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2 CIELE A POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v našom školskom vzdelávacom programe pre študijný 
odbor  vychádza z cieľov stanovených v Zákone o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a Štátnom 
vzdelávacom programe. Poslanie školy vyplýva aj z komplexnej analýzy školy. 

Organizačnými zložkami Spojenej školy v Martine sú:  Stredná odborná škola strojnícka 
                                                                                       Stredná odborná škola podnikania 
                                                                                       Stredná odborná škola rybárska      
Poslaním našej školy nie je len odovzdávať vedomosti a pripravovať našich žiakov na povolanie 

a získanie prvej kvalifikácie, ale aj formovať u mladých ľudí  ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu 
etických a ľudských princípov. Škola sa stane otvorenou inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov 
a širokú verejnosť s ponukou rôznej vzdelávacej a spoločenskej činnosti.   

Naša škola má nielen vzdelávať, ale aj vychovávať. Naše ciele v systéme výchovy 
a vzdelávania spočívajú v cieľavedomom a systematickom rozvoji poznávacích schopností, 
emocionálnej zrelosti žiaka, motivácie k sústavnému zdokonaľovaniu sa, prosociálneho správania, 
etiky, sebaregulácie ako vyjadrenia schopnosti prevziať zodpovednosť za seba a svoj rozvoj 
a tvorivosť.  

Ciele výchovy a vzdelávania orientované na vytváranie predpokladov celoživotného 
vzdelávania sú zamerané na: 

Posilnenie výchovnej funkcie školy so zámerom:  

 umožniť všetkým žiakom prístup ku kvalitnému záujmovému vzdelávaniu a voľmočasovým 
aktivitám, najmä žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia ako formy prevencie 
sociálno-patologických javov a podchytenia nadaných a talentovaných jedincov, 

 vytvárať motiváciu k učeniu, ktorá žiakom umožní pokračovať nielen v ďalšom vzdelávaní, 
ale aj v kultivovaní a rozvoji vlastnej osobnosti, 

 podporovať špecifické záujmy, schopností a nadania žiakov, 

 formovať ucelený názor na svet a vzťah k životnému prostrediu 

 vytvárať vzťah k základným ľudským hodnotám ako je úcta a dôvera, sloboda 
a zodpovednosť, spolupráca a kooperácia, komunikácia a tolerancia, 

 poskytovať čo najväčšie množstvo príležitostí, podnetov a možností v oblasti záujmovej 
činnosti, 

 poskytovať pre žiakov a širokú verejnosť ponuku vzdelávacích služieb vo voľnom čase. 

Realizáciu stratégie rozvoja školy s dôrazom na: 

prípravu a tvorbu vlastných školských vzdelávacích programov s cieľom: 

 uplatňovať nové metódy a formy vyučovania zavádzaním aktívneho učenia, realizáciou 
medzipredmetovej integrácie, propagáciou a zavádzaním projektového a programového 
vyučovania, 

 zabezpečiť kvalitné vyučovanie cudzieho jazyka vytvorením jazykového laboratóriá, 
získania kvalifikovaných učiteľov pre výučbu cudzích jazykov a zabezpečením dostupných 
podmienok pre výučbu cudzieho jazyka v zahraničí, 

 skvalitniť výučbu informačných a komunikačných technológií zabezpečením špeciálnej 
učebne a softwarového vybavenia, podporovaním ďalšieho vzdelávania učiteľov v oblasti 
informačných technológií, 

 zohľadniť potreby a individuálne možnosti žiakov pri dosahovaní cieľov,  
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 zabezpečiť variabilitu a individualizáciu výučby, 

 rozvíjať špecifické záujmy žiakov, 

 vytvárať priaznivé sociálne, emocionálne a pracovné prostredie v teoretickom a praktickom 
vyučovaní, 

 zavádzať progresívne zmeny v hodnotení žiakov realizáciou priebežnej diagnostiky, 

 zachovávať prirodzené heterogénne skupiny vo vzdelávaní.   
   

