupinovú prácu žiakov zvlášť 

pri tvorbe a realizácii projektov.  



Odporúčané metodické formy a metódy:  práca s učebnicou, práca s dejepisnou mapou 

a atlasom, analytické čítanie, riadený rozhovor, dialóg, diskusia, problémová metóda, 

videoprojekcia, integrované tematické vyučovanie, brainstorming, situačné a inscenačné metódy, 

rolové hry, dramatizácia, práca s historickým prameňmi, práca s hmotnými prameňmi a ukážkami 

a i. 

Učebné zdroje 

Lukačka J. a kol..: Dejepis pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným 

štúdiom. SPN, Bratislava, 2011. 

Bartl J. a kol.: Dejepis pre 1. ročník gymnázií, SPN, 2002. 

Dejepisná čítanka č. 2. Orbis Picstus  2006. 

Dejepisný atlas : Gurňák, D. : Štáty v premenách storočí. 

Kučera M.: Slovensko v dobách stredovekých 

Internetové zdroje, historické časopisy – Historické revue, mapy 

Hodnotenie predmetu 

 

Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách v každom vzdelávacom výstupe. Cieľom 

hodnotenia je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú 

problematiku, v čom má nedostatky a aké pokroky naopak dosiahol. Súčasťou hodnotenia je tiež 

povzbudenie do ďalšej práce. 

Použité budú adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia. Hodnotiť sa budú ústne odpovede, 

písomné práce po jednotlivých tematických celkoch, 2 projekty a prístup žiaka k vyučovaciemu 

predmetu (2x počas školského roka). Pod prístupom žiaka k vyučovaciemu predmetu rozumieme: 

nosenie a úpravu pomôcok, vypracovanie domácich úloh a cvičení, aktivitu na hodinách. 

Cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami.  

Prierezové témy: 

V  7.  ročníku budú obsiahnuté tieto prierezové témy:   

 Osobnostný a sociálny rozvoj 

 Environmentálna výchova 

 Multikultúrna výchova 

 Ochrana života a zdravia 

 Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

 Mediálna výchova 

 Dopravná výchova 

 Finančná gramotnosť 



 

Medzipredmetové vzťahy 

     Na hodine dejepisu možno využiť poznatky aj z iných predmetov najmä :  

 občianskej výchovy 

 zemepisu 

 slovenského jazyka a literatúry 

 

Metódy a formy práce 

 motivačné rozprávanie (citové približovanie obsahu učenia),  

 motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov), 

 motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému),  

 motivačnú demonštráciu ( vzbudenie záujmu pomocou ukážky). 

 

Pri vytváraní nových poznatkov a zručností využijeme  expozičné metódy: 

 rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), 

 vysvetľovanie (logické systematické sprostredkovanie učiva), 

 rozhovor (verbálna komunikácia formou otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov, otázok na 

pozorovanie, posúdenie situácie, hodnotenie javov, rozhodovanie), 

 beseda (riešenie aktuálnych otázok celým kolektívom), 

 demonštračná metóda pozorovanie. 

Pre posilnenie rozvoja logického a kritického myslenia budeme využívať  problémové metódy, ku 

ktorým patrí heuristická metóda (učenie sa riešením problémov založenom na vymedzení a 

rozbore problému, tvorbe a výbere možných riešení a vlastnom riešení) a projektová metóda. 

Pre realizáciu cieľov využijeme praktické aktivity (samostatná činnosť na základe inštruktáže). 

Zvýšime dôraz na prácu s knihou a textom (čítanie s porozumením, spracovanie textových 

informácií, učenie sa z textu, orientácia v štruktúre textu, vyhľadávanie, triedenie, využívanie 

podstatných informácií), samostatné učenie prostredníctvom informačnej a komunikačnej 

techniky a experimentovanie (samostatné hľadanie, skúšanie, objavovanie). 

Z aktivizujúcich metód budeme využívať diskusiu (vzájomná výmena názorov, uvádzanie 

argumentov, zdôvodňovaní za účelom riešenia daného problému), didaktické hry, kooperatívne 

vyučovanie. 

Fixačné metódy , ktoré budeme využívať sú: Metóda opakovania a precvičovania, (ústne a 

písomné opakovanie, opakovanie s využitím učebnice a inej literatúry, domáce úlohy). 

Z organizačných foriem uplatňujeme vyučovaciu hodinu (základného, motivačného, expozičného, 

fixačného, aplikačného, diagnostického typu), terénne pozorovania, praktické aktivity 

a exkurzie.  



Obsah predmetu 

Školský vzdelávací program z dejepisu je dopracovaný na základe Štátneho vzdelávacieho 

programu na počet hodín 66. ( ŠVP 33h + ŠkVP 33h ) . 

 Zvýšenie časovej dotácie v rámci disponibilných hodín je určených na doplnenie vzdelávacieho 

štandardu po obsahovej a výkonovej stránke, čím sa zvýši kvalita vzdelávania. 

 

ho

di

na 

Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard Prierez

ové 

témy a 

medzip

redmet

ové 

vzťahy 

Metódy a formy 

  Téma Pojmy    

1.  Úvodná 

hodina 

 Organizačné pokyny. 

Oboznámiť žiakov s 

učivom 7. ročnika 

  Riadený 

rozhovor 

2.  Opakovanie 

učiva zo 6. 

ročníka-

pravek, 

starovek 

 Systematizovať 

nadobudnuté 

poznatky o praveku a 

staroveku 

  Frontálne 

opakovanie 

 sebahodnote

nie 

 

3.  Opakovanie 

učiva zo 6. 

ročnika-

stredovek 

feudo 

léno, 

vazal 

lénny 

vzťah 

feudál, 

poddaný 

renta 

Aktivizovať 

nadobudnuté 

poznatky o fungovaní 

stredoveku 

  Práca s 

mapou 

 Ústne 

skúšanie 

 

4. Predkovia 

Slovákov 

v 

Karpatske

j kotline 

12h 

Veľké 

sťahovanie 

národov 

migrácia 

teória o 

pravlasti 

Húni 

Slovania 

Slováci,Č

esi, 

Poliaci.....

. 

Žiak: 

- vie uviesť dôvody 

sťahovania  

-vie vymenovať 

západných, južných 

a východných 

Slovanov 

 

Geogra

fia 
 práca s 

mapou 

 individuálne 

skúšanie 

                                                           



ho

di

na 

Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard Prierez

ové 

témy a 

medzip

redmet

ové 

vzťahy 

Metódy a formy 

5.  Po stopách 

slovanských 

predkov 

roľníctvo, 

žarnov,  

brtník 

 Žiak :                          

-vie opísať Slovanov 

a spôsob obživy, 

obydlia,  

 

Prírodo

pis 
 Výklad 

 práca s 

historickým

i prameňmi 

                                                

6.  Život 

Slovanov 

rod, 

starešina 

náboženst

vo, Perún, 

Morena 

krpce, 

kapce 

 

Žiak: 

- vie opísať zloženie 

spoločnosti 

- pozná význam 

mnohobožstva v 

zivote Slovanov 

 

Enviro

mentál

na  

výchov

a 

 Výklad 

 Individuáln

a práca s 

historickým

i prameňmi 

 brainstormi

ng 

 

1.  Samova ríša Avari, 

Samo, 

kmeňový 

zväz 

Dagobert 

Fredegaro

va kronika 

Žiak: 

 -je schopný uviesť 

príčiny vzniku 

Samovej ríše 

a zdôvodniť jej 

význam 

-dokáže vysvetliť 

vzťahy medzi 

Slovanmi a Avarmi 

Geogra

fia 

OBN 

 Motivačné 

rozprávanie 

 diskusia 

 

2.  Vznik 

Veľkej 

Moravy 

hradiská, 

kniežatstv

á, 

Pribina, 

Mojmír 

Nitrava 

Žiak: 

- opísať vznik 

Nitrianskeho 

kniežactva 

-vie opísať vznik 

a formovanie Veľkej 

Moravy,  

- vie opísať osobnosti 

Pribinu a Mojmíra  

Geogra

fia 
 Motivačné 

rozprávanie 

 Výklad 

 Práca s 

mapou 

 

3. 

 

 

 Solúnski 

bratia 

Rastiskav 

Michal 

III. 

Solún, 

právo, 

filozofia 

Žiak: 

- vie základné 

informácie o živote 

solúnskych bratov 

SJL 

NAV 
 práca s 

historickým

i prameňmi 

  

 



ho

di

na 

Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard Prierez

ové 

témy a 

medzip

redmet

ové 

vzťahy 

Metódy a formy 

 Revikvie 

liturgia 

- vie zhodnotiť 

význam Rastislava  

v boji o cirkevnú 

nezávislosť 

 

4.  Konštantín a 

Metod 

kresťansk

á misia, 

hlaholika, 

Proglas 

Súdny 

zákonník 

pre ľud 

Žiak. 

-  vie zhodnotiť 

prínos Cyrila 

a Metoda pre rozvoj 

našej kultúry, 

štátnosti a šírenia 

kresťanstva u nás 

NAV 

SJL 
 Skupinové 

vyučovanie 

 Práca s 

historickým

i prameňmi 

 

5.  Ríša 

Svätoplukov

a 

Svätopluk 

Gorazd 

Wiching 

kroniky 

 

Žiak. 

- vie opísať 

Veľkomoravskú ríšu 

počas panovania 

Rastislava 

a Svätopluka a 

porovnať ich vládu 

- ukázať na mape 

rozmach 

Veľkomoravskej ríše 

SJL 

 
 Vysvetľova

nie 

učiteľom 

 práca s 

mapami – 

skupinová, 

individuálna 

 

6.  Rozvadení 

bratia 

Maďari, 

Frankovia 

Mojmír II. 

Brezalaus

purch 

Žiak: 

- vie opísať situáciu 

vlády po 

Svätoplukovej smrti, 

útok zo strany 

šľachty a Maďarov, 

Frankov... 

 

VYV  Práca v 

skupinách s 

historickým 

textom 

 práca s 

mapou 



ho

di

na 

Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard Prierez

ové 

témy a 

medzip

redmet

ové 

vzťahy 

Metódy a formy 

7.  Kultúra 

a vzdelanosť 

na Veľkej 

Morave 

hlaholika, 

cyrilika,Pr

oglas, 

slovanské 

učilište 

hradiská  

archeologi

cké nálezy 

povesti 

Žiak. 

- vie opísať kultúru 

Veľkomoravskej ríše 

a pozná najstaršie v 

origináli zachované 

listiny na Slovensku 

-pozná zbraň 

a výstroj vojakov 

z obdobia VM 

- vie úkázať na mape 

významné slovanské 

hradiská 

- si vie uctiť 

veľkomoravskú 

tradíciu 

Geogra

fia 

 

 Riadený 

rozhovor 

 Samostatná 

práca 

 Práca s 

mapou 

 

 

 

 

8.  Opakovanie 

1. 

tematického 

celku 

 Žiak. 

- žiak vie zhrnúť 

nadobudnuté 

poznatky 

o Slovákoch 

v Karpatskej kotline 

o Samovej ríši 

a Veľkomoravskej 

ríši   

Geogra

fia 

Prírodo

pis 

OBN 

 Súhrnné 

opakovanie 

 využitie 

skupinovéh

o riešenia 

úloh 

 

 

 

1.  Tvorba 

projektu - 

Osobnosť 

VM 

 Žiak. 

- vie 

samostatne  využívať 

vedomosti získané na 

predchádzajúcich 

hodinách pri tvorbe 

projektu 

VYV 

Tvorb

a 

projek

tu a 

prezen

tačné 

zručno

sti  

 

 prezentácia 

projektu 

 výstava 

2. Slováci v 

Uhorskom 

kráľovstv

e 

Starí 

Maďari 

prichádzajú 

kočovníci 

Arpád 

Zadunajsk

o 

Žiak. 

- žiak má osvojené 

základné poznatky 

o vzniku a formovaní 

OBN  výklad 

 práca s 

historickou 

mapou 



ho

di

na 

Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard Prierez

ové 

témy a 

medzip

redmet

ové 

vzťahy 

Metódy a formy 

17h Lech 

Oto I. 

Uhorského 

kráľovstva 

3.  Kráľovstvo 

svätého 

Štefana 

Gejza 

Štefan I. 

Hunt a 

Poznan 

dynastia 

pohanstvo 

kresťanstv

o 

Žiak. 

- vie zhodnotiť vládu 

Štefana I. 

- úlohu kresťanstva 

pri formovaní 

štátu 

SJL 

 
 Vysvetľova

nie 

učiteľom 

 práca s 

mapami – 

skupinová, 

individuálna 

 

4.  Začlenenie 

Slovenska do 

Uhorského 

štátu 

pohraničn

é 

vojvodstv

o 

legendy o 

sv. 

Svoradovi  

a 

Benediktk

ovi 

kláštory 

Žiak. 

-vie zhodnotiť prínos 

Slovákov pri vzniku 

Uhorského 

kráľovstva 

- postavenie Nitry v 

Uhorsku 

VYV 

Multik

ultúrn

a 

výchov

a 

 Práca v 

skupinách s 

historickým 

textom 

 práca s 

mapou 

5.  Hradiská 

a hrady 

hradisko 

hrad 

župan 

Žiak. 

- žiak rozozná rozdiel 

medzi hradom 

a hradiskom, vie 

popísať život 

v hradisku a dôvody 

prestavby hradov 

z drevených na 

kamenné 

- žiak vie vymenovať 

najdôležitejšie hrady 

na území Slovenska 

Fyzika 

Geogra

fia 

 

 Riadený 

rozhovor 

 Samostatná 

práca 

6. 

 

 

 

 

 Tatári idú... 

 

Ondrej II. 

Zlatá bula 

Džingisch

án 

 

Žiak. 

- žiak pozná príčiny 

a dôsledky príchodu 

Tatárov na naše 

územie a vie 

Geogra

fia 

 

 

 

 skupinová 

práca  

 Súhrnné 

opakovanie 

        



ho

di

na 

Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard Prierez

ové 

témy a 

medzip

redmet

ové 

vzťahy 

Metódy a formy 

 

7. 

 

 

 

 

Vojny ničia 

krajinu 

 

 

Kumáni-

Plavci 

Belo IV. 

privilégiá 

Trnava 

 

analyzovať Zlatú 

bulu  

Ondreja II. 

 

Žiak. 

- vysvetlí prečo 

dochádza v Uhorsku 

k neustálym bojom 

medzi panovníkmi o 

trón 

- význam vlády Belu 

IV. 

- dôvody vzniku 

prvých miest 

 

 

Enviro

mentál

na 

výchov

a 

 

 

       .    
vysvetľovanie 

  

                   

       

1.  Králi sa 

striedajú 

a veľmoži 

bohatnú – 

Ondrej 

III. 

Žiak. 

- vie popísať  vládu 

Ondreja III. a 

význam jeho 

privilégia Bratislave  

OBN 

Region

álna 

výchov

a 

 Dialóg 

 rozhovor 

2.  Pán Váhu a 

Tatier 

palatín 

taverník 

Omodejov

ci 

Žiak. 

-  vie  porovnať vládu 

Ondreja III. a Matúša 

Čáka Trenčianskeho 

  Opis 

udalostí 

 Vysvetľova

nie 

 Práca s 

historickým 

prameňom 

3.  Anjouovci na 

uhorskom 

tróne 

Anjouovci 

Karol 

Róbert 

Ľudovít I. 

Veľký 

Žiak. 

- zhodnotí 

hospodársky rozkvet 

za vlády Karola 

Róberta  a význam 

vlády Ľudovíta I. 

  Práca s 

historickým

i prameňmi 

 využitie 

časovej 

priamky 

4.  Osídľovanie 

Slovenska  

Kolonizác

ia 

lehoty 

Nemci 

Valasi 

Žiak. 

- vie zdôvodniť 

príčiny osídľovania 

Slovenska inými 

národmi a ich prínos 

Multik

ultúrn

a 

výchov

a 

 Výklad 

 práca s 

mapou v 

skupinách aj 

jednotlivo 

 Exkurzia 

Gerulata 

5.  Rozvoj Kremnica Žiak. Enviro  Riadený 



ho

di

na 

Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard Prierez

ové 

témy a 

medzip

redmet

ové 

vzťahy 

Metódy a formy 

baníctva na 

Slovensku 

Banská 

Štiavnica 

dukát, 

jarmok 

 

- zhodnotí význam 

banských miest  na 

Slovensku a jeho 

prínos pre kráľa 

- vie na slepej mape 

zakresliť banské 

mestá 

mentál

na 

výchov

a 

diskusný 

rozhovor 

 Zážitkové 

učenie 

6.  Žigmund 

Luxembursk

ý a turecká 

hrozba 

Žigmund  

Turci 

bratislavs

ký erb 

Žiak: 

- zhodnotí 

vládu Žigmunda 

Luxemburského a 

prínos jeho vlády pre 

Bratislavu 

Region

álna  

výchov

a 

VYV 

 Výklad 

 Ústne 

opakovanie 

7.  Gotická cesta kultúrne 

slohy 

stredovek

á 

kultúra, 

rotunda 

románsky 

sloh 

Žiak: 

- vie popísať kultúrny 

život vrcholného 

stredoveku 

 

NAV 

SJL 
 Riadený 

diskusný 

rozhovor 

 IKT 

1.  V tieni 

katedrál 

Gotika 

oporný 

systém 

krížová 

klenba 

katedrála 

freska, 

madona 

Majster 

Pavol z 

Levoče 

- vie nájsť potrebný 

obrazový materiál 

k danej téme 

VYV  Samostatná 

práca 

žiakov 

 IKT 

2.  Kráľ so 

znamením 

havrana 

Matej 

Korvín 

Bratríci 

privilégia 

 Žiak. 

- žiak popíše vládu 

Mateja Korvína a 

prínos jeho vlády pre 

Bratislavu    

Region

álna 

výchov

a 

 Výklad 

 práca s 

historickým 

prameňom 



ho

di

na 

Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard Prierez

ové 

témy a 

medzip

redmet

ové 

vzťahy 

Metódy a formy 

3. 

 

 

 

 Istropolitan

a 

univerzita 

rektor 

fakulty 

Žiak: 

- zhodnotí rozvoj 

vzdelania  a kultúry 

za  vlády Mateja 

Korvína a význam 

založenia 1. 

univerzity na našom 

území 

Geogra

fia 
 Frontálne 

opakovanie 

 Výklad 

 vychádzka 

4.  Tvorba 

projektu -

Slovenský 

hrad  

 

 Žiak 

- pracuje samostatne 

s využitím 

nadobudnutých 

vedomostí  a  

vypracuje projekt o 

slovenskom hrade 

a prezentuje ho pred 

triedou 

- je podnietený k 

poznávaniu a 

navštevovaniu našich 

hradov 

Tvorb

a 

projek

tu a 

prezen

tačné 

zručno

sti 

 

 

 Prezentácie 

žiakov 

 súhrnné 

opakovanie  

 

5. Obrazy 

novoveké

ho sveta 

14h 

Mení sa 

obraz 

človeka 

i sveta 

antika 

svetonázo

r 

heliocentr

izmus 

Žiak: 

- vie uviesť podstatné 

znaky úpadku 

stredovekej 

spoločnosti 

 

  Výklad 

 práca s 

historickým 

prameňom 

6. 

 

 

 

 

 

 Humanizmus 

a renesancia 

 

 

 

 

humanus, 

znonuzrod

enie 

anatómia 

L.da 

Vinci 

Žiak: 

- vie objasniť 

podmienky a príčiny 

vzniku humanizmu 

a renesancie 

-pozná niektoré 

VYV  Samostatná 

práca 

žiakov 

 práca s 

historickým 

prameňom 



ho

di

na 

Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard Prierez

ové 

témy a 

medzip

redmet

ové 

vzťahy 

Metódy a formy 

7. Časová 

rezerva 

M. 

Buonaroti 

M. 

Kopernik 

G. Galilei 

pamiatky a 

významné osobnosti 

kultúry 

- rozvoj školstva 

 práca s 

pracovnými 

listami 

 

1.  Guttenbergo

v kníhtlač 

kníhtlač 

litera 

iniciála 

exemplár, 

kódex 

Žiak: 

- vie zdôvodniť 

význam kníhtlače 

a jej prínos pre 

Európu 

- projekt na počiatku 

mediálneho sveta 

Mediál

na 

výchov

a 

 výklad 

2.  Európania 

objavujú svet 

kompas, 

karavela  

B. Diaz 

K. 

Kolumbus

, 

F. 

Magalhae

s, 

V. da 

Gama 

V. de 

Balboa 

Žiak: 

- pozná 

najvýznamnejšie 

zámorské objavy, 

objaviteľov a  vie 

priblížiť negatívne 

správanie sa 

Európanov  

v zámorí 

Geogra

fia 
 Vysvetľova

nie 

učiteľom 

 práca s 

mapami – 

skupinová, 

individuálna 

 

3.  Európania si 

podmaňujú 

svet 

Inkovia, 

Aztékovia

, 

kipu 

Žiak: 

- vie určiť rozdiel 

medzi dobyvateľmi  

a objaviteľmi  

  Práca v 

skupinách s 

historickým 

textom 

 práca s 

mapou 

4.  Kolonializm

us 

kolónia, 

otroctvo 

Pizzaro, 

Cortés 

Eldorádo 

nové 

plodiny 

 

Žiak: 

- vie uviesť dôvody 

kolonizovania 

novoobjavených 

území a význam 

rozvoja zámorského 

obchodu 

Geogra

fia 

Prírodo

pis 

MkV 

 Riadený 

rozhovor 

 Samostatná 

práca s 

historickým 

textom 

 IKT 



ho

di

na 

Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard Prierez

ové 

témy a 

medzip

redmet

ové 

vzťahy 

Metódy a formy 

5.  Hospodárske 

zmeny 

Cech, 

remeslo, 

privilégiu

m, 

manufakt

úra 

trojpoľný 

systém 

striedavý 

systém 

Žiak: 

- vie vysvetliť rozdiel 

výroby v cechu a 

manufaktúre 

- predstaviť novú 

technológiu 

obrábania pôdy 17. 

storočí 

Geogra

fia 
 skupinová 

práca  

 Súhrnné 

opakovanie 

 IKT 

 

 

 

6.  Život v 

meste 

mesto 

mešťania, 

kupci 

privilégia, 

erb 

remeslá, 

tovariš 

richtár,rad

nica 

Žiak: 

- vie  opísať životný 

štýl jednotlivých 

vrstiev obyvateľstva 

v uhorskej 

spoločnosti 

- vážiť si prácu a 

pamätať na príslovie 

“Remeslo má zlaté 

dno” 

OBN  Dialóg 

 vysvetľovan

ie 

1.  Tvorba 

projektu - 

Erb remesla 

 Žiak: 

- vytvorí erb 

ľubovoľného remesla 

a popíše prácu v 

dielni 

Tvorb

a 

projek

tu a 

prezen

tačné 

zručno

sti 

 Prezentácie 

žiakov 

 súhrnné 

opakovanie  

 

2.  Chlieb náš 

každodenný 

poddanstv

o 

nevoľníct

vo 

chomút,pl

uh 

 

Žiak: 

- vie popísať 

postavenie 

poddaných 

v Uhorsku v 17. 

storočí a život na 

dedine  a vie 

porovnať stravu 

poddaných s dnešnou 

Prírodo

pis 

OBN 

 Práca s 

historickým

i prameňmi 

 IKT 

3.  Martin 

Luther 

a reformácia 

M. Luther 

J. Hus 

reforma,o

dpustky 

Katoliciz

mus 

Žiak: 

- vie opísať príčiny 

vzniku reformácie 

v Nemecku a jej 

NAV 

 
 Výklad 

 Individuáln

a domáca 

práca 



ho

di

na 

Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard Prierez

ové 

témy a 

medzip

redmet

ové 

vzťahy 

Metódy a formy 

Protetanti

zmus 

Augsburs

ký mier 

dôsledky 

4.  Protireformá

cia 

rekatolizá

cia 

Ignác z 

Loyoly 

jezuiti,rep

resálie 

P. Pázmaň 

habáni 

rozvoj 

vzdelanos

ti 

Žiak: 

- vie popísať 

a vysvetliť spôsoby 

protireformácie, 

úlohu Tridentského 

koncilu 

- vie zhodnotiť 

činnosť jezuitov 

NAV  Riadený 

diskusný 

rozhovor 

 Zážitkové 

učenie 

5.  Slováci, 

susedia, 

cudzinci 

Židia 

Rumuni 

plynutie 

národov 

národnost

ný zákon 

Žiak: 

- vie uviesť základné 

informácie 

o národnostnom 

zložení v Uhorsku 

v 16. – 17. storočí a 

chápe toleranciu k 

iným národom a 

národnostiam 

Multik

ultúrn

a 

výchov

a 

 pracovné 

listy 

 práca s 

historickou 

mapou  

6.  Opakovanie  Žiak: 

- upevňovanie a 

sumarizovanie 

poznatkov 

  Pracovné 

listy 

 súhrnné 

opakovanie 

7. Habsburs

ká 

monarchi

a 

20h 

 

Moháčska 

katastrófa  

Jagelovci 

Habsburg

ovci 

delenie 

Uhorska 

Ján 

Zápoľský 

Suleyman 

II. 

Žiak: 

- vie popísať príčiny 

a dôsledky 

Moháčskej katastrofy 

Geogra

fia 
 Výklad 

 práca s 

historickou 

mapou 

8. 

 

 

 Habsburgov

ci 

 

dedičnosť 

po meči 

Habsburs

Žiak: 

- pozná hlavnú líniu 

rodu Habsburgovcov 

Geogra

fia 
 Frontálne 

opakovanie 



ho

di

na 

Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard Prierez

ové 

témy a 

medzip

redmet

ové 

vzťahy 

Metódy a formy 

9. Čas. rezerva ká 

monarchia 

insígnie 

a vie vysvetliť vznik 

Habsburskej 

monarchie 

 Výklad 

 

 

1.  Bratislava – 

hlavné 

a korunovačn

é mesto 

Bratislava 

korunovác

ie 

kráľovská 

komora 

miestodrži

teľ 

Dóm sv. 

Martina 

Trnava 

Maximiliá

n II. 

Žiak: 

- vie popísať 

postavenie Bratislavy 

ako hlavného 

a korunovačného 

mesta, zostaviť 

obrazový materiál o 

Bratislave 

- porovnať 

postavenie Bratislavy 

 v minulosti a dnes 

OBN 

 
 Problémový 

výklad 

 rozhovor 

 

2. 

 

 

 

 Projekt-

historické 

centrum BA 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak : 

- systematizuje 

poznatky 

prostredníctvom 

osobného vnímania v 

múzeu i historickom 

centre BA 

- vie vnímať 

estetickosť a krásu 

umeleckých diel 

VYV 

Dopra

vná 

výchov

a 

 Exkurzia - 

Korunovačn

á cesta 

Bratislavou 

 

 

3.  Turci na 

Slovensku 

paša – 

pašalík 

sandžak 

janičiari 

Mikuláš 

Pálfi 

vartovky 

Žiak: 

- vie popísať 

postavenie Slovenska 

v susedstve Turkov 

- popísať smer 

útokov Turkov  na 

Slovensko a 

charakterizovať 

Multik

ultúrn

a 

výchov

a 

 Výklad 

 práca s 

historickou 

mapou 



ho

di

na 

Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard Prierez

ové 

témy a 

medzip

redmet

ové 

vzťahy 

Metódy a formy 

protitureckú obranu 

4.  Neposlušná 

šľachta 

Konfiškác

ie 

kuruci  

labanci 

Š. Bočkaj 

Žiak: 

- vie  vysvetliť  

príčiny a dôsledky  

protihabsburských 

povstaní  v Uhorsku 

  výklad 

 práca s 

historickým  

textom 

5. 

 

 

 

6. 

 Koniec 

hrozného 

nepriateľa 

 

Čas. rezerva 

vezír 

beg 

Ján 

Sobieski 

žoldnieri 

Karlovack

ý mier 

Žiak: 

- vie vysvetliť ako 

Habsburgovci využili 

víťazstvo nad 

Turkami vo svoj 

prospech a význam 

Karlovackého mieru 

Geogra

fia 
 Výklad 

 práca s 

historickým 

prameňom 

 

 

1.  Posledný 

kurucký 

odboj 

František 

II. Rákoci 

Satumársk

y mier 

Juraj 

Jánošík 

stolica 

hajdúsi 

Žiak: 

- popíše príčiny 

povstania Františka 

II. Rákociho 

- zdôvodni  rozšírenie 

zbojníctva na 

Slovensku  v tomto 

storočí 

- vie doložiť príklad  

z ľudovej slovesnosti  

SJL  Práca v 

skupinách s 

historickým 

textom 

 práca s 

mapou 

 

 

 

2.  Ustaraný 

cisár 

Karol VI. 

pragmatic

ká sankcia 

morová 

epidémia 

Žiak: 

- vie popísať situáciu 

na Slovensku po 

tureckých vojnách, 

- vie vysvetliť 

význam pragmatickej 

sankcie 

Enviro

mentál

na 

výchov

a 

 

 Kolektívne 

skúšanie  

 Samostatná 

práca 

 

 

3.  Žena na 

tróne 

Mária 

Terézia 

reformy 

Ratio 

Žiak: 

- vie popísať vládu 

Márie Terézie 

a pozná jej 

OBN  skupinová 

práca  

 Prezentácia 

 



ho

di

na 

Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard Prierez

ové 

témy a 

medzip

redmet

ové 

vzťahy 

Metódy a formy 

educationi

s 

VŠ 

banská 

najdôležitejšie 

reformy, hlavne 

školskú 

- vie charakterizovať 

vládu osvietenského 

absolutizmu 

 

4.  Milostivý 

urbár  

urbár 

bonita 

pôdy 

etnická 

hranica 

Žiak: 

- vie popísať príčinu 

vzniku 

Tereziánskeho urbára 

a vysvetlí  ho 

 

Prírodo

pis 
 Riadený 

diskusný 

rozhovor 

 IKT 

 

5.  Mária 

Terézia a 

Bratislava 

kasárne 

vodovod 

osvetlenie 

Žiak: 

- vie zhodnotiť prínos 

vlády Márie Terézia 

pre Bratislavu 

Enviro

mentál

na 

výchov

a 

 Práca s 

historickým

i prameňmi 

 Prezentácia 

 

6.  Osvietený 

reformátor 

nevoľníct

vo 

Tolerančn

ý patent 

Žiak: 

- vie opísať vládu 

Jozefa II. a jeho 

najvýznamnejšie 

reformy 

OBN  Prezentácia 

7. 

 

8. 

 Jozef II. 

a Bratislava 

Čas. rezerva 

evanjelick

é 

lýceum 

Žiak. 

- vie zhodnotiť prínos 

vlády Jozefa II. pre 

Bratislavu 

  Samostatná 

práca 

žiakov 

 IKT 

1.  Veľká 

ozdoba 

Uhorska 

M. Bel 

Notície... 

Polyhistor 

S. 

Mikovíni 

Žiak: 

- vie zdôvodniť 

význam Mateja Bella 

pre Slovensko 

a Uhorsko a pozná 

jeho najvýznamnejšie 

diela 

SJL  Riadený 

diskusný 

rozhovor 

 Samostatná 

praca  

2.  Slovenský 

Sokrates 

A.F.Kollá

r 

kolégium 

Žiak: 

- vie zdôvodniť 

význam a úlohu A. F. 

Kollára v dejinách 

SJL  Zážitkové 

učenie 

  Exkurzia  



ho

di

na 

Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard Prierez

ové 

témy a 

medzip

redmet

ové 

vzťahy 

Metódy a formy 

3.  Barok barok 

nepravidel

nosť 

zložitosť 

R. Donner 

Žiak: 

- pozná základné 

znaky baroka a vie 

uviesť priklady 

barokových pamiatok 

na Slovensku 

VYV .    IKT 

4.  Opakovanie  Upevňovanie učiva.   Individuáln

a a 

skupinová 

práca 

žiakov na 

zadanej 

úlohe 

    Žiak: 

- zhrnie základné 

poznatky 

nadobudnuté počas 

celého roka 

  Sumarizova

nie a 

upevňovani

e poznatkov 

5.  Exkurzia 

Bratislava 

 Žiak : 

- systematizuje 

poznatky 

prostredníctvom 

osobného vnímania v 

múzeu 

Dopra

vná 

výchov

a 

 Exkurzia  

v historickej 

časti 

Bratislavy 

 

Vysvetlivky: 

 

NAV – náboženská výchova 

OBN – občianska náuka 

SJL – slovenský jazyk a literatúra 

VYV – výtvarná výchova 

Poznámka: Rozširujúce učivo  

Úvodná hodina 1h 

Opakovanieučiva 6. ročníka2h 

Predkovia Slovákov v Karpatskejkotline  12h  ( 6hŠVP + 6hŠkVP) 

Veľkésťahovanienárodov a delenieSlovanov. 



Život Slovanov - rod, náboženstvo, zvyky. 

Solúnskibratia – poznať oblasti spoločenského života, v ktorých Konštantín a Metod zanechali 

hlboké stopy. 

Kultúra na VeľkejMorave - poznať archeologické náleziská z čias Vetkej Moravy a vzbudiťzáujem 

o vlastnúhistóriu. 

Tvorba projektu – OsobnosťVeľkej Moravy. 

Slováci v Uhorskomkráľovstve 17 h ( 10h ŠVP + 7h ŠkVP) 

StaríMaďariprichádzajú. 

Hrady a hradiská. 

Pán Váhu a Tatier – osobnosťMatúša Čáka Trenčianského. 

Osídľovanie Slovenska. 

V tieni katedrál. 

Istropolitana – akadémia v meste na Dunaji. 

Torba projektu – Slovenský hrad. 

Obrazy novovekéhosveta 14h ( 8h ŠVP + 6h ŠkVP) 

Kolonializmus. 

Život v meste. 

Tvorba projektu – Erb remesla. 

Chleb náš každodenný. 

Slováci, susedia, cudzinci – národnostnáznášanlivosť. 

Upevňovanie učiva. 

Habsburská monarchia 20h ( 10h ŠVP + 10h ŠkVP)  

Habsburgovci- vývoj jednej dynastie. 

Exkurzia – Historické centrum Bratislavy. 

Posledný kurucký odboj. 

Milostivý urbár. 

MáriaTerézia  a Bratislava. 

Jozef II. a Bratislava. 

Upevňovanie učiva 

 
 
Biológia 
 

Časový rozsah výučby:       1 hod. ŠtVP   1 hod. ŠkVP  /týždenne/ spolu:  66 hodín 

                                             /pridané bez rozšírenia učiva/ 

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠtVP. 



 

Biológiu sme v 7. ročníku posilnili o 1 vyuč. hodiny oproti štátnemu vzdelávaciemu programu, 

teda týždenne sa budú vyučovať 2 hodiny. 

Túto 1 vyuč.hodinu v školskom vzdelávacom programe  sa využije na: 

 a)       posilnenie  tém  - via času na utvrdzovanie učiva, diskusiu…. 

 stavba tela stavovcov-upevňovanie učiva 

 oporná a pohybová sústava 

 poranenia kostí a svalov 

 stavba a činnosť orgánov tráviacej sústavy 

 zásady správnej výživy 

 význam obehovej sústavy 

 poškodenia obehovej sústavy 

 prevencia ochorení močovej sústavy 

 zmyslové orgány -utvrdzovanie učiva 

 dedičné,pohlavné a infekčné ochorenia 

 návykové látky,prevencia 

 zdravý životný štýl 

b)  praktické aktivity 

zvýšenie časovej dotácie o 2 praktické aktivity zamerané na zásady a nácvik prvej pomoci pri 

zastavení činnosti srdca a poraneniach miechy a mozgu 

c) tvorbu a prezentáciu projektov 

1.polrok –  Porovnanie vonkajšej i vnútornej stavby tela stavovcov 

2.polrok -  Čo viem urobiť pre svoje zdravie 

              - podľa vlastného výberu z biológie človeka -návrhy 

 

                             Režim dňa.                            Medziľudské vzťahy v našej triede. 