Posilnene úlohy a motivácie učiteľov, ich profesijný a osobný rozvoj s cieľom: 
 

 rozvíjať a posilňovať kvalitný pedagogický zbor jeho stabilizáciou,  

 podporovať a zabezpečovať ďalší odborný rozvoj a vzdelávanie učiteľov, 

 rozvíjať hodnotenie a sebahodnotenie vlastnej práce a dosiahnutých výsledkov.   
 

Podporu talentu, osobnosti a záujmu každého žiaka s cieľom: 
 

 rozvíjať edukačný proces na báze skvalitňovania vzťahov medzi učiteľom - žiakom – 
rodičom, 

 rozvíjať tímovú spoluprácu medzi žiakmi budovaním prostredia tolerancie a radosti 
z úspechov,  

 vytvárať prostredie školy založené na tvorivo-humánnom a poznatkovo-hodnotovom 
prístupe k vzdelávaniu s dôrazom na aktivitu a slobodu osobnosti žiaka, 

 odstraňovať prejavy šikanovania, diskriminácie, násilia, xenofóbie, rasizmu a intolerancie 
v súlade s Chartou základných ľudských práv  a slobôd, 

 viesť žiakov k zmysluplnej komunikácii a vyjadreniu svojho názoru, 

 zapájať sa do projektov zameraných nielen na rozvoj školy, ale aj na osvojenie si takých 
vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré žiakom prispejú k ich uplatneniu sa na trhu 
práce na Slovensku a v krajinách Európskej únie a k motivácii pre celoživotné vzdelávanie 
sa, 

 nadväzovať spoluprácu  s rôznymi školami a podnikmi doma a v zahraničí, 

 presadzovať zdravý životný štýl, 

 vytvárať širokú ponuku športových, záujmových a voľnočasových aktivít, 

 vytvárať fungujúci a motivačný systém merania výsledkov vzdelávania. 
 

Skvalitnenie spolupráce so sociálnymi partnermi, verejnosťou a ostatnými školami na princípe 
partnerstva s cieľom: 

 

 aktívne zapájať zamestnávateľov do tvorby školských vzdelávacích programov, rozvoja 
záujmového vzdelávania, skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu a odborného 
výcviku, 

 spolupracovať so zriaďovateľom na koncepciách rozvoja odborného vzdelávania a prípravy 
a politiky zamestnanosti v Martine a v našom regióne, 

 spolupracovať s podnikmi poskytujúcich odbornú prax našich žiakov, 

 vytvárať spoluprácu so školami doma a v zahraničí a vymieňať si vzájomne skúseností 
a poznatky, 

 naďalej rozvíjať spoluprácu s partnerskou školou podobného zamerania v meste Chrudim 
v Českej republike 

 rozvíjať spoluprácu s nadáciami, rôznymi organizáciami a účelovo zameranými útvarmi na 
zabezpečenie potrieb žiakov. 

 
Zlepšenie estetického prostredia budovy školy a najbližšieho okolia s cieľom:  

 

 zlepšiť prostredie v triedach a spoločných priestoroch školy, 

 vybudovať viacúčelové športové ihrisko, 

 zrekonštruovať hygienické priestory školy, 

 zrekonštruovať jedáleň ako viacúčelovú miestnosť, 

 upraviť vybrané triedy na rozšírenie doplnkových činnosti školy vzhľadom na realizáciu 
kurzov pre verejnosť, zabezpečenie školení a iných vzdelávacích akcií, 

 využiť materiálno-technický a ľudský potenciál pre získanie doplnkových finančných 
zdrojov, reagovať na vypísané granty a projekty,   

 pravidelne sa starať o úpravu okolia školy. 
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Názov a adresa školy 
Spojená škola,  
Československej armády 24, 036 01 Martin 

Názov školského vzdelávacieho programu Drevár a nábytkár 

Kód a názov ŠVP 33 Spracúvanie dreva 

Kód a názov študijného odboru 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia  denná 

 

3 VLASTNÉ ZAMERANIE ŠKOLY 

Spojená škola v Martine sa nachádza v strede  mesta v pokojnej a krásnej časti Martina asi 0,5 
km od jeho centra. Je dostupná mestskou hromadnou dopravou.Prechádzajúc chodníčky Malej 
a Veľkej Fatry sa nám pri dobrom počasí často naskytne úchvatný pohľad na prírodné krásy 
Turčianskej záhradky. Turiec je všeobecne zvláštny územný priestor, ktorý nikdy nestaval hradby na 
svoju ochranu, nakoľko je obklopený fatranským horstvom. Aj napriek pomerne drsným podmienkam 
tu človek nachádzal prostredie pre zabezpečenie svojich životných potrieb. 