                             Zdravý životný štýl.              Škodlivosť fajčenia.  

                   Drogy okolo nás 

 

  d) samostatné pozorovania (krátkodobé, dlhodobé) 

 

     Vonkajšie prejavy dýchania a v pokoji a pri telesnej aktivite. 

     Zmeny tepu v pokoji a pri pohybovej činnosti. 

 

  e)  prácu s internetom – vyhľadávanie,  spracovanie informácií ..... 

 

 

 



1. Charakteristika učebného predmetu 

 

 Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom 

na vzájomné vzťahy organizmov a vzťahy k prostrediu, ako aj človeka k živým a neživý 

zložkám prostredia. Predmet je zameraný na chápanie živej a neživej prírody ako celku. To 

predstavuje poznanie konkrétnych prírodných celkov a život organizmov v ich životnom 

prostredí. Orientuje sa na prejavy života a vzájomné vzťahy organizmov, chápanie základných 

súvislostí živých a neživých zložiek prírody, ako výsledku vzájomného pôsobenia rôznych 

procesov. Vedie k schopnosti triediť informácie a poznatky, využívať ich v praktickom živote, 

rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode, človeku a ochrane jeho zdravia. 

    Usporiadanie učiva v 7. ročníku nadväzuje na predchádzajúci učebný systém s 

rešpektovaním vzájomných súvislostí. Štruktúra učiva v 7. ročníku umožňuje plynulý prechod 

k pochopeniu človeka ako biologického objektu a na základe anatomicko-fyziologických 

poznatkov, smeruje k pochopeniu princípov individuality, biologickej a sociálnej podstaty 

človeka, pochopeniu základných spoločenských vzťahov na základe etických noriem, v 

prospech ich rozvoja. Štruktúra učiva umožňuje pochopenie osvojovanie si zdravého životného 

štýlu a ochranu pred škodlivými vplyvmi.  

       

 

2. Ciele učebného predmetu  

 
1. Poznať a chápať život v prírodných celkoch a život organizmov v nich žijúcich.  

2. Poznať väzby organizmov na životné prostredie v prejavoch života a vzájomných     

            vzťahoch ako súčastí celku. 

3. Chápať základné súvislosti a vzťahy prírodných objektov, ako výsledok vzájomného    

           pôsobenia prírodných procesov a javov. 

4. Chápať základné biologické procesy vo väzbe na živé a neživé zložky prírody.  

5. Viesť k schopnosti triediť informácie a osvojené poznatky a využívať v praktickom    

            živote. 

6.         Rozvíjať aktívny záujem a pozitívny vzťah k prírode 

 

3.   Obsah učiva 

 
 1.  Stavba tela stavovcov 

 2. Človek a jeho telo 

 3. Povrch tela a kožná sústava 

 4. Oporná a pohybová sústava 



 5. Dýchacia sústava,tráviaca sústava 

 6. Obehová sústava 

 7. Vylučovanie 

 8. Regulačné sústavy 

 9. Rozmnožovanie,vývin jedinca a rodičovstvo 

10 .Zdravie a život človeka 

 

4.   Kľúčové kompetencie 
 

Stanovené ciele sa dosahujú rozvíjaním kľúčových kompetencií žiakov: 

 

 v oblasti komunikačných schopností: 

1. identifikovať a správne používať základné pojmy,  

2. objektívne opísať, vysvetliť alebo zdôvodniť základné znaky biologických objektov a procesov, 

podstatu procesov a vzťahov,  

3. vecne správne sa vyjadrovať verbálne, písomne a graficky k danej učebnej téme,  

4. vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje, vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie 

a dáta z rôznych zdrojov,  

5. zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti,  

6. vedieť spracovať jednoduchú správu z pozorovania na základe danej štruktúry, 

7. vedieť spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, metódy, výsledky 

a ich využitie.  

• v oblasti  identifikácie problémov, navrhovania riešenia a schopnosti ich riešiť: 

1. riešiť úlohy zamerané na rozvoj porozumenia a aplikácie,  

2. navrhovať rôzne riešenia úloh, postupov a prístupov,  

3. rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení praktických úloh,  

4. spracovávaní jednoduchých správ z pozorovaní a jednoduchých školských projektov, 

5. využívať tvorivosť a nápaditosť, samostatne tvoriť závery na základe zistení, skúmaní alebo 

riešení úloh,  

6. predpokladať a určiť príčinné súvislosti, pozorovať, experimentovať a odhadovať. 

 

• v oblasti  sociálnych kompetencií: 

1. vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti,  

2. pracovať vo dvojiciach   alebo v skupinách, vzájomne radiť a pomáhať,  

3. prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti, hodnotiť vlastné výkony 

a pokroky v učení, 



 

• v oblasti  získavania, osvojovania a rozvíjania manuálnych zručností: 

1. používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach,  

2. dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia,   

3. využívať učebné, kompenzačné a iné pomôcky, rozvíjať zručnosti pri práci s prírodninami a pri 

terénnych pozorovaniach,  

4. aplikovať teoretické poznatky a skúsenosti v praktických podmienkach.  

5. Pedagogické stratégie 

 

    Pri voľbe vyučovacích metód a foriem budem prihliadať na usporiadanie obsahu 

vyučovania,vlastné činnosti a činnosti žiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov a 

kompetencií žiakov. Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacích hodín,vekových a 

osobitostí žiakov a materiálneho vybavenia. 

 

Z metód vyučovania budem uplatňovať: 

1. motivačné metódy  na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť 

     -motivačné rozprávanie /citové približovanie obsahu učenia/ 

     -motivačný rozhovor /aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov/ 

     -motivačný problém /upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému/ 

     -motivačná demonštrácia / vzbudenie záujmu pomocou ukážky/. 

 

2. expozičné metódy pri vytváraní nových poznatkov a zručností 

     -rozprávanie /vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie/ 

     -rozhovor /komunikácia formou otázok a odpovedí/ 

     -beseda/riešenie aktuálnych otázok celým kolektívom/ 

     -demonštračná metóda /demonštrácia obrazov,modelov,prírodnín/ 

     -pozorovanie-manipulácia s predmetmi  

      /praktické činnosti, pokusy,experimentovanie,didaktická hra/ 

     -inštruktáž /vizuálne a auditívne podnety k praktickej činnosti,vedenie žiakov 

k pochopeniuslovného a písomného návodu/ 

3. heuristická metóda /učenie sa riešením problémov založenom na vymedzení a rozbore 

problému,tvorbe a výberu možných riešení a vlastnom riešení/ 

 

4. projektová metóda /riešenie projektu,komplexná praktická úloha, problém,téma, ktorej riešenie 

teoretickou aj praktickou činnosťou vedie k vytvoreniu určitého produktu/ 

 



5.   praktické aktivity /samostatná činnoť na základe inštruktáže/ 

 

6. práca s knihou a textom /čítanie s porozumením,spracovanie informácií,učenie sa 

z textu,orientácia v štruktúre textu,vyhľadávanie,triedenie,využívanie podstatných informácií/ 

 

7.  aktivizujúce metódy 

-diskusia/vzájomná výmena názorov,argumentov,zdôvodňovanie za účelom riešenia  problému/ 

-situačná metóda/riešenie problémového prípadu reálnej situácie so stretom záujmov/ 

   -didaktická hra/sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov a spontánnosti/ 

-kooperatívna vyučovanie/forma skupinového vyučovania založená na vzájomnej  závislosti 

členov heterogénnej skupiny/ 

8.  fixačné metódy 

-metódy opakovania a precvičovania učiva: ústne a písomné opakovanie, opakovanie využitím 

učebnice a literatúry, domáce úlohy 

 

         Z organizačných foriem budem uplatňovať:  

1. vyučovacia hodina   

            /základného,motivačného,expozičného,fixačného,aplikačného,diagnostického typu/ 

2. terénne pozorovania 

3. praktické aktivity 

4. exkurzia  

 

Praktické aktivity – návrhy . Vyberiem podľa možností. 

Porovnanie šupiny ryby, pera vtáka a chlpu cicavca.  

Stavba vtáčieho vajca.  

Prvá pomoc pri zlomeninách a vykĺbení.  

Prvá pomoc pri zastavení dychu.  

Prvá pomoc pri krvácaní zo žily a tepny.  

Prvá pomoc pri zastavení činnosti srdca.  

 

6.  Učebné zdroje 
 

Učebnice 

Biológia 

7.ročník 

Expol 

Pedagogiga 

Odborná literatúra Učebné 

pomôcky 

Materiálne 

učebné 

pomôcky 

Ďalšie 

zdroje 



2009 

M.Uhereková 

akol. 

 -atlasy a encyklopedie ľudského tela 

-časopisy 

 

obrazový 

materiál 

modely 

prírodniny 

DVD 

IKT 

PC 
Dataprojektor 

 

 

Internet 

príroda 

 

 

7.  Hodnotenie 
Hodnotiť sa budú ústne odpovede, písomné testy, praktické aktivity na praktických cvičeniach, 

správy zo samostatných pozorovaní, prezentácia projektov, iné formy samostatnej práce žiakov a 

schopností práce s textom  / vyhľadávanie informácii v odbornej literatúre a na internete atď. / 

 

- je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu 

- v súlade s Metodickými pokynmi na hodnotenie a klasifikáciu ZŠ 

Kritéria na hodnotenie: 

- informatívna, korekčná a motivačná funkcia hodnotenia 

- individuálne osobitosti žiaka 

- pravidelnosť, dochvíľnosť, svedomitosť 

- prihliadať na momentálnu psychickú alebo fyzickú disponovanosť dieťaťa 

verbálna forma kontroly 

pozitívne priebežné slovné hodnotenie 

písomná forma kontroly – krátke testy po ukončení tematického celku 

projekty – verbálna, komunikačná, grafická schopnosť / zručnosť/ 

 

8. Prierezové témy 

 

Environmentálna výchova 

 

Cieľom tejto prierezovej témy je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že v oblasti vedomostí, 

zručností a schopností nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom 

a jeho životným prostredím na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi; poznať a 

chápaťsúvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu v rôznych oblastiach 

sveta; pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo 

vzťahu k prostrediu; 



- rozvíjať si spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné pre každodenné konanie a postoje človeka k 

životnému prostrediu, 

- rozvíjať spoluprácu pri ochrane a tvorbe životného prostredia na miestnej, regionálnej a 

medzinárodnej úrovni, 

- pochopiť sociálne a kultúrne vplyvy, ktoré determinujú ľudské hodnoty a správanie, vedomie 

individuálnej zodpovednosti za vzťah človeka k prostrediu ako spotrebiteľa  výrobcu, 

- vedieť hodnotiť objektívnosť a závažnosť informácií o stave životného prostredia a komunikovať 

o nich, racionálne ich obhajovať a zdôvodňovať svoje názory a stanoviská, 

- využívať informačné a komunikačné technológie a prostriedky pri získavaní a spracúvaní 

informácií, ako aj pri prezentácii vlastnej práce. 

 

V oblasti postojov a hodnôt nadobudne schopnosť: 

- vnímať život ako najvyššiu hodnotu,  

- pochopiť význam udržateľného rozvoja ako pozitívnej perspektívy ďalšieho vývoja ľudskej 

spoločnosti, 

- posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu, 

- podporovať aktívny prístup k tvorbe a ochrane životného prostredia prostredníctvom praktickej 

výučby, 

- posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému štýlu a k vnímaniu estetických 

hodnôt prostredia, 

- schopnosť vnímať a citlivo pristupovať k prírode a prírodnému a kultúrnemu dedičstvu, 

- prehlbovať, rozvíjať a upevňovať hodnotový systém v prospech konania smerom k životnému 

prostrediu, 

- rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť. 

 

Ochrana života a zdravia 

 

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

ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných 

skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie. Zamerať sa na zvládnutie situácií vzniknutých 

vplyvom 

priemyselných a ekologických havárií, dopravnými nehodami, živelnými pohromami a prírodnými 

katastrofami. U žiakov by sa mal formovať vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, 

tiež zdravia a života iných ľudí. K tomu je potrebné poskytnúť žiakom teoretické vedomosti, 



praktické poznatky, pomôcť im osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane. Rozvinúť morálne 

vlastnosti žiakov, tvoriace základ vlasteneckého a národného cítenia.  

 

Tvorba projektov a prezentačné zručnosti 

 

Naučiť žiažkov komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi,riešiť 

problémy, pracovať v skupine, prezentovať výsledky svojej práce a prácu celej skupiny 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 

Rozvíjať ľudský potenciál žiakov,rozvíjať osobnostné a sociálne spôsobilosti, rozvíjať 

sebareflexiu,sebapoznávanie,sebadôveru – preberanie zodpovednosti za svoje konanie,naučiť deti 

uplatňovať si svoje práva ale rešpektovať pri tom práva ostatných, poznať aj svoje povinnosti, 

pestovať u žiakov spoluprácu s ostatnými, podporovať prevenciu socpatol.javov 

 
Obsahová časť Výkonová časť 
Tráviaca sústava rýb, obojživelníkov, plazov a vtákov. 

Tráviaca sústava cicavcov. Základné funkcie a výz-

nam orgánov. 

 

Opísať na ukážke časti tráviacej sústavy stavovcov. Uviesť 

príklad stavovca s jedovými zubami.  Uviesť význam 

vysunovateľného jazyka obojživelníkov, plazov, niektorých 

vtákov. Uviesť význam hrvoľa, žľaznatého a svalnatého 

žalúdka vtákov.     

Určiť na ukážke orgány na prijímanie potravy, trávenie 

a vstrebávanie cicavcov. Priradiť hlodavé zuby a kly k prí-

kladom cicavcov. Určiť bylinožravého, hmyzožravého a mä- 

sožravého cicavca na ukážke chrupu. Uviesť príklad 

prežúvavého a neprežúvavého cicavca 

Dýchacia sústava stavovcov. Základné funkcie a výz-

nam orgánov. 

 

Uviesť príklad stavovca, ktorý dýcha žiabrami a pľúcami. 

Pomenovať dýchacie orgány žubrienky, dospelého 

obojživelníka. Porovnať dýchacie orgány ryby, plaza, vtáka 

a ci-cavca.  Zdôvodniť úhyn ryby, ak je  dlhší čas mimo 

vody.  Vysvetliť význam vzdušných vakov vtákov. 

Obehová sústava stavovcov. Základné funkcie a výz-

nam orgánov. 

 

Opísať význam krvi pre život stavovcov. Opísať význam 

srdca a ciev pre život stavovcov. Vysvetliť dôvod názvu 

uzavretej cievnej sústavy. Zistiť rozdiely stavby srdca ryby, 

obojživelníka, plaza, vtáka a cicavca na ukážke. 

Vylučovanie. Močová sústava stavovcov. Základné 

funkcie a význam orgánov. 

 

Vymenovať odpadové látky v organizme stavovcov. 

Zdôvodniť význam vylučovania. Pomenovať orgán, 

v ktorom sa krv stavovcov zbavuje tekutých odpadových 

látok. Pomenovať na ukážke orgány močovej sústavy 

stavovcov. 

Nervová sústava stavovcov. Základné funkcie a výz-

nam orgánov.  

 

Pomenovať sústavy, ktoré zabezpečujú látkovú a nervovú 

reguláciu. Vymenovať hlavné orgány ústrednej nervovej sú-

stavy.  Porovnať na ukážke predný mozog stavovcov. 

Charakterizovať podnet a nervový vzruch. Uviesť podľa u-

kážky význam reflexného oblúka. Uviesť príklad  

nepodmieneného a podmieneného reflexu stavovcov.  

Zmyslové orgány stavovcov. Základné funkcie a výz-

nam orgánov. 

Opísať umiestnenie zmyslových orgánov stavovcov. Uviesť 

príklad stavovcov s dobrým čuchom. Uviesť príklad 



 uloženia hmatového orgánu stavovca. Vysvetliť význam 

bočnej čiary rýb. Uviesť príklad stavovca s veľmi dobrým 

zrakom a sluchom.  

Rozmnožovanie stavovcov. Základné funkcie a výz-

nam orgánov. 

 

Uviesť príklad pohlavnej dvojtvarosti stavovcov. 

Pomenovať samčie a samičie pohlavné bunky. Vysvetliť 

podstatu oplodnenia. Vysvetliť význam rozmnožovania. 

Rozmnožovacia sústava stavovcov. Základné funkcie 

a význam orgánov. Vývin mláďat, starostlivosť o po-

tomstvo.  

 

Opísať na ukážke rozmnožovanie a vývin ryby. Opísať na 

ukážke rozmnožovanie a vývin obojživelníka. Porovnať 

rozmnožovanie plaza a vtáka. Opísať na ukážke vývin 

mláďat cicavcov. 

Typické životné prejavy, správanie stavovcov. 

 

Uviesť príklad stavovca aktívneho v noci. Uviesť význam 

značkovania priestoru. Vysvetliť na príklade inštinktívne 

správanie stavovca. Uviesť príklad sťahovavého a stáleho 

vtáka. 

Význam stavovcov v prírode a pre človeka.  

 

 

 

 

Uviesť príklad stavovca živiaceho sa hmyzom alebo 

hlodavcami. Uviesť príklad stavovca, ktorý po premnožení 

ohrozuje úrodu na poliach a potraviny v domácnosti. Uviesť 

dopad úbytku dravých vtákov a mäsožravých cicavcov 

v prírode. 

Obsahová časť Výkonová časť 
Ochrana stavovcov. Ohrozenia a možnosti ochrany. 

 

Uviesť najčastejšie príčiny úhynu rýb a obojživelníkov. U-

viesť príklad ohrozenia životných podmienok vtáka alebo 

cicavca. Uviesť príklad možnosti ochrany obojživelníkov. 

Uviesť príklad chráneného obojživelníka, plaza, vtáka a ci-

cavca.  

Ľudský organizmus a ľudské spoločenstvo   
Ľudský a živočíšny organizmus. Špecifiká ľudského 

spoločenstva a ľudskej populácie.  

 

Vysvetliť na príklade význam človeka v ľudskom spolo-

čenstve. Porovnať spoločné a odlišné znaky lebky, chrbtice 

a končatín ľudského a živočíšneho organizmu. Vysvetliť na 

príklade podstatu rasizmu a jeho dôsledky. 

Človek a jeho telo  

Povrch tela a kožná sústava   

Koža. Stavba a funkcie kože. Význam pre styk s von-

kajším prostredím a vnútorným prostredím. 

 

Pomenovať na ukážke časti kože, ktoré zabezpečujú ochranu 

povrchu tela, telesnú teplotu, vylučovanie, vodný režim a 

zmyslové podnety. Pomenovať viditeľné kožné  útvary na 

svojej koži. Uviesť význam kože pre človeka.  

Starostlivosť o kožu. Typické poranenia, zásady 

predlekárskej prvej pomoci.  

 

Sformulovať zásady starostlivosti o kožu a kožné útvary. 

Zdôvodniť nevhodnosť opaľovania na prudkom slnku. 

Opísať postup predlekárskej prvej pomoci ošetrenia 

popáleniny a omrzliny. Predviesť ukážku ošetrenia odreniny 

alebo pľuzgiera. 

Oporná a pohybová sústava    

Kosti. Kostra a jej stavba. Význam kostí a kostry.  

 

Opísať na ukážke stavbu kosti. Ukázať a pomenovať na u-

kážke hrudník, chrbticu, lebku, stavce, rebrá, hrudnú kosť. 

Rozlíšiť na ukážke spojenie kostí väzivom, chrupkou, 

zrastením, kĺbom. Zistiť jednoduchým telesným pohybom 

časti kostry, ktoré sa na ňom zúčastnili.   

Lebka a chrbtica. Stavba a význam. 

 

Určiť na ukážke kostry tri kosti mozgovej časti lebky. Určiť 

na ukážke kostry tri kosti tvárovej časti lebky. Určiť na 

ukážke kostry časti chrbtice. 

Kostra končatín. Stavba kostry horných a dolných 

končatín.  

 

 

Ukázať a pomenovať kosti hornej končatiny na ukážke 

(vlastnej končatine). Ukázať a pomenovať kosti dolnej 

končatiny na ukážke (vlastnej končatine). Porovnať stavbu 

kostru ruky a nohy. Zdôvodniť význam nosenia správnej 



obuvi podľa obrysu správnej a nesprávnej klenby nohy. 

Svaly. Svalové tkanivá, činnosť a význam svalov. 

 

Určiť na ukážke základné typy svalového tkaniva. Porovnať 

činnosť hladkého a priečne pruhovaného svalového tkaniva.  

Opísať na ukážke kostrového svalu jeho stavbu. Zdôvodniť 

vlastnosti svalu na príklade ohnutia a vys-tretia ruky v lakti. 

Svaly hlavy, trupu a končatín.  

 

Určiť na ukážke aspoň tri svaly hlavy a krku. Určiť na 

ukážke aspoň tri svaly trupu. Určiť na ukážke aspoň tri svaly 

hornej a dolnej končatiny. Predviesť jednoduché cviky na 

posilnenie svalov hrudníka, chrbta, brucha a končatín. 

Význam opornej a pohybovej sústavy. Poranenia kostí 

a svalov.  

 

Predviesť postup predlekárskej prvej pomoci pri otvorenej a 

zatvorenej zlomenine. Ukázať postup predlekárskej prvej 

pomoci pri vytknutí, vykĺbení. 

Tráviaca sústava  

Tráviaca sústava. Stavba a činnosť orgánov tráviacej 

sústavy.  

 

Opísať na ukážke stavbu tráviacej sústavy. Pomenovať 

viditeľnú časť zuba v ústach. Určiť na ukážke vnútorné časti 

zuba. Rozlíšiť druhy zubov v chrupe. Porovnať mliečny a tr-

valý chrup. Uviesť základné procesy v orgánoch tráviacej 

sústavy. 

Obsahová časť Výkonová časť 
Zložky potravy. Premena látok a energie. Energetická 

hodnota potravín.  

 

Uviesť príklad enzýmu a jeho význam. Opísať podstatu trá-

venia, vstrebávania, látkovej premeny. Vymenovať základné 

živiny v potrave človeka. Zdôvodniť význam bielkovín, sa-

charidov (cukrov), tukov, vitamínov, vody, minerálnych lá-

tok. Uviesť dva druhy potravín s vysokou a nízkou 

energetickou hodnotou.  

Zásady správnej výživy. Zlozvyky v stravovaní, 

poškodenia a prevencia ochorení tráviacej sústavy.  

 

Uviesť príklad správneho zloženia stravy pre človeka.  

Zdôvodniť význam zeleniny a ovocia v strave človeka. 

Uviesť príklad škodlivosti nadmerného pitia alkoholu na 

činnosť tráviacej sústavy. Zdôvodniť škodlivosť prejedania. 

Uviesť následky hladovania človeka. Uviesť význam 

tráviacej sústavy. 

Dýchacia sústava  

Dýchacia sústava. Stavba a funkcia orgánov dýchacej 

sústavy.  

Opísať na ukážke hlavné časti dýchacej sústavy. Rozlíšiť 

horné a dolné dýchacie cesty. Opísať priebeh výmeny 

dýchacích plynov v pľúcach. 

Dýchanie. Mechanizmus vonkajšieho dýchania. 

Význam dýchacej sústavy.   

 

Vysvetliť podstatu dýchania. Porovnať zloženie 

vdychovaného a vydychovaného vzduchu. Vymenovať 

najdôležitejšie dýchacie svaly. Zistiť pohyby bránice a 

medzirebrových svalov pozorovaním nádychu a výdychu. 

Starostlivosť o dýchaciu sústavu. Škodlivosť fajčenia, 

vdychovania toxických látok. 

 

Zdôvodniť význam čistoty ovzdušia pre človeka. Uviesť 

názov škodlivej látky v cigaretách. Uviesť príklad účinkov 

fajčenia na dýchaciu sústavu.  

Poškodenia dýchacej sústavy. Zásady prvej pred-

lekárskej pomoci. Význam dýchacej sústavy. 

 

Opísať spôsob pomoci človeku pri zastavení dychu. Opísať 

na ukážke postup pri umelom dýchaní.  Uviesť význam 

dýchacej sústavy pre život človeka.  

Obehová sústava  

Krv. Zložky krvi, vlastnosti, krvné skupiny, 

darcovstvo krvi. Význam krvi. 

Určiť na ukážke zložky krvi a vysvetliť ich význam. 

Vymenovať krvné skupiny. Uviesť význam transfúzie krvi.  

Srdce. Stavba a činnosť srdca, krvný obeh. 

 

Označiť a pomenovať na ukážke časti srdca. Opísať podľa 

schémy veľký a malý krvný obeh.  Uviesť význam 

srdcových chlopní pre činnosť srdca. 

Krvné cievy. Význam a činnosť ciev. Miazgové cievy 

a slezina. Význam obehovej sústavy.  

. 

Rozlíšiť tepny, žily a vlásočnice podľa významu. Uviesť 

význam vencovitých tepien pre činnosť srdca. Rozlíšiť 

tepny a žily podľa smeru prúdenia krvi.   

Poznať význam miazgy pre ľudský organizmus. Opísať 



význam miazgových ciev. Určiť umiestnenie a význam 

sleziny. Vysvetliť funkcie obehovej sústavy. 

Poškodenia obehovej sústavy. Zásady predlekárskej 

prvej pomoci pri krvácaní a zastavení činnosti srdca. 

 

Zdôvodniť význam pohybu pre činnosť srdca a ciev. Uviesť 

príklad ochorenia obehovej sústavy zapríčineného nevhod-

ným spôsobom života. Ukázať na ukážke alebo slovne 

opísať nepriamu masáž srdca. Opísať postup prvej 

predlekárskej pomoci pri poranení tepny a žily. 

Vylučovanie a močová sústava  

Vylučovanie. Močová sústava. Stavba a činnosť, 

poškodenia a prevencia ochorení. 

 

Vymenovať odpadové látky vznikajúce pri činnosti 

ľudského organizmu.  Určiť na ukážke umiestnenie obličiek 

a opísať ich tvar. Ukázať na svojom tele uloženie obličiek. 

Vysvet1iť význam obličiek a močových ciest. 

Uviesť príklad príčiny ochorenia močovej sústavy. 

Vymenovať zásady prevencie ochorení obličiek. Zdôvodniť 

význam pitia tekutín  pre funkciu obličiek. Vysvetliť 

význam močovej sústavy pre človeka. 

Obsahová časť Výkonová časť 

Regulačné sústavy  

Regulovanie organizmu. Látková a nervová regulá-

cia. Význam regulačných sústav. 

 

Pomenovať spôsoby regulácie organizmu človeka. 

Pomenovať orgánovú sústavu, ktorá umožňuje nervovú 

reguláciu. 

Uviesť význam regulovania činnosti organizmu. 

Žľazy s vnútorným vylučovaním. Význam hormó-

nov.  

 

Určiť na ukážke tri žľazy s vnútorným vylučovaním.  Uviesť 

význam inzulínu. Uviesť príklad významu troch žliaz s vnú-

torným vylučovaním.  

Nervová sústava. Stavba a funkcia nervov, reflexná 

povaha nervovej činnosti. 

 

Opísať význam nervovej bunky. Pomenovať časti 

reflexného oblúka na schéme. Uviesť príklad reflexnej 

činnosti človeka.  

Opísať na ukážke základné časti ústrednej nervovej sústavy. 

Určiť na ukážke jednotlivé časti mozgu. Vysvetliť význam 

mozgovej kôry predného mozgu. Uviesť základné časti 

obvodovej nervovej sústavy. 

Zmyslové orgány chuti, čuchu a hmatu. Receptory a 

zmyslové vnemy. 

 

Vysvetliť význam chuti, čuchu a hmatu pre človeka. Ukázať 

na svojom tele uloženie orgánov chuti, čuchu a hmatu. 

Rozlíšiť chuťové, čuchové a hmatové bunky podľa 

podnetov, ktoré prijímajú.   

Zrak. Sluch. Stavba, činnosť a význam zrakového 

a sluchového orgánu. 

 

Opísať na ukážke stavbu oka. Opísať podľa ukážky podstatu 

krátkozrakosti a ďalekozrakosti. Opísať na príklade 

možnosti poškodenia zraku. Určiť na ukážke vonkajšie, 

stredné a vnútorné ucho. Pomenovať na ukážke časti 

stredného ucha. Určiť na ukážke uloženie a význam 

rovnovážneho orgánu. Opísať na príklade možnosti 

poškodenia sluchu.  

Poškodenia zraku a sluchu. Zásady hygieny zraku 

a sluchu.  

 

Vymenovať zásady starostlivosti o zrakový orgán. 

Vymenovať zásady starostlivosti o sluchový orgán. Uviesť 

príklad komunikácie s osobou s poškodeným zrakom lebo 

sluchom. 

Vyššia nervová činnosť. Myslenie, pamäť, reč, 

schopnosti a vedomosti človeka. 

 

Uviesť príklad podmieneného reflexu. Uviesť príklad 

nepodmieneného reflexu.  Uviesť význam myslenia a reči 

v ži-vote človeka. 

Zásady hygieny duševnej činnosti. Význam nervovej 

sústavy. Zásady predlekárskej prvej pomoci pri pora-

není mozgu, chrbtice a miechy. 

 

Vymenovať zásady hygieny duševnej činnosti.  Uviesť na 

príklad správneho režimu dňa.  

Opísať postup prvej predlekárskej pomoci pri poranení 

mozgu, chrbtice a miechy. Rozlíšiť protišokovú a 

stabilizovanú polohu na ukážke. 

   



Rozmnožovanie, vývin jedinca a  rodičovstvo  

Rozmnožovacia sústava. Pohlavné bunky, funkcia. 

Stavba a funkcia reprodukčných orgánov. 

  

Určiť a pomenovať na ukážke ženské a mužské pohlavné 

orgány. Vymenovať orgány, v ktorých sa tvoria ženské 

a mužské pohlavné bunky.  Vysvetliť význam 

menštruačného cyklu. 

 

Vývin jedinca. Oplodnenie, tehotenstvo a pôrod. 

Obdobia ľudského života.  

 

Označiť na ukážke pohlavných orgánov miesto sply-nutia 

vajíčka a spermie. Uviesť dĺžku trvania tehotenstva. Opísať 

začiatok, priebeh a koniec tehotenstva. Uviesť uloženie 

plodu a spôsob jeho výživy.  

Vymenovať zásady starostlivosti o zdravý vývin 

novorodenca. Zdôvodniť význam výživy dieťaťa materským 

mlie-kom. Uviesť príklad  troch znakov dospievania. Uviesť 

typické znaky troch období ľudského života. 

Obsahová časť Výkonová časť 
Pohlavné ochorenia. Prevencia pohlavných ochorení a 

AIDS. Priateľské a partnerské vzťahy, rodina. 

 

Uviesť príklad pohlavnej choroby a možnosti nákazy. 

Opísať podstatu ochorenia AIDS a možnosti jej 

predchádzania.  

Uviesť zásady predchádzania pohlavných ochorení  Uviesť 

príklad priateľských vzťahov, vzájomnej pomoci mladých 

a dospelých ľudí. Uviesť na príklade význam rodiny. 

Zdravie a život človeka  
Vonkajšie vplyvy na ľudské zdravie. Zdravie a 

choroba. Nákazlivé ochorenia, očkovanie, prevencia.  

 

Uviesť tri príklady infekčného ochorenia. Charakterizovať 

výraz imunita a inkubačná doba. Vysvetliť základný princíp 

očkovania. Uviesť zásady prevencie infekčných ochorení.  

Vysvetliť na príklade význam dezinfekcie, dezinsekcie 

a deratizácie.  

Toxické a návykové látky. Vplyv na zdravie človeka. 

Drogové závislosti a ich prevencia. 

 

Uviesť príklad návykovej látky. Vysvetliť na príklade 

drogovú závislosť. Zdôvodniť na príklade škodlivosť 

drogovej závislosti zdravie človeka. Uviesť zásady 

prevencie drogových závislostí. 

Vnútorné vplyvy na ľudské zdravie. Dedičné 

vlastnosti a vplyv na zdravie a  život človeka. 

 

Uviesť vplyv dedičnosti na zdravie človeka. Uviesť príklad 

dedičnej vlastnosti človeka. Uviesť príklad dedičného 

ochorenia.  

Schopnosti a osobitosti človeka.  

 

Uviesť príklad významu jedinca v živote spoločnosti. 

Vyjadriť vlastný názor na význam záujmov, 

sebapoznávania, vzdelávania a rozvoj zručností pre život 

človeka. 

Životný štýl. Etické a morálne princípy, kultúra 

medziľudských vzťahov, vzťah človeka k prírode. 

 

Vymenovať základné podmienky života človeka. Zdôvodniť 

význam striedania práce a odpočinku. Uviesť príklad nes-

právnej životosprávy a  dôsledkov na život človeka.  Uviesť 

príklad zdravého životného štýlu.  

 

 

Začlenenie prierezových tém 
 

Prierezová téma Vzdelávacie stratégie 

Environmentálna výchova  ENV 

Stavba tela stavovcov 

Zdravie a život človeka 

Kognitívne stratégie- aplikácia a prepojenie 

poznatkov, nachádzanie nových vzťahov 

a súvislostí a vytváranie integrovaného pohľadu. 

Ochrana života a zdravia  OŽaZ 

Človek a jeho telo 

Zdravie a život človeka 

Metakognitívne stratégie- uvedomenie si 

vlastných vedomostí a schopností vzhľadom na 

vlastné zdravie a kvalitu života. 



Tvorba projektov a prezentačné zručnosti TPaPZ 

Stavba tela stavovcov                       

Človek a jeho telo     

Zdravie a život človeka                 

Formatívne stratégie- rozvoj komunikačných 

schopností a zručností. 

 

 

V učebnom predmete na posilnenej vyučovacej hodine sa budú rozvíjať a prehlbovať poznatky 

o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov a ich vzťahov k prostrediu. 

Predmet je zameraný na chápanie živej prírody a neživej prírody ako celku. Vedie k schopnosti 

triediť informácie a poznatky, využívať ich v praktickom živote, rozvíjať aktívny a pozitívny 

vzťah k prírode a jej ochrane. 
 

V učebnom predmete sa budú rozvíjať a prehlbovať kompetencie na: 
 

 praktické aktivity 

 tvorbu a prezentáciu projektov 

 prácu s internetom – vyhľadávanie, spracovanie informácií ..... 
 

možnenie plynulého prechodu k pochopeniu človeka ako biologického objektu na   

základe anatomicko-fyziologických poznatkov 
 

 pochopenie princípov individuality, biologickej a sociálnej podstaty človeka 
 

 pochopenie základných spoločenských vzťahov na základe etických noriem, v prospech 

ich rozvoja 
 

 osvojovanie si zdravého životného štýlu a ochrany pred škodlivými vplyvmi 
 

Fyzika 
 
 

Obsah fyziky bezprostredne nadväzuje na obsah prírodovedy z prvého stupňa ZŠ. 

Prírodoveda poskytuje žiakom relatívne ucelený prírodovedný obraz budovaný od 

bezprostredného okolia žiaka až po prvú predstavu o vesmíre. Nadväznosť medzi 

fyzikou a prírodovedou je v rovine pojmov a zručností. Na prvom stupni sa prehĺbi 

na skúsenosti založená predstava o pojmoch - čas, teplota, sila, objem, hmotnosť, 

jednotka fyzikálnej veličiny, vlastnosť látky. Prvýkrát sa žiaci stretávajú s meraním 

fyzikálnych veličín a spracovaním nameraných hodnôt do tabuľky a grafu, 

získavajú prvé skúsenosti so zapájaním elektrického obvodu. 

 
 

Kvantitatívna stránka vyučovania fyziky úzko súvisí s vedomosťami žiakov z 

matematiky. Ide najmä o vyjadrovanie definičných vzťahov fyzikálnych 

veličín, o vyjadrovanie funkčných vzťahov a zákonov algebrickou, grafickou, 

tabuľkovou formou. 
 