 
Samotné mesto Martin bolo od roku 1340 slobodným kráľovským mestom, no ruže mu počas 

feudalizmu veľa nekvitli. Určitú osvetu importovali olejkári a šafraníci. Podstatný prelom nastal 
v polovici 19. storočia, keď Turčania podporili revolučné vystúpenie štúrovcov. V tomto období začala 
v Martine premena na významné stredisko nielen slovenskej kultúry, ale aj vedy, umenia, 
časopisectva, peňažníctva i politiky. Martin sa stal centrom slovenského národného a spoločenského 
hnutia. Matica slovenská (1863), Slovenské patentálne gymnázium (1866), prvý spolok slovenských 
žien Živena (1869), Slovenský spevokol (1872), Dobrovoľný hasičský spolok (1873), Národný dom 
(1890), alebo S. Hurban- Vajanský, A. Kmeť, J. Škultéty, J. Francisci, Dulovci, Halašovci a mnohí 
ďalší. Takto by sme mohli pokračovať ďalej. Čo meno to pojem, čo názov to kus národnej histórie. 

cDnes je Martin Centrum národnej kultúry Slovákov. Mnohým sa zdá, že len vďaka svojej 
minulosti. Mesto však má slovenskému národu stále čo ponúknuť. Popri tradičných celoštátnych 
podujatiach ako sú Scénická žatva, Slovesná jar, Bienále knižného umenia a iné začína si nachádzať 
svoj priestor aj taký fenomén ako je napr. jazzová hudba. 

Na základe analýzy potrieb a požiadaviek trhu práce a analýzy práce školy sme identifikovali 
všetky pozitíva a negatíva školy, ktoré nám signalizovali, čo všetko máme zmeniť, čo ponechať tak, 
aby náš výchovno-vzdelávací proces mal stále vyššiu a vyššiu kvalitatívnu úroveň, identifikovali sme  
množstvo zamestnaneckých príležitosti pre našich absolventov v rôznych strojárenských a 
elektrotechnických firmách, úspešne podnikajú i vo vlastných firmách. Môžu sa uplatniť v rôznych 
pracovných pozíciách. Ochota zamestnávateľov ich zamestnať po ukončení vzdelávacieho programu 
je viac než ústretová. 
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Silnými stránkami školy na skvalitnenie a rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu sú: 

 Centrum odborného vzdelávania a výchovy pre strojárstvo a ostatnú kovospracúvaciu 
výrobu v Žilinskom samosprávnom kraji, 

 komplexnosť školy a jej poloha (škola, stravovacie zariadenie, domov mládeže, športový 
areál, miestnosť s kapacitou 400 miest/kinosála/), 

 záujem uchádzačov o štúdium (predpoklad splnenia plánu prijatých žiakov prvých 
ročníkov), 

 kvalita a skúsenosť pedagogických zamestnancov, 

 úspešnosť pri hodnotení a realizácií podaných projektov, 

 dobré vybavenie štandardných a odborných učební, kabinetov (mnohé učebne sú 
využívané v čase mimo vyučovania ), 

 záujem podnikateľských subjektov o absolventov študijného odboru, 

 nízke % nezamestnanosti našich absolventov, 

 záujem žiakov o získavanie jazykovej spôsobilosti hlavne v anglickom a nemeckom jazyku 
(záujem žiakov sa prejavuje v ich účasti na štúdiu jazykov v čase mimo vyučovania).  

 školiace centrum FIT - funkčná gramotnosť učiteľov  v informačných technológiách, 

 konzultačné centrum projektov e-twinning,  

 CISCO akadémia 

 akreditované vzdelávacie programy ďalšieho vzdelávania, 

 Zváračská škola, 

 Modernizácia vzdelávacieho procesu - školiace centrum ďalšieho vzdelávania učiteľov , 

 partnerská spolupráca so školou v Česku v oblasti výmennej praxe. 

Slabou stránkou školy je to, že  

 nedostatok finančných prostriedkov na rekonštrukciu odborných učební a jedálne, 

 nedostatočná vybavenosť moderných jazykových tried, 

Príležitostí školy signalizujú 

 bezproblémové uplatnenie absolventov školy , 

 pilotné centrum v oblasti prípravy pracovníkov pre automobilový priemysel, 

 možnosti rekvalifikačných kurzov podľa potrieb úradu práce v Martine (jazykové, strojárske, 
IKT a pod.), 

 fungujúce partnerstvo s podobnými školami doma a v zahraničí (ČR, Bratislava), 

 dobrá a funkčná spolupráca so zamestnávateľmi a zriaďovateľom, ŠPÚ a ŠIOV ako 
predpokladu dobrých koncepčných a poradenských služieb, 

 zosúladenie odbornosti žiakov s požiadavkami trhu práce na základe analýz 
podnikateľských subjektov.  

Prekážky v rozvoji školy sú 

 nedostatok finančných prostriedkov na obnovu a prevádzku školy, 

 nízka vedomostná úroveň prichádzajúcich žiakov zo základných škôl 

 slabá spolupráca s rodičmi problémových žiakov 
 

3.1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

  Štvorposchodová budova teoretického vyučovania má kapacitu pre 1150 študentov. 
V posledných rokoch je kapacitne využitá na cca 80%. Na štúdium cudzích jazykov máme 4 učebne, 
ktoré nie sú komplexne vybavené. Jedna učebňa je špeciálne vybavená na účely výučby fyziky, ďalšie 
špeciálne učebne: programovania CNC, sieťových technológií CISCO, dve učebne administratívy 
a korešpondencie, učebňa pre elektrotechniku, etickú výchovu. Päť tried je plne vybavených PC a sú 
určené najmä na výučbu informatiky, ale aj odborných predmetov, prípadne všeobecno-vzdelávacích 
predmetov. Stredná odborná škola podnikania disponuje jednou multimediálnou učebňou s PC, 
audiovizuálnou technikou a dataprojektorom, kde prebieha výučba najmä predmetu cvičná firma 
i aplikovaná ekonómia. Stredná odborná škola rybárska má jednu špecializovanú učebňu 
s didaktickými ako aj klasickými pomôckami na výučbu. Manažment školy a hospodársky úsek má 
svoje priestory, učitelia využívajú svoje kabinety s PC a zborovňu.  Škola má vlastnú výdajňu jedál, 
jedáleň, spoločenskú miestnosť, telocvičňu a ihriská pre všetky typy loptových hier, atletickú dráhu, 
saunu. Na škole je jedna miestnosť s kapacitou 400 miest pre realizáciu pracovných stretnutí žiakov, 
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učiteľov a širokej verejnosti. Škola má pomerne dobre vybavenú knižnicu, ktorá slúži ako informačné 
centrum. Výchovný poradca má k dispozícii kabinet, kde sa stretáva so žiakmi, rodičmi, sociálnymi 
zamestnancami a pod. V suteréne školy sú žiacke šatne a jedna dielňa pre potreby údržby a opráv na 
škole. Hygienické zariadenia sú na každom poschodí, telocvičňa má vlastné hygienické priestory 
a sprchy.  