Obsah vyučovania fyziky s vyučovacími predmetmi chémia, prírodopis a 



čiastočne aj geografia spája súbor prírodovedných pojmov ako je látka, vlastnosť, 

jav, pohyb, energia, ale aj prístup k experimentálnej činnosti a metódy 

spracovania jej výsledkov. 

  
Základnou charakteristikou predmetu fyzika je hľadanie zákonitých súvislosti 

medzi pozorovanými vlastnosťami prírodných objektov a javov, ktoré nás obklopujú v 

každodennom živote. 
 
Porozumenie podstate javov a procesov si vyžaduje interdisciplinárny prístup, a preto aj 

úzku spoluprácu s chémiou, biológiou, geografiou a matematikou. Okrem rozvíjania 

pozitívneho vzťahu k prírodným vedám sú prírodovedné poznatky interpretovane aj ako 
 
neoddeliteľná a nezastupiteľná súčasť kultúry ľudstva. V procese vzdelávania sa ma 

žiakom sprostredkovať poznanie, že neexistujú bariéry medzi jednotlivými úrovňami 

organizácie prírody a odhaľovanie jej zákonitosti je možne len prostredníctvom 

koordinovanej spolupráce všetkých prírodovedných odborov s využitím prostriedkov IKT. 
 
Formy aktívneho poznávania a systematického badania vo fyzike sú si v metódach 

a prostriedkoch výskumnej činnosti príbuzné s ostatnými prírodovednými disciplínami. Žiaci 

preto budú mať čo najviac príležitosti na aktivitách osvojovať si vybrané (najčastejšie 

experimentálne) formy skúmania fyzikálnych javov. 

 

Každý žiak dostane základy, ktoré z neho spravia prírodovedne gramotného jedinca tak, 

aby vedel robiť prírodovedné úsudky a vedel použiť získané vedomosti na efektívne 

riešenie problémov. 
 
Pri výučbe je najväčšia pozornosť venovaná samostatnej prací žiakov – aktivitám, ktoré 

sú zamerane na činnosti vedúce ku konštrukcii nových poznatkov. Doraz sa kladie aj na také 

formy prace, akými sú diskusia, brainstorming, vytváranie logických schém a pojmových 

máp a práca s informáciami. 

Okrem objavovania a osvojovania si nových poznatkov a rozvíjania kompetencii 

fyzikálne vzdelávanie poskytne žiakovi možnosť získania informácii o tom, ako súvisí 

rozvoj prírodných vied s rozvojom techniky, technológii a so spôsobom života spoločnosti. 
 
Výučba fyziky v rámci prírodovedného vzdelávania ma u žiakov prehĺbiť aj hodnotové 

a morálne aspekty výchovy, ku ktorým patria predovšetkým objektivita a pravdivosť 

poznania. To bude možne dosiahnuť slobodnou komunikáciou a nezávislou kontrolou 

spôsobu získavania dát alebo overovania hypotéz. 

Žiak prostredníctvom fyzikálneho vzdelávania získa vedomosti na pochopenie vedeckých 

idei a postupov potrebných pre osobné rozhodnutia, na účasť v občianskych a 

kultúrnych záležitostiach a da mu schopnosť zmysluplne sa stavať k lokálnym a globálnym 

záležitostiam, ako zdravie, životne prostredie, nová technika, odpady a podobne. Žiak by 

mal byť schopný 

pochopiť kultúrne, spoločenské a historické vplyvy na rozvoj vedy, uvažovať nad 

medzinárodnou povahou vedy a vzťahoch s technikou. 
 

 



 

 

 

CIELE PREDMETU 
 

Intelektuálna oblasť 
 

 vedieť vysvetliť na primeranej úrovni prírodné javy v bezprostrednom okolí a 

vedieť navrhnúť metódy testovania hodnovernosti 

 vysvetlení,  
 rozvíjať schopnosti myslieť koncepčne, kreatívne, kriticky a analyticky,  
 vedieť aplikovať logické postupy a kreativitu v skúmaní javov v bezprostrednom okolí,  
 vedieť získavať, triediť, analyzovať a vyhodnocovať informácie z rozličných 

vedeckých a technologických informačných zdrojov, 

 využívať informácie na riešenie problémov, efektívne rozhodnutia a pri 

rozličných činnostiach, 

 vedieť rozlíšiť argumenty od osobných názorov, spoľahlivé od nespoľahlivých informácii,  
 vedieť obhájiť vlastne rozhodnutia a postupy logickou argumentáciou založenou 

na dôkazoch, 

 vedieť analyzovať vzájomné vzťahy medzi vedou, technikou a 

spoločnosťou.  Schopnosti a zručnosti 

 porovnávať vlastnosti látok a telies pozorovaním aj pomocou meradiel fyzikálnych 

veličín,  

 nájsť súvislosti medzi fyzikálnymi javmi a aplikovať ich v praxi, 

 využívať každú príležitosť na rozvíjanie logického myslenia,  
 vedieť pripraviť, uskutočniť aj vyhodnotiť jednoduchý fyzikálny 

experiment,  

 dodržiavať pravidla bezpečnosti prace počas experimentovania, 

 trénovať schopnosť sústredene pracovať a trpezlivo sa dopracovať k 

výsledku,  

 vynakladať na dosiahnutie cieľa maximálne úsilie a zvládať prípadný 

neúspech,  

 zdokonaľovať sa v komunikácii so spolužiakmi, vedieť pracovať v 

skupinách, 

 vedieť správne formulovať aj otázky aj odpovede, ale aj počúvať druhých. Dokázať 

obhájiť svoj názor a nehanbiť sa priznať 

 vlastnú chybu  
 riešiť problémové situácie,  
 vedieť nájsť, získať a spracovať informácie z odbornej literatúry a iných zdrojov aj 

ich kriticky zhodnotiť z hľadiska ich správnosti, 

 presnosti a spoľahlivosti. 
 
 
 
 
 
 



Postojová oblasť 
 

 naučiť žiakov pristupovať k riešeniu problémov, 

 byť otvoreným k novým objavom, vedeckým a technickým informáciám, 

 vzbudiť u žiakov záujem o prírodu, prírodné vedy a svet techniky, 

 snažiť sa pochopiť fyzikálne zákony a využívať ich vo svojom živote, lebo človek je súčasťou 

prírody, v ktorej platia fyzikálne 

 zákony, 
 

 osvojiť si a rozvíjať schopnosť cielene experimentovať, lebo experiment je jednou zo 

základných metód aktívneho poznávania vo 

 fyzike a rozvíja nielen manuálne zručnosti, ale aj rozumove schopnosti, 
 

 vytvárať pozitívny vzťah žiakov k procesu poznávania a zdokonaľovania svojich schopnosti. 
 

Sociálna oblasť 
 

 uvedomiť si poslanie prírodných vied ako ľudského atribútu na vysvetlenie reality nášho 

okolia 

 uvedomiť si možnosti, ale aj hranice využitia vedy a techniky v spoločnosti, 
 

 vedieť kriticky posúdiť úžitok a problémy spojene s využitím vedeckých poznatkov a 

techniky pre rozvoj spoločnosti, 

 vedieť sa učiť, komunikovať a spolupracovať v tímoch, 

 vedieť sa rozhodovať, 

 byť autoregulatívny napr. pri dodržiavaní pracovnej disciplíny, vlastnom samovzdelávani, 

 mať cit pre hranice vlastných kompetencii a svoje miesto spoločnosti. 

 
 

Štruktúra kompetencií rozvíjaných vyučovaním fyziky 
 

Poznávacia: 
 

 používať kognitívne operácie 
 

 formulovať a riešiť problémy, používať stratégie riešenia 

 uplatňovať kritické myslenie 

 nájsť si vlastný štýl učenia a vedieť sa učiť v skupine 

 myslieť tvorivo a uplatniť jeho výsledky 

Komunikačná: 
 

 tvoriť, prijať a spracovať informácie 

 vyhľadávať informácie 
 formulovať svoj názor a argumentovať 
 
Interpersonálna: 
 

 akceptovať skupinové rozhodnutia 

 kooperovať v skupine 

 tolerovať odlišnosti jednotlivcov a iných 
 

 diskutovať a viesť diskusiu o odbornom probléme 

Intrapersonálna: 
 



 regulovať svoje správanie 
 

 vytvárať si vlastný hodnotový systém 
 
Zmena kvality výkonov vzdelávacích štandardov s využitím disponibilných hodín  

Tematický celok – Teplota. Skúmanie premien skupenstva látok 

Žiak vie: 

 navrhnúť experiment, ktorý by umožnil zistiť hodnotu rosného bodu napr. v triede 

 realizovať experiment, ktorý by umožnil zistiť hodnotu rosného bodu napr. v triede 

 

 opísať kolobeh vody v prírode 

 opísať vznik monzúnov a prúdenie teplých a studených prúdov v atmosfére 

Tematický celok – Teplo  

Žiak vie: 

 

 odhadnúť výslednú teplotu pri odovzdávaní tepla medzi horúcou a studenou vodou 

 vypočítať výslednú teplotu pri odovzdávaní tepla medzi horúcou a studenou vodou 

 realizovať experiment na odovzdávanie tepla medzi vodou a kovovým predmetom 

 pracovať s tabuľkami MFCHT 

 vyhľadať potrebné informácie o vlastnostiach látok na internete 

 zhodnotiť relevantnosť daného internetového zdroja 

 nakresliť schému tepelnej elektrárne 

 vysvetliť princíp tepelnej elektrárne 

 zhodnotiť vplyv tepelných elektrární na životné prostredie 

 vysvetliť princíp činnosti tepelných spaľovacích motorov 

 vysvetliť princíp činnosti parnej lokomotívy a automobilu 

 rozlíšiť klasický automobil, hybridný automobil a elektromobil 

 zdôvodniť potrebu prevodovky v automobiloch



 

 

Chémia 
 
 

1. Charakteristika učebného predmetu chémia 

Predmet chémia patrí do vzdelávacej oblasti Človek a príroda. Vhodnou transformáciou 

vedeckého systému do didaktického sprístupňuje žiakom poznatky  o chemických látkach, vzťahoch 

medzi štruktúrou a vlastnosťami látok, ako aj poznatky o zákonitostiach chemických reakcií 

z oblasti všeobecnej, anorganickej, organickej chémie a biochémie. Obsah učiva tvoria poznatky o 

vlastnostiach a použití látok, s ktorými sa žiaci stretávajú v každodennom živote (chémia potravín a 

nápojov, kozmetiky, liečiv, čistiacich prostriedkov, atď.).  

Pri štúdiu chémie si žiaci osvojujú dôležité spôsobilosti špecifickými poznávacími 

metódami. Ide hlavne o rozvíjanie spôsobilosti objektívne a spoľahlivo pozorovať, experimentovať 

a merať, vytvárať a overovať hypotézy v procese riešenia úloh rôznej zložitosti.  

Súčasťou učebného predmetu chémia sú aj vhodne vybrané laboratórne cvičenia. Ich správna 

realizácia si vyžaduje osvojenie si základných manuálnych zručností a návykov bezpečnej práce v 

chemickom laboratóriu. Náplň laboratórnych cvičení závisí od materiálno - technického vybavenia 

školy, dostupnosti chemikálií, pričom musia byť dodržané bezpečnostné predpisy a laboratórny 

poriadok. 

 

2. Ciele učebného predmetu 

Cieľom vyučovania chémie na základnej škole je oboznámiť žiakov s významom poznatkov 

z chémie pre človeka, spoločnosť a prírodu, čo umožňuje u žiakov vytvorenie pozitívneho vzťahu 

k učebnému predmetu chémia. Ďalším významným cieľom vyučovania chémie na ZŠ je v čo 

najväčšej miere prispieť k splneniu všeobecných cieľov vzdelávania, vytváraniu a rozvíjaniu 

kľúčových kompetencií prostredníctvom obsahu chémie.  

Cieľom vyučovania chémie je podieľať sa  na rozvíjaní prírodovednej gramotnosti, v rámci 

ktorej  je potrebné rozvíjať aj čitateľskú gramotnosť a prácu s odborným textom. Žiaci by mali 

porozumieť odborným textom na primeranej úrovni a majú vedieť aplikovať získané poznatky pri 

riešení konkrétnych úloh. V rámci samostatnej práce majú byť schopní samostatne získavať 

potrebné informácie súvisiace s  chemickou problematikou z rôznych informačných zdrojov 

(odborná literatúra, internet) a využívať multimediálne učebné materiály. 

Vyučovanie chémie na hodinách základného typu a laboratórnych cvičeniach realizované 

metódami aktívneho poznávania, výraznou mierou prispieva k formovaniu a rozvíjaniu logického, 



kritického a tvorivého myslenia žiakov, ktoré im umožňuje nachádzať vzťahy medzi štruktúrou a 

vlastnosťami látok ako aj osvojenie dôležitých manuálnych zručností. 

Významným cieľom vyučovania chémie je aj oboznámenie sa žiakov s chemickými látkami, 

ktoré pozitívne a negatívne ovplyvňujú život človeka (chemické aspekty racionálnej výživy, vplyv 

alkoholu, nikotínu a iných drog na ľudský organizmus). 

V predmete chémia si žiaci majú v dostatočnej miere osvojiť zručnosti a návyky bezpečnej 

práce v chemickom laboratóriu. Potrebné je, aby žiaci  dosiahli takú úroveň pochopenia a zvládnutia 

učiva, aby vedeli využiť na hodinách získané vedomosti, spôsobilosti a návyky v každodennom 

živote.  

Ciele učebného predmetu sú zamerané na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti, čo 

predstavuje:  

 Vytvoriť pozitívny vzťah k učebnému predmetu chémia.  

 Poznať vybraný okruh anorganických a organických látok, ich význam a použitie v 

každodennom živote.  

 Chápať , že vlastnosti chemických látok vyplývajú z ich zloženia a štruktúry.  

 Osvojiť si poznatky na posúdenie základných sociálnych, zdravotných a environmentálnych 

dôsledkov pôsobenia chémie v živote človeka (napríklad chemické aspekty racionálnej 

výživy, vplyv alkoholu, nikotínu a iných drog na ľudský organizmus).  

 Získať prehľad o obsahu základných chemických pojmov, ktoré charakterizujú zloženie, 

štruktúru a vlastnosti chemických látok a chemické reakcie.  

 Naučiť sa základy chemických výpočtov, vedieť porovnať dve veličiny rovnakého druhu, 

určiť hodnotu veličín z grafu a z tabuľky alebo naopak.  

 Osvojiť si základné činnosti súvisiace s pozorovaním a pokusom a zároveň získať 

zodpovedný vzťah k plneniu pracovných povinností a dodržiavaniu pravidiel bezpečnej 

práce.  

 Vedieť uplatniť logicko-myšlienkové a senzomotorické operácie aj v iných učebných 

predmetoch a v každodennej praxi.  

 Porozumieť odborným textom na primeranej úrovni a vedieť aplikovať získané poznatky pri 

riešení konkrétnych úloh.  

 Schopnosť samostatne získavať potrebné informácie súvisiace s chemickou problematikou z 

rôznych informačných zdrojov.  

Ďalšie ciele 

 Identifikácia a správne používanie pojmov. Žiak vie správne používať základné pojmy 

a identifikovať ich v reálnych situáciách. Pritom nie je vhodné iba mechanické odrecitovanie 

definícií. Vedomosť týchto pojmov žiak dokáže tým, že rozumie textu, v ktorom sa 

vyskytujú a že ich aktívne používa v správnom kontexte. 

 



 Kvalitatívny popis objektov, systémov a javov a ich klasifikácia. Žiak vie popísať 

a poprípade načrtnúť objekt, systém alebo jav, ktorý pozoruje podľa skutočnosti, modelu 

alebo nákresu vie popísať stavbu systému, vie nájsť spoločné a rozdielne vlastnosti látok, 

predmetov alebo javov (napríklad uviesť hlavné rozdiely medzi kovmi a nekovmi). 

 

 Vysvetlenie javov. Žiak vie vysvetliť niektoré javy pomocou známych zákonov alebo 

pomocou jednoduchších javov.  

 

 Predvídanie javov a určovanie kauzálnych súvislostí. Žiak vie v jednoduchých prípadoch 

predpovedať, čo sa v určitej situácii stane, rozhodnúť, či za určitých okolností je daný jav 

možný alebo nie (napríklad určiť faktory, ktoré ovplyvňujú rýchlosť chemickej reakcie). 

 

 Pozorovanie, experimentovanie, meranie a odhady. Žiak vie zrealizovať jednoduchý 

experiment podľa návodu, navrhnúť a zrealizovať jednoduchý experiment, ktorý simuluje 

určitý jav, alebo  dáva odpoveď na určitú otázku. Do tejto skupiny patria predovšetkým 

merania a odhady veľkosti niektorých veličín, zhromažďovanie a vhodné usporiadanie 

údajov (napríklad zistiť, či roztok je kyslý, zásaditý alebo neutrálny). 

 

 Kvantitatívny opis. Žiak vie vypočítať niektoré veličiny z iných. Vie v jednoduchých 

prípadoch porovnať dve veličiny rovnakého druhu, určiť ako sa určitá veličina mení. Vie 

určiť hodnotu niektorých veličín z grafu alebo z tabuľky alebo naopak. 

 

 Aplikácia vedomostí. Žiak vie opísať niektoré prírodné alebo umelé systémy 

a v jednoduchších prípadoch opísať aj princíp ich fungovania. Vie uviesť príklady aplikácie 

určitých prírodných javov, rozhodnúť, kedy je daný jav výhodný a kedy nevýhodný. Vie 

posúdiť dôsledky určitých javov alebo ľudskej činnosti z ekologického, ekonomického alebo 

zdravotného hľadiska (napríklad vysvetliť škodlivé účinky používania chloridu sodného 

k zimnému posypu ciest). 

 

3. Obsah učiva 

Dotácia v ŠkVP:  

Vzhľadom na náročnosť obsahu a odbornej terminológie v predmete chémia, ako aj nového 

predmetu – dotácia 1 hodiny v 7. roč. bude zameraná na 

 prehlbovanie a precvičovanie učiva, čím sa dosiahne lepšia fixácia s porozumením a 

zvýši sa záujem o predmet 

 uskutočnenie laboratórnych cvičení, kde si žiaci osvoja teoretické poznatky v praxi 

a taktiež manipuláciu s laboratórnymi pomôckami 

 tvorbu žiackych projektov a precvičovanie prezentačných zručností s využitím IKT 

 precvičovanie príkladov jednoduchých chemických reakcií z bežného života, ich 

zapisovanie chemickou schémou, chemickou rovnicou a chemickými modelmi 

 

Tematické celky vyučovacieho predmetu chémia:  

Chémia okolo nás  



- Objavovanie chémie v našom okolí 

- Skúmanie vlastností látok  

- Zmesi a chemicky čisté látky  

- Látky, nevyhnutné pre náš život: voda a vzduch 

- Projekty (pitná voda, minerálna voda) 

 

Premeny látok 

- Spoznávanie chemických reakcií v našom okolí 

- Zmeny pri chemických reakciách  

- Laboratórne cvičenie (Aparatúry potrebné na filtráciu a destiláciu) 

- Laboratórne cvičenie (Hasenie horiacich látok) 

- Projekty (Hasenie horiacich látok) 

- Príklady chemických reakcií z bežného života 

 

Učebné osnovy        CHÉMIA 7. ročník, 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne 

Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard 

Chémia okolo nás  
Objavovanie chémie 

v našom okolí 

 

Chémia ako veda 

Význam chémie pre život človeka 

 

Chemická výroba,  

Chemické závody, 

Chemický výrobok, prírodná 

surovina 

 

- definovať chémiu ako vedu a aplikovať jej 

význam pre prax 

- vymenovať významné chemické závody 

vo svojom okolí  

- priradiť chemický výrobok k chemickému 

závodu 

- poznať surovinové zdroje 

- poznať problematiku obmedzených 

zdrojov surovín a dôležitosť ich 

hospodárskeho využitia 

- získať kladný vzťah k prírode 

a zachovaniu rovnováhy 

Skúmanie vlastností 

látok 

 

Chemické laboratórium 

 

 

 

 

 

 - poznať zásady bezpečnej práce 

v chemickom laboratóriu, základné 

piktogramy (napr. žieravina, horľavina, 

jed...) 

 - vedieť používať ochranné pomôcky 

(okuliare, rukavice, ochranný štít) 

 - poznať názvy základného skla používaného 

v laboratóriu 

 - poznať telefónne čísla prvej pomoci 

 - dodržiavať zásady bezpečnej práce 

v chemickom laboratóriu  

 - dodržiavať zásady bezpečnej práce v praxi 

- poznať a vymenovať základné laboratórne 



 

 

 

Vlastnosti látok 

Skupenstvo látok 

pomôcky 

- zistiť pozorovaním vlastnosti konkrétnych 

látok (horľavosť, skupenstvo, vôňa, zápach, 

vzhľad, rozpustnosť) 

Látky nevyhnutné pre 

náš život - voda, 

vzduch 

 

Voda ako chemicky čistá látka 

(destilovaná voda) 

Voda ako zmes látok (minerálna, 

pitná, úžitková, odpadová) 

Úprava pitnej vody 

Vzduch ako zmes látok 

Zdroje znečistenia vzduchu  (prach, 

výfukové plyny, splodiny horenia 

a priemyselné splodiny), 

Fotosyntéza 

Skleníkový efekt, 

Ozónová vrstva/diera 

 

- chápať význam vody pre život človeka, 

zvieratá a rastliny 

- vysvetliť rozdiely medzi rôznymi druhmi 

vôd 

- uviesť príklady rôznych druhov vôd 

- poznať možnosti úpravy a čistenia vôd, 

dôsledky znečistenia vôd 

- vymenovať hlavné zložky vzduchu 

- poznať význam kyslíka a dusíka pre 

organizmy, význam fotosyntézy 

- poznať hlavné zdroje znečistenia vzduchu 

- vysvetliť vznik skleníkového efektu 

a ozónovej vrstvy 

 

 

 Žiacke projekty: Pitná voda 

a minerálna voda 

Vyhľadať informácie a materiál k 

zhotoveniu projektovej práce; využiť 

pritom doterajšie vedomosti a skúsenosti 

s programom Powerpoint. Prezentovať 

projekt. 

Zmesi a chemicky čisté 

látky 

Chemicky čisté látky 

Zmesi: rôznorodá zmes, rovnorodá 

zmes - roztok, vodný roztok, 

nasýtený roztok, rozpúšťadlo, 

rozpustená látka 

 

 

Atóm, 

Chemické prvky, 

- rozpoznať chemicky čistú látku od zmesi  

- poznať zložky zmesí 

- uviesť zložky zmesí na konkrétnom 

príklade 

- rozpoznať rôznorodé a rovnorodé zmesi 

- uviesť príklady vodných roztokov 

používaných v domácnosti 

-vedieť základné zloženie a štruktúru 

atómu, 



Chemické väzby, 

Molekuly, 

zlúčeniny 

 

Metódy oddeľovania zložiek zmesi: 

usadzovanie, filtrácia, odparovanie, 

destilácia, kryštalizácia 

-poznať slovenské názvy niektorých 

vybraných prvkov,  

-poznať rozdiel medzi molekulou a 

zlúčeninou 

- uviesť príklady základných metód 

oddeľovania zložiek zmesí 

- uviesť príklady využitia metód 

oddeľovania zložiek zmesí v praktickom 

živote 

2 PREMENY LÁTOK 

Spoznávanie 

chemických reakcií v 

našom okolí 

 

Fyzikálny a chemický dej  

Chemická reakcia, reaktant, produkt 

Zákon zachovania hmotnosti 

Chemické zlučovanie, chemický 

rozklad 

 

 

 

 

 

Horenie 

Horľaviny 

Zápalná teplota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- vedieť na konkrétnych príkladoch 

zhodnotiť a zdôvodniť či je dej chemický 

alebo fyzikálny dej 

- uviesť príklady chemických reakcií 

z bežného života, 

- rozlíšiť reaktanty a produkty 

v chemických reakciách 

- rozlíšiť na príkladoch reakcie chemického 

rozkladu a chemického zlučovania 

- poznať horenie ako chemický dej  

- vymenovať príklady horľavých a 

nehorľavých látok  

- vedieť príklady horľavých látok, ktoré 

majú nízku zápalnú teplotu  

- vedieť možnosti použitia propán-

butánových fliaš a ich bezpečné používanie 

- vedieť príklady horľavín, ktoré sa 

používajú v domácnosti  

- vedieť ktoré zdroje tepla vyžadujú 

vetranie a prečo 

- poznať príčiny požiarov a vedieť tieto 

informácie používať v bežnom živote 

- vysvetliť podstatu hasenia, poznať zásady 

hasenia 

- poznať telefónne číslo požiarnych útvarov 

- vedieť rozlíšiť piktogram horľaviny 



Požiar 

Hasenie látok 

 

- vedieť kde sa v prípade požiaru 

nachádzajú hasiace prístroje v škole, vo 

svojom bydlisku 

- vedieť vymenovať niektoré hasiace látky 

(voda, piesok, oxid uhličitý) 

- vysvetliť podstatu hasenia horiacich látok 

- opísať spôsoby správneho hasenia pri 

horení konkrétnych látok 

- poznať, ktoré hasiace látky sa nemôžu 

používať na hasenie jemnej mechaniky, 

elektroniky a elektrických zariadení pod 

prúdom 

- vedieť zahasiť horiaci odev na človeku 

- vedieť ako sa správať pri malom a veľkom 

požiari 

 Laboratórne cvičenie: Hasenie 

horiacich látok 

Používať ochranné pomôcky (okuliare, 

rukavice, ochranný štít ). Poznať zásady 

bezpečnej práce v chemickom 

laboratóriu. 

 Žiacke projekty: Hasenie horiacich 

látok 

- poznať pomôcky používané pri 

laboratórnych prácach 

- poznať zásady bezpečnej práce 

v chemickom laboratóriu 

- dodržiavať zásady bezpečnej práce 

- vykonať podľa návodu školský pokus 

- vedieť pozorovať javy sprevádzajúce 

pokus, vyhodnotiť, interpretovať ich a 

zaznamenať výsledok pokusu 

Zmeny pri 

chemických reakciách 

 

Tepelné zmeny pri chemických 

reakciách 

 

 

Rýchlosť chemických reakcií 

 

Faktory, ovplyvňujúce rýchlosť 

chemických reakcií 

- poznať reakcie, pri ktorých sa teplo 

uvoľňuje a pri ktorých sa spotrebuje s 

dôrazom na bežný život 

- rozlišovať pomalé a rýchle reakcie 

- jednoducho zdôvodniť vplyv teploty, 

množstva reaktantov, plošného obsahu 

reaktantov (v tuhom skupenstve) a 

katalyzátora na rýchlosť chemických 

reakcií s dôrazom na bežný život 



 

Laboratórne práce: 

1. Filtrácia 

2. Destilácia 

 

- poznať pomôcky používané pri 

laboratórnych prácach 

- poznať zásady bezpečnej práce 

v chemickom laboratóriu 

- dodržiavať zásady bezpečnej práce 

- vedieť zostaviť jednoduchú aparatúru 

- vykonať podľa návodu školský pokus 

- vedieť pozorovať javy sprevádzajúce 

pokus, vyhodnotiť, interpretovať ich a 

zaznamenať výsledok pokusu 

Príklady chemických  

reakcií  z bežného 

života 

Príklady chemických reakcií 

z bežného života 

Poznať príklady jednoduchých 

chemických reakcií z bežného života. 

Vedieť ich zapísať chemickou schémou, 

chemickou rovnicou a chemickými 

modelmi. 

 

4. Výchovné a vzdelávacie stratégie 

Stanovené ciele sa dosahujú rozvíjaním ďalších kľúčových kompetencií (spôsobilostí)  

žiakov: 

a) kompetencia k celoživotnému učeniu sa  

 plánovať a organizovať si učenie a pracovnú činnosť  

 hľadať a rozvíjať účinné postupy vo svojom učení  

 využívať rôzne stratégie učenia  

 kriticky pristupovať ku zdrojom informácií, informácie tvorivo spracovávať a využívať pri 

svojom štúdiu a praxi  

 

b) sociálne komunikačné kompetencie  

 vecne, správne sa vyjadrovať verbálne, písomne a graficky k danej učebnej téme  

 vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje  

 vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov (IKT, knižné zdroje) 

 zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti,  

 vedieť spracovať jednoduchú správu z pozorovania  

 vedieť spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, metódy, 

výsledky a ich využitie  

c) kompetencia uplatňovať základ matematického myslenia a základné schopnosti poznávať v 

oblasti vedy a techniky  

 používať matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných 

situáciách  

 používať matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, 

modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky),  



 používať základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umožní robiť vedecky podložené 

úsudky, pričom vie použiť získané vedomosti na úspešné riešenie problémov 

d) kompetencia v oblasti informačných a komunikačných technológií  

 osvojiť si základné zručnosti v oblasti IKT ako predpoklad ďalšieho rozvoja  

 používať základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou  

 dokázať vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom grafickom prostredí  

 dokázať využívať IKT pri vzdelávaní  

e) kompetencia riešiť problémy  

 analyzovať vybrané problémy  

 navrhovať rôzne riešenia úloh, postupov a prístupov  

 aplikovať poznatky pri riešení konkrétnych problémových úloh  

 využívať informačné a komunikačné technológie pri riešení problémových úloh  

 používať základné myšlienkové operácie a metódy vedeckého poznávania pri riešení 

problémových úloh  

 využívať tvorivosť a nápaditosť, samostatne tvoriť závery na základe zistení, skúmaní alebo 

riešení úloh  

 zhodnotiť úspešnosť riešenia problémovej úlohy  

 logicky spájať poznatky z rôznych predmetov a využiť ich pri riešení problémových úloh  

 prijímať svoju zodpovednosť za riešenie problémov  

 dokázať sa poučiť z vlastných chýb a chýb iných  

 

f) kompetencie občianske  

 uvedomiť si základy humanistických hodnôt, zmysel národného kultúrneho dedičstva, 

uplatňovať a ochraňovať princípy demokracie  

 vyvážene chápať svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. 

spoločnosti  

 uvedomiť si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam  

 prispievať k naplneniu práv iných  

 otvorenosť ku kultúrnej a etnickej rôznorodosti  

 sledovať a posudzovať udalosti a vývoj verejného života a zaujímať k nim stanoviská, 

aktívne podporuje udržateľnosť kvality životného prostredia  

 

g) kompetencie sociálne a personálne  

 vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti  

 pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, vzájomne si radiť a pomáhať  

 prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti  

 hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení  

 prijímať ocenenie, radu a kritiku, čerpať poučenie pre svoju ďalšiu prácu  

 

h) kompetencie pracovné  

 stanoviť si ciele a aktívne pristupovať k uskutočneniu svojich cieľov  

 kriticky hodnoť svoje výsledky  

 používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach  

 dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia  



 využívať učebné, kompenzačné a iné pomôcky  

 

i) kompetencie smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti  

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

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

 

j) kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry  

 uvedomiť si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote a v živote celej 

spoločnosti  

 ceniť si a rešpektovať umenie a kultúrne historické tradície  

 poznať pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu)  

 správať sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám  

 byť tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr  

 

5. Metódy a formy práce 

Pri voľbe vyučovacích metód a foriem som prihliadala na usporiadanie obsahu vyučovania, vlastné 

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

žiakov. 

Z organizačných foriem uplatňujeme: 

 Vyučovaciu hodinu (základného, motivačného, expozičného, fixačného, aplikačného, 

diagnostického typu). 

 Praktické aktivity 

 Exkurzia podľa podmienok školy 

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

a materiálneho vybavenia. 

Na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť  využijeme: 

 Motivačné metódy, ako je motivačné rozprávanie (citové približovanie obsahu učenia), 

motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov), motivačný problém 

(upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému), motivačnú demonštráciu ( 

vzbudenie záujmu pomocou, ukážky). 

 Expozičné metódy pri vytváraní nových poznatkov a zručností, ako je rozprávanie 

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

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

vyjadrenie faktov, konvergentných a divergentných otázok, otázok na pozorovanie, 

posúdenie situácie, hodnotenie javov, rozhodovanie), beseda (riešenie aktuálnych otázok 

celým kolektívom), demonštračná metóda (demonštrácia obrazov, modelov, prírodnín), 

pozorovanie (cielené systematické vnímanie objektov a procesov), manipulácia s predmetmi 

(praktické činnosti, experimentovanie, pokusy, didaktická hra), inštruktáž (vizuálne a 

auditívne podnety k praktickej činnosti, vedenie žiakov k chápaniu slovnému a písomnému 

návodu). 



 Aktivizujúce metódy - diskusia (vzájomná výmena názorov, uvádzanie argumentov, 

zdôvodňovanie za účelom riešenia daného problému), situačná metóda (riešenie 

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

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

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

vyučovanie (forma skupinového vyučovania založená na vzájomnej závislosti členov 

heterogénnej skupiny). 

 Problémové metódy, učenie sa riešením problémov založenom na vymedzení a rozbore 

problému, tvorbe a výberu možných riešení a vlastnom riešení 

 Projektová metóda (riešenie projektu, komplexná praktická úloha, problém,  téma, ktorej 

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

 Praktické aktivity (samostatná činnosť na základe inštruktáže) –pozorovanie dostupných 

prírodných procesov na podporu chápania vzájomné vzťahy a ich významu. Pri 

pozorovaniach treba uprednostniť živé biologické objekty, klásť dôraz na poznávanie a 

rozlišovanie organizmov podľa podstatných vonkajších znakov. 

 Práca s knihou a textom (čítanie s porozumením, spracovanie textových informácií, učenie 

sa z textu, orientácia v štruktúre textu, vyhľadávanie, triedenie, využívanie podstatných 

informácií), samostatné učenie prostredníctvom informačnej a komunikačnej techniky a 

experimentovanie (samostatné hľadanie, skúšanie, objavovanie). 

 Fixačné metódy - metóda opakovania a precvičovania, (ústne a písomné opakovanie, 

opakovanie s využitím učebnice a inej literatúry, domáce úlohy). 

 Diagnostické metódy - zabezpečíme korektné a objektívne hodnotenie: 

- verbálna forma kontrola úrovne osvojenia poznatkov stanovených výkonovou časťou 

vzdelávacieho štandardu, uprednostníme prezentovanie poznatkov žiakmi na základe 

dobrovoľnej odpovede žiaka; 

- písomná forma hodnotiť osvojenie základných poznatkov prostredníctvom testu na konci 

tematického celku alebo skupiny podobných učebných tém podľa výkonovej časti 

vzdelávacieho štandardu; 

- praktické aktivity  hodnotenie praktických zručností (vrátane správnosti nákresov a schém 

podľa potreby) s dôrazom na samostatnosť a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh; 

- samostatná práca žiakov a schopností práce s textom preverovať úroveň formou hodnotenia 

správ zo samostatných pozorovaní podľa kritérií na základe vzájomnej dohody učiteľov; 

- prezentácia projektov hodnotiť úroveň kombinovaných verbálnych, písomných, grafických 

prejavov a komunikatívnych zručností. 

 



6. Prierezové témy 

 Environmentálna výchova – cieľom je, aby žiaci získali vedomosti ale aj zručnosti, 

ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu jednoduchými činnosťami, ktoré sú im 

primerané a vhodné - chrániť rastliny, zvieratá, mať kladný vzťah k domácim zvieratám ale 

aj k zvieratám v prírode, starať sa o svoje okolie a pod. 

 Osobnostný a sociálny rozvoj – rozvíja ľudský potenciál žiakov, poskytuje im základy na 

plnohodnotný a zodpovedný život. 