Priestory praktického vyučovania sú veľmi dobre vybavené. Modernizáciu strojového parku, 
zakúpenie PC na  odborný výcvik  sa škole podarilo zabezpečiť najmä cez rôzne granty, ale aj 
spoluprácou a podporou firiem v regióne. Obrábacie centrum na praktickom vyučovaní  je vybudované 
vďaka sponzorstvu strojárskej firmy Viena International. Učebne sú vybavené technikou, ktorá 
umožňuje naprogramovanie, ale aj praktickú realizáciu výrobku. Pracoviská pre autoopravárov sú 
vybavené najmodernejšou diagnostickou technikou, brzdovou stolicou, pneuservisom, karosárskou 
dielňou. Učebné pomôcky získava škola veľmi dobrou spoluprácou s firmami, ktoré našim 
absolventom poskytujú  pracovné pozície od vysokokvalifikovaného pracovníka po zamestnanca 
stredného manažmentu. Jedná sa o firmy : Volkswagen Slovakia, KIA Motors Slovensko. Viena 
Internacional,  

V období troch rokov plánujeme vybaviť i ostatné triedy počítačom a dataprojektorom, 
zrekonštruovať jazykové učebne, odborné učebne pre odborný výcvik. 

Na škole vyvíja veľmi dobrú činnosť Rada školy, ktorá má 9 členov. Zodpovedá za kvalitu 
a organizáciu celého výchovno-vzdelávacieho procesu. V záujme dobrej komunikácie so žiakmi školy 
je zriadená tzv. schránka dôvery. 

 

3.2 PLÁNOVANÉ AKTIVITY ŠKOLY 

Dosahovanie požadovaných aktivít a vhodná prezentácia školy sú výsledkom kvality 
vzdelávania. Škola sa bude snažiť v priebehu troch rokov vytvoriť a zabezpečiť všetky podmienky pre 
skvalitnenie života na škole: 

Záujmové aktivity: 

 Zdokonaľovanie sa v anglickom jazyku 

 Zdokonaľovanie sa v nemeckom jazyku 

 Krúžok Taliančiny 

 Krúžok šikovných rúk 

 Krúžok počítačových sietí 

 Programovanie 

 Futbalový krúžok 

 Kondičné posilňovanie 

 Badmintonový krúžok 

 Turistický krúžok 

 Volejbalový krúžok 

 Plavecký krúžok 

 Florbalový krúžok 

 Džudistický krúžok 

 Stolnotenisový krúžok 

 Zvedavé oko-školský časopis 

Súťaže:  

 Olympiády v anglickom, nemerckom, ruskom jazyku 

 Stredoškolská odborná činnosť 

 Zjednotené kraje Európy 

 Svet proti rasizmu 

 Modelový  európsky parlament 

 Matematická súťaž MAKS 

 Medzinárodná matematická súťaž KLOKAN 

 Kalogakatia 

 Súťaž v presnom odpise  

 Strojárska olympiáda 

 ZENIT 

 Športovo-turistické akcie 
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 Zbavme Tatry odpadu – účelová akcia 

 Turistický výstup vo Vysokých Tatrách – spoločná akcia pre partnerské školy 

 Volejbalový a futbalový turnaj pre žiakov ZŠ 

 Okresné kolo futbalového turnaja žiakov SŠ 

Exkurzie 

 Oswienczim 

 Návšteva Viedne - jazyková príprava 

 Návšteva Slovenskej národnej knižnice v Martine 

 Návšteva Múzea SNP v Banskej Bystrici 

 „ Po stopách našich predkov“ Čičmany 

Spoločenské a kultúrne podujatia 

 Návšteva divadelného predstavenia v Martine 

 Spoločenská akadémia 

 Burza povolaní 

 Deň otvorených dverí 

 Akcie v rámci programu „Škola bez fajčenia, alkoholu a drog“ 

 Medzitriedna súťaž „JENGA“ 

Mediálna propagácia 

 Prezentácia školy v Živote Turca 

 Príspevky do časopisu Zvedavé oko 

 Príspevky do televízie TVT 

 Schránka dôvery 

 Aktualizácia webovej stránky  

Besedy a pracovné stretnutia, aktivity 

 Orientácia na trhu práce (úrad práce) 

 Plánované rodičovstvo, ochrana pred pohlavnými chorobami a sexuálnym zneužívaním 
(gynekológ) 

 Sociálno – patologické javy spoločnosti ( preventista polície ) 

 Aktivity pri príležitosti „Pamätného dňa holokaustu“ 

 Dotazník o šikanovaní pre 2. ročníky (výchovný poradca ) 

 Vedomostná súťaž o vplyve psychotropných látok na ľudský organizmus „Cesta do raja“ 
 

Všetky aktivity sa budú realizovať s pedagogickými zamestnancami školy, žiakmi a sociálnymi 
partnermi. Aktivity sú určené predovšetkým žiakom, učiteľom, rodičom, zamestnávateľom a širokej 
verejnosti. Vítame všetky ďalšie návrhy a možnosti na aktivizáciu práce školy. 