 Tvorba projektov a prezentačné zručnosti – spája jednotlivé kompetencie, ktoré chceme 

rozvíjať u žiakov, ako je komunikovanie, argumentovanie, používanie informácií a práca s 

nimi, riešenie problémov, poznať sám seba a svoje schopnosti, spolupráca v skupine, 

prezentácia samého seba. 

  Mediálna výchova – umožní žiakom osvojiť si stratégie kompetentného zaobchádzania s 

rôznymi druhmi médií, kriticky a selektívne využívať média a ich produkty. Deti získavajú 

schopnosť posudzovať mediálne šírené posolstvá, aby objavovali v nich to hodnotné a 

pozitívne, ale tiež si uvedomovali negatívne mediálne vplyvy na ich osobnosť. 

 Multikultúrna výchova – zaraďuje sa do vzdelávania preto, lebo sa žiaci v škole stretávajú 

v súvislosti s globalizáciou sveta, so žiakmi rôznych kultúr. Žiaci by mali byť pripravení na 

rozdielnosť kultúr. Výchovné pôsobenie je zamerané na rozvoj chápania, akceptácie, 

medziľudskej tolerancie a emocionálne pochopenie inej kultúry. Predpokladom je aj 

schopnosť detí s nimi spolupracovať. 

 Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra - cieľom vzdelávania  je motivovať žiakov 

získavať, rozvíjať a utužovať svoje postoje  k morálnym hodnotám, poznať prírodné krásy 

a tradičnú ľudovú kultúru svojho regiónu, osobitne poznať regionálnu históriu. 

 Ochrana života a zdravia – cieľom vzdelávania je poskytnúť žiakom potrebnéteoretické 

vedomosti, praktické poznatky a formovať ich vzťah k problematike ochrany svojho zdravia 

a života, tiež zdravia a života iných ľudí. 

 Globálne rozvojové vzdelávanie sa venuje problematike  Miléniových  rozvojových cieľov 

OSN:  Odstrániť extrémnu chudobu a hlad, Dosiahnuť základné vzdelanie pre všetkých, 

Presadzovať rovnosť mužov a žien a posilniť rolu žien v spoločnosti,   Znížiť detskú 

úmrtnosť,  Zlepšiť zdravie matiek, Bojovať s HIV/AIDS, maláriou a ďalšími chorobami,  

Zaistiť udržateľný stav životného prostredia (pitná voda, kvalita života),  Budovať svetové 

partnerstvo pre rozvoj. 

 Finančná  gramotnosť vychádza z Národného štandardu finančnej gramotnosti verzie 1.0 

a venuje sa  problematike nasledujúcich tém: Človek vo sfére peňazí,  Finančná 

zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí, Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných 

potrieb príjem a práca, Plánovanie a hospodárenie s peniazmi, Úver a dlh,  Sporenie a 

investovanie, Riadenie rizika a poistenie. 

 

7. Kontrola a hodnotenie žiakov na hodinách chémie 

 

 Verbálna forma kontroly úrovne osvojenia poznatkov uprednostňuje prezentovanie poznatkov 

žiakmi na základe dobrovoľnej odpovede žiaka alebo určenia konkrétneho žiaka učiteľom (na 

predchádzajúcej hodine).  



 Písomná forma – test – kontroluje a hodnotí osvojenie základných poznatkov na konci 

tematického celku alebo skupiny podobných učebných tém v časovom limite 20 min 

v rozsahu 10-15 otázok zostavených podľa výkonovej časti vzdelávacieho štandardu. 

Hodnotenie je na základe percentuálnej úspešnosti dohodnutej na základe vzájomnej dohody 

učiteľov na predmetovej komisii alebo na zasadnutí sekcie.  

 Praktické aktivity sa hodnotia slovne. 

 Projekty budú hodnotené podľa kritérií za základe vzájomnej dohody učiteľov. 

 

8. Hodnotenie predmetu  

9.  

Hodnotenie žiaka je nevyhnutná súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorá má 

informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu.  Žiak sa v procese výchovy a vzdelávania hodnotí 

priebežne a celkovo a má právo dozvedieť sa spôsob a výsledok hodnotenia. 

Klasifikácia je jednou z foriem hodnotenia, ktorej výsledky sa vyjadrujú určenými piatimi stupňami.  

Vo výchovno-vzdelávacom procese sa uskutočňuje priebežné a celkové hodnotenie: 

- priebežné hodnotenie sa uskutočňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov a prejavov žiaka na  

vyučovacích hodinách a má hlavne motivačný charakter 

 

- celkové hodnotenie žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa uskutočňuje na konci 

prvého polroka a druhého polroka v školskom roku a má čo najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň 

jeho vedomostí, zručností a návykov v danom vyučovacom predmete. 

 

V procese hodnotenia učiteľ uplatňuje primeranú náročnosť, pedagogický takt voči žiakovi, 

rešpektuje práva dieťaťa a humánne sa správa voči žiakovi. Pri priebežnom hodnotení učiteľ  

zohľadňuje vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliada na jeho momentálnu psychickú i 

fyzickú disponovanosť. Pri celkovom hodnotení objektívne hodnotí kvalitu vedomostí, zručností a 

návykov. Predmetom hodnotenia vo výchovno-vzdelávacom procese sú najmä učebné výsledky 

žiaka, ktoré dosiahol vo vyučovacích predmetoch v súlade s požiadavkami vymedzenými v 

učebných osnovách, osvojené kľúčové kompetencie, ako aj usilovnosť, osobnostný rast, 

rešpektovanie práv iných osôb, ochota spolupracovať a správanie žiaka podľa školského poriadku.  

Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého rozvoja osobnosti žiaka. Pri 

hodnotení výsledkov práce žiaka sa postupuje v súlade s výchovno-vzdelávacími požiadavkami 

vzdelávacích programov, požiadavkami na rozvoj všeobecných kompetencií, učebnými plánmi, 

učebnými osnovami a štandardami. Pri skúšaní, hodnotení a klasifikácii žiackych učebných 

výkonov učiteľ sa má riadiť zásadou, že zisťovať a hodnotiť treba to, čo žiak vie, a nesnažiť sa v 

prvom rade odhaľovať jeho nedostatky, aj keď bez ich poznania nemožno pristúpiť k ich 

odstráneniu. Pri hodnotení žiaka sa posudzujú získané kompetencie v súlade s učebnými osnovami 

a vyjadrujú sa nasledovnými stupňami.  

 

 

 



 Výborný 

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo využívať  pri 

intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené 

vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj 

písomný prejav je správny, výstižný. Grafický prejav je estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné, iba s 

menšími nedostatkami. 

 Chválitebný 

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo využívať. Má osvojené 

kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných 

činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení 

javov a zákonitostí samostatne a kreatívne alebo s menšími podnetmi  učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav 

má menšie nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Grafický prejav je estetický, bez väčších 

nepresností. Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov. 

 Dobrý 

Žiak má  v presnosti, celistvosti a úplnosti osvojenie poznatkov, pojmov a zákonitostí podľa učebných osnov 

a pri ich využívaní nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré využíva pri 

intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími nedostatkami.  Na podnet učiteľa 

uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a 

zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti a chyby vie s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom 

prejave má nedostatky v správnosti, presnosti, výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. V kvalite 

výsledkov jeho činností sú častejšie nedostatky. 

 Dostatočný 

Žiak má  v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenie poznatkov a zákonitostí podľa učebných osnov ako i v 

ich využívaní závažné medzery. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových 

kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho 

ústny aj písomný prejav má v správnosti, presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho 

činností a v grafickom prejave sa prejavujú chyby, grafický prejav je málo estetický. Vážne chyby a 

nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa opraviť. 

 Nedostatočný 

Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich závažné medzery, preto 

ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú 

značné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani 

na podnet učiteľ. Jeho ústny a písomný prejav má v správnosti, presnosti a výstižnosti podstatné nedostatky. 

Kvalita výsledkov jeho činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne chyby a nedostatky nedokáže 

opraviť ani s pomocou učiteľ. 



10. Učebné zdroje 

 Učebnice, odborná literatúra, časopisy, encyklopédie 

o Chémia pre 6. Ročník základných škôl, RNDr. Vincenová H., RNDr. Zvončeková V., Mgr. 

Romanová D., Ing. Adamkovič E., CsC, EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o 2009 

o Chémia pre 7. Ročník základných škôl, RNDr. Vincenová H., RNDr. Zvončeková V., Mgr. 

Romanová D., Ing. Adamkovič E., CsC, EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o 2009 

 Materiálno-technické a didaktické prostriedky 

 Internet 

 

 

Predmety v 8. ročníku v ŠkVP 
 
 
 

 

Matematika 
 
časová dotácia 5 hodín týždenne / 165 hodín ročne 

 4 hod ŠtVP + 1 hod ŠkVP 

 

OBSAH VZDELÁVANIA PREDMETU 

Obsah vzdelávania je zadefinovaný nasledovnými tematickými celkami: 

 

 Celé čísla. Počtové výkony s celými číslami 

 Premenná, výraz, rovnica 

 Trojuholník, zhodnosť trojuholníkov 

 Rovnobežníky, lichobežníky, obsah trojuholníka 

 Kruh, kružnica 

 Hranoly 

 Pravdepodobnosť, štatistika 

 Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie 

RU: 

 Zvyšovaním kvality vzdelávacieho štandardu, prehlbovanie utvrdzovanie a upevňovanie 

učiva. 

 Tvorba záverečných projektov 
 

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD 

Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard 

Celé čísla. Počtové Kladné a záporné čísla v Čítať a zapisovať záporné čísla. Rozlíšiť 



výkony s celými 

číslami 
rozšírenom obore desatinných 

čísel. Navzájom opačné čísla. 

Zobrazenie celých a 

desatinných (kladných aj 

záporných) čísel na číselnej 

osi. Absolútna hodnota čísel, 

absolútna hodnota nuly. 

Porovnanie a usporiadanie 

celých a desatinných 

(kladných aj záporných) čísel. 

Sčítanie a odčítanie celých a 

desatinných (kladných aj 

záporných) čísel. Počtové 

operácie s celými a 

desatinnými (kladnými aj 

zápornými) číslami. Výpočty 

so zlomkami (prevodom na 

desatinné čísla) - kladné a 

záporné racionálne čísla. 

Násobenie a delenie celých 

a desatinných (kladných aj 

záporných) čísel. Slovné 

úlohy – kontextové a 

podnetové, s praktickou 

tematikou. 
 

kladné a záporné čísla. Uviesť príklad 

záporných čisel z bežného života. Určiť k 

danému číslu opačné číslo. Nájsť dvojice 

navzájom opačných čísel. Zobraziť záporné 

číslo na číselnej osi. Určiť absolútnu hodnotu 

čísla. Určiť absolútnu hodnotu nuly. 

Porovnať a usporiadať (vzostupne aj 

zostupne) celé, desatinné (kladné aj záporné) 

a racionálne (kladné aj záporné) čísla. 

Sčitovať a odčitovať celé čísla, desatinné 

čísla (kladné aj záporné) a racionálne čísla 

(kladné aj záporné). Rozhodnúť, či súčin, 

resp. podiel dvoch čísel bude kladný alebo 

záporný. Násobiť a deliť celé čísla, desatinné 

čísla (kladné aj záporné) a racionálne čísla 

(kladné aj záporné). Riešiť slovné úlohy na 

počtové operácie s celými číslami, kladnými 

aj zápornými desatinnými číslami, kladnými 

aj zápornými racionálnymi číslami. 

Premenná, výraz, 

rovnica 

Číselný výraz. Druhy 

zátvoriek. Poradie počtových 

operácií z viacerými 

zátvorkami. Úprava číselných 

výrazov. Zostavenie číselných 

výrazov z textu. 

Výraz s premennou / 

premennými. Premenná. 

Jednočlen, dvojčlen, trojčlen. 

Hodnota výrazu. Výpočet 

hodnoty výrazu pri danej 

hodnote premennej / 

premenných. Zápis vzťahov 

vychádzajúcich z 

jednotlivých operácií, z 

porovnávania. Počtové 

operácie s výrazmi. Lineárna 

rovnica s formálnym 

zápisom, neznáma, premenná, 

koreň rovnice. Metóda 

overenia pri riešení 

jednoduchých úloh. 

Ekvivalentné úpravy pri 

riešení jednoduchých 

lineárnych rovníc. Vzorce. 

Vyjadrenie a výpočet 

Osvojiť si pojem číselný výraz. Sčítať, 

odčítať, násobiť a deliť primerané číselné 

výrazy. Určiť počet členov v číselnom 

výraze. Vypočítať hodnotu číselného výrazu. 

Rozhodnúť o rovnosti / nerovnosti dvoch 

číselných výrazov. Riešiť jednoduché slovné 

úlohy vedúce k lineárnej rovnici. Overiť 

skúškou správnosti, či dané číslo je riešením 

slovnej úlohy. Rozlišovať medzi číselným 

výrazom a výrazom s premennou. Určiť 

počet premenných vo výraze s premennou. 

Určiť počet členov vo výraze s premennou. 

Zostaviť jednoduchý výraz s premennou. 

Určiť hodnotu výrazu, keď je daná hodnota 

premennej. Sčitovať a odčitovať výrazy s 

premennou. Násobiť a deliť primerané 

výrazy s premennou číslom rôznym od nuly. 

Overiť, či dané číslo je koreňom rovnice. 

Riešiť jednoduché lineárne rovnice. Vyjadriť 

a vypočítať neznámu z jednoduchých 

vzorcov. Vyznačiť body vo vhodne zvolenej 

pravouhlej sústave súradníc v rovine. Určiť 

súradnice daného bodu zobrazeného v 

pravouhlej sústave súradníc. Znázorniť graf 

priamej a nepriamej úmernosti v pravouhlej 

sústave súradníc (ako propedeutika). 



neznámej z jednoduchého 

vzorca. Dopočítavanie 

chýbajúcich údajov v 

jednoduchých vzorcoch. 

Pravouhlá sústava súradníc. 

Znázorňovanie priamej 

a nepriamej úmernosti 

graficky. 

Trojuholník, 

zhodnosť 

trojuholníkov 

Trojuholník, základné prvky a 

vlastnosti. Uhly v trojuholníku. 

Súčet uhlov v trojuholníku. 

Vonkajšie a vnútorné uhly 

trojuholníka. Typy 

trojuholníkov  podľa uhlov a 

strán. Trojuholník určený 

stranami – veta sss, 

trojuholníková nerovnosť. 

Trojuholník určený stranami 

a uhlami – vety sus, usu. 

Konštrukcia trojuholníka – jej 

jednoznačnosť a súvis so 

zhodnosťou. Rovnoramenný 

a rovnostranný trojuholník. 

Konštrukcia pravidelného 

šesťuholníka. Výška 

trojuholníka, konštrukcia výšok. 

Ortocentrum. Stredné priečky 

trojuholníka, ich veľkosť. 

Ťažnica, ťažisko, vzdialenosť 

ťažiska od vrcholu, od strany. 

Kružnica opísaná a v vpísaná. 

Konštrukčné úlohy. 

Popísať trojuholník, jeho základné vlastnosti. 

Objaviť vetu o súčte veľkostí vnútorných 

uhlov trojuholníka. Vypočítať vonkajšie uhly 

trojuholníka. Samostatne riešiť úlohy s 

využitím vlastností vnútorných a vonkajších 

uhlov. Vykonať rozbor konštrukčnej úlohy. 

Vysvetliť a zapísať postup konštrukcie 

trojuholníka pomocou skôr osvojenej 

matematickej symboliky. Zostrojiť 

trojuholník podľa konštrukčného postupu s 

využitím vety sss, sus a usu. Vykonať skúšku 

(splnenie podmienok úlohy) správnosti 

konštrukcie trojuholníka. Narysovať 

pravidelný šesťuholník. Objaviť vetu o 

trojuholníkovej nerovnosti pri konštrukcii 

trojuholníka podľa sss. Objaviť vetu o súčte 

vnútorného a vonkajšieho uhla pri tom istom 

vrchole trojuholníka. Popísať rovnostranný 

a rovnoramenný trojuholník a ich vlastnosti. 

Poznať a uviesť príklady rovnostranného 

a rovnoramennéhot rojuholníka z reálneho 

života. Poznať vlastnosti výšok v 

trojuholníku. Zostrojiť výšky trojuholníka. 

Zostrojiť priesečník výšok v ľubovoľnom 

trojuholníku. Zostrojiť a poznať vlastnosti 

stredných priečok trojuholníka. Zostrojiť a 

poznať vlastnosti ťažníc trojuholníka. 

Zostrojiť kružnicu opísanú trojuholníku. 

Zostrojiť kružnicu vpísanú trojuholníku. 

Riešiť konštrukčné úlohy s využitím 

poznatkov o konštrukcii trojuholníka. 

Rovnobežníky, 

lichobežníky, obsah 

trojuholníka 

Rovnobežky preťaté 

priamkou. Súhlasné 

a striedavé uhly pri 

rovnobežkách. Rovnobežník - 

základné vlastnosti. Štvorec 

a kosoštvorec - základné 

vlastnosti. Obdĺžnik 

a kosodĺžnik - základné 

vlastnosti. Výška 

rovnobežníka. Konštrukcia 

rovnobežníkov. Lichobežník - 

základné vlastnosti. Typy 

lichobežníkov (pravouhlý, 

rovnoramenný - základné 

vlastnosti). Konštrukcia 

Zostrojiť dve rovnobežné priamky 

preťaté priečkou. Určiť a vymenovať 

súhlasné a striedavé uhly. Poznať 

vlastnosti súhlasných a striedavých uhlov. 

Načrtnúť a pomenovať rovnobežníky: 

štvorec, kosoštvorec, obdĺžnik, 

kosodĺžnik a poznať ich základné 

vlastnosti (strany, vnútorné uhly, 

uhlopriečky, priesečník uhlopriečok). 

Rozlišovať jednitlivé typy rovnibežníkov. 

Narysovať štvorec, obdĺžnik, 

rovnobežník, kosoštvorec, kosodĺžnik, 

označiť všetky základné prvky. Zostrojiť 

a odmerať v rovnobežníku jeho dve 

výšky. Načrtnúť lichobežník, pomenovať 



lichobežníkov. Obvod 

a obsah obsah kosoštvorca, 

kosodĺžnika, trojuholníka, 

lichobežníka. 

Slovné úlohy na obvody 

a obsahy z praxe. 

a opísať jeho základné prvky. Rozlíšiť typ 

lichobežníka. Zostrojiť ľubovoľný typ 

lichobežníka podľa zadaných prvkov a na 

základe konštrukčného postupu. Riešiť 

primerané konštrukčné úlohy pre 

rovnobežníky a lichobežníky s využitím 

vlastností konštrukcie trojuholníka. 

Poznať a aplikovať v úlohách z bežného 

života základné vzorce pre výpočet 

obvodu a obsahu štvorca, kosoštvorca, 

obdĺžnika, kosodĺžnika, trojuholníka 

a lichobežníka s využitím premeny 

jednotiek dĺžky a obsahu. 

Kruh, kružnica 

Kruh a kružnica - základné 

vlastnosti. Vzájomná poloha 

kružnice a priamky - sečnica, 

nesečnica, tetiva. Os tetivy. 

Dotyčnica, poloha dotyčnice 

voči príslušnému polomeru. 

Trojuholníky zostrojené nad 

priemerom kružnice. 

Talesova kružnica. Vzájomná 

poloha dvoch kružníc. 

Kružnicový oblúk, kruhový 

výsek, stredový uhol. 

Kruhový odsek. Obsah kruhu. 

Dĺžka kružnice, ovbod kruhu. 

Obsahu medzikružia. Slovné 

úlohy z praxe na výpočet 

osahu kruhu a obvodu 

kružnice. 

Poznať základné vlastnosti kružnice, 

kruhu. Rozlišovať medzi kruhom a 

kružnicou. Zostrojiť a pomocou 

matematickej symboliky zapísať kružnicu 

a kruh s daným stredom a polomerom 

(priemerom). Vysvetliť vzťah medzi 

polomerom a priemerom kružnice 

(kruhu). Určiť vzájomnú polohu kružnice 

a priamky. Zostrojiť  dotyčnicu  ku  

kružnici v danom bode kružnice, aj 

dotyčnicu prechádzajúcu daným bodom 

vo vonkajšej oblasti mimo kružnice. 

Slovne popísať postup tejto  konštrukcie. 

Poznať Talesovu vetu. Vyznačiť na 

kružnici kružnicový oblúk. Vyznačiť 

kruhový výsek prislúchajúci danému 

stredovému uhlu a naopak. Vyznačiť 

krohuvý odsek. Určiť a odmerať stredový 

uhol. Poznať približnú hodnotu 

Ludolfovoho čísla π. Vypočítať obvod a 

obsah kruhu a dĺžku kružnice. Vypočítať 

obsah medzikružia ako rozdiel obsahov 

dvoch kruhov. 

Hranoly 

Hranol, jeho znázornenie a sieť. 

Objem a povrch hranola. 

Použitie vzorcov na výpočet 

objemu a povrchu hranola (aj v 

slovných úlohách z praxe). 

Načrtnúť kocku, kváder, hranol vo 

voľnom rovnobežnom premietaní. 

Poznať vlastnosti podstavy a plášťa 

hranola. Určiť počet hrán, stien 

a vrcholov hranola. Zostrojiť sieť 

kolmého hranola. Aplikovať príslušné 

vzorce na výpočet objemu a povrchu  

hranola v slovných úlohách. 

Pravdepodobnosť, 

štatistika 

Pravdepodobnostné hry a 

pokusy. Rôzne úlohy na 

porovnávanie šancí rôznych 

udalostí. Číselné porovnávanie 

šancí. Plánovitý zber údajov a 

ich systemizácia pri 

jednoduchých a primeraných 

experimentoch. Zobrazenie 

skupín údajov, tvorba grafov a 

Porovnávať rôzne udalosti z pohľadu ich 

pravdepodobnosti. Uskutočňovať 

jednoduché a primerané experimenty. 

Posúdiť a rozlíšiť možné, náhodné a 

nemožné udalosti. Rozhodnúť o 

pravdepodobnosti udalosti. Plánovite a 

systematicky zhromažďovať, triediť a 

spracovať údaje v experimente. Vybrať 



diagramov. štatistický súbor zo zhromaždených 

údajov. Zaznamenávať a usporadúvať 

údaje do tabuľky. Čítať a interpretovať 

údaje z tabuľky, z kruhového a 

stĺpcového diagramu. Znázorniť údaje 

kruhovým diagramom a stĺpcovým 

grafom. 
Riešenie aplikačných 

úloh a úloh 

rozvíjajúcich 

špecifické 

matematické 

myslenie 

Aplikačné a kontextové úlohy z 

praxe a bežného života s 

využitím už nadobudnutých 

poznatkov a vedomostí. 

Reprodukovať a analyzovať text slovnej 

úlohy, kategorizovať typ úlohy, vykonať 

matematizáciu (matematický zápis) daných 

údajov a neznámych údajov, zhodnotiť 

možnosti riešenia, navrhnúť riešenie, riešiť 

úlohu, overiť správnosť riešenia. 

 

PRIEREZOVÉ TÉMY 

Prierezo

vá téma 

Vých

odisk

o 

Zmysel 

/ cieľ 

Tematický 

celok 

prierezove

j témy 

Téma 

prierezovej 

témy 

Téma 

predmetu 

Tematický 

celok 

predmetu 

Organizačn

é 

zabezpečen

ie 

Regionál

na 

výchova 

Prírod

né 

krásy. 

Poznať 

nadmors

ké 

výšky a 

základn

é 

vzdialen

osti 

medzi 

prírodný

mi 

krásami 

v našom 

regióne. 

Môj rodný 

kraj 

Prírodné krásy 

regiónu 

Riešenie 

úloh 

rozvíjajúci

ch 

špecifické 

matematic

ké 

myslenie 

(mierka 

mapy 

a plánu) 

 

Riešenie 

aplikačných 

úloh a úloh 

rozvíjajúcich 

špecifické 

matematické 

myslenie 

 

Praktické 

aktivity s 

mapou 

regiónu a 

výpočty na 

základe 

mierky 

mapy. 

Skupinová 

práca – 

zhotovenie 

náčrtu okolia 

na základe 

publikácie o 

našom 

regióne a 

vzdialenostia

ch medzi 

prírodnými 

krásami 

region. 

Multikul

túrna 

výchova 

Umeni

e a 

estetic

ké 

hodnot

y 

Formov

ať 

estetick

ý 

grafický 

prejav 

Estetická 

výchova 

Esteický 

prejav 

Konštrukc

ia 

trojuholní

ka 

Trojuholník, 

zhodnosť 

trojuholníkov 

Praktické 

aktivity 
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Dosiahnuté postoje: 

 

na čísla sa pozerá, ako na prostriedky objektívneho poznania reality  

smelšie kvantifikuje realitu okolo seba 

prostredníctvom možnosti kontroly výpočtov spolieha sa na počtovými výkonmi zistené 

výsledky 

poznaním písmen vo význame čísla získava pocit, že je bohatší o dôležité využiteľné 

vedomosti 

získava pozitívny vzťah k tvorivému prístupu k údajom 

vidí potrebu samostatnosti pri objavovaní a slovnom vyjadrení výsledkov zistenia 

vytvára naklonenosť k využívaniu grafických prostriedkov vyjadreniu kvantitatívnych súvislostí 

rozvážne posudzuje pravdivosť a nepravdivosť výrokov 

má záujem na zdokonaľovanie svojho logického myslenia, na jeho neustálom 

rozširovaní a prehlbovaní (triedenie, použitie elementárnych algoritmov, atď.) o prvky kritického 

myslenia 

je priaznivo naklonený na rozvíjanie svojich schopnosti a objavenia pravidelnosti okolo 

seba 

zoznamuje sa s premennou, s iným spôsobom prístupu k veličinám a realite.  

nie je ľahostajný k svojmu okoliudokáže sa sústrediť na objavovanie geometrických 



tvarov vo svojom okolí  

snaží sa do primeraných praktických problémov vniesť geometriu 

je naklonený v jednote používať odhad, meranie a výpočet 

postupne zvyká na potrebu dôkazu a v odôvodnených prípadoch ho aj nárokuje 

snaha o presnosť pri meraniach, konštrukcii a výpočtoch je pre neho samozrejmá 

ochotne používa náčrty, rôzne spôsoby znázornenia geometrických telies a predmetov  

vyvíja snahu o rozvoj vlastnej priestorovej predstavivosti 

často sa opiera o svoje vedomosti a zručnosti z oblasti zhodnosti geometrických útvarov 

trvá na používaní správnej geometrickej terminológie v praxi 

vďaka nadobudnutým vedomostiam a matematickým zručnostiam si uvedomuje iný, 

kvalitnejší a hodnotnejší spôsob vnímania okolitej skutočnosti 

nachádza uspokojenie nad ovládaním ďalších prostriedkov riešenia úloh  

nachádza uspokojenie nad novým pohľadom na realitu 

je spokojný s novou možnosťou zachytávania kvantifikácie reality. 

získava sebadôveru pri interpretácii matematických a nematematických textov 

je pripravený na posúdenie pravdivosti matematických výrokov, s ktorými sa v priebehu 

svojej učebnej činnosti stretol 

získa nadhľad nad celkovým chápaním matematického textu, z hľadiska jeho 

štrukturácie na definície, vety, hypotézy, dôkazy 
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Chémia 
 
 
1. Charakteristika učebného predmetu chémia 

 

Predmet chémia patrí do vzdelávacej oblasti Človek a príroda. Vhodnou transformáciou 

vedeckého systému do didaktického sprístupňuje žiakom poznatky  o chemických látkach, vzťahoch 

medzi štruktúrou a vlastnosťami látok, ako aj poznatky o zákonitostiach chemických reakcií 

z oblasti všeobecnej, anorganickej, organickej chémie a biochémie. Obsah učiva tvoria poznatky o 

vlastnostiach a použití látok, s ktorými sa žiaci stretávajú v každodennom živote (chémia potravín a 

nápojov, kozmetiky, liečiv, čistiacich prostriedkov, atď.).  

Pri štúdiu chémie si žiaci osvojujú dôležité spôsobilosti špecifickými poznávacími 

metódami. Ide hlavne o rozvíjanie spôsobilosti objektívne a spoľahlivo pozorovať, experimentovať 

a merať, vytvárať a overovať hypotézy v procese riešenia úloh rôznej zložitosti.  

Súčasťou učebného predmetu chémia sú aj vhodne vybrané laboratórne cvičenia. Ich správna 

realizácia si vyžaduje osvojenie si základných manuálnych zručností a návykov bezpečnej práce v 

chemickom laboratóriu. Náplň laboratórnych cvičení závisí od materiálno - technického vybavenia 

školy, dostupnosti chemikálií, pričom musia byť dodržané bezpečnostné predpisy a laboratórny 

poriadok. 

 

Ciele učebného predmetu 

 

Cieľom vyučovania chémie na základnej škole je oboznámiť žiakov s významom poznatkov 

z chémie pre človeka, spoločnosť a prírodu, čo umožňuje u žiakov vytvorenie pozitívneho vzťahu 

k učebnému predmetu chémia. Ďalším významným cieľom vyučovania chémie na ZŠ je v čo 

najväčšej miere prispieť k splneniu všeobecných cieľov vzdelávania, vytváraniu a rozvíjaniu 

kľúčových kompetencií prostredníctvom obsahu chémie.  

Cieľom vyučovania chémie je podieľať sa  na rozvíjaní prírodovednej gramotnosti, v rámci 

ktorej  je potrebné rozvíjať aj čitateľskú gramotnosť a prácu s odborným textom. Žiaci by mali 

porozumieť odborným textom na primeranej úrovni a majú vedieť aplikovať získané poznatky pri 

riešení konkrétnych úloh. V rámci samostatnej práce majú byť schopní samostatne získavať 

potrebné informácie súvisiace s  chemickou problematikou z rôznych informačných zdrojov 

(odborná literatúra, internet) a využívať multimediálne učebné materiály. 

Vyučovanie chémie na hodinách základného typu a laboratórnych cvičeniach realizované 

metódami aktívneho poznávania, výraznou mierou prispieva k formovaniu a rozvíjaniu logického, 



kritického a tvorivého myslenia žiakov, ktoré im umožňuje nachádzať vzťahy medzi štruktúrou a 

vlastnosťami látok ako aj osvojenie dôležitých manuálnych zručností. 

Významným cieľom vyučovania chémie je aj oboznámenie sa žiakov s chemickými látkami, 

ktoré pozitívne a negatívne ovplyvňujú život človeka (chemické aspekty racionálnej výživy, vplyv 

alkoholu, nikotínu a iných drog na ľudský organizmus). 

V predmete chémia si žiaci majú v dostatočnej miere osvojiť zručnosti a návyky bezpečnej 

práce v chemickom laboratóriu. Potrebné je, aby žiaci  dosiahli takú úroveň pochopenia a zvládnutia 

učiva, aby vedeli využiť na hodinách získané vedomosti, spôsobilosti a návyky v každodennom 

živote.  

Ciele učebného predmetu sú zamerané na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti, čo 

predstavuje:  

 Vytvoriť pozitívny vzťah k učebnému predmetu chémia.  

 Poznať vybraný okruh anorganických a organických látok, ich význam a použitie v 

každodennom živote.  

 Chápať , že vlastnosti chemických látok vyplývajú z ich zloženia a štruktúry.  

 Osvojiť si poznatky na posúdenie základných sociálnych, zdravotných a environmentálnych 

dôsledkov pôsobenia chémie v živote človeka (napríklad chemické aspekty racionálnej 

výživy, vplyv alkoholu, nikotínu a iných drog na ľudský organizmus).  

 Získať prehľad o obsahu základných chemických pojmov, ktoré charakterizujú zloženie, 

štruktúru a vlastnosti chemických látok a chemické reakcie.  

 Naučiť sa základy chemických výpočtov, vedieť porovnať dve veličiny rovnakého druhu, 

určiť hodnotu veličín z grafu a z tabuľky alebo naopak.  

 Osvojiť si základné činnosti súvisiace s pozorovaním a pokusom a zároveň získať 

zodpovedný vzťah k plneniu pracovných povinností a dodržiavaniu pravidiel bezpečnej 

práce.  

 Vedieť uplatniť logicko-myšlienkové a senzomotorické operácie aj v iných učebných 

predmetoch a v každodennej praxi.  

 Porozumieť odborným textom na primeranej úrovni a vedieť aplikovať získané poznatky pri 

riešení konkrétnych úloh.  

 Schopnosť samostatne získavať potrebné informácie súvisiace s chemickou problematikou z 

rôznych informačných zdrojov.  

 



Ďalšie ciele 

 Identifikácia a správne používanie pojmov. Žiak vie správne používať základné pojmy 

a identifikovať ich v reálnych situáciách. Pritom nie je vhodné iba mechanické odrecitovanie 

definícií. Vedomosť týchto pojmov žiak dokáže tým, že rozumie textu, v ktorom sa 

vyskytujú a že ich aktívne používa v správnom kontexte. 

 

 Kvalitatívny popis objektov, systémov a javov a ich klasifikácia. Žiak vie popísať 

a poprípade načrtnúť objekt, systém alebo jav, ktorý pozoruje podľa skutočnosti, modelu 

alebo nákresu vie popísať stavbu systému, vie nájsť spoločné a rozdielne vlastnosti látok, 

predmetov alebo javov (napríklad uviesť hlavné rozdiely medzi kovmi a nekovmi). 

 

 Vysvetlenie javov. Žiak vie vysvetliť niektoré javy pomocou známych zákonov alebo 

pomocou jednoduchších javov.  

 

 Predvídanie javov a určovanie kauzálnych súvislostí. Žiak vie v jednoduchých prípadoch 

predpovedať, čo sa v určitej situácii stane, rozhodnúť, či za určitých okolností je daný jav 

možný alebo nie (napríklad určiť faktory, ktoré ovplyvňujú rýchlosť chemickej reakcie). 

 

 Pozorovanie, experimentovanie, meranie a odhady. Žiak vie zrealizovať jednoduchý 

experiment podľa návodu, navrhnúť a zrealizovať jednoduchý experiment, ktorý simuluje 

určitý jav, alebo  dáva odpoveď na určitú otázku. Do tejto skupiny patria predovšetkým 

merania a odhady veľkosti niektorých veličín, zhromažďovanie a vhodné usporiadanie 

údajov (napríklad zistiť, či roztok je kyslý, zásaditý alebo neutrálny). 

 

 Kvantitatívny opis. Žiak vie vypočítať niektoré veličiny z iných. Vie v jednoduchých 

prípadoch porovnať dve veličiny rovnakého druhu, určiť ako sa určitá veličina mení. Vie 

určiť hodnotu niektorých veličín z grafu alebo z tabuľky alebo naopak. 

 

 Aplikácia vedomostí. Žiak vie opísať niektoré prírodné alebo umelé systémy 

a v jednoduchších prípadoch opísať aj princíp ich fungovania. Vie uviesť príklady aplikácie 

určitých prírodných javov, rozhodnúť, kedy je daný jav výhodný a kedy nevýhodný. Vie 

posúdiť dôsledky určitých javov alebo ľudskej činnosti z ekologického, ekonomického alebo 

zdravotného hľadiska (napríklad vysvetliť škodlivé účinky používania chloridu sodného 

k zimnému posypu ciest). 



Obsah učiva 

Dotácia v ŠkVP:  

Vzhľadom na náročnosť obsahu v predmete chémia – dotácia 1 hodiny v 8. roč. bude 

zameraná na 

 prehlbovanie a precvičovanie učiva, čím sa dosiahne lepšia fixácia s porozumením a 

zvýši sa záujem o predmet 

 precvičovanie názvoslovia 

 uskutočnenie laboratórnych cvičení, kde si žiaci osvoja teoretické poznatky v praxi 

a taktiež manipuláciu s laboratórnymi pomôckami 

 

Tematické celky vyučovacieho predmetu chémia:  

Zloženie látok  

- Prvok, značka prvku  

- Zlúčenina  

- Chemický vzorec  

- Častice látok  

- Atóm – elektrónový obal, jadro atómu  

- Mikročastice (protón, neutrón, elektrón)  

- Protónové číslo  

- Chemická väzba  

- Elektrónový pár  

- Molekula  

- Ión, katión, anión  

- Oxidácia, redukcia  

- Oxidačno-redukčné reakcie  

- Periodická sústava prvkov  

- Skupiny, periódy  

Významné chemické prvky a zlúčeniny  

- Kyslík a jeho zlúčeniny (oxidy)  

- Vodík a jeho zlúčeniny (kyseliny, kyslíkaté a bezkyslíkaté, kyslé roztoky)  

- Alkalické kovy a ich zlúčeniny (hydroxidy, zásadité roztoky)  

- Soli (neutralizácia, pH, stupnica pH, indikátor)  

- Kovy a ich zlúčeniny (v ľudskom organizme a v bežnom živote).  

Laboratórne cvičenia:  

- Meranie pH rôznych látok   

- Uskutočnenie neutralizácie  

- Skúmanie vlastností solí  



- Sledovanie sfarbenia prírodných farbív (červenej kapusty ...) v závislosti od kyslosti a 

zásaditosti roztoku  

 

Učebné osnovy      CHÉMIA 8. ročník, 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne 

Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard 

Zloženie látok 

Chemické prvky 

a chemické 

zlúčeniny 

Chemický prvok 

Chemická zlúčenina 

- rozlíšiť pojmy chemický prvok a zlúčenina 

 

Častice látok: 

atómy, molekuly a 

ióny 

Časticový model látky 

(atóm, ión, molekula) 

Stavba atómu a jeho 

model (elektrónový obal, 

jadro atómu, protón, 

neutrón, elektrón) 

 

Symbolické vyjadrenie 

zloženia látok (značky 

a vzorce) 

 

Chemická väzba  

iónová,  

kovalentná, 

elektrónový pár 

elektronegativita 

- rozlíšiť pojmy atóm, molekula a ión 

- poznať stavbu atómu 

- poznať označenie elektrického náboja protónov, 

elektrónov, neutrónov 

- zapísať a vysvetliť vznik iónov z atómov 

- poznať slovenské  názvy a  značky  chemických 

prvkov:  Ag, Al, Au, C, Ca, Cl, Cu, F, Fe, H, He, 

Hg, I, K, Mg, Mn, N, Na, O, P, Pb, S, Se, Si, Zn 

- určiť druh a počet atómov v konkrétnom 

príklade molekuly 

- vysvetliť vznik chemickej väzby v látkach H2, 

NaCl 

- vedieť definíciu elektronegativity a vedieť ju 

vyhľadať v periodickej tabuľke prvkov 

Periodická sústava 

prvkov 

Periodická tabuľka 

prvkov 

Periódy 

Skupiny 

Periodický zákon 

- poznať význam objavu periodickej sústavy 

prvkov a meno autora (D. I. Mendelejev) 

- určiť počet radov a stĺpcov  v periodickej 

tabuľke prvkov 

- vedieť určiť umiestnenie (perióda a skupina) 

konkrétneho prvku na základe hodnoty 

protónového čísla 

- zapísať protónové číslo atómov 

- určiť počet elektrónov v atóme z hodnoty 

protónového čísla 



Významné chemické prvky a zlúčeniny 

Chemické prvky  Vodík 

Kyslík 

Železo 

Sodík a draslík 

- vymenovať základné vlastnosti (skupenstvo, 

farba, reaktivita, atď.) a použitie vodíka, kyslíka, 

železa, sodíka a draslíka 

- poznať význam vodíka, kyslíka, železa, sodíka 

a draslíka pre ľudský organizmus 

Chemické 

zlúčeniny 

Oxidy 

Kyseliny   

Hydroxidy 

Soli 

Kyslé, neutrálne 

a zásadité roztoky 

Indikátor 

pH 

- určiť oxidačné čísla atómov prvkov v oxidoch 

- vedieť aplikovať pravidlá tvorby vzorcov 

a názvov oxidov 

- vedieť podľa názvu vytvoriť vzorec a opačne  

- vysvetliť vznik skleníkového efektu a kyslých 

dažďov a ich vplyv na životné prostredie 

- určiť pomocou indikátora pH roztoku (kyslý, 

neutrálny,  zásaditý) 

Chemické reakcie Chemické reakcie 

a chemické rovnice 

Neutralizácia 

Redoxné reakcie 

- opísať neutralizáciu ako chemickú reakciu 

kyseliny chlorovodíkovej s hydroxidom sodným 

a zapísať chemickou rovnicou 

- uviesť príklad využitia neutralizácie 

- uviesť príklad redoxnej reakcie 

 Laboratórne práce: 

1. Meranie pH 

roztokov 

2. Vlastnosti solí 

3. Neutralizácia 

4. Sledovanie sfarbenia 

prírodných farbív 

(červenej kapusty ...) v 

závislosti od kyslosti a 

zásaditosti roztoku  

 

- poznať pomôcky používané pri 

laboratórnych prácach 

- poznať zásady bezpečnej práce v chemickom 

laboratóriu 

- dodržiavať zásady bezpečnej práce 

- vedieť zostaviť jednoduchú aparatúru 

- vykonať podľa návodu školský pokus 

- vedieť pozorovať javy sprevádzajúce pokus, 

vyhodnotiť, interpretovať ich a zaznamenať 

výsledok pokusu 

 

 



Výchovné a vzdelávacie stratégie 

Stanovené ciele sa dosahujú rozvíjaním ďalších kľúčových kompetencií (spôsobilostí)  

žiakov: 

k) kompetencia k celoživotnému učeniu sa  

 plánovať a organizovať si učenie a pracovnú činnosť  

 hľadať a rozvíjať účinné postupy vo svojom učení  

 využívať rôzne stratégie učenia  

 kriticky pristupovať ku zdrojom informácií, informácie tvorivo spracovávať a využívať pri 

svojom štúdiu a praxi  

 

l) sociálne komunikačné kompetencie  

 vecne, správne sa vyjadrovať verbálne, písomne a graficky k danej učebnej téme  

 vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje  

 vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov (IKT, knižné zdroje) 

 zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti,  

 vedieť spracovať jednoduchú správu z pozorovania  

 vedieť spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, metódy, 

výsledky a ich využitie  

m) kompetencia uplatňovať základ matematického myslenia a základné schopnosti poznávať v 

oblasti vedy a techniky  

 používať matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných 

situáciách  

 používať matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, 

modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky),  

 používať základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umožní robiť vedecky podložené 

úsudky, pričom vie použiť získané vedomosti na úspešné riešenie problémov  

 

n) kompetencia uplatňovať základ matematického myslenia a základné schopnosti poznávať v 

oblasti vedy a techniky  

 používať matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných 

situáciách  

 používať matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, 

modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky),  

 používať základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umožní robiť vedecky podložené 

úsudky, pričom vie použiť získané vedomosti na úspešné riešenie problémov  

 

o) kompetencia v oblasti informačných a komunikačných technológií  

 osvojiť si základné zručnosti v oblasti IKT ako predpoklad ďalšieho rozvoja  

 používať základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou  

 dokázať vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom grafickom prostredí  

 dokázať využívať IKT pri vzdelávaní 

  



 

p) kompetencia uplatňovať základ matematického myslenia a základné schopnosti poznávať v 

oblasti vedy a techniky  

 používať matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných 

situáciách  

 používať matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, 

modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky),  

 používať základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umožní robiť vedecky podložené 

úsudky, pričom vie použiť získané vedomosti na úspešné riešenie problémov  

 

q) kompetencia v oblasti informačných a komunikačných technológií  

 osvojiť si základné zručnosti v oblasti IKT ako predpoklad ďalšieho rozvoja  

 používať základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou  

 dokázať vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom grafickom prostredí  

 dokázať využívať IKT pri vzdelávaní 

  

r) kompetencia riešiť problémy  

 analyzovať vybrané problémy  

 navrhovať rôzne riešenia úloh, postupov a prístupov  

 aplikovať poznatky pri riešení konkrétnych problémových úloh  

 využívať informačné a komunikačné technológie pri riešení problémových úloh  

 používať základné myšlienkové operácie a metódy vedeckého poznávania pri riešení 

problémových úloh  

 využívať tvorivosť a nápaditosť, samostatne tvoriť závery na základe zistení, skúmaní alebo 

riešení úloh  

 zhodnotiť úspešnosť riešenia problémovej úlohy  

 logicky spájať poznatky z rôznych predmetov a využiť ich pri riešení problémových úloh  

 prijímať svoju zodpovednosť za riešenie problémov  

 dokázať sa poučiť z vlastných chýb a chýb iných  

 

s) kompetencie občianske  

 uvedomiť si základy humanistických hodnôt, zmysel národného kultúrneho dedičstva, 

uplatňovať a ochraňovať princípy demokracie  

 vyvážene chápať svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. 

spoločnosti  

 uvedomiť si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam  

 prispievať k naplneniu práv iných  

 otvorenosť ku kultúrnej a etnickej rôznorodosti  

 sledovať a posudzovať udalosti a vývoj verejného života a zaujímať k nim stanoviská, 

aktívne podporuje udržateľnosť kvality životného prostredia  

 

t) kompetencie sociálne a personálne  

 vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti  

 pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, vzájomne si radiť a pomáhať  



 prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti  

 hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení  

 prijímať ocenenie, radu a kritiku, čerpať poučenie pre svoju ďalšiu prácu  

 

u) kompetencie pracovné  

 stanoviť si ciele a aktívne pristupovať k uskutočneniu svojich cieľov  

 kriticky hodnoť svoje výsledky  

 používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach  

 dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia  

 využívať učebné, kompenzačné a iné pomôcky  

 

v) kompetencie smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti  

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

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

 

w) kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry  

 uvedomiť si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote a v živote celej 

spoločnosti  

 ceniť si a rešpektovať umenie a kultúrne historické tradície  

 poznať pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu)  

 správať sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám  

 byť tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr  

 

Metódy a formy práce 

 

Pri voľbe vyučovacích metód a foriem som prihliadala na usporiadanie obsahu vyučovania, vlastné 

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

žiakov. 

Z organizačných foriem uplatňujeme: 

 Vyučovaciu hodinu (základného, motivačného, expozičného, fixačného, aplikačného, 

diagnostického typu). 

 Praktické aktivity 

 Exkurzia podľa podmienok školy 

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

a materiálneho vybavenia. 

Na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť  využijeme: 

 Motivačné metódy, ako je motivačné rozprávanie (citové približovanie obsahu učenia), 

motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov), motivačný problém 

(upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému), motivačnú demonštráciu ( 

vzbudenie záujmu pomocou, ukážky). 

 Expozičné metódy pri vytváraní nových poznatkov a zručností, ako je rozprávanie 

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

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

vyjadrenie faktov, konvergentných a divergentných otázok, otázok na pozorovanie, 



posúdenie situácie, hodnotenie javov, rozhodovanie), beseda (riešenie aktuálnych otázok 

celým kolektívom), demonštračná metóda (demonštrácia obrazov, modelov, prírodnín), 

pozorovanie (cielené systematické vnímanie objektov a procesov), manipulácia s predmetmi 

(praktické činnosti, experimentovanie, pokusy, didaktická hra), inštruktáž (vizuálne a 

auditívne podnety k praktickej činnosti, vedenie žiakov k chápaniu slovnému a písomnému 

návodu). 

 Aktivizujúce metódy - diskusia (vzájomná výmena názorov, uvádzanie argumentov, 

zdôvodňovanie za účelom riešenia daného problému), situačná metóda (riešenie 

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

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

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

vyučovanie (forma skupinového vyučovania založená na vzájomnej závislosti členov 

heterogénnej skupiny). 

 Problémové metódy, učenie sa riešením problémov založenom na vymedzení a rozbore 

problému, tvorbe a výberu možných riešení a vlastnom riešení 

 Projektová metóda (riešenie projektu, komplexná praktická úloha, problém,  téma, ktorej 

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

 Praktické aktivity (samostatná činnosť na základe inštruktáže) –pozorovanie dostupných 

prírodných procesov na podporu chápania vzájomné vzťahy a ich významu. Pri 

pozorovaniach treba uprednostniť živé biologické objekty, klásť dôraz na poznávanie a 

rozlišovanie organizmov podľa podstatných vonkajších znakov. 

 Práca s knihou a textom (čítanie s porozumením, spracovanie textových informácií, učenie 

sa z textu, orientácia v štruktúre textu, vyhľadávanie, triedenie, využívanie podstatných 

informácií), samostatné učenie prostredníctvom informačnej a komunikačnej techniky a 

experimentovanie (samostatné hľadanie, skúšanie, objavovanie). 

 Fixačné metódy - metóda opakovania a precvičovania, (ústne a písomné opakovanie, 

opakovanie s využitím učebnice a inej literatúry, domáce úlohy). 

 Diagnostické metódy - zabezpečíme korektné a objektívne hodnotenie: 

- verbálna forma kontrola úrovne osvojenia poznatkov stanovených výkonovou časťou 

vzdelávacieho štandardu, uprednostníme prezentovanie poznatkov žiakmi na základe 

dobrovoľnej odpovede žiaka; 

- písomná forma hodnotiť osvojenie základných poznatkov prostredníctvom testu na konci 

tematického celku alebo skupiny podobných učebných tém podľa výkonovej časti 

vzdelávacieho štandardu; 

- praktické aktivity  hodnotenie praktických zručností (vrátane správnosti nákresov a schém 

podľa potreby) s dôrazom na samostatnosť a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh; 

- samostatná práca žiakov a schopností práce s textom preverovať úroveň formou hodnotenia 

správ zo samostatných pozorovaní podľa kritérií na základe vzájomnej dohody učiteľov; 

- prezentácia projektov hodnotiť úroveň kombinovaných verbálnych, písomných, grafických 

prejavov a komunikatívnych zručností. 

Prierezové témy 

 

 Environmentálna výchova – cieľom je, aby žiaci získali vedomosti ale aj zručnosti, 

ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu jednoduchými činnosťami, ktoré sú im 

primerané a vhodné - chrániť rastliny, zvieratá, mať kladný vzťah k domácim zvieratám ale 

aj k zvieratám v prírode, starať sa o svoje okolie a pod. 



 Osobnostný a sociálny rozvoj – rozvíja ľudský potenciál žiakov, poskytuje im základy na 

plnohodnotný a zodpovedný život. 

 Tvorba projektov a prezentačné zručnosti – spája jednotlivé kompetencie, ktoré chceme 

rozvíjať u žiakov, ako je komunikovanie, argumentovanie, používanie informácií a práca s 

nimi, riešenie problémov, poznať sám seba a svoje schopnosti, spolupráca v skupine, 

prezentácia samého seba. 

  Mediálna výchova – umožní žiakom osvojiť si stratégie kompetentného zaobchádzania s 

rôznymi druhmi médií, kriticky a selektívne využívať média a ich produkty. Deti získavajú 

schopnosť posudzovať mediálne šírené posolstvá, aby objavovali v nich to hodnotné a 

pozitívne, ale tiež si uvedomovali negatívne mediálne vplyvy na ich osobnosť. 

 Multikultúrna výchova – zaraďuje sa do vzdelávania preto, lebo sa žiaci v škole stretávajú 

v súvislosti s globalizáciou sveta, so žiakmi rôznych kultúr. Žiaci by mali byť pripravení na 

rozdielnosť kultúr. Výchovné pôsobenie je zamerané na rozvoj chápania, akceptácie, 

medziľudskej tolerancie a emocionálne pochopenie inej kultúry. Predpokladom je aj 

schopnosť detí s nimi spolupracovať. 

 Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra - cieľom vzdelávania  je motivovať žiakov 

získavať, rozvíjať a utužovať svoje postoje  k morálnym hodnotám, poznať prírodné krásy 

a tradičnú ľudovú kultúru svojho regiónu, osobitne poznať regionálnu históriu. 

 Ochrana života a zdravia – cieľom vzdelávania je poskytnúť žiakom potrebnéteoretické 

vedomosti, praktické poznatky a formovať ich vzťah k problematike ochrany svojho zdravia 

a života, tiež zdravia a života iných ľudí. 

 Globálne rozvojové vzdelávanie sa venuje problematike  Miléniových  rozvojových cieľov 

OSN:  Odstrániť extrémnu chudobu a hlad, Dosiahnuť základné vzdelanie pre všetkých, 

Presadzovať rovnosť mužov a žien a posilniť rolu žien v spoločnosti,   Znížiť detskú 

úmrtnosť,  Zlepšiť zdravie matiek, Bojovať s HIV/AIDS, maláriou a ďalšími chorobami,  

Zaistiť udržateľný stav životného prostredia (pitná voda, kvalita života),  Budovať svetové 

partnerstvo pre rozvoj. 

 Finančná  gramotnosť vychádza z Národného štandardu finančnej gramotnosti verzie 1.0 

a venuje sa  problematike nasledujúcich tém: Človek vo sfére peňazí,  Finančná 

zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí, Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných 

potrieb príjem a práca, Plánovanie a hospodárenie s peniazmi, Úver a dlh,  Sporenie a 

investovanie, Riadenie rizika a poistenie. 

Kontrola a hodnotenie žiakov na hodinách chémie 

 

 Verbálna forma kontroly úrovne osvojenia poznatkov uprednostňuje prezentovanie 

poznatkov žiakmi na základe dobrovoľnej odpovede žiaka alebo určenia konkrétneho žiaka 

učiteľom (na predchádzajúcej hodine).  

 Písomná forma – test – kontroluje a hodnotí osvojenie základných poznatkov na konci 

tematického celku alebo skupiny podobných učebných tém v časovom limite 20 min 

v rozsahu 10-15 otázok zostavených podľa výkonovej časti vzdelávacieho štandardu. 

Hodnotenie je na základe percentuálnej úspešnosti dohodnutej na základe vzájomnej dohody 

učiteľov na predmetovej komisii alebo na zasadnutí sekcie.  

 Praktické aktivity sa hodnotia slovne. 

 Projekty budú hodnotené podľa kritérií za základe vzájomnej dohody učiteľov. 

 



 

Hodnotenie predmetu 

  

Hodnotenie žiaka je nevyhnutná súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorá má 

informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu.  Žiak sa v procese výchovy a vzdelávania hodnotí 

priebežne a celkovo a má právo dozvedieť sa spôsob a výsledok hodnotenia. 

Klasifikácia je jednou z foriem hodnotenia, ktorej výsledky sa vyjadrujú určenými piatimi stupňami.  

Vo výchovno-vzdelávacom procese sa uskutočňuje priebežné a celkové hodnotenie: 

- priebežné hodnotenie sa uskutočňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov a prejavov žiaka na  

vyučovacích hodinách a má hlavne motivačný charakter 

 

- celkové hodnotenie žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa uskutočňuje na konci 

prvého polroka a druhého polroka v školskom roku a má čo najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň 

jeho vedomostí, zručností a návykov v danom vyučovacom predmete. 

 

V procese hodnotenia učiteľ uplatňuje primeranú náročnosť, pedagogický takt voči žiakovi, 

rešpektuje práva dieťaťa a humánne sa správa voči žiakovi. Pri priebežnom hodnotení učiteľ  

zohľadňuje vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliada na jeho momentálnu psychickú i 

fyzickú disponovanosť. Pri celkovom hodnotení objektívne hodnotí kvalitu vedomostí, zručností a 

návykov. Predmetom hodnotenia vo výchovno-vzdelávacom procese sú najmä učebné výsledky 

žiaka, ktoré dosiahol vo vyučovacích predmetoch v súlade s požiadavkami vymedzenými v 

učebných osnovách, osvojené kľúčové kompetencie, ako aj usilovnosť, osobnostný rast, 

rešpektovanie práv iných osôb, ochota spolupracovať a správanie žiaka podľa školského poriadku.  

Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého rozvoja osobnosti žiaka. Pri 

hodnotení výsledkov práce žiaka sa postupuje v súlade s výchovno-vzdelávacími požiadavkami 

vzdelávacích programov, požiadavkami na rozvoj všeobecných kompetencií, učebnými plánmi, 

učebnými osnovami a štandardami. Pri skúšaní, hodnotení a klasifikácii žiackych učebných 

výkonov učiteľ sa má riadiť zásadou, že zisťovať a hodnotiť treba to, čo žiak vie, a nesnažiť sa v 

prvom rade odhaľovať jeho nedostatky, aj keď bez ich poznania nemožno pristúpiť k ich 

odstráneniu. Pri hodnotení žiaka sa posudzujú získané kompetencie v súlade s učebnými osnovami 

a vyjadrujú sa nasledovnými stupňami.  

 Výborný 

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo využívať  pri 

intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje 

osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a 

zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický prejav je estetický. 

Výsledky jeho činností sú kvalitné, iba s menšími nedostatkami. 

 

 



 Chválitebný 

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo využívať. Má 

osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri intelektuálnych, motorických, praktických 

a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých 

úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne a kreatívne alebo s menšími podnetmi  učiteľa. Jeho 

ústny aj písomný prejav má menšie nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Grafický prejav 

je estetický, bez väčších nepresností. Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov. 

 Dobrý 

Žiak má  v presnosti, celistvosti a úplnosti osvojenie poznatkov, pojmov a zákonitostí podľa 

učebných osnov a pri ich využívaní nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré 

využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími nedostatkami.  

Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých 

úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti a chyby vie s učiteľovou pomocou 

opraviť. V ústnom a písomnom prejave má nedostatky v správnosti, presnosti, výstižnosti. Grafický 

prejav je menej estetický. V kvalite výsledkov jeho činností sú častejšie nedostatky. 

 Dostatočný 

Žiak má  v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenie poznatkov a zákonitostí podľa učebných osnov 

ako i v ich využívaní závažné medzery. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním 

kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov a 

hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má v správnosti, presnosti a výstižnosti vážne 

nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností a v grafickom prejave sa prejavujú chyby, grafický 

prejav je málo estetický. Vážne chyby a nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa opraviť. 

 Nedostatočný 

Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich závažné 

medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických úloh s uplatňovaním kľúčových 

kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, 

nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľ. Jeho ústny a písomný prejav má v správnosti, 

presnosti a výstižnosti podstatné nedostatky. Kvalita výsledkov jeho činností a grafický prejav sú na 

nízkej úrovni. Vážne chyby a nedostatky nedokáže opraviť ani s pomocou učiteľ. 

Učebné zdroje 

 Učebnice, odborná literatúra, časopisy, encyklopédie 

o Chémia pre 8. Ročník základných škôl, RNDr. Vincenová H., RNDr. Zvončeková 

V., Mgr. Romanová D., Ing. Adamkovič E., CsC, EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o 

2009 

 Materiálno-technické a didaktické prostriedky 

 Internet 

 

Geografia 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP.V 8.ročníku sa predmet zameriava na 

región Európy. Keďže v tomto regióne leží aj naša krajina, rozhodli sme sa svetadiel spoznávať 

podrobnejšie a preto predmet vyučujeme s posilnenou dotáciou 2 hodiny týždenne. 



Po spoznaní prírodných pomerov svetadiela sa budeme venovať jeho obyvateľstvu, sídlam, 

hospodárstvu a nezabudneme ani na strediská cestovného ruchu. Neskôr sa podrobnejšie budeme 

venovať oblastiam a štátom jednotlivých častí Európy. Žiaci si budú tvoriť mini -projekty 

k jednotlivým štátom Európy- zaujímavosti, čo je typické pre krajinu a zvýšenú časovú dotáciu 

budeme venovať aj aktuálnemu dianiu v konkrétnych štátoch, príp. v Európe ako celku. 

V rámci vyučovania geografie je nevyhnutné venovať značný priestor  práci s mapami 

a ďalšími formami získavania dôležitých  informácii.   

Zvýšenie kvality vyučovania budeme realizovať aj formou prezentácie žiakov o získaných 

poznatkoch. 

Posilnenie  využijeme na doplnenie počtu hodín v náročnejších učivách a taktiež na 

doplnenie tém týkajúcich sa spoznania prírodných krás a chránených území tak v Európe ako i 

v miestnej krajine. Nezabudneme ani na miesta vytvorené človekom a zaradených do UNESCO. 

V rámci predmetu  budú žiaci informácie nielen získavať, ale zvýšime kvalitu výučby tým, 

že sa  naučia  ich  triediť, porovnávať, vyhľadávať vzťahy, vysvetľovať ich, obhajovať ale 

i oponovať, selektovať, graficky znázorňovať, získavať z čítania grafov. Budú hľadať klady 

a zápory, zaujímať stanoviská, vytvárať si vlastné potfólia.  

  

 

 Ciele vyučovacieho predmetu v prepojení na kľúčové kompetencie 

 

      Geografia rozvíja súbor kľúčových kompetencií, ktoré majú prevažne priestorový 

a integrujúci charakter. Ide o súbor vedomostí, zručností a schopností, ktoré vie žiak správne 

skombinovať, a tak porozumieť, interpretovať a prakticky využívať danosti krajiny.  

 

Ciele geografie v 8. ročníku: 
 

 získať základné vedomosti o Európe ako celku, komplexne hodnotiť svetadiel z hľadiska 

jeho prírodných i kultúrnych charakteristík,  

 komplexne a podrobne spoznať jednotlivé štáty svetadiela aj z hľadiska príťažlivosti pre 

turistov, 

 rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať, hľadať vzájomné vzťahy a vysvetľovať 

ich,  

 prejavovať záujem o kultúru  spôsob života ľudí v rôznych častiach sveta,  

 rozvíjať  kompetencie vedúce k iniciatívnosti a tvorivej práci žiakov spracúvaním projektov 

s mapou a zaujímavými miestami oboch svetadielov . Žiaci samostatne s pomocou literatúry 

a internetu spracúvajú informácie o krajine. 



 kultúrne kompetencie rozšíriť prostredníctvom poznania rôznych kultúr vo vybraných 

regiónoch oblasti. Geografia učí vážiť si iné kultúry pri zachovaní vlastnej identity, venuje 

sa ľudovej kultúre a kultúrnym tradíciám. Kultúrne pamiatky sú súčasťou obsahu regionálnej 

geografie, 

 vedieť čítať mapu, orientovať sa na nej a používať ju pri získavaní informácií o daných 

lokalitách, vedieť nájsť mapu  a informácie na internete,  

 oceniť krásu kultúrnych pamiatok, naučiť sa ich vážiť si a chrániť,  

 diskutovať o geografických zaujímavostiach – prírodných a kultúrnych pamiatkach regiónov, 

 získavať údaje zo zdrojov, využiť internet, odbornú literatúru, rozvíjať jednotlivé druhy funkčnej 

gramotnosti. 

 

Obsah vzdelávania 

 

     V 8. ročníku je obsahom štúdia geografie Planéta Zem- a na nej svetadiel Európa . Poznatky 

sú interpretované nielen v teoretickej, ale  aj v praktickej rovine a sú poskytované motivačným 

spôsobom, či už formou prezentácií alebo využívaním IKT vo vyučovacom procese.   

                                      

Prehľad tematických celkov  

 

1. Úvodná hodina,organizačné pokyny 

2 . Opakovanie učiva 7.ročníka . 

3. Európa /prírodné a človekom vytvorené osobitosti regiónu/  

4. Oblasti a štáty Európy  

5. Stredná Európa  

6. Západná a severná Európa  

7. Južná a juhovýchodná Európa  

8. Východná Európa  

5. Záverečné utvrdzovanie a opakovanie  

 

    Do predmetu sú zaradené prierezové témy: osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna 

výchova, ekologická výchova, ochrana života a zdravia, tvorba projektu a jeho prezentácia 

 

Finančná gramotnosť – pri jednotlivých regiónoch,štátoch 

 – chudoba – bohatstvo- osvojiť si základné etické súvislosti problematiky bohatstva, chudoby a 

dedenia chudoby 

-  rozdiely  medzi regiónmi, 

-  environmentálne problémy 



- finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí  

 - používanie spoľahlivých informácií  

 - nájsť a vyhodnotiť informácie z rôznych zdrojov.  

- analyzovať a vyhodnotiť reklamné tvrdenia  

 

TEMATICKÝ 

CELOK 

OBSAHOVÝ ŠTANDARD VÝKONOVÝ ŠTANDARD 

Úvodná hodina 

1 hodina 

Plán práce,aktivity, spôsob 

hodnotenia, oboznámenie s 

projektami 

Osvojiť si systém a organizáciu vyučovacieho 

procesu 

 

Opakovanie učiva 

7.ročníka 

2 hodiny 

Ázia 

 

Afrika 

 

 

Ovládať základné prírodné charakteristiky 

regiónov. Poznať najvýznamnejšie mestá 

a strediská cestovného ruchu v oblastiach. 

Poznať najvýznamnejšie štáty a ich hlavné 

mestá, vedieť ukázať jednotlivé miesta na 

mape. Spoznať tiež problémy obyvateľov 

v jednotlivých oblastiach. 

 

Európa 

 

 

 

 

 

 

Európa  

Prírodné a 

človekom 

vytvorené 

osobitosti regiónu  

13 hodín 

Poloha, zobrazenie na 

mape,prehľad 

 

Členitosť pobrežia 

 

Povrch 

 

 

 

Podnebie, podnebné pásma, 

počasie 

 

 

Vodstvo 

 

 

Rastlinstvo a živočíšstvo 

 

Obyvateľstvo  

určiť polohu Európy z rôznych hľadísk, práca s 

mapou – geografické 

súradnice, rovník,  obratníky, rovnobežky, 

poludníky, nultý poludník  

 

ukázať na mape oceány, moria, prielivy, 

prieplavy, poloostrovy a ostrovy, vedieť rozdiel 

medzi ostrovom a poloostrovom 

 

Odlíšiť nížiny a vysočiny, určiť  na 

mape vybraté povrchové  celky.  Opísať  ich 

polohu. Orientovať  sa   bez problémov na 

mape. 

 

Určiť a ukázať na mape 

rozloženie podnebných pásiem  v jednotlivých 

oblastiach  svetadiela podľa geografickej 

šírky.Opísať vplyv vetrov, morských prúdov 

a nadmorskej výšky na podnebie, vysvetliť 

prúdenie pasátov 

 

spoznať veľtoky Európy, prírodné krásy – 

vodopády, jazerá. Určiť vybrané celky na 

mape. Spoznať  vplyv Golfského prúdu, 

činnosť ľadovca pri vzniku jazier. 

 

vysveliť pásmovitosť, jej príčiny a dôsledky, 

ochrana prírody-národné parky 

 

charakterizovať rozmiestnenie obyvateľstva, 

poznať husto a riedko osídlené oblasti, spoznať 

globálne problémy obyvateľov, vedieť odlíšiť 

štruktúru obyvateľstva 



 

 

Sídla 

 

 

Hospodárstvo 

 

Cestovný ruch 

 

Projekt – Zaujímavé mestá 

 

 

poznať najväčšie mestá sveta, strediská 

a miesta rekreácie, podľa mapy určiť 

geografickú polohu akéhokoľvek mesta 

v regióne 

 

opísať hospodárstvo svetadielu, jeho 

zameranie, spoznať najvyspelejšie hosp. 

krajiny  

 

Vymenovať  a určiť  na  mape oblasti  vhodné  

pre  cestovný ruch 

 

 

Vytvoriť plagát s vyznačenými zaujímavými  

miestami a ich stručnou charakteristikou 

 

 

Oblasti a štáty 

Európy 

3 hodiny 

 

 

Oblasti a štáty Európy 

Spoznávame Európu -videofilm 

Európska únia 

 

 

 

Na obrysovej mape pomenovať všetky štáty 

Európy  a ich  hlavné  mestá  

Spoznať najvýznamnejšie hospodárske 

zoskupenie krajín, členov, orgány EÚ 

 

 

Stredná Európa 

 

12 hodín 

 

 

 

 

 

 

Stredná Európa- prehľad 

Slovensko – prírodné pomery 

 

Slovensko – 

hospodárstvo,obyvateľstvo 

Česko 

Poľsko 

Maďarsko 

Rakúsko 

Švajčiarsko 

Nemecko 

Cestujeme po strednej Európe 

 

charakterizovať oblasť z hľadiska prírodných, 

hospodárskych a kultúrnych podmienok 

komplexne charakterizovať jednotlivé štáty 

z jednotlivých geografických hľadísk, 

opísať spôsob života v jednotlivých krajinách, 

poznať životnú úroveň, vymenovať problémy 

krajín 

spoznávať prírodné a kultúrne pamiatky oblastí 

a štátov,oboznámiť sa s kultúrnym spôsobom 

života, strediskami cest.ruchu v jednotlivých 

krajinách 

navrhnúť cestu po strednej Európe na základe 

získaných poznatkov 

 

 

 

Prehľad oblasti 

Veľká Británia 

Írsko 

charakterizovať oblasť z hľadiska prírodných, 

hospodárskych a kultúrnych podmienok 

podrobne charakterizovať štáty z hľadiska 

prírodného, hospodárskeho i kultúrneho  



Západná a severná 

Európa 

 

10 hodín 

 

Francúzsko 

Belgicko, Holandsko a 

Luxembursko 

Dánsko a Island 

Nórsko 

Švédsko 

Fínsko 

lokalizovať krajiny na mape aj ich 

najdôležitejšie miesta 

opísať spôsob života v jednotlivých krajinách, 

poznať životnú úroveň, vymenovať problémy 

krajín 

spoznávať prírodné a kultúrne pamiatky oblastí 

a štátov,oboznámiť sa s kultúrnym spôsobom 

života, strediskami cest.ruchu v jednotlivých 

krajinách 

 

 

 

 

Južná a 

juhovýchodná 

Európa 

12 hodín 

Prehľad oblasti 

Španielsko 

Portugalsko 

Taliansko 

Grécko a Albánsko 

Srbsko 

 Macedónsko a Čierna Hora 

Chorvátsko 

Slovinsko, Bosna a 

Hercegovina 

Bulharsko 

 Rumunsko 

charakterizovať oblasť z hľadiska prírodných, 

hospodárskych a kultúrnych podmienok 

podrobne charakterizovať štáty z hľadiska 

prírodného, hospodárskeho i kultúrneho  

lokalizovať krajiny na mape aj ich 

najdôležitejšie miesta 

opísať spôsob života v jednotlivých krajinách, 

poznať životnú úroveň, vymenovať problémy 

krajín 

spoznávať prírodné a kultúrne pamiatky oblastí 

a štátov,oboznámiť sa s kultúrnym spôsobom 

života, strediskami cest.ruchu v jednotlivých 

krajinách 

Východná Európa 

7 hodín 

Prehľad oblasti 

Ukrajina a Moldavsko 

Bielorusko 

Pobaltské krajiny 

Rusko – prírodné pomery 

Rusko – hospodárstvo, 

obyvateľstvo 

podrobne charakterizovať štáty z hľadiska 

prírodného, hospodárskeho i kultúrneho  

lokalizovať krajiny na mape aj ich 

najdôležitejšie miestaopísať spôsob života v 

jednotlivých krajinách, poznať životnú úroveň, 

vymenovať problémy krajín 

Záverečné 

opakovanie a 

utvrdzovanie učiva 

6 hodín 

Spoznali sme náš svetadiel 

Krížom-krážom po Európe 

Európske naj…. 

 

Záverečné zhodnotenie, 

opakovanie 

 

Na základe získaných poznatkov spracovať 

projekt o mieste podľa vlastného výberu 

opísať, čo vás zaujalo v Európe 

 

formou IKT zhrnúť a zopakovať najdôležitejšie 

poznatky o svetadieli 

 



 

 

Požadovaný výstup žiakov  z geografie v 8.ročníku 

 

 čítať s porozumením odborný text, vyberať z neho informácie a vhodným spôsobom ich 

triediť,  

 získavať údaje z nesúvislých textov – grafov, diagramov, máp, 

 získavanie informácií zo zdrojov na internete, správne ich triediť,  

 čítať obrázky a mapy, rozvíjať vizuálnu gramotnosť. 

 získavanie informácií o rôznych krajinách  a ich hodnotenie,  

 hodnotenie vzťahov jednotlivých skupín obyvateľstva medzi sebou, v týchto častiach je 

potrebné sa zamerať na objektívne spracovávanie informácií. 