 

3.3 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO ZBORU 

Stabilizovaný pedagogický zbor vrátane majstrov odbornej výchovy tvorí viac ako 80 učiteľov. 
Priemerný vek pedagógov je okolo 45 rokov. Všetci učitelia spĺňajú požiadavky na odbornú 
a pedagogickú spôsobilosť. Škola má zabezpečené základné zložky výchovného poradenstva 
a prevencie, má kvalifikovaného výchovného poradcu i školského psychológa. 

Mimoškolské aktivity realizujú a zabezpečujú okrem pedagogických zamestnancov školy aj 
rodičia, poslanci a aktivisti mesta Martin (príslušníci policajného zboru, vojaci, zástupcovia 
zamestnávateľov a pod.). 



Školský vzdelávací program                                             Drevár a nábytkár 

Spojená škola, Československej armády 24, Martin  3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 

 13 

3.4 ĎALŠIE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY 

Podrobný a konkrétny plán  ĎVPZ je súčasťou ročného plánu školy.  Manažment školy 
považuje za prioritnú úlohu zabezpečiť: 

 Uvádzanie začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe. 

 Príprava pedagogických zamestnancov na zvyšovanie si svojich kompetencií hlavne 
jazykových spôsobilostí, schopností efektívne pracovať s IKT. 

 Príprava pedagogických zamestnancov na tvorbu školského vzdelávacieho programu. 

 Motivovanie pedagogických  zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, vzdelávanie, 
zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti. 

 Zdokonaľovanie osobnostných vlastnosti pedagogických zamestnancov, spôsobilosti pre 
tvorbu efektívnych vzťahov, riešenie konfliktov, komunikáciu a pod. 

 Sprostredkovanie pedagogickým pracovníkom najnovšie poznatky  (inovácie) z metodiky 
vyučovania jednotlivých predmetov, pedagogiky a príbuzných vied, ako aj z odboru. 

 Príprava pedagogických zamestnancov na výkon špecializovaných  funkcií, napr. triedny 
učiteľ, výchovný poradca, predseda predmetovej komisie, knihovník atď. 

 Príprava pedagogických zamestnancov pre výkon činností nevyhnutných pre rozvoj 
školského systému, napr. pedagogický výskum, tvorba ŠkVP, tvorba štandardov, atď. 

 Príprava pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými materiálnymi 
prostriedkami: videotechnikou, výpočtovou technikou,  multimédiami a pod. 

 Zhromažďovanie a rozširovanie progresívnych skúsenosti z pedagogickej  a riadiacej 
praxe, podnecovať a rozvíjať tvorivosť pedagogických zamestnancov. 

 Sprostredkúvanie operatívneho a časovo aktuálneho transferu odborných  a metodických 
informácií prostredníctvom efektívneho informačného systému. 

 Príprava pedagogických zamestnancov na získanie prvej a druhej kvalifikačnej skúšky. 
 

3.5 VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA ZAMESTNANCOV ŠKOLY 

Je účinným nástrojom zabezpečenia harmonickej organizácie celého výchovno-vzdelávacieho 
procesu a ďach školských aktivít. Naša škola bude využívať štandardné spôsoby hodnotenia: 
formatívne a sumatívne. Formatívne hodnotenie použijeme na zvýšenie kvality výchovy a vzdelávania. 
Sumatívne hodnotenie použijeme na rozhodovanie. Vnútorný systém kontroly by sa mal zameriavať 
hlavne na celkový priebeh výchovno-vzdelávacej činnosti na škole, na tvorbu školských vzdelávacích 
programov, na dodržiavanie plnenia plánov predmetových komisií, na zabezpečenie vyučovania 
didaktickou technikou a ostatným materiálno-technickým vybavením, na hodnotenie žiakov počas 
vyučovacej hodiny s uplatnením sebahodnotenia žiaka, na vystupovanie a rečovú kultúru vyučujúcich, 
na uplatňovanie didaktických zásad, na mimoškolskú činnosť učiteľov, ale aj na kontrolnú činnosť 
výchovnej poradkyne. Na hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov školy použijeme 
tieto metódy: 

 Pozorovanie (hospitácie). 