 

Stratégia vyučovania 

 

Z didaktických metód vyučovania sa v geografii využije niekoľko variant metód. Ich 

použitie bude závisieť od témy a štruktúry vyučovacej hodiny. Okrem klasických metód / 

motivačný rozhovor, vysvetľovanie, rozprávanie, precvičovanie a opakovanie učiva/ sa veľký dôraz 

kladie na: 

 začlenenie práce s kartografickým materiálom, hlavne mapou – či už v atlasoch alebo 

s mapami na internete, práce s literatúrou- encyklopédiami a doplňujúcimi zdrojmi, 

 začlenenie skupinovej práce a práce vo dvojiciach do výučby, podporovať komunikáciu 

medzi žiakmi a učiteľom, 

 samostatné a skupinové vyhľadávanie informácií, vedenie žiakov k skupinovej práci pri 

vypracovávaní projektov, 

 maximálne využitie IKT vo výučbe-výukové programy, dataprojektor, počítač, DVD filmy, 

interaktívne cvičenia na tabuli, 

 využitie didaktických hier-zemepisné tajničky, doplňovačky a osemsmerovky, 

 Výučba bude prebiehať v triede, ale aj v počítačovej učebni a učebni s interaktívnou tabuľou. 

 

 kompetencia k celoživotnému učeniu sa 

 kompetencie v oblasti IKT 

 kompetencie riešiť problémy 

 kompetencie občianske 

 kompetencie smerujúce k iniciatívnosti 

 

 



Prierezové témy 

 osobnostný a sociálny rozvoj – spoznávanie oblastí a osobitostí regiónu, 

 environmentálna výchova- kultúrne a prírodné pamiatky, 

 ekologická výchova – ochrana ŽP, národné parky, pamiatky UNESCO, 

 ochrana života a zdravia – problémy obyvateľov, 

 tvorba projektu a jeho prezentácia – žiaci vypracujú 3 projekty :  

Zaujímavé mestá Európy, Cesta po strednej Európe, Európske naj..-vlastný výber / mentálna 

mapa s miestami , ktoré ma zaujali, ich opis, pri poslednom vlastná forma spracovania/. 

 

Hodnotenie žiakov 

    Použité budú adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia. Hodnotiť sa budú ústne odpovede, 

písomne testy a projekty. Cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami 

a spôsobilosťami. Pri hodnotení a klasifikácii budeme vychádzať z metodických pokynov pre 

hodnotenie a klasifikáciu. Hodnotiť sa bude známkou. 

 

Informatika 
 
 

Charakteristika predmetu 
 

Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika rozvíja 

myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné 

stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu 

myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný 

prostriedok komunikácie. 

 

V predmete informatika je potrebné dôkladnejšie sa zamerať na štúdium základných 

univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú súčasné technológie. Dostupné technológie majú 

poskytnúť vyučovaniu informatiky široký priestor na motiváciu a praktické projekty. 

Systematické základné vzdelanie v oblasti informatiky a využitia jej nástrojov zabezpečí 
 

rovnakú príležitosť pre produktívny a plnohodnotný život obyvateľov SR v informačnej a 

znalostnej spoločnosti, ktorú budujeme. 

 
 

Ciele učebného predmetu 
 

Poslaním vyučovania informatiky je naučiť žiakov základné pojmy, postupy a prostriedky 

 



informatiky, budovať informatickú kultúru, t. j. vychovávať k efektívnemu využívaniu 

prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania 

informačných a komunikačných technológií (IKT) a produktov, aplikovanie informačných 

technológií vo vyučovaní iných predmetov, medzipredmetových projektov, celoškolských 

programov a pri riadení školy. 

 
Cieľom je sprístupniť základné pojmy a techniky používané pri práci s údajmi a pri tvorbe 

algoritmov a výpočtových procesov. V tomto predmete je potrebné dôkladnejšie sa zamerať na 

štúdium základných univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú súčasné technológie. Dostupné 

technológie majú poskytnúť vyučovaniu informatiky široký priestor na motiváciu a praktické 

projekty. 

 

Výchovno-vzdelávací proces smeruje k tomu, aby žiaci 
 

− sa oboznámili s pojmami údaj a informácia, s rôznymi typmi údajov, s ich zbieraním, 

uchovávaním, zobrazovaním, spracovaním a prezentovaním, t. j. s manipuláciami s údajmi; 
 

− rozumeli pojmom algoritmus a program (formálny zápis automatizovaného spracovania 

údajov); vedeli zostavovať algoritmy, klasifikovať a riešiť problémy, prezentovať, vyhodnocovať 

a testovať riešenia; 
 

− sa oboznámili so systémami na spracovanie údajov – z pohľadu ich architektúry (počítač, 

prídavné zariadenia, médiá, komunikácie) a logickej štruktúry (napr. operačný systém); 
 

− pochopili, že aplikácie sú programy, ktoré umožňujú riešiť určité triedy úloh a problémov; 

chápali aplikáciu ako súbor úzko súvisiacich algoritmov na spracovanie údajov (realizovaných v 

niektorom konkrétnom systéme), oboznámili sa s hlavnými triedami úloh a problémov, ktoré sa 

riešia prostriedkami informačných technológií; 
 

− si rozvíjali svoje schopnosti kooperácie a komunikácie (naučili sa spolupracovať v skupine pri 

riešení problému, zostaviť plán práce, špecifikovať podproblémy, vysvetliť problém ďalšiemu 

žiakovi, riešiť podproblémy, zhromaždiť výsledky, zostaviť ich do celkového riešenia, verejne so 

skupinou o ňom referovať); 
 

− nadobudli schopnosti potrebné pre výskumnú prácu (t. j. schopnosť realizovať jednoduchý 

výskumný projekt, sformulovať problém, získať informácie z primeraných zdrojov, hľadať 

riešenie a príčinné súvislosti, sformulovať písomne a ústne názor, diskutovať o ňom, robiť 

závery), rozvíjali si formálne a logické myslenie, naučili sa viaceré metódy na riešenie 

problémov; 
 

− si rozvíjali metakognitívnu kompetenciu (t. j. učiť sa tým, že objavujem; učiť sa tým, že učím 

druhých; uvažovať o vlastných schopnostiach, definovať reálne ciele, rozmýšľať o procese 

učenia sa, kriticky posudzovať svoje poznatky. Žiaci si majú uvedomiť zodpovednosť za svoje 

vzdelanie, získať vnútornú potrebu ďalšieho vlastného štúdia); 

− si rozvíjali svoju osobnosť a tvorivosť (vedieť si zvoliť médium na vyjadrenie svojich 

myšlienok, názorov a pocitov); 

 



- sa naučili rešpektovať intelektuálne vlastníctvo a autorstvo informatických produktov, systémov 

a aplikácií (aby chápali, že informácie, údaje a programy sú produkty intelektuálnej práce, sú 

predmetmi vlastníctva a majú hodnotu), pochopili sociálne, etické a právne aspekty informatiky. 

 

Obsah 
 

Tematické celky: 
 
- Informačná spoločnosť 

- Internet 

- Počítačové a programové systémy 

- Práca s tabuľkami 

- Algoritmy a programovanie 

- Multimédiá 

- IKT v iných predmetoch 

 
Obsahový štandard 
 

Informačná spoločnosť – Obsahom celku je zoznámiť žiakov s bezpečnosťou pri práci, s 

rizikami informačných technológií, autorskými právami. Pochopiť problematiku PC vírusov a 

antivírusových programov. Poukázať na platnosť a správnosť informácií a nebezpečný obsah 

niektorých domén. 

 

Internet – Žiaci si zopakujú vedomosti z minulých ročníkov o internete a elektronickej pošte, 

prehliadačoch www stránok a v praktickej časti sa venujú práci s informáciami získanými z 

internetu. 

 

Počítačové a programové systémy – Opakovanie vedomostí z predošlých ročníkov (pojmy 

softvér, hardvér, história vzniku počítača, vedomosti o vnútornom zariadení počítača). Spoznať 

formáty a typy súborov (aj skratky). 

 

Práca s tabuľkami – Oboznámenie sa programom určeným na prácu s tabuľkami MS Excel, 

popis prostredia, aplikačné okno programu. Práca so štruktúrou tabuľky, formátovanie buniek, 

práca s obsahom bunky. Tvorba tabuľky a jej formátovanie, tvorba tajničiek a 

osemsmeroviek. Jednoduché výpočty v tabuľkách, tvorba a používanie grafu, práca na vlastnom 

projekte. 

 

Algoritmy a programovanie - Obsah je zameraný na možnosti vytvorenia stránky na 

internete, tvorbu webovej stránky v textovom editore – základná štruktúra, formát a vlastnosti 

textu. Žiaci pracujú samostatne na projektoch a neskôr ich prezentujú. 

 



Multimédiá – Práca je zameraná na narábanie s multimediálnymi CD a DVD, úpravu 

digitálnych fotografií a didaktické hry, ktoré sa dajú použiť a utvrdenie alebo zopakovanie 

poznatkov. 

 

IKT v iných predmetoch – Prácu v tomto tematickom celku zameriavame na vypracovanie 

vlastných projektov z ľubovoľných predmetov, ktoré žiak na záver roka prezentuje spolužiakom. 

 

Výkonový štandard 

 

Informačná spoločnosť – Oboznámiť sa s pravidlami práce v počítačovej učebni, overiť si 

manipulačné zručnosti žiakov pri práci s počítačom. Žiak chápe potrebu dodržiavania pravidiel 

správania sa v internetovom svete, uvedomuje si zásady bezpečnosti, pozná netiketu. Žiak vie, čo 

znamená rešpektovať vlastníctvo a autorstvo informatických produktov, systémov a aplikácií, 

chápe sociálne, etické a právne aspekty informatiky. Chápe potrebu dodržiavania pravidiel 

v internetovom svete. 

 

Internet – Žiak si vie zriadiť vlastnú e-mailovú schránku, ovláda zásady písania e-mailov, 

posielanie prílohy, pozná nebezpečenstvo zverejňovania vlastných údajov. Aktívne využíva 

možnosti prehliadača www stránok - zobrazovanie obrázkov, tlač s/bez obrázkov a pozadia, 

nastavenie domovskej stránky, história prehliadnutých stránok, obľúbené položky. Vie 

vyhľadávať a efektívne využívať informácie z internetu, spracúva informácie podľa 

požadovaných úloh. 

 

Počítačové a programové systémy – Žiaci ovládajú základné poznatky o histórii vzniku 

počítača, vedia definovať pojem počítač, vnútorné vybavenie počítača, hardvér, softvér. Poznajú 

a rozlišujú formáty a typy súborov. 

 

Práca s tabuľkami – Žiaci poznajú nástroje práce s tabuľkami. Poznajú prostredie a 

dokážu nastaviť atribúty, ktoré potrebujú. Dokážu vytvárať a formátovať tabuľky, vedia upraviť 

tabuľku podľa predlohy, pracovať s označeným textom, meniť typ, štýl, veľkosť, farbu písma, 

tvoriť odseky, formátovať ich. Pomocou tabuľkového editora vedia vytvoriť tajničku alebo 

osemsmerovku, pracujú so vzorcami v tabuľke, na základe údajov z tabuľky tvoria graf. 

 

Algoritmy a programovanie – Žiak pozná možnosti vytvárania jednoduchých webových 

stránok. Vie vytvoriť webovú stránku s pomocou jazyka HTML v textovom editore, pozná 

základné párové a nepárové tagy a vedieť ich použiť. Vie vytvoriť jednoduchú osobnú webovú 

stránku s využitím informácií z predchádzajúcich hodín. 

 



Multimédiá – Žiak vie pracovať s multimediálnymi CD a DVD, vyhľadáva informácie na CD 

alebo DVD. Dokáže urobiť základné úpravy fotografií pomocou voľne šíriteľného programu. 

Efektívne využíva internet. 

 

IKT v iných predmetoch – Žiak je schopný samostatne vytvoriť projekt na tému z 

ľubovoľného predmetu v programe, ktorý je na to vhodný. Je schopný svoj projekt samostatne 

odprezentovať. 

 

Metódy a formy práce, stratégie vyučovania 

 

Na splnenie cieľov vyučovania informatiky využívať motivačné a aktivizujúce 

vyučovacie metódy, akceptujúce vekové zvláštnosti a aktuálnu úroveň vedomostí a zručností 

žiakov, ich skúsenosti a prostredie, v ktorom žijú. 

 
 

Metódy a formy práce: 

o Motivačné a aktivizujúce – práca v dvojiciach, skupinách, výučbové CD, internet, 

demonštračný materiál 

o Fixačné a aplikačné – samostatná, skupinová práca, výučbové CD, internet, demonštračný 

materiál 

Pri vyučovaní využívať nasledovné metódy : 

o výkladovo - ilustratívnu metódu o 

reproduktívnu metódu 

o metódu problémového výkladu o 

heuristickú metódu 

o metóda výskumu 
 

Talentovaní a nadaní žiaci budú zapájaní do predmetových súťaží triednych, školských, 

organizovaných štátnymi organizáciami ako aj inými subjektmi 

Učebné zdroje 

Informatika pre 8. ročník: 

Marek Tomusko, Pavol Lauko: Informatika s Tomíkom. Computer Press, 2008 

Chabada, Klein: Počítač a Windows v škole. Bratislava: Príroda 2002 

Baranovič: Internet v škole. Bratislava: Príroda, 2002 

Klein: Word v škole. Bratislava: Príroda, 2002 

Kolektív autorov: Microsoft Word 2000. Brno: Computer Press, 2003 

Varga, Hrušecká: 1. zošit s internetom. Bratislava: SPN, 2006 

Kalaš, Winczer: Informatika okolo nás. Bratislava: SPN, 2007 



 
Blaho, A., Salanci, Ľ.: 1 zošit o práci s textom. Bratislava: SPN, 2009 
 

http://office.microsoft.com/sk-sk/excel-help/pomocnik-a-postupy-pre-program-excel-

FX010064695.aspx?CTT=97 
 

Brož, M.: Microsoft Excel 2003. Bratislava: Computer Press 
 
Hodnotenie 
 

Žiaci sú na hodinách informatickej výchovy hodnotení priebežne slovným hodnotením. 

Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri 

odstraňovaní nedostatkov. Žiaci sú hodnotení podľa Metodických pokynov MŠ SR. 
 

 

Stupeň dosiahol veľmi dobré výsledky 
 

Žiak je tvorivý a iniciatívny, uplatňuje vlastné nápady, je otvorený voči novým podnetom, 

dokáže vyjadriť veku primerané postoje, ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných 

osnov. Žiak vie vyhľadávať a využívať informácie, jeho myslenie je kritické, dokáže hľadať 

vlastné riešenia, uplatňovať osvojené kľúčové kompetencie, účinne si organizuje svoju prácu a je 

schopný samostatne pracovať po predchádzajúcom návode učiteľa. Pri riešení úloh pohotovo 

uplatňuje logické operácie, číta s porozumením súvislé texty, funkčne využíva matematické 

vedomosti a zručnosti. V presnosti a úplnosti požadovaných poznatkov, faktov a pojmov a vo 

vzťahu medzi nimi má nepodstatné medzery. Osvojené poznatky a zručnosti aplikuje pri riešení 

teoretických a praktických úloh samostatne, s minimálnymi odchýlkami. Jeho ústny aj písomný 

prejav je správny, výstižný. Grafický prejav je estetický. Výsledky jeho činností sú veľmi dobré, 

originálne. 

 

Stupeň dosiahol dobré výsledky 
 

Žiak sa snaží byť tvorivý, iniciatívny, ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných 

osnov a vie ich využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré s miernou podporou učiteľa 

aplikuje pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Osvojenú slovnú 

zásobu dokáže používať pri komunikácii, hodnotení javov a zákonitostí samostatne a kreatívne 

alebo s menšími podnetmi učiteľa. Číta s porozumením, pri riešení úloh uplatňuje logiku. Občas 

potrebuje usmernenie a motiváciu k ďalšiemu sebazdokonaľovaniu. Jeho ústny aj písomný 

prejav je menej presný a výstižný. Grafický prejav je estetický, bez väčších nepresností. Kvalita 

výsledkov činností žiaka je dobrá. 

 

Stupeň dosiahol uspokojivé výsledky 
 

Žiak nerozširuje svoju tvorivosť, chýba mu iniciatívnosť, priemerne si osvojuje poznatky 

a zákonitosti podľa učebných osnov. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním 

kľúčových kompetencií sa vyskytujú nedostatky. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov, 



zdržanlivý pri vyjadrovaní svojich postojov, podlieha stereotypu. Čítať s porozumením dokáže 

len s pomocou učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav má v správnosti, presnosti a výstižnosti 

nedostatky. Grafický prejav je málo estetický. Žiak často potrebuje usmernenie svojej práce, 

kvalita výsledkov jeho činností je uspokojivá. 

 
Stupeň dosiahol neuspokojivé výsledky 
 

Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, nedokáže ich 

využívať. Prejavuje slabšie vyjadrovacie schopnosti, nespĺňa kritériá pri riešení teoretických 

a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií. Je nesamostatný pri využívaní 

poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. Pri využívaní 

poznatkov potrebuje sústavnú pomoc. Jeho ústny a písomný prejav má v správnosti, presnosti 

a výstižnosti podstatné nedostatky, grafický prejav je na nízkej úrovni. Žiak nedokáže uspokojivo 

pracovať, kvalita výsledkov jeho činností je neuspokojivá. 

 
 

Výchova umením 
 

Charakteristika predmetu 
 
 

Predmet výchova umením (ďalej VYU) nižšieho sekundárneho vzdelávania plynulo 

nadväzuje na výtvarnú výchovu. Naďalej vychádza z autentických skúseností žiaka, 

získaných výtvarnou činnosťou – z intenzívnych zážitkov dobrodružstva tvorby a 

sebavyjadrovania sa. Rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jej cítenia, vnímania, intuície, 

fantázie i analytického myslenia – vedomých i nevedomých duševných aktivít. Vzhľadom 

na psychický vývin zodpovedajúci veku, ustupuje spontánny prístup k vyjadrovaniu 

seba samého a vyjadrovaniu vonkajších podnetov. Väčšina žiakov v tomto období 

stráca svoju prirodzenú výrazovosť. VYU sa musí podieľať na tejto transformácii. 

Uskutočňuje sa to: 

– dôrazom na objaviteľský prístup k technikám, vyjadrovacím prostriedkom a médiám, 
 

– nahradením nedostatku formálnych zručností pri vyjadrovaní reality, postupmi ktoré 

takéto zručnosti nevyžadujú, 

-- väčším dôrazom na myslenie žiaka, na príčinné súvislosti, vzťahy medzi javmi a 

poznávaciu funkciu 

umenia i vlastného vyjadrovania sa výtvarnými prostriedkami. 

Ťažisko sebavyjadrovania sa, oproti primárnemu vzdelávaniu, prenáša na iné oblasti aktivity. 

Do vyučovania sú zaraďované prostriedky a činnosti, ktoré rozširujú možnosti poznávacieho  

procesu žiaka a dovoľujú mu naplniť jeho prirodzené ambície po vizuálnom vyjadrení 



skutočnosti, po poznávaní formálnej i obsahovej štruktúry sveta, po presnejšom 

zobrazení pozorovaných vzťahov, po vyššej technickej dokonalosti prejavu, po pluralite 

spôsobov vytvárania. Zapája sa koncepčné a konštrukčné myslenie, ktoré je uvádzané do 

vzťahu s myslením estetickým. Detskú spontánnosť má postupne nahrádzať jej dospelý 

ekvivalent – duchovná otvorenosť a sviežosť, spojená s pribúdaním vedomej tvorivej 

operatívnosti. Žiak reaguje na stále komplexnejšie podnety, reflektuje podnety 

prírodné, civilizačné i kultúrne. Zvyšujú sa jeho technické schopnosti. Preto vo 

výtvarnej výchove potrebuje objaviť oblasť nových možností, zodpovedajúcich 

svojmu vývinu. 

 
Vyučovanie VYU je programovaný a riadený proces v ktorom ale učiteľ iniciuje, 

rešpektuje a podporuje nápady a individuálne riešenia žiaka. 

 

Východiskami tohto procesu sú: 

1. činnosti žiakov, ktoré vychádzajú z myšlienkových, formálnych a technických 

procesov výtvarných a vizuálnych umení. Sú založené na súčasnom stave poznania vizuálnej 

kultúry; 

2. témy/námety/obsahy zobrazovania, ktoré majú svoj dôležitý antropologický a 

kultúrny charakter; 

VYU predstavuje v rámci obsahu vyučovania jedinečnú možnosť tematizovať 

základné antropologické koncepty: 

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

…), b) kultúrne archetypy vyjadrovania prírody (živly, prírodné polarity...), 

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

d) kategórie uvedomovania si osobnej a kultúrnej identity (ja, iný, cudzinec, priateľ, 

postihnutý ...; kultúrne rozdielnosti vo vizuálnom vyjadrovaní sveta), 

e) kategórie afektivity (radosť, bolesť, smútok, náladu 

...). Témy ponímame z hľadiska: 

a)osobnosti a veku 

žiaka, b) edukačných 

cieľov, 

c) kultúrno-spoločenskej reality. 

Žiak spracováva (mentálne i formálne) symboly, ktoré vizuálne vyjadrujú jeho 

predstavy a fantazijné koncepty, alebo sa odvolávajú na javovú stránku sveta. Na rozdiel od 

iných predmetov, ktoré sa zaoberajú niektorými z týchto tém, VV angažuje osobnosť žiaka v 



inom zmysle: neučí sa o nich, ale vyjadruje ich, hľadá svoj spôsob ich vyjadrenia. To 

kladie vyššie nároky na senzomotorické a afektívne ciele predmetu a tým dopĺňa 

predmety v ktorých prevažuje cieľ kognitívny. 

3. v reflexii diel výtvarného umenia, dizajnu, architektúry, filmu a videa; 

V nižšom sekundárnom vzdelávaní sa zvyšuje dôraz na poznávanie a veku primeraný rozbor 

diel vizuálnej kultúry – jednak kľúčových diel reprezentujúcich historické epochy a 

kultúry, jednak diel reprezentujúcich súčasné tendencie vizuálnych umení. 

 

Ciele predmetu 

Ciele výchovy umením na úrovni nižšieho sekundárneho vzdelávania sú: 

 

Kognitívne ciele 

 
Poznávať jazyk vizuálnych médií – jazykové prostriedky, základné kompozičné princípy, 

vybrané techniky a procesy vizuálnych médií. Rozumieť im a tak zvyšovať uvedomelosť reflexie 

vizuálnej kultúry. Poznávať a vedieť pomenovať pôsobenie (výraz) umeleckých diel, svoj zážitok 

z nich. Poznať vybrané typické diela vizuálnej kultúry, reprezentujúce žánre a niektoré štýlové 

obdobia a iné kultúry. 

Cez vlastnú činnosť žiaka uvádzať k poznaniu a vedomej reflexii sveta vizuálnych znakov 

(multimédiá, reklama, výtvarné médiá, architektúra, dizajn), k vedomému používaniu 

zobrazovania a jeho kritickej selekcii. 

 

Senzomotorické ciele 

 

Vedome rozvíjať tvorivosť. Umožniť žiakovi vývoj od detského, spontánneho spôsobu 

vyjadrovania k vyjadrovaniu cieľavedomému, s dôrazom na vlastný prístup, vlastný názor a vkus. 

Naďalej rozvíjať a kultivovať vnímanie, predstavivosť a fantáziu, podporovať a podnecovať jeho 

nápaditosť a tvorivú sebarealizáciu, prekonávanie konvenčných schém a inovovanie naučených 

myšlienkových a zobrazovacích vzorcov. Prostredníctvom VV rozvíjať tvorivosť v jej 

základných, všeobecne uplatniteľných princípoch. Formovať a rozvíjať gramotnosť (zručnosti) 

žiaka v oblasti vyjadrovania sa výtvarnými prostriedkami prostredníctvom vybraných médií, 

nástrojov a techník. 

Socioafektívne ciele 

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

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

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



na úrovni aktuálneho vnímania problematiky vyjadrovania sveta umením. 

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

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

používanie zručností – to všetko prostredníctvom činnostného a zážitkového vyučovania. 

Osnovy VV podporujú medzipredmetové väzby, interdisciplinárnosť vyučovania, pri zachovaní 

špecifík spôsobu poznávania sveta prostredníctvom výtvarnej výchovy. Zapájajú citovosť, 

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

do vzťahu aj s inými, prevažne kognitívnymi predmetmi. V rámci nižšieho sekundárneho 

vzdelávania to predstavuje vedomé hľadanie formálnych a obsahových súvislostí s prírodovednými i 

humanitnými predmetmi a s inými druhmi umenia. 

 

Obsah vyučovania 
 

Obsah vyučovania VUV tvorí sústava edukačných tém. Každá z tém zodpovedá riešeniu 

určitého výtvarného problému, hudobného alebo dramatického problému. Témy sú zoradené v 

metodických radoch. Metodický rad predstavuje riešenie príbuzných výtvarných problémov v 

priereze ročníkov (v tabuľke vodorovný rad), vždy na úrovni zodpovedajúcej veku. Takéto 

zoradenie sleduje stupňovanie náročnosti pri štruktúrovaní osobnosti žiaka. Zoradenie 

edukačných tém v rámci jedného ročníka (v tabuľke zvislý rad) umožňuje učiteľovi sledovať 

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

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

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

napĺňa konkrétnymi úlohami (zadaniami pre žiakov) učiteľ. Niektoré edukačné témy sú 

alternatívne – označené ako a), b). 

V metodickej prílohe osnov sú k jednotlivým metodickým radom vypracované vzorové 

úlohy, mali by však slúžiť ako nezáväzná inšpirácia pre učiteľov. Okrem navrhovaného 

priebehu úlohy obsahujú možné  motivačné a námetové východiská, navrhovanú techniku 

(pokiaľ nie je predmetom edukačnej témy) a vyjadrujú ciele každej úlohy. 

 

 



 

Edukačné témy zoradené do metodických radov 

metodické rady edukačné témy / výtvarné problémy 

1. 5.1. negatív a pozitív 6.1. mierka a 7.1. poriadok a chaos, 

výtvarný jazyk /v plošnom vyjadrení proporčné vzťahy, usporadúvanie 
/ základné prvky negatív a pozitív operácie s proporciami prvkov v kompozícii 

výtvarného /v plastickom vyjadrení 
vyjadrovania 
2. 5.2. kreslenie predmetu 6.2. kreslenie figúry 7.2. kreslenie 

možnosti podľa skutočnosti/ podľa skutočnosti a priestoru / 

zobrazovania modelácia šrafovaním spamäti perspektíva 

videného sveta tieňovaním, lavírovaním 
3. 5.3. kubizmus a 6.3. kinetické /svetelné 7.3. dada, 

podnety konštruktivizmus umenie neodada 

výtvarného 
umenia / médiá, 

štýly, procesy, 

techniky, 

techniky, témy 

5.4. surrealizmus 
         
6.4. op-art 7.4. akčné umenie 

5.5. abstraktné umenie 
4. 5.6. ranokresťanské a 6.5. stredoveké a 7.5. renesančné 

podnety byzantské umenie gotické umenie umenie 

výtvarného /mozaika 
umenia  alt. . ranokresťanské a byzantské 

umenie /ikona 
5. podnety 5.7. základy práce s 6.6. inscenovaná 7.6. fotografická 

fotografie fotoaparátom / hry s fotografia reportáž 
ostrosťou a neostrosťou /kresba svetlom, /spájanie obrazov 

/digitálny fotoaparát, zmeny osvetlenia – /tvorba deja, záznam 

uloženie a základné vplyv na plasticitu akcie, performancie 

operácie s fotografiou v 
počítači 
6. 5.8. záber, spájanie 6.7. vzťah obrazu a 7.7. scenár 

podnety filmu a obrazov, zvuku vo filme hudba, /literárna príprava 

videa montáže, koláže hlas a slovo, strih filmu a videa 
 

7. 

podnety 
architektúry 

5.9. hravé skúmanie 

priestoru 
6.8. urbanizmus 

/plán mesta, štruktúra 

zón, doprava, uzly, 

vzťah ku krajine, 

mesto a dedina 

/fantastické priestory 

7.8. typ, funkcia a 

výraz stavby 



 

 

 

 

8. 
 

podnety dizajnu 

 

 

 
 

9. podnety 

tradičných 

remesiel 

 

 
 

10. 

elektronické 

médiá 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. podnety 

hudby a literatúry, 

/ synestetické 

podnety 
 
 

12. 
 

podnety rôznych 

oblastí 

poznávania sveta 
 

13. tradícia a 

identita / kultúrna 

krajina 

5.10 obalový dizajn 

/materiál, tvar a grafické 

riešenie 
alt. návrh loga, značky, ex 

libris 
5.11. podnety hrnčiarstva 

/alt.: kombinácia 

hrnčiarstva a drotárstva 
 

 
 

5.12. úprava digitálneho 

obrazu 
/skenovanie 

/základné operácie s 

digitálnym obrazom 

/alt.: ukážky moţností 
úpravy digitálnej fotografie 

v počítači 
 

 

 

 
 

5.13. grafická partitúra 

/pokus o jej hudobnú 

interpretáciu 
 

 
 

5.14. výtvarné hry s 

problematikou dejepisu 

alt. výtvarné hry s 

problematikou zemepisu 
 

5.15. výtvarné 

reakcie na rôzne typy 
regionálnych ornamentov 

/ornamentov rôznych 

kultúr 

6.9. 
 

odevný dizajn 
 

/časť odevu, doplnok 
 

 
 

6.10. podnety 

košikárstva, pletenie 
 

 

 
 

6.11. spracovanie a 

montáž obrazu 

/vrstvy, filtre, 

transformácie, farebné 

variácie 
/písmo a obraz 

/alt.: simulovanie 

vrstiev a filtrov 

prostredníctvom 

mechanických a 

výtvarných 

prostriedkov 
6.12. farebná hudba 

/objekt, hudobno-

vizuálny nástroj 
/alt.: zvuková plastika, 

objekt 
6.13. podnety 

prírodopisu 

/prírodné štruktúry 
 

 
 

6.14. výtvarné reakcie 

na tradičné formy 

(architektúry odevov, 

jedál, zvykov ...) 

7.9. dizajn výrobku 

/návrh úžitkového 

predmetu 
 

 
 

7.10. podnety 

krajčírstva, 

/alt.: podnety 

čipkárstva 
 

7.11. morfing 

/transformácie tvaru 

na iný tvar 

prostredníctvom 

softveru 
/alt.: transformácie 

tvaru na iný tvar 

prostredníctvom 

rozkresby, princípy 

morfingu 
 

 
 

7.12. vizuálna poézia 

/pokus o recitáciu 
 

 

 
 

7.13. telo človeka, 

zvieraťa 
 

 

 
 

7.14. rozprávky, 

príbehy, legendy a 

história obce, regiónu 

spracované 

výtvarnou formou 

 
 

14. 

škola v 

galérii 
/galéria v 

škole 

5.16. objavovanie prvkov obrazu v 

galerijnej zbierke 
alt. galéria na internete 

6.15. obraz pre 5 

zmyslov 
7.15. slovo a 

obraz



 

Cieľové kompetencie 
 
 

Žiak by mal mať po absolvovaní nižšieho sekundárneho vzdelania tieto vedomosti, 

zručnosti a postoje: 

vedomosti 

- v predmete výchova umením je väčšina vedomostí získavaná a zároveň overovaná 

prostredníctvom praktických činností žiaka; časť vedomostí o výtvarnom umení a 

vizuálnej kultúre sa utvára počas motivačnej, expozičnej a diskusnej časti vyučovacej 

jednotky a je podporená vizuálnymi materiálmi (edukačné DVD, knihy, časopisy). 

Absolvent nižšieho sekundárneho vzdelania sa 

naučil: zručnosti a spôsobilosti 

- formálne zručnosti 

Vyjadrovacie zručnosti, ktoré predstavujú základy znalostí vyjadrovacích prostriedkov 

(jazyka) vizuálnych umení (gramotnosť v oblasti vizuálnej kultúry). 

Žiak dokáže: 

– zvládnuť základy proporčnej stavby zobrazovaného predmetu (výška a šírka, pomer 

hlavných častí), 

– dokázať vybrať časť videnej skutočnosti za účelom zobrazenia – záber (fotografia, 

film, komiks), rám, pohľad (obraz), charakteristický tvar (plastika), 

– hrať sa s jednoduchými animačnými trikmi, kamuflážou a napodobneninou (filmový 

trik, kulisa, maskovanie, mimikry), 

– vytvárať formálne série z jedného motívu a jednoduché variácie motívu, 

– vyjadriť sa základnými technickými postupmi kreslenia, maľovania, jednoduchých 

grafických techník, fotografovania, priestorového vytvárania objektu, plastiky a skulptúry, 

– vytvoriť základný rozvrh architektonického tvaru a priestoru, kresbu 

jednoduchého dizajnérskeho návrhu, 

– tvorivo používať vybrané médiá, vyjadrovacie prostriedky, nástroje a techniky 

komponovať a štylizovať – prostredníctvom toho vedieť vyjadriť vlastné nápady a koncepty, 

– vo svojom vyjadrovacom procese spracovať charakteristické podnety z prostredia svojej 

obce (regiónu), svojho sociálneho prostredia, 

– vo svojom vyjadrovacom procese spracovať charakteristické podnety rôznych 

(vybraných) tendencií umenia 20. st. až po súčasnosť, 

– vo svojom vyjadrovacom procese (výtvarnom, hudobnom, literárnom) spracovávať 

podnety z iných predmetov. 

 



Technické zručnosti 

Žiak dokáže: 

– zvládnuť narábanie s rôznymi nástrojmi (ceruza, štetec, pero, fixy, uhlík, drievko, 

rydlo, nožnice, šablóna, špachtľa, valček a pod.), 

– kresliť prostredníctvom linky a šrafovania, tieňovania, 

– zvládnuť technické základy usporiadania a miešania farieb na palete i na obraze; 

vyfarbovať tvar, plochu viacerými spôsobmi prostredníctvom štetcového rukopisu 

(napr. šrafúra, pointilizmus, roztieranie, zapúšťanie), 

– zvládnuť konštrukčno-technické úkony s materiálmi (krčenie, zohýbanie, trhanie, 

strihanie, skladanie, vrstvenie a pod.), spájanie materiálov v koláži a v asambláži 

(vkladanie, lepenie, spínanie, viazanie, drôtovanie a pod.), 

– zvládnuť techniku konštrukcie vonkajšieho tvaru – balenie (paketáž), obliepanie, 

obväzovanie, odrôtovanie, 

– zvládnuť jednoduché techniky otláčania (frotáž, dekalk, monotypia, papierorez, 

sádrorez linorez a pod.), 

– zvládnuť základy modelovania predmetných tvarov, otláčania do modelovacej 

hmoty a jednoduchého odlievanie reliéfu do sadry, 

– zvládnuť techniku skladania a spájania priestorových tvarov do 

asambláží, – zvládnuť základné grafické operácie na počítači. 

 

Mentálne spôsobilosti 

- rozvoj schopností a získavanie zručností v oblasti vnímania skutočnosti a prežívania zážitku, 

vyjadrovania fantázie, predstáv a nápadov (vlastných koncepcií), rozumového 

posudzovania, konvergentného a divergentného myslenia. 