 Rozhovor. 

 Kontroly – kontrolná činnosť pedagóga počas prestávok.  

 Výsledky žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, didaktické testy zadané 
naraz vo všetkých paralelných triedach, úspešnosť prijatia žiakov na vyšší stupeň školy a 
pod). 

 Hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby 
učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod. 

 Hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy. 

 Vzájomné hodnotenie učiteľov ( vzájomné hospitácie a „otvorené hodiny“) 
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3.6 BOZP 

Škola pri zabezpečovaní bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní sa riadi 
právnymi predpismi: Zákonníkom práce, zákonom č. 124/2006 Z. z. v znení zákona č. 309/2007 Z. z. 
o BOZP, vyhláškou MPSVR SR č. 504/2002 Z. z. o poskytovaní osobných ochranných pracovných 
prostriedkov, zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. Uvedené právne predpisy sú rozpracované v Pracovnom poriadku v 
Spojenej škole Martin, BOZP pri výchove a vyučovaní Spojenej školy, BOZP pri organizovaní 
školských výletov a exkurzií. Na úseku praktického vyučovania sú vypracované Pravidlá bezpečného 
správania sa na pracovisku v súlade s STN 20 0700, Pracovný poriadok dielne OV SŠ Martin.  

Dodržiavanie požiarnej ochrany na škole je v zmysle zákona č. 314/2011 Z. z. o ochrane pred 
požiarmi a vyhlášky č. 121/2002 o požiarnej prevencii.  

Dodržiavaním hore uvedených právnych noriem v objektoch školy je poverený samostatný 
odborný referent, špecialista školy BOZP, PO a CO Mgr. Jozef Gerát. 

Osobitnú pozornosť venuje škola prevencii a eliminácii šikanovania v zmysle Metodického 
usmernenia MŠ SR č. 7/2006 – R k prevencii a riešeniu šikanovania.  

 

3.7 DLHODOBÉ PROJEKTY 

Projekčná činnosť je súčasťou vzdelávacieho procesu. Zaraďovanie projektov rôznych 
časových dĺžok a foriem prebieha v jednotlivých predmetoch aktuálne v závislosti na možnostiach 
a danom učive. 

Výstupy z týchto projektov prispejú k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu v oblasti 
využívania interaktívnych metód vyučovania a zvyšovania počítačovej gramotnosti žiakov a učiteľov.  

Škola sa stala Pilotným centrom odborného vzdelávania v Žilinskom samosprávnom kraji 
v rámci rovnomenného projektu ŽSK Operačného programu Vzdelávanie, ktorého cieľom je prispieť 
k posilneniu odborných jazykových zručností žiakov stredných odborných škôl.  

Škola je permanentne zapojená aj do projektov financovaných z ESF. Prostriedky takto získané 
sú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, zakúpenie didaktickej techniky.  

Preventívno – výchovné programy školy: 
 

Národný program prevencie obezity - rozpracovaný v tematických plánoch v oblastiach výživa 
a pohybová aktivita najmä predmetu telesná a športová príprava. 

Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi - realizovaný besedami s vyškolenými 
pracovníkmi z centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. 

Národný program duševného zdravia – realizovaný aktivitami a besedami, ktorých obsahom je 
sebahodnotenie a sebapoznanie, vzťah medzi spolužiakmi, zmyslu a smeru života, asertivity 
a prosociálneho života, zvládanie náročných stresových situácií a pod.  

Stratégia prevencie kriminality – škola má každoročne vypracovaný program zameraný na 
prevenciu šikanovania, záškoláctva, vandalizmu, drogovej závislosti, alkoholizmu, fajčenia. 