Žiak dokáže: 

– vedieť odôvodniť výber časti alebo prvkov zobrazovanej skutočnosti (čo zobraziť) 

alebo hľadiska (dôležité – nepodstatné, zaujímavé – nezaujímavé), 

– chápať niektoré spôsoby notácie (mapa, partitúra, plán) ako výtvarný spôsob 

vyjadrovania skutočnosti, 

– vnímať a analyticky porovnávať charakter okolitej krajiny, svojej obce, svojho bydliska s 

inými typmi krajín, architektúr – uvedomiť si a výtvarne reflektovať špecifiká svojho 

kultúrneho a fyzického prostredia (charakteristické prvky obce, mesta; pamiatky) ..., 

– uvedomovať si možnosti výtvarného vyjadrenia niektorých podnetov prírodovedy 

(napr. premeny látok, váhy, zmeny skupenstva, magnetizmu, páky), geometrie, (tvarov, 

povrchov, línií, bodov, obsahov) matematiky (počtu, množín, sčítania, odčítania, násobenia, 



delenia) ..., 

– pokúšať sa o charakterizáciu seba samého, o vyjadrenie svojich typických znakov, o 

vlastnú ikonografiu, erb, značku, logo. 

Postoje 

 

- hlavnou kompetenciou v oblasti postojov je a priori tvorivý prístup – žiak je vedený k 

tomu, aby pri každej edukačnej téme volil svoje vlastné, teda autentické riešenie, a 

postupne formuloval svoj estetický (vkusový) i hodnotiaci názor. Formovanie 

takéhoto prístupu je dôležitým momentom výučby, ktorý vyvažuje prevažne propozičné 

a konvergentné myslenie formované väčšou časťou kurikula. 

U žiaka sa sformovali tieto postoje: 

– otvorenosť voči experimentovaniu s farbou, hmotou, tvarom, technikou, postupom, 

motívom a témou, 

– otvorenosť voči hľadaniu analógií (tvarových, materiálových, 

výrazových), – v nižších ročníkoch spontánne výtvarné riešenia, 

– náklonnosť k uvedomenému hľadanie vlastných riešení, odklon od vyjadrovacích 

schém  

– inovovanie grafických stereotypov na základe podnetov fantázie a (primerane veku) 

vlastného názoru (myslenia), 

– tolerancia voči rôznym typom vyjadrovania, vkusu iných ľudí, 

– aktívny prístup ku svojmu prostrediu, citlivá reflexia jeho hodnôt – jeho poznávanie a 

pretváranie. - vyjadriť a vyhodnotiť štýl ľudí ktorých obdivuje (považuje za svoj vzor) a 

porovnať ich so svojím štýlom, 

– hľadať vlastné cesty sebavyjadrenie; budovania vlastného vkusu a tváre (imidžu), 

– spolupracovať pri realizácii vlastných konceptov a zosúladiť ich s ponímaním 

iných žiakov.  

 

Poznámky 

 

 Pri používaní elektronických médií (metodické rady Podnety fotografie, Podnety filmu a videa 
 

a Elektronické médiá). 
 

 Organizácia činnostného vyučovania vyžaduje väčšie časové jednotky ako 45 min. Z 

toho dôvodu je optimálne zvýšiť hodinovú dotáciu v školskom pláne. 

 Pri niektorých edukačných témach je možné združiť vyučovanie výtvarnej 

výchovy, výchovy umením  do spoločných projektov s inými predmetmi. 

 K učebným osnovám je vydaná metodická príloha s rozvedenými metodickými radmi, 



ktoré nie sú záväzné, majú charakter inšpiračného materiálu pre učiteľa. Expozičný, pracovný 

a demonštračný vizuálny materiál sa nachádza na edukačnom DVD. 

 Predmet VYU nie je klasifikovaný na vysvedčení známkami. Metodika hodnotenia je 

rozpracovaná v metodickej prílohe. 

 Predmet VYU musí byť vyučovaný, vzhľadom na vyššie nároky znalostí médií a 

technológií, výlučne kvalifikovanými učiteľmi VYU. 

 V rámci tematického učebného plánu môže učiteľ edukačné témy zaraďovať do 

vyučovania v poradí ako a časovom rozpätí podľa vlastného uváženia. 

 

Metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu predmetu výtvarná výchova na základnej 

škole 
 

V súvislostiach civilizácie, v ktorej žijeme, hrá hodnotenie dôležitú úlohu. Predstavuje 

spätnú väzbu prostredia, ktorá symbolizuje jeho názor na kvalitu a význam hodnoteného 

faktu. Týmto aktom zároveň zaraďuje hodnotený fakt medzi veličiny, ktoré stojí za to 

hodnotiť, ktoré sú pre dané prostredie (spoločnosť) hodnotou. Myšlienka nehodnotiť 

výchovy vychádzala – podľa nášho názoru – z mylnej predstavy, ktorá redukovala 

hodnotenie na kvantitatívne meranie výkonu. To, samozrejme, nie je možné uplatniť na 

etické postoje, oblasť názorov o svete, tvorivosť ani estetické posudzovanie . Oblasť 

prežívania, interpretácie sveta a umeleckého vyjadrovania predstavuje hodnoty, ktoré sú 

v takej miere viazané na individuálne vlastnosti a podmienky jednotlivca, že možnosť ich 

kvantifikácie a objektivizácie je obmedzená. Napriek tomu, citlivé rozlíšenie, 

pomenovanie a uznanie týchto hodnôt je pre ich nositeľa a jeho osobnostný vývoj 

veľmi dôležité. Proces hodnotenia je podstatnou súčasťou výchovy aj vzdelávania. 

Nehodnotenie predmetu, resp. uvedenie vo vysvedčení slovkom absolvoval, znamená 

vzdať sa dôležitého výchovného aspektu vzdelávania. Nehodnotenie predmetu môže tiež 

znamenať v očiach žiaka i verejnosti, že ide o predmet, v ktorom nedochádza k budovaniu 

zásadných osobnostných hodnôt, predmet doplnkový, ktorý len dopĺňa dôležité 

formačné predmety. Hodnotenie každého predmetu je špecifické, pretože musí zohľadniť 

špecifický prínos predmetu k vzdelanostnému rastu a osobnostnej formácii žiaka. 

Špecifikom výchovy prostredníctvom výtvarných činností a výtvarného vyjadrovania 

je, že sa v rámci jej procesu očakáva vlastný prístup žiaka k aplikácii techník, 



nástrojových a koordinačných zručností, ale najmä v oblasti vytvárania svojich 

osobných symbolických reprezentácií skutočnosti (obrazov, objektov, priestorových 

riešení, akčných a procesuálnych vyjadrení svojej fantázie, predstáv a reality vonkajšieho 

sveta). Výtvarná výchova na ZŠ je predmet, ktorý sa nenapĺňa realizáciou požadovaného 

programu (edukačnej úlohy), ale v ktorých je tento program len východiskom k 

samostatnému (tvorivému) výtvarnému vyjadrovaniu sa žiaka. Ináč by nespĺňali svoje 

ťažiskové poslanie: formovať mentálne štruktúry žiaka v smere aktívnej otvorenosti 

voči interpretáciám a vyjadrovaniu sveta a seba, orientovať žiaka k tvorivému 

prístupu – či v rámci sebavyjadrovania, alebo riešenia zadaných úloh. 

Hodnotenie má v prvom rade funkciu pozitívne motivovať žiaka a usmerniť jeho 

osobnostný vývoj. Tu musí učiteľ brať ohľad na jeho schopnosti, nadanie, ambície a vkus. 

Pri hodnotení žiaka má prednosť porovnávanie jeho výkonu s jeho predchádzajúcimi 

výkonmi a s nastavenými kritériami pre porovnávanie s výkonmi iných žiakov. Až v 

druhom rade je teda hodnotenie porovnaním v rámci skupiny žiakov (triedy). Toto 

porovnanie má mať najmä výchovný charakter. Pri zohľadnení osobitosti každého 

žiaka poskytuje obraz o rozvrstvení škály kvality prístupu, výkonu, poznania, schopnosti 

zaujať stanovisko a výsledku činnosti v porovnaní medzi jednotlivými žiakmi. 

Nehodnotíme teda len (alebo v prvom rade) výsledok činnosti (vytvorený artefakt), ale 

celý proces a prístup žiaka v rámci tohto procesu. 

 

Forma hodnotenia 
 

 

Ťažiskovou formou hodnotenia je osobný rozhovor so žiakom, v ktorom učiteľ 

žiakovi poskytne citlivú, veku primeranú, analyticky podloženú spätnú väzbu o rôznych 

aspektoch jeho činnosti (viď kritériá hodnotenia). Vo vzájomnej komunikácii má žiak 

možnosť klásť otázky alebo zdôvodniť svoj prístup. Túto formu odporúčame príležitostne 

kombinovať aj so sebahodnotením žiaka. Nevyhnutnou formou hodnotenia je aj 

škálovanie, porovnateľné so známkovaním, aké sa používa v iných predmetoch 

vyučovaných na škole. Školy najmä v prvom ročníku primárneho vzdelávania používajú 

rôzne formy hodnotenia. Odporúčame hodnotenie výtvarnej výchovy na ZŠ primerane 

zosúladiť so spôsobom hodnotenia ostatných predmetov. Je na voľbe učiteľa, ktoré 

úlohy bude hodnotiť, aby poskytli žiakovi i prostrediu dostatočný obraz o jeho 

kvalitách a vývoji. Odporúčame však, aby žiak bol hodnotený z úloh v rámci rozličných 

metodických radov, aby bola vyváženosť výkonu žiaka, nakoľko môžu byť rozdiely 

vzhľadom na rôznorodosť záujmov a schopností žiakov. 



Kritériá hodnotenia 
 

Učiteľ má brať ohľad na to, že výtvarný prejav súvisí s fantáziou, sebaprojekciou, 

záujmami a intímnym svetom žiaka a že toto hľadisko sa bude prejavovať aj v jeho riešení 

výtvarných úloh iniciovaných učiteľom. Preto sa pri hodnotení musí vyvarovať 

paušálnych súdov a šablónovitých kritérií, ktoré by sa mohli necitlivo dotknúť 

osobnostného zamerania žiaka. Uprednostňujeme osobný, diferencovaný prístup. 

Výsledok výtvarných činností (artefakt) nie je jediným predmetom hodnotenia, ale učiteľ 

zvažuje všetky nižšie vymenované kritériá. Výsledok výtvarnej činnosti je síce dôležitý, 

u žiaka naň vzniká obyčajne citová väzba – spokojnosť dieťaťa s vlastným výkonom, 

čo ho následne motivuje pre ďalšiu výtvarnú prácu a udržiava jeho záujem o 

sebavyjadrovanie. Je teda potrebné, aby učiteľ k nemu zaujímal stanovisko. Okrem neho 

treba hodnotiť, a niekedy aj uprednostniť, proces výtvarných činností, pretože práve v 

rámci tohto procesu dochádza k formácii osobnosti žiaka a k získavaniu kompetencií  

– k napĺňaniu cieľov výtvarnej výchovy. 

 

Kritériá hodnotenia sú vypracované v súlade s ročníkovými kompetenciami a je 
 

potrebné, aby učiteľ pri hodnotení mal tieto kompetencie a ich postupné dosahovanie 

na zreteli. 

Učiteľ u žiaka hodnotí, primerane 

veku:  

a) priebeh vytvárania postojov: 

- prístup k činnostiam z hľadiska tvorivosti, t. j. uplatnenie vlastných inovatívnych 

nápadov a vlastného zamerania pri realizácii edukačnej úlohy, 

- otvorenosť voči experimentovaniu, skúšanie iných, svojských 

riešení, 

 - cieľavedomosť riešení, 

- záujem o činnosti v rámci edukačných úloh a prípravy 

pomôcok, 

 - schopnosť spolupracovať, 

- schopnosť zaujímať stanoviská k výsledkom svojej práce a práce 

spolužiakov;  

b) priebeh získavania zručností a spôsobilostí: 

- technické zručnosti (ovládanie požadovaných nástrojov, materiálov a technických 

operácií s nimi), 

- formálne zručnosti (vyjadrovanie sa prostredníctvom výtvarného 



jazyka),  

- mentálne spôsobilosti na úrovni rozvoja vnímania a prežívania, 

- mentálne spôsobilosti na úrovni rozvoja predstavivosti a fantázie, 
 

- mentálne spôsobilosti na úrovni myslenia (vlastné témy, koncepcie, návrhy; 

schopnosť analyzovať a syntetizovať, pomenovať procesy, interpretovať zážitky); 

c) priebeh získavania vedomostí: 
 

- znalosti oblastí vizuálnej kultúry a výtvarného umenia súvisiacich s preberanými 

edukačnými úlohami, 

- pochopenie výtvarného diela a schopnosť interpretovať ho, 
 

- znalosť materiálov, techník, médií a procesov ich 

používania;  

d) schopnosť realizácie výsledného artefaktu. 

Orientačný opis naplnenia kritérií vo vzťahu ku škále hodnotenia 
 

– učiteľ sa vyvaruje paušálnych súdov a šablónovitých kritérií, nakoľko výtvarný prejav, 

ako aj vyjadrovacia úroveň žiakov v jednotlivých ročníkoch ZŠ majú veľmi širokú škálu, 

mnohokrát sú tu rozdiely vo vyjadrovacích schopnostiach v rozmedzí 2 – 3 ročníkov – ale to 

nemusí znamenať nižšiu tvorivosť a výtvarnú kvalitu práce žiaka, 

– je potrebné, aby učiteľ primerane hodnotil výtvarné prejavy detí zo sociálne 

zaostalého prostredia, ako aj integrovaných detí s dyslexiou, dyskalkúliou a pod. 

 



Druhý cudzí jazyk – Ruský jazyk 
 
 
 

Charakteristika predmetu. 
 
 

Ruský jazyk prispieva k pochopeniu a objavovaniu tých skutočností, ktoré presahujú oblasť 

skúseností sprostredkovaných materinským jazykom a štátnym jazykom. Ruský jazyk 

poskytuje živý jazykový základ a predpoklady pre komunikáciu žiakov v rámci Európskej 

únie. Ruský jazyk umožňuje poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich 

odlišné kultúrne tradície. Poskytuje prehĺbenie vedomostí a vzájomného porozumenia 

a tolerancie. Učenie sa ruského jazyka podporuje otvorenejší prístup k ľuďom , umožňuje 

občanom plne využívať pracovať a študovať v niektorom z členských štátov Európskej únie. 

Vyučovanie ruského jazyka v 8. roč. ako 2. cudzieho jazyka s časovou dotáciou 2 

vyučovacie hodiny týždenne musí byť zorganizované do učebných celkov, ktoré berú do 

úvahy napredovanie a umožňujú nadväznosť. Učebné osnovy a všetky materiály musia byť 

zostavené vo vzájomnej nadväznosti. 

 

Ciele učebného predmetu. 
 

Vyučovaním viesť žiaka pomocou vhodných aktivít k rastúcej samostatnosti pri 

osvojovaní si jazyka a prekonávaniu strachu z komunikácie. 

Metodickou pestrosťou podnietiť záujem žiakov o tento jazyka a celoživotné vzdelávanie. 

Jednotlivé témy spojiť s ďalšími konkrétnymi, jednoduchými ,ale autentickými životnými 

situáciami. 

Pôsobiť na žiakov tak, aby prekonali jazykovú bariéru a získali základný kontakt 

s nemeckými reáliami. 

Zamerať sa na rozvoj komunikačných a kognitívnych schopností žiaka Sú dlhodobé, buď sa 

preberajú zo štátneho vzdelávacieho programu, môžu sa vyšpecifikovať aj ďalšie ciele, mimo 

štátnych, ak je predmet rozšírený o obsah (musí byť aspoň jeden navyše). 

 
 

Kľúčové kompetencie 
 
 

Spôsobilosti k celoživotnému učeniu sa 
 

- osvojenie si vedomostí a nadobudnutých kompetencií, ktoré im umožnia vzdelávať sa po 

celý ich život a zaujať aktívne miesto v ekonomickom, sociálnom a kultúrnom živote 
 

Sociálne komunikačné spôsobilosti 
 
 

- zaručenie rovnakých šancí sociálnej emancipácie pre všetkých žiakov 

 

 



Spôsobilosť riešiť problémy 
 

- dokáže riešiť problémy s využitím znalostí ruského jazyka 
 

 

Spôsobilosti občianske 
 

- príprave všetkých žiakov tak, aby sa stali zodpovednými občanmi, schopnými podieľať sa 

na rozvoji demokratickej spoločnosti, solidarity, pluralizmu a kultúrnej otvorenosti 
 

Spôsobilosti sociálne a personálne 
 

-dokáže pracovať v tíme, rešpektuje iné názory 
 

Spôsobilosti vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 
 

- zvládne základných pravidlá kultivovanej medziľudskej komunikácie 
 

Spôsobilosť uplatňovať základy matematického myslenia a základné schopnosti 

poznávať v oblasti vedy a techniky 
 

-rozvíja matematické myslenie 
 

Digitálna spôsobilosť 
 

-rozvíja základné zručnosti v oblasti IKT 
 

Spôsobilosti smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti 
 

-pracuje na projektoch 
 
 
 

Podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky sa pri používaní a učení sa 

jazyka rozvíja celý rad kompetencií. 

 

Učiaci sa v 8. roč. postupne rozvíja jazykové zručnosti získané v 7. ročníku 
 
-Rozumie známym každodenným výrazom a základným frázam, ktorých účelom je 

uspokojenie konkrétnych potrieb, a tieto výrazy a frázy dokáže používať. 
 

-Dokáže predstaviť seba aj iných a dokáže klásť a odpovedať na otázky o osobných údajoch, 

ako napríklad kde žije, o ľuďoch, ktorých pozná, a o veciach, ktoré vlastní. 
 

-Dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner v komunikácii 

rozpráva pomaly a jasne a je pripravený mu pomôcť. 
 

Všeobecné kompetencie 
 

Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale ktoré sú 

nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane rečových zručností. 

 
 
 



 
 

Učiaci sa v 8. roč. dokáže: 
 
- získavať nové vedomosti a zručnosti, 
 
-opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich, 
 
-pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku, 
 
-dopĺňať si vedomosti a rozvíjať zručnosti, 
 
-udržať pozornosť pri prijímaní informácií, 
 
-účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách, 
 
-byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti. 
 

Komunikačné jazykové kompetencie 
 

Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú učiacemu sa používať konkrétne 

jazykové prostriedky v komunikácii. 

 

Na uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa vyžaduje komunikatívne správanie, 
 
ktoré je primerané danej situácii a bežné v krajinách, kde sa cudzím jazykom hovorí. 
 

Jazyková kompetencia 
 

Učiaci sa v 8. roč. má osvojené jazykové kompetencie v 7. roč. a ďalej si ich rozvíja tak, aby 

dokázal: 
 

-Používať iba základný rozsah jednoduchých výrazov, týkajúcich sa osobných údajov a 

potrieb konkrétneho typu. 
 

-Má základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a fráz vzťahujúcich sa na dané 

konkrétne situácie. 
 

-Prejavuje iba obmedzené ovládanie základných gramatických štruktúr a typov viet, ktoré sú 

súčasťou osvojeného repertoáru. 
 

-Dokáže odpísať známe slová a krátke frázy, napríklad jednoduché pokyny alebo inštrukcie, 

názvy každodenných predmetov, názvy obchodov a bežne používané ustálené spojenia. 
 

-Dokáže vyhláskovať svoju adresu, štátnu príslušnosť a ostatné osobné údaje. 
 
 
 

Sociolingvistická kompetencia 
 

Učiaci v 8. roč. má osvojené sociolingvistické kompetencie v 7. roč. a ďalej ich rozvíja tak, 

aby dokázal: 

 
 
 



 
 

- nadviazať základnú spoločenskú konverzáciu tak, že použije tie najjednoduchšie spôsoby 

vyjadrenia zdvorilosti: dokáže pozdraviť aj rozlúčiť sa, predstaviť sa, poďakovať, 

ospravedlniť sa atď. 

-komunikovať v bežných spoločenských situáciách, 

-jednoducho sa vyjadrovať pomocou základných funkcií jazyka, akými sú napr. výmena 

informácií, žiadosť, jednoduché vyjadrenie vlastných názorov a postojov, pozvanie, 

ospravedlnenie atď., 

 

Pragmatická kompetencia 
 

Učiaci sa v 8. roč. má osvojené pragmatické kompetencie v 7. roč. a ďalej ich rozvíja: 

-Dokáže spojiť skupiny slov pomocou takých jednoduchých spojovacích výrazov, akými sú 

„a“, „ale 

-Dokáže zvládnuť veľmi krátke izolované a väčšinou vopred naučené výpovede, ktoré sú 

poznamenané mnohými pauzami, nevyhnutnými na hľadanie výrazových prostriedkov, na 

artikuláciu menej známych slov a na pokusy o vhodnejšiu formuláciu. 

 

Komunikačné zručnosti 

Komunikačné zručnosti nemožno chápať izolovane, pretože sa navzájom prelínajú a dopĺňajú. 

Počúvanie s porozumením 

Učiaci sa v 8. roč. má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 za predpokladu, že reč je jasne a 

zreteľne formulovaná : 

-Dokáže sledovať reč, ktorá je veľmi pomalá a starostlivo artikulovaná s dlhými pauzami, aby 

mohol pochopiť význam. 

-Dokáže porozumieť pokynom, ktoré sa mu oznamujú pomaly a s dôslednou výslovnosťou, a 

dokáže sa riadiť krátkymi a jednoduchými orientačnými pokynmi 

-Dokáže rozoznať známe slová a najzákladnejšie slovné spojenia týkajúce sa jeho samého, 

jeho rodiny 

 
 

Čítanie s porozumením 
 

- Dokáže porozumieť krátke jednoduché texty, ktoré obsahujú frekventovanú slovnú zásobu 
 
- Dokáže rozoznať známe mená, slová a najzákladnejšie frázy v jednoduchých nápisoch 

týkajúcich sa najbežnejších každodenných situácií. 
 

-Dokáže získať približnú predstavu o obsahu jednoduchších informačných materiálov 

a krátkych a krátkych jednoduchých opisov, najmä ak má vizuálnu oporu. 
 

- Rozumie krátkemu jednoduchému písomnému popisu cesty. 
 



 
 

Písomný prejav 
 

Učiaci sa v 8.roč, zdokonaľuje zručnosti, aby 
 
-vedel zapísať čísla a dátumy, vlastné meno, štátnu príslušnosť, adresu, vek, dátum narodenia -

vedel v písomnej forme požiadať o osobné údaje alebo ich poskytnúť 
 

- vedel napísať krátky list alebo pohľadnicu z dovolenky. 
 

Ústny prejav 
 

Učiaci sa dokáže komunikovať v jednoduchých a bežných situáciách, ktoré vyžadujú 

jednoduchú a priamu výmenu informácií 
 

-Dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom, ale komunikácia je úplne závislá od 

pomalšieho opakovania reči, preformulovania a spresnení. 
 

- Dokáže položiť a odpovedať na jednoduché otázky, inšpirovať jednoduché výroky a 

reagovať na ne v oblastiach základnej potreby alebo na veľmi známe témy. 
 

-Dokáže porozumieť každodenným výrazom namiereným na uspokojenie jednoduchých 

konkrétnych potrieb, ktoré sú mu adresované priamo v jasnej, pomalej a opakovanej reči zo 

strany chápavého hovoriaceho. 
 

-Dokáže porozumieť otázkam a pokynom, ktoré sú mu adresované a ktoré sú vyslovované 

dôsledne a pomaly. 
 

- Dokáže sa riadiť stručnými a jednoduchými pokynmi. 
 
-Dokáže sa predstaviť a použiť základné výrazy na zvítanie a rozlúčku. 
 
-Dokáže sa opýtať ľudí, ako sa majú, 
 

Ústny prejav - monológ 
 

Učiaci sa dokáže podať jednoduchý opis , opis každodenných zvyklostí a toho, čo má alebo 

nemá rád, atď. Vo forme krátkeho sledu jednoduchých slovných spojení a viet. 

 

Obsahový štandard 
 
Vitaj škola.    V škole, расписание уроков, кабинет, физкультурный зал, 

учительская, отметка,оценка, иностранный язык, стирать, перемена, дежурный, русский 

язык, словацкий язык, литература, английский язык, немецкий язык, математика, 

физика, история, география,обществоведение,        биология,      химия, физкультура, 

информатика, сочинение, пение, рисование, кружок, отличник. Vitaj škola – báseň. 

V našej triede, учебный год, стихотворение. V rodine, имя, фамилия, сын, дочка, внук, 

внучка, жить, работать. Otecm mama a ja. Žart – stretli sa, профессия, инженер, врач, 

медсестра, водитель, официант, официантка, служащий, служащая, предприниматель, 

 



 
 

предпринимательница, экономист.U nás doma, город, деревня, жить, дом, этаж, 

комната, квартира, однокомнатная, двухкомнатная, трёхкомнатная, четырёхкомнатная, 

гостиная, детская, кабинет, спальня, кухня, ванная, туалет, лоджия, гардероб, 

помещение, прихожая, коридор. Byt – báseň,балкон. Sankt – Peterburg, Европа, город-

порт, север, река, старинный, достопримечательности, памятник , находиться, крепость 

.Štyri názvy mesta, основанный. Ľudské telo, человек (люди), голова, волосы, лицо, рот, 

губы ухо (уши), глаз, язык, грудь, живот, спина, рука, нога , палец, рост. U lekára. Žart, 

врач, болит голова, горло, прописать лекарство, принимать лекарство, таблетка, аптека. 

Stanica, транспорт, вокзал, поезд, городской,           трамвай, 

троллейбус,автобус,машина,автомобиль, такси, метро, водитель, таксист, пассажир, 

самолёт, аэропорт, расписание поездов, идти,     пройти билет. Zapamätajte si, ходить, 

ехать, ездить, пешком. Oblečenie, одежда, пальто, плащ, шуба, платье, блузка, брюки, 

джинсы, юбка, рубашка, комбинезон, джемпер, свитер, костюм, сапоги, ботинки, 

чулки, колготки. Hovorte o móde, надевать, одеваться, быть в моде, вкус. Slovensko. 

Číslovky, Словакия ,государство, квадратный километр, горы, озёра, континент, 

низменность 

 

 
 

Prierezová téma 

 

Realizovaná v tematickom celku 

 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ 

 

Vzdelanie a práca 

 

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA 

 

Slovensko 

Krajina, ktorej jazyk sa učím 

 MEDIÁLNA VÝCHOVA 

 

 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA 

 

Krajina, ktorej jazyk sa učím 

 

DOPRAVNÁ VÝCHOVA - VÝCHOVA K 

BEZPEČNOSTI V CESTNEJ PREMÁVKE 

 

Doprava a cestovanie 

 

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA 

 

Ľudské telo 

 

TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ 

ZRUČNOSTI 

 

Vzdelanie a práca 

Krajina, ktorej jazyk sa učím 

  
 
 

Výkonový štandard 
 
 

Žiaci dokážu: Povedať názov svojej školy, opísať jednotlivé miestnosti, povedať, kto je 

týždenník, aké známky dostávajú, vymenovať predmety, ktoré sa učia, Povedať, akí sú žiaci – 



vyjadriť názor, podať informáciu, vyjadriť záujem o školu. Žiaci dokážu: Reprodukovať 

báseň. Čítať báseň, dôraz klásť na správnu výslovnosť a intonáciu ruskej vety. Žiaci dokážu: 

Predstaviť sa, spýtať sa , kto je na fotografii, vymenovať členov rodiny, popísať vzťahy, 

profesie. Žiaci dokážu: Plynule čítať text, aplikovať ho na členov svojej rodiny ,vyjadriť svoj 

názor na rodinu. Žiaci vedia: Reprodukovať žart. Žiaci vedia: Povedať, či bývajú v meste, 

alebo na dedine, odpovedať na otázku, aký veľký majú dom, alebo byt, vymenovať izby 

v byte, v dome. Žiaci sú schopní: Prečítať báseň, najšikovnejší predniesť báseň. Žiaci vedia: 

Podať informáciu o meste, ktoré malo 4 názvy, nachádza sa na severe Európy, leží na rieke 

Neva, jeho zakladateľom bol cár Peter I. Ukázať ho na mape a vymenovať niektoré pamiatky, 

vyjadriť záujem, nezáujem o ruské mesto. Žiaci dokážu: Popísať ľudské telo. Žiaci vedia: 

Komunikovať s lekárom v ruskom prostredí, začať a ukončiť rozhovor. Prečítať žart so 

správnou výslovnosťou a ruskou intonáciou. Žiaci dokážu: Vymenovať dopravné prostriedky, 

viesť krátky rozhovor k téme, vyjadriť súhlas, nesúhlas, použiť zápor v ruštine. Žiaci vedia: 

Prakticky použiť slovesá ísť peši a cestovať. Žiaci vedia: Vymenovať jednotlivé základné 

časti oblečenia. Žiaci dokážu: Jednoduchým spôsobom vyjadriť názor na módu, čo je vkusné, 

čo nie je vkusné. Žiaci dokážu: Rozprávať o Slovensku, povedať, koľko má km2, koľko má 

obyvateľov, používať pritom vyššie číslovky, vyjadriť vzťah k rodnej krajine. 

 
Pedagogické stratégie 
 

Žiakom poskytnúť príležitosť používať nadobudnuté jazykové zručnosti v prirodzenom 

jednoduchom kontexte. Chceme si všímať talenty a rozvíjať ich do maximálnej možnej miery. 

Viac budeme preferovať samostatnú prácu žiakov a ich cieľavedomé zvládanie učiva, 

samozrejme využívať IKT. Vyučovanie viesť ku komunikačným schopnostiam, vysokej 

kreativite, aby žiak bol aktívnym, tvorivým subjektom, učiteľ moderátorom, ktorý 

usmerňuje žiakov. Na hodinách budú uplatňované kognitívne štýly, ktoré pomôžu prekonať 

strach z chýb a omylov. Na splnenie komunikačných úloh sa žiaci musia zapájať do 

komunikačných jazykových činností a ovládať komunikačné stratégie. Účastníci komunikácie 

sa budú striedať v produkcii a recepcii, často niekoľkokrát za sebou. Efektívne rozvíjať 

jazykové zručnosti. Produktívne činnosti a stratégie budú využívané v hovorení a písaní. Vo 

vyučovaní RUJ budú využívané receptívne stratégie produktívne stratégie i 

neverbálna komunikácia. 

 

 

 



 
 

Dôležitým odporúčaním do budúceho školského roka je pre nás potreba orientácie na 

pozitívne hodnotenie žiakov, najmä slabo prospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej motivácie. 

Vo vyučovacom procese na hodinách nemeckého jazyka je vhodné využívať nasledujúce 
 

metódy: 

motivačné metódy – motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačný problém, 

motivačná demonštrácia 

expozičné metódy – rozprávanie, vysvetľovanie, beseda, pozorovanie, demonštračná metóda, 

manipulácia s predmetmi, inštruktáž 

problémové metódy – heuristická metóda, projektová metóda 

praktické aktivity – práca dvojíc, skupín 

práca s knihou a textom 

samostatné samostatne experimentovanie ( hľadanie, skúšanie, objavovanie ) 

aktivizujúce metódy ( diskusia, situačná metóda, inscenačná metóda, didaktické hry, 

kooperatívne vyučovanie ) 

fixačné metódy ( metódy opakovania, precvičovania, riešenia problémov ) 

 

Učebné zdroje 
 

Slovník Rusko-slovenský, Slovensko- ruský 

Kniha alebo učebnica: 

 
 

KOVÁČIKOVÁ, Elena. –GLENDOVÁ, Valentína. 1996. RUSKÝ JAZYK pre 7. ročník 

základných škôl. 1. vydanie. Bratislava : MEDIA TRADE, spol. s r.o. – Slovenské 

pedagogické nakladateľstvo. ISBN 80-08-02675-8 

Internetová stránka 

O ŠKOLE. 2010. [online]. Ruština: 7. ročník – základná škola. [cit. 20. júna 2010]. Dostupné 

na internete: http://www.oskole.sk/?id_cat=12&rocnik=5 

www.zborovňa.sk 

Mapa Európy, Mapa Slovenska 

 
 

Hodnotenie 
 
Ústny prejav žiaka budeme hodnotiť piatimi stupňami takto : 

 
 
 



 
 

Výborný - ak žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich 

pohotovo využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. 

Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení 

jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny prejav je správny, výstižný. 

 

Chválitebný - ak žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich 

pohotovo využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri 

intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti 

a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí 

samostatne a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny prejav má menšie 

nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez 

väčších nedostatkov. 

 

Dobrý - ak má žiak v presnosti, celistvosti a úplnosti osvojenie poznatkov, pojmov a 

zákonitostí podľa učebných osnov a pri ich využívaní nepodstatné medzery. Má osvojené 

kľúčové kompetencie, ktoré využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných 

činnostiach s menšími nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a 

kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. 

Podstatnejšie nepresnosti a chyby vie s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom prejave má 

nedostatky v správnosti, presnosti, výstižnosti. V kvalite výsledkov jeho činností sú častejšie 

nedostatky. 

 

Dostatočný - ak má žiak v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenie poznatkov a 

zákonitostí podľa učebných osnov ako i v ich využívaní závažné medzery. Pri riešení 

teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú 

podstatné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny má 

v správnosti, presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. Vážne chyby a nedostatky dokáže žiak 

s pomocou učiteľa opraviť. 

 

Nedostatočný - ak si žiak neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými 

osnovami, má v nich závažné medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických 

a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je 

nesamostatný pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani 

na podnet učiteľa. Jeho ústny má v správnosti, presnosti a výstižnosti podstatné nedostatky. 

Vážne chyby a nedostatky nedokáže opraviť ani s pomocou učiteľa. 

 

 



 

V predmete Ruský jazyk budeme hodnotiť tvorbu projektov a ich prezentáciu. 
 
Kritéria: - náročnosť zvolenej témy, jej obsahové zvládnutie 
 
- originalita, estetično, logické usporiadanie 

- zaujímavosti a doplnenie základného učiva 

- grafický prejav 

- prezentácia projektu – úroveň osvojenia poznatkov 
 

 

 

 Predmety v 9. ročníku ŠkVP 

 
 

Fyzika 
 
Zmena kvality výkonov vzdelávacích štandardov s využitím disponibilných hodín  

Tematický celok – Teplota. Skúmanie premien skupenstva látok 

Žiak vie: 

 navrhnúť experiment na overenie pólov magnetu 

 realizovať experiment na overenie pólov magnetu 

 vysvetliť princíp určovania svetových strán kompasom 

 skonštruovať jednoduchý kompas 

 zostrojiť jednoduchý elektroskop 

 navrhnúť a realizovať experiment na overenie magnetických alebo elektrických 

vlastností látok 

 zhodnotiť výhody a nevýhody jadrových elektrární 

 opísať princíp slnečných, vodných a veterných elektrární  

 obhájiť využívanie konvenčných alebo obnoviteľných zdrojov energie 

 opísať pôsobenie vysokej radiácie na ľudský organizmus 

 opísať pôsobenie elektrického prúdu na ľudský organizmus 

 vysvetliť princíp elektrického generátora striedavého prúdu  

 zostrojiť jednoduchý elektromagnet 

 získať informácie o objave žiarovky 

 vypracovať projekt o určitom objave 

 vyčísliť elektrickú prácu a elektrický výkon 

 



Matematika  
časová dotácia 6 hodín týždenne / 198 hodín ročne 

 3 hod ŠtVP + 3 hod ŠkVP 

 

OBSAH VZDELÁVANIA PREDMETU 

Obsah vzdelávania je zadefinovaný nasledovnými tematickými celkami: 

 Mocniny a odmocniny, zápis veľkých čísel 

 Riešenie lineárnych rovníc a nerovníc 

 Pytagorova veta 

 Súmernosť v rovine 

 Niektoré ďalšie telesá, ich objem a povrch 

 Grafické znázornenie závislosti 

 Podobnosť trojuholníkov 

 Štatistika 

RU: 

 Sústavy lineárnych rovníc 

 Príprava žiakov na testovanie 

 Zvyšovanie kvality štandardu v jednotlivých témach utvrdzovaním, upevňovaním  

a prehlbovaním učiva 

 Tvorba záverečných projektov 

 

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD 

Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard 

Mocniny, odmocniny, 

zápis veľkých čísel 

Druhá a tretia mocnina 

a odmocnina. Mocnina 

s mocniteľom – 

prirodzeným číslom. 

Mocniny čísla 10, 

predpony a ich súvis 

s mocninami. Zápis 

veľkých čísel v tvare a 

.10n, pre 1≤a<10,n=N 

a práca s takýmito číslami 

na kalkulačke. Vytváranie 

predstavy o veľmi veľkých 

a veľmi malých číslach. 

Počítanie s veľkými 

číslami, zaokrúhľovanie 

Prečítať správne zápis druhej a tretej mocniny 

ľubovoľného racionálneho čísla a určiť v ňom 

mocnenca (základ) a mocniteľa (exponent). Vedieť 

zapísať druhú tretiu mocninu ako súčin rovnakých 

činiteľov. Zapísať konkrétny väčší počet rovnakých 

činiteľov do tvaru mocniny a opačne. Vedieť vysvetliť 

vzťah x2 = (-x)2 a x3≠(-x)3. Prečítať správne zápis 

druhej a tretej odmocniny ľubovoľného kladného 

racionálneho čísla a určiť stupeň odmocnenia a 

odmocnenca (základ). Vedieť zapísať druhú a tretiu 

odmocninu kladného racionálneho čísla. Poznať zápis 

n-tej mocniny ľubovoľného čísla a, kde n je prirodzené 

číslo (an). vypočítať druhú mocninu aj odmocninu na 

kalkulačke. Vypočítať spamäti hodnotu druhej a tretej 

mocniny malých prirodzených čísel a hodnotu 



a odhad výsledku. odmocniny z čísel 4, 9, 16, 25, … , 100. Vedieť zapísať 

ako mocninu čísla: 100, 10 000, … Vedieť zapísať 

veľmi veľké čísla v tvare a .10n, pre 1≤a<10,n=N. 

Napr. 70 000 = 7. 104. Riešiť primerané numerické a 

slovné úlohy s veľkými číslami s využitím zručnosti 

odhadu a zaokrúhľovania. Používať zaokrúhľovanie a 

odhad pri riešení praktických úloh. 

Riešenie lineárnych 

rovníc a nerovníc 

Riešenie jednoduchých 

lineárnych rovníc 

pomocou ekvivalentných 

úprav. Riešenie 

jednoduchých lineárnych 

nerovníc, ich vzťah 

k príslušnej lineárnej 

rovnici. Ako propedeutika 

jednoduché grafické 

znázornenia riešenia. 

Riešenie lineárnych rovníc 

s neznámou v menovateli. 

Vyjadrenie neznámej zo 

vzorca. Riešenie slovných 

(kontextových) úloh, ktoré 

sa dajú riešiť pomocou 

lineárnej rovnice alebo 

nerovnice. 

Vedieť rozhodnúť o rovnosti (nerovnosti) dvoch 

číselných (algebraických) výrazov. Vedieť rozlíšiť 

zápis rovnosti, nerovnosti, rovnice, nerovnice. Riešiť 

jednoduché lineárne rovnice a urobiť skúšku 

správnosti. Riešiť jednoduché lineárne nerovnice. 

Riešiť lineárne zložitejšie rovnice. Riešiť jednoduché 

rovnice s neznámou v menovateli. Vedieť určiť 

podmienky riešenia rovnice (výrazu) s neznámou v 

menovateli. Vedieť vyjadriť neznámu zo vzorca (z 

primeraných matem. a fyzik. vzorcov). Vedieť urobiť 

zápis úlohy a zapísať postup riešenia SÚ. Vedieť určiť 

a vybrať vhodnú stratégiu riešenia slovnej úlohy 

(rovnicou, nerovnicou, tipovaním, …). Riešiť 

jednoduché slovné úlohy vedúce k lineárnej rovnici 

(nerovnici). Vedieť overiť správnosť riešenia SÚ. 

Pytagorova veta 

 

 

 

Pytagorova veta, jej 

odvodenie. Použitie 

Pytagorovej vety pri 

riešení praktických úloh. 

Poznať a vymenovať základné prvky pravouhlého 

trojuholníka (odvesna, prepona). Vedieť pre aký útvar 

platí Pytagorova veta. Poznať a vedieť formuláciu PV a 

jej význam. Zapísať PV vzťahom c2 = a2 + b2, ale aj 

vzťahom pri danom označení strán pravouhlého 

trojuholníka. Samostatne vyjadriť a zapísať zo 

základného vzťahu PV obsah štvorca nad odvesnou a a 

nad odvesnou b. vyjadriť vzťah na výpočet odvesien. 

Vedieť vypočítať dĺžku tretej strany pravouhlého 

trojuholníka, ak sú známe dĺžky jeho dvoch zvyšných 

strán. Samostatne používať PV na riešenie 

kontextových úloh z reálneho života. 

Súmernosť v rovine 

Súmernosť a zhodnosť 

geometrických útvarov v 

rovine, stred súmernosti, 

stredová súmernosť, os 

súmernosti, osová 

súmernosť, útvary osovo a 

stredovo súmerné, vzor, 

obraz. 

 

Vedieť určiť, či sú geometrické útvary súmerné podľa 

osi súmernosti, resp. podľa stredu. Nájsť os súmernosti 

osovo súmerného útvaru. Zostrojiť obraz bodu, úsečky, 

priamky, kružnice alebo jednoduchého útvaru 

(obrazca) zloženého z úsečiek a častí kružnice v osovej 

(aj v stredovej) súmernosti. Vedieť určiť osi súmernosti 

(štvorec, obdĺžnik, trojuholník, kružnica, kruh, atď.) 

Vedieť určiť stredovo súmerné rovinné útvary (štvorec, 

obdĺžnik, kruh). 

Niektoré ďalšie telesá, 

ich objem a povrch 

Valec, ihlan, kužeľ a ich 

siete. Guľa a rez guľou. 

Objem a povrch gule. 

Použitie vzorcov na 

výpočet objemu a povrchu 

valca, ihlana, kužeľa a gule 

(aj v slovných úlohách z 

praxe) 

Vedieť opísať valec, ihlan, kužeľ a pomenovať ich 

základné prvky. Vedieť určiť počet hrán, stien 

a vrcholov ihlana. Načrtnúť valec, ihlan, kužeľ vo 

voľnom rovnobežnom premietaní. Zostrojiť sieť valca, 

ihlana a kužeľa. Vedieť opísať guľu a pomenovať jej 

základné prvky. Dosadením do vzorcov vedieť 

vypočítať objem a povrch gule. Používať vzorce pre 

výpočet objemu a povrchu valca, ihlana, kužeľa a gule. 

Grafické znázorňovanie 

závislosti 

Karteziánsky (pravouhlý 

dvojrozmerný) 

súradnicový systém. 

Opísať a zostrojiť pravouhlý súradnicový systém. 

Zobraziť bod (úsečku, trojuholník, atď) v PSS. 

Zostrojiť graf lineárnej závislosti podľa údajov v 



Rôzne spôsoby 

znázorňovania – grafy 

závislosti. Súvis grafu s 

niektorými základnými 

vlastnosťami závislosti 

(rast, klesanie, najväčšie a 

najmenšie hodnoty). 

Lineárna závislosť 

(lineárna funkcia), jej 

vlastnosti a graf. 

Všeobecná rovnica 

lineárnej funkcie: y = k.x + 

q; (k ≠ 0). Parameter k a q 

v lineárnej funkcii. Graf 

priamej a nepriamej 

úmernosti. 

tabuľke pre hodnoty x a y. vedieť opísať základné 

vlastnosti grafu lin. funkcie- tvar grafu, súvislosť čísla 

k s rastom a lebo klesaním funkcie. Vedieť uviesť 

dvojicu veličín, medzi ktorými je lineárna funkčná 

súvislosť. Vedieť zostaviť tabuľku a zostrojiť graf lin. 

funkcie v obore reálnych čísel. Poznať význam 

koeficientov k a q v predpise LF. Vedieť určiť, či je LF 

rastúca alebo klesajúca. Vedieť určiť priesečníky grafu 

s osami. Vedieť zapísať tvar konštantnej funkcie napr. : 

y = a, kde a je reálne číslo. Čítať údaje z grafu priamej 

a  nepriamej úmernosti a vedieť ich použiť pri výpočte. 

Vedieť určiť druhú súradnicu bodu, ktorý leží na grafe. 

Riešiť SÚ na využitie závislosti prvkov v priamej a 

nepriamej úmernosti. 

Podobnosť 

trojuholníkov 

Podobnosť geometrických 

útvarov, pomer 

podobnosti. Podobnosť 

trojuholníkov. Riešenie 

primeraných 

matematických 

(numerických)  a 

konštrukčných úloh. 

Použitie podobnosti pri 

meraní výšok a 

vzdialensotí, topografické 

práce v reálnych 

situáciách. 

Vedieť vasvetliť podstatu podobnosti dvoch 

geometrických útvarov. Rozhodnúť o podobnosti 

dvojice daných útvarov v rovine (štvorce, obdĺžniky, 

trojuholníky atď). vypočítať pomer podobnosti k pre 

dva rovinné útvary. Vedieť použiť pomer podobnosti 

pri výpočtovej a primeranej konštrukčnej úlohe. 

Poznať základné vety o podobnosti trojuholníkov (sss, 

sus, usu). Na základe viet o podobnosti trojuholníkov 

riešiť primerané numerické a konštrukčné úlohy. 

Vedieť použiť pomer podobnosti k dvoch podobných 

útvarov pri výpočtovej úlohe. Vedieť využívať 

vlastnosti podobnosti trojuholníkov pri riešení 

praktických úloh zo života, pri meraní (odhadovaní) 

výšok a vzdialeností. Riešiť jednoduché praktické 

topografické úlohy s využitím vlastností podobnosti 

trojuholníkov. Vedieť určiť skutočnú vzdialenosť – 

mierka mapy a skutočné rozmery predmetov- mierka 

plánu. 

Štatistika  

Štatistické prieskumy, 

triedenie, náhodný výber. 

Realizácia vlastných 

jednoduchých štatistických 

prieskumov- projektov a 

ich spracovanie. Tabuľky, 

grafy a diagram, ich 

čítanie, interpretácia a 

tvorba, prechod od jedného 

typu znázornenia k inému. 

Vedieť zrealizovať primeraný štatistický prieskum. 

Vedieť popísať triedenie štatistických jednotiek a 

náhodný výber zo súboru. Pripraviť a spracovať 

jednoduchý vlastný project zameraný na štatistický 

prieskum určitej udalosti s vyjadrením početnosti 

určitého javu. Riešiť primerané úlohy zo štatistiky s 

využitím výpočtu aritmetického priemeru. Vedieť 

spracovať získané hodnoty- údaje z vlastného 

prieskumu do tabuľky. Interpretovať údaje z tabuľky a 

prostredníctvom viacerých druhov diagramov- grafov 

(kruhový, koláčový, stĺpcový, spojnicový) znázorniť 

hodnoty- údaje.   

 

 

 

 

 

 



PRIEREZOVÉ TÉMY 

Prierezo

vá téma 

Výc

hod

isko 

Zmysel / 

cieľ 

Tematick

ý celok 

prierezov

ej témy 

Téma 

prierezo

vej témy 

Téma 

predmetu 

Tematický 

celok 

predmetu 

Organizačné 

zabezpečenie 

Regionál

na 

výchova 

Prír

odn

é 

krás

y. 

Poznať 

nadmorské 

výšky a 

základné 

vzdialenost

i medzi 

prírodnými 

krásami v 

našom 

regióne. 

Môj 

rodný kraj 

Prírodné 

krásy 

regiónu 

Topografi

cké práce 

v 

reálnych 

situáciách

. 

Podobnosť 

trojuholníkov 

 

Praktické aktivity s 

mapou regiónu a 

výpočty na základe 

mierky mapy. 

Skupinová práca – 

zhotovenie náčrtu okolia 

na základe publikácie o 

našom regióne a 

vzdialenostiach medzi 

prírodnými krásami 

región. 

Multiku

ltúrna 

výchova 

Um

enie 

a 

este

tick

é 

hod

not

y 

Formovať 

estetický 

grafický 

prejav 

Estetická 

výchova 

Estetick

ý prejav 

Osová a 

stredová 

súmernos

ť 

Súmernosť v 

rovine 

Praktické aktivity 

 

UČEBNÉ ZDROJE 

Literatúra 

 Šedivý, Čeretková: Matematika pre 9. ročník ZŠ, 2. časť, SPN, 1998 

 Šedivý, Čeretková: Matematika pre 9. ročník ZŠ, 2. časť, SPN, 1999 

 Kolbaská : Matematika pre 9. ročník ZŠ, 1. časť,  

  Kolbaská : Matematika pre 9. ročník ZŠ, 2. časť 

 Kotyra: Matematika pracovný zošit  pre 9 ročník ZŠ, Mapa Slovakia, 2014 

 Bálint, Kuzma: Zbierka úloh z matematiky pre 9. ročník ZŠ, Príroda, 2010 

Didaktická technika 

 interaktívna tabuľa, dataprojektor, IKT 

 

Materiálne výučbové prostriedky 

 trojuholník s ryskou, kružidlo, kalkulačka, štvorčekový papier 



Ďalšie zdroje 

 internet, pripravené prezentácie, pracovné listy, skúsenosti 

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

Čísla, premenná a počtové výkony s  číslami  

Kompetencie, ktoré má žiak získať: 

 používa prirodzené, celé a racionálne čísla pri opise reálnej situácie 

 číta, zapisuje a porovnáva prirodzené, celé a racionálne čísla, používa, 

 zapisuje a číta vzťah rovnosti a nerovnostizobrazí čísla na číselnej osi 

 vykonáva spamäti aj písomne základné počtové výkony  

 zaokrúhľuje čísla, vykonáva odhady a kontroluje správnosť výsledkov  

 počtových výkonov   

 pozná a funkčne využíva rôzne spôsoby kvantitatívneho vyjadrenia celok  

 časť (prirodzeným číslom, zlomkom, desatinným číslom, percentom), rieši aplikačné 

úlohy 

 rieši modelovaním a výpočtom situácie vyjadrené pomerom, pracuje s mierkou máp 

a plánov 

 matematizuje jednoduché reálne situácie s využitím písmen vo význame čísla  

 (premennú, určí hodnotu výrazu),  

 matematizuje a rieši reálnu situáciu pomocou rovníc a ich sústav 

 tvorí a rieši  úlohy, v ktorých aplikuje osvojené poznatky o číslach a počtových 

výkonoch a algebrickom aparáte   

Dosiahnuté postoje 

► na čísla sa pozerá, ako na  prostriedky objektívneho poznania reality ◙  smelšie 

kvantifikuje realitu okolo seba ◙ prostredníctvom možnosti kontroly výpočtov spolieha sa na 

počtovými výkonmi zistené výsledky ◙ prostredníctvom veličín vystupujúcich pri výpočte 

percent, získava pocit, že poznáva realitu z inej strany ◙ je vedomí toho, že pomer a mierka sú 

veľmi blízke dennému životu ◙ poznaním písmen vo význame čísla získava pocit, že je 

bohatší o dôležité využiteľné vedomosti  ◙ poznanie rovníc mu dáva rýchlejší a univerzálnejší 

prostriedok riešenia úloh. 

 

 



Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy, 

Kompetencie, ktoré má žiak získať: 

 udáva tabuľky jednoduchých lineárnych súvislostí, doplňuje chýbajúce údaje na základe 

objaveného pravidla a znázorňuje údaje 

 objavuje funkčné vzťahy medzi premennými a znázorňuje ich v pravouhlej súradnicovej 

sústave  

 vyjadrí lineárne funkcie  rovnicou, tabuľkou, grafom, vie uviesť  príklady nelineárnych 

funkcií  

 vytvára  tabuľky a grafy  pre jednoduché funkcie       

 objavuje rieši úlohy z praxe na priamu a nepriamu úmernosť     

 znázorňuje údaje na diagrame, z diagramu číta znázornené údaje 

Dosiahnuté postoje 

► získava pozitívny vzťah k tvorivému prístupu k údajom  ◙ vidí potrebu samostatnosti pri 

objavovaní a slovnom vyjadrení výsledkov zistenia ◙ vytvára naklonenosť k využívaniu 

grafických prostriedkov vyjadreniu kvantitatívnych súvislostí ◙ rozvážne posudzuje 

pravdivosť a nepravdivosť výrokov ◙ má záujem na zdokonaľovanie svojho logického 

myslenia, na jeho  neustálom rozširovaní a prehlbovaní (triedenie, použitie elementárnych 

algoritmov, atď.) o prvky kritického myslenia ◙ získava istotu a kladný vzťah k využívaniu 

priamej a nepriamej úmernosti pri riešení bežných úloh zo života ◙ je priaznivo naklonený na 

rozvíjanie svojich schopnosti a objavenia pravidelnosti okolo seba ◙ zoznamuje  sa 

s premennou,  pripraví žiaka na iný spôsob prístupu k veličinám a realite. 

Geometria a meranie  

Kompetencie, ktoré má žiak získať: 

 rozozná, pomenuje a opíše  jednotlivé základné priestorové geometrické tvary, nachádza 

v realite ich reprezentáciu; dokáže špecifikovať ich jednotlivé prvky (telesová 

uhlopriečka, vzťah hrán) 

 pozná, vie popísať,  pomenovať, načrtnúť, narysovať a zostrojiť základné rovinné útvary, 

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

a ich vlastnosťami   

 užíva k argumentácii a pri výpočtoch vety o zhodnosti a podobnosti trojuholníkov  

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

činnosťou je žiak  privedení k pochopeniu a osvojeniu  jednoduchých geometrických  



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

jednoduchých konštrukciách  

 vie vykonať v praxi potrebné  najdôležitejšie merania a výpočty obvodu, obsahu, povrchu 

a objemu geometrických útvarov 

 pozná spôsob merania uhlov a počítanie s uhlami, využíva vlastnosti známych dvojíc 

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

rovinných útvarov  

 pozná meracie prostriedky a ich jednotky, vie ich samostatne používať aj pri praktických 

meraniach.  

 analyzuje a rieši aplikačné geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického 

aparátu 

Dosiahnuté postoje 

►  nie je ľahostajný k svojmu okoliu ◙ dokáže sa sústrediť na objavovanie geometrických tvarov vo 

svojom okolí ◙ snaží sa do primeraných praktických problémov vniesť geometriu  ◙ je naklonený 

v jednote používať odhad, meranie a výpočet ◙ postupne zvyká na potrebu dôkazu a v odôvodnených 

prípadoch ho aj nárokuje ◙ snaha o presnosť pri meraniach, konštrukcii a výpočtoch je pre neho 

samozrejmé ◙ ochotne používa náčrty, rôzne spôsoby znázornenia geometrických telies a predmetov, 

vyvíja snahu o rozvoj vlastnej priestorovej predstavivosti ◙ často sa opiera o svoje vedomosti 

a zručnosti z oblasti zhodnosti a podobnosti geometrických útvarov ◙ trvá na používaní správnej 

geometrickej terminológie  v praxi. 

Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika 

Kompetencie, ktoré má žiak získať: 

 prostredníctvom hier a manipulatívnych činností získa skúsenosti s organizáciou 

konkrétnych súborov predmetov podľa zvoleného ľubovoľného a podľa vopred daného 

určitého kritéria 

 vie z daného počtu prvkov vybrať skupinu s daným počtom  prvkov podľa určeného 

pravidla a vypočítať  počet možností výberu  

 vykonáva zber,  zápis, interpretácia údajov a ich grafické znázornenie      

 je schopný orientovať sa  v množine údajov 

 vie prisúdiť výrokom z blízkeho okolia správnu pravdivostnú hodnotu 

 vie posudzovať realitu zo štatistického a pravdepodobnostného pohľadu     

        v jednoduchých prípadoch vie rozlíšiť istý a nemožný jav 

 



Dosiahnuté postoje 

►   iný spôsob vnímania okolitej skutočnosti ◙ vedomie určitej nadvlády nad svojím okolím ◙ 

uspokojenie nad ovládaním ďalšieho prostriedku riešenia úloh ◙ uspokojenie nad novým 

pohľadom na realitu ◙ spokojnosť nad novou možnosťou zachytávania kvantifikácie reality. 

Logika, dôvodenie, dôkazy 

Kompetencie, ktoré má žiak získať: 

●  dokáže kvantifikovať všeobecné výroky a uskutočniť negáciu kvantifikovaných výrokov     

●  vie posúdiť jednoznačnosť jednoduchých návodov, vyhlášok a nariadení 

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

●  posúdi pravdivosť alebo nepravdivosť matematických výrokov 

●  pozná miesto definície, hypotézy a dôkazu v matematických textoch 

 

Dosiahnuté postoje 

► sebadôvera pri interpretácii matematických a nematematických textov ◙ pripravenosť na 

posúdenie pravdivosti matematických výrokov, ktorými sa v priebehu svojej učebnej činnosti 

stretol ◙ získa nadhľad nad celkovým chápaním matematického textu, z hľadiska jeho 

štrukturácie na definície, vety, hypotézy, dôkazy. 

7. Finančná gramotnosť 

 Téma 1: Človek vo sfére peňazí  

- zapracované v predmete Matematika 5. a 6. Ročník 

- čiastková kompetencia: Osvojiť si, čo znamená žiť hospodárne. 

- Úlohy na demonštrovanie nutnosti prijímania finančných rozhodnutí na základe 

svojich reálnych možností. 

Téma 2:  Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb – príjem a práca 

- Zapracované v predmete Matematika 7. Ročník 

- Čiastková kompetencia: Identifikovať zdroje osobných príjmov 

- Príklady zo života na vysvetlenie pojmov mzda (hrubá, čistá), uvedenie príkladov 

zdrojov príjmu a iných než mzda (napr.: dar, provízia a zisk, peňažný príjem 

domácností, štátna sociálna podpora) 

Téma 3: Plánovanie a hospodárenie s peniazmi 



- Zapracované v predmete Matematika 6.ročník 

- Čiastková kompetencia: Vypracovať osobný finančný plan 

- Naučiť  sa vypracovať si denník príjmov a výdavkov, vedieť rozlíšiť pravidelné a 

nepravidelné príjmy a výdavky.  

- Opísať spôsob rozdelenia finančnej čiastky pripadajúcej na týždeň medzi jednotlivé 

finančné ciele- míňanie, sporenie a spoluúčasť 

- Vedieť zostaviť rozpočet domácnosti a poznať typy rozpočtov a ich odlišnosti 

(vyrovnaný, schodkový, prebytkový) na úrovni rodiny a vedieť vypočítať 

percentuálny podiel pripadajúci na hlavné kategórie výdavkov v rámci mesačného 

rodinného rozpočtu. 

Téma 4: Úver a dlh 

- Zapracované v predmete Matematika 7.ročník 

- Čiastková kompetencia: Identifikovať náklady a prínosy jednotlivých typov úverov. 

- Pri práci s percentami naučiť žiaka aplikovať na príkladoch jednoduché úročenie. 

Téma  5: Riadenie rizika a poistenie 

- Zapracované v predmete Matematika 8.ročník 

- Čiastková kompetencia: Charakterizovať komerčné poistenie 

- Vysvetliť podstatu a význam poistenia, aby žiak vedel rozoznať jednotlivé hlavné typy 

poistenia motorových vozidiel. Uviesť slovné úlohy na príklady, na ktoré sa vzťahuje 

havarijné poistenie vozidla a povinné zmluvné poistenie vozidla. 

Téma 6: Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí 

- Zapracované v predmete Matematika 8.ročník 

- Čiastková kompetencia: nájsť a vyhodnotiť informácie z rôznych zdrojov. 

- Analyzovať a vyhodnotiť reklamné tvrdenia. Uviesť internetové a tlačové zdroje 

informácií o produktoch a vymenovat silné a slabé stránky každého z nich.  

Téma 7: Metódy platenia 

- Zapracované v predmete Matematika 9.ročník 

- Čiastková kompetencia: popísať spôsob používania rôznych metód platenia 

- Opísať rôzne typy miestnych finančných inštitúcií. Vysvetliť, čím sa od seba líšia. 

Vysvetliť, ako fungujú šeky, debetné a kreditné karty. Diskutovať o výhodách a 

nevýhodách jednotlivých platobných metód. 

 



Téma 8: Systém finančných záznamov 

- Zapracované v predmete Matematika 9.ročník 

- Čiastková kompetencia: vypracovať system na udržiavanie a používanie finančných 

záznamov. 

- Založiť si akrtotéku informácií o produktoch v domácnosti, vrátene informácií o 

zárukách a ďalších finančných dokumentoch, ako sú účtovné doklady a výpisy z 

bankových účtov. 

Téma 9: Hlavné princípy ochrany spotrebiteľov 

- Zapracované v predmete Matematika 9.ročník 

- Čiastková kompetencia: vedieť stručne zhrnúť hlavné princípy ochrany spotrebiteľov 

Vyhľadať si príslušný orgán na ochranu spotrebiteľov v mieste pobytu. Uviesť príklady 

klamlivých alebo zavádzajúcich obchodných praktík, ktoré zakazuje zákon o ochrane 

spotrebiteľa.  

 

Slovenský jazyk a literatúra 
 
Vo vyučovacom predmete slovenský jazyk a literatúra sa zvyšuje v ŠkVP časová dotácia o 1 

hodinu, t.j. 6 hodín týždenne, spolu 198 hodín. Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím 

štandardom ŠVP. Táto vyučovacia hodina sa využije na zvýšenie kvality výkonu v jazykovej 

aj literárnej zložke.  

V jazykovej zložke bude posilnená oblasť: 

      Čítania s porozumením - /žiak vie/ 

- správne čítať tabuľky a grafy 

- vyvodiť explicitné a implicitné informácie z umeleckého i vecného textu 

- pochopiť kompozíciu textu a zaradiť ho do jazykového štýlu 

- overiť význam a pravopis slov použitím vhodného slovníka, aj elektronického 

- určiť syntaktické zloženie viet a vytvoriť podľa syntaktickej schémy aj vlastné vety 

Písanie  /žiak vie/  

- vytvoriť tabuľku, graf 

- vytvoriť vhodný slohový útvar na danú tému v súlade s cieľmi písania 

- vytvoriť modifikovaný text 



Hovorenie  /žiak vie/ 

- sformulovať vlastný názor a pomocou argumentov aj obhájiť 

- pri jazykovom prejave uplatňovať logickú nadväznosť, plynulosť, zrozumiteľnosť, ale 

aj gestikuláciu a mimiku 

- zvoliť vhodný spoločenský tón komunikácie v súlade s komunikačným cieľom, 

prostredím a témou 

- analyzovať a zhodnotiť kvalitu ústneho prejavu svojho i druhých 

 

V  literárnej zložke /žiak vie/ : 

- analyzovať umelecký text (literárny i dramatický) 

- sformulovať vlastné hodnotenie textu a interpretovať ho pred ostatnými 

- aplikovať literárnovedné vedomosti na literárne texty i pri tvorbe krátkych 

umeleckých textov   

 
Druhý cudzí jazyk - Ruský jazyk 
 

Štúdium ruského jazyka nadobúda stále väčší význam. Ruština patrí k svetovým 

jazykom a vo svete je obľúbená. Praktické možnosti využitia ruštiny dnes prevládli nad 

politickou minulosťou, s ktorou sa tento jazyk spájal. Znalosť ruštiny je v súčasnosti na 

trhu práce veľkou výhodou. Ruština je rečou regionu, ktorý sa stáva veľm atraktívny 

z hľadiska hospodárstva. Znalosť ruského jazyka umožňuje čítať diela ruskej literatúry 

v origináli, čerpať vedomosti z ruských reálií, ekonomiky a športu. 

33 hodín ŠkVP je určený na posilnenie tém a najmä komunikačných zručností. 

 

Ciele učebného premetu 

 

Vzdelávacie: 

 

 naučiť žiakov základné formy dorozumievania sa v cudzom jazyku na základnej 

úrovni, čo zodpovedá úrovni A1 podľa SERR 

 rozšírenie slovnej zásoby a upevnenie správnych návikov 

 získanie zručností v samostatnej práci s učebnicou, získanie schopoností 

používať rôzne materiály, prostriedky IKT na vyhľadávanie, spracovanie 

a prezentáciu informácií. Výučovanie RUJ žiakom zároveň poskytne poznatky 



o súčasnom živote v Ruskej federácii. Dôležité je motivovať žiakov tak, aby 

učenie jazyka chápali ako celoživotný proces. 

 získať schopnosť porozumieť a tvoriť z gramtickej, pravopisnej a štylistickej 

stránky správne vety, dialógy a súvislé ústne prejavy. 

Výchovné: 

 rozvíjať u žiaka schopnosť spolupráce v triede, schopnosť pracovať vo 

dvojiciach a v skupinách, 

 prehlbovať a rozvíjať sebahodnotenie a sebapoznávanie žiakov, fantáziu pri 

tvorbe situácií, replík, dotváraním textov a zapájaní sa do jazykových hier. 

 

Všeobecné kompetencie 

Žiak si na úrovni A1 rozvíja všeobecné kompetencie tak, aby dokázal: 

 vedome získať nové vedomosti a zručnosti, 

 opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich, 

 uvedomovať si stratégie učenia sa pri osvojovaní si  cudzieho jazyka, 

 kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti 

svojho rozvoja 

 udržať pozornosť pri prijímaní informácií, 

 pochopiť zámer zadanej úlohy,  

 aktívne a často využívať doteraz osvojený jazyk, 

 pri samostatnom štúdiu využívať dostupné materiály, 

 byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti. 

 

Komunikačné jazykové kompetencie 

Žiak si na úrovni A1: 

 rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším frázam, ktorých účelom je 

uspokojenie konkrétnych potrieb, tieto výrazy a frázy dokáže používať, 

 dokáže predstaviť seba aj iných, dokáže klásť a odpovedať na otázky o osobných 

údajoch, ako napríklad kde žije, o ľuďoch, ktorých pozná a o veciach, ktoré vlastní, 

 dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom 

 



Komunikačné zručnosti 

Sú členené na 4 zložky: 

1. Počúvanie s porozumením 

2. Čítanie s porozumením 

3. Písanie 

4. Hovorenie 

 

Obsah vzdelávania v 9. ročníku v predmete ruský jazyk sa delí do 6 hlavných tém – okruhov. 

Hlavná téma Obsah Výkonový štandard 

žiak vie 

Domov a bývanie Môj dom, byt, zariadenie bytu, 

miestnosti 

Pomenovať miestnosti v byte, 

predmety v izbe, základné 

domáce spotrebiče, načo 

slúžia a ako sa používajú. 

Prečítať jednoduchý návod na 

používanie v jazyku 

Ľudské telo Časti ľudského tela, fyzická 

charakteristika 

Pomenovať časti ľudského 

tela, opísať spolužiaka, 

rodinných príslušníkov, určiť 

ich vlastnosti a porovnať ich 

Doprava a cestovanie Dopravné prostriedky a 

komunikácie 

Vymenovať dopravné 

prostriedky, ich použitie, 

spôsoby dopravy s využitím 

slovies pohybu 

Multikultúrna 

spoločnosť 

Cudzie jazyky, rodinné sviatky Privítať hostí, vymenovať 

cudzie jazyky, národnosti, 

vyjadriť blahoželanie k.... 

Obliekanie a móda Druhy odevov a obuvi Názvy a pomenovania 

jednotlivých druhov oblečenia 

podľa potreby a ročných 

období, móda, štýly, používať 

slovesá spojené s obliekaním 

a nosením oblečenia 



Stravovanie Kultúra stolovania Pomenovať rôzne predmety 

a typy predmetov používané 

pri stolovaní,  

rozdiely v stravovaní 

v pracovné a voľné dni 

s použitím slovies jesť a piť 

 

Požiadavky na výstup: 

Optimálny výstup: 

Používa základný rozsah jednoduchých výrazov, týkajúcich sa osobných údajov a potrieb 

konkrétneho typu. 

Ústny prejav 

 dokáže komunikovať jednoduchým spôsobom za predpokladu, že jeho partner 

v komunikácii je pripravený zopakovať svoju výpoveď pri pomalšej rýchlosti reči 

 používať jednoduché zdvorilostné formulácie  

 rozumie každodenným výrazom 

 rozumie otázkam a pokynom 

 má základný repertoár slovnej zásoby 

 dokáže nadviazať základnú spoločenskú konverzáciu 

 ovláda správnu intonáciu opytovacej vety s opytovacím slovom a bez opytovacieho 

slova 

 

Počúvanie s porozumením 

 komunikácia v triede 

 dokáže reprodukovať slová a jednoduché vety, doplniť informáciu počas počutia  

nahrávky 

 rozumie ak sa hovorí veľmi pomaly a pozorne 

Písomný prejav 

 dokáže napísať krátky osobný list alebo pohľadnicu 

 dokáže vyplniť jednoduché formuláre so základnými osobnými údajmi 

Čítanie s porozumením 



 vie nájsť informácie v text, povedať hlavnú myšlienku 

 vie čítať s porozumením text s rozsahom 15 viet 

 vie reprodukovať prečítaný text pomocou jednoduchých viet 

 

Posilnený rozsah vyučovacích hodín RUJ je zameraný na: 

Ústny prejav rozvíjať –    formou rozhovorov a diskusií na aktuálne témy 

- formou interview 

Rozvoj tvorivého písania: 

ako typ tvorivého vyučovania prostredníctvom súboru motivačných príťažlivých činností 

s využitím skúseností, uplatnením obrazotvornosti, pozornosti a emocionálneho precítenia 

učiaceho sa, podnietením skúmať vlastné tvorivé možnosti s možnosťou využitia a posilnenia 

medzi predmetových vzťahov v rámci tvorivého písania. 

V 9. ročníku sa často využíva forma Projektov: 

Predstavuje spôsob uplatnenia jazykových zručností pri vypracovaní samostatnej práce 

v ruskom jazyku na rôzne témy. Projektovú prácu treba využívať do samého začiatku  učenia 

sa ruštiny, pretože projekty môžu byť vypracované v rôznom rozsahu a obsahu podľa 

zvládnutia jazyka a vedomostí, ktoré sú obsahom projektu. Vypracovaním a prezentovaním 

projektu sa ruský jazyk stáva prostriedkom pre komunikáciu. Žiaci môžu experimentovať 

s jazykom bez obmedzenia a vnímajú ho ako živý, nie jazyk, ktorý sa nachádza v učebnici. 

Projekt sa hodnotí z dvoch hľadísk: 

1. Hodnotí sa obsah, forma, gramatická správnosť projektu 

2. Hodnotí sa prezentovanie projektu žiakom 

Učebné zdroje 

- učebnice, 

- pracovné listy, 

- jazykové príručky, 

- encyklopédie, 

- náučné slovníky, 

- mapy slovných druhov, 

- internet. 

 



Hodnotenie predmetu 

Pri hodnotení sa bude posudzovať to, čo žiaci ovládajú, a nie čo sa im nedarí. Na kontrolu 

a hodnotenie žiakov sa odporúčajú postupy na zabezpečenie korektného a objektívneho 

hodnotenia. 

V predmete posudzujeme a hodnotíme: 

 samostatnosť 

 tvorivosť 

 iniciatívnosť 

 logické postupy 

 zlepšenie jazykových zručností žiaka oproti predchádzajúcemu 

klasifikačnému obdobiu 

Učiteľ hodnotí činnosť žiaka na vyučovacích hodinách podľa práce a aktivity, výsledky testov 

a samostatných prác.  

Žiak sa učí sebahodnotiť svoj výkon. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