Plán výchovy k ľudským právam – realizované organizovaním besied, zapojením sa školy do 
Olympiády ľudských práv a iných projektov. 

Národný štandard finančnej gramotnosti/NŠFG/ – cieľom je schopnosť využívať poznatky, 
zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov. NŠFG je implementovaný 
do tematických plánov. 

Environmentálna výchova – škola má vypracovaný Plán environmentálnej výchovy na každý 
školský rok. Obsahom je implementácia tém do predmetov, kurzov a triednických hodín. 

 

3.8 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA 

Škola dlhodobo spolupracuje s podobnými školami najmä v Českej republike - Strední škola 
prumyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola v Chrudimi. Cieľom tejto spolupráce je: 
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 Podieľať sa na spoločných projektoch, ktoré by zabezpečili efektívny transfer poznatkov 
a skúseností. 

 Posilniť a skvalitniť odbornú prípravu žiakov (transfer inovácií). 

 Prezentovať vlastnú školu, mesto a krajinu. 

 Spoznávať inú kultúru, históriu a životný štýl. 

 Nadväzovať kontakty v rámci kariérového rastu.   
 

3.9 SPOLUPRÁCA SO SOCIÁLNYMI PARTNERMI 

Škola rozvíja všetky formy spolupráce so sociálnymi partnermi a verejnosťou. Predovšetkým sa 
zameriava na pravidelnú komunikáciu so  žiakmi, ich rodičmi a zamestnávateľmi.   

Spolupráca s rodičmi 

Rodičia sú členmi Rady školy. Všetci sú informovaní o priebehu vzdelávania žiakov na 
triednych schôdzkach a pri konzultáciách s vyučujúcimi. Zatiaľ nemajú možnosť sledovať priebežné 
študijné výsledky prostredníctvom internetu, toto je v pláne hlavných úloh školy. Zároveň sú rodičia 
informovaní o aktuálnom dianí na škole, o pripravovaných akciách prostredníctvom webových stránok 
školy. Cieľom školy je zvýšiť komunikáciu s rodičmi. Sme maximálne otvorení všetkým pripomienkam 
a podnetom zo strany rodičovskej verejnosti, čím by sa vyriešili mnohé nevyriešené otázky týkajúce sa 
hlavne dochádzky žiakov do školy. Na našej  škole aktívne pôsobí aj Združenie rodičov, napomáha 
vedeniu  školy v oblasti sponzorstva, pôsobí v tomto smere pozitívne i na verejnosti. 

Zamestnávatelia 

Škola aktívne spolupracuje s kmeňovými a zmluvnými zamestnaneckými organizáciami. 
Spolupráca je zameraná hlavne na poskytovanie odborného výcviku, materiálno-technické 
zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, tematické prednášky, besedy a súťaže, 
sprostredkovanie rôznych zaujímavých exkurzií a výstav. Zástupcovia zamestnávateľov sa zúčastňujú 
pravidelne na zasadaniach Rady školy, a aktívne pôsobia v rámci odborného výcviku ako inštruktori. 
Poskytujú škole neoceniteľné písomné informácie – študijné texty, ktoré suplujú nedostatok učebníc 
v oblasti obsluhy.  Väčšina zamestnávateľov zamestnáva aj našich absolventov. 
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4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU  

 

Názov a adresa školy 
Spojená škola,  
Československej armády 24, 036 01 Martin 

Názov školského vzdelávacieho programu Drevár a nábytkár 

Kód a názov ŠVP 33 Spracúvanie dreva 

Kód a názov študijného odboru 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia  denná 
 

4.1   POPIS ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 

Príprava v školskom vzdelávacom programe Drevár a nábytkár v študijnom odbore 3341 K 
operátor drevárskej a nábytkárskej výroby zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie a prípravu. Odbor 
je určený pre chlapcov a dievčatá. Teoretické vyučovanie je organizované v priestoroch školy 
a praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku v škole, v dielňach praktického 
vyučovania a priamo na pracoviskách rôznych potenciálnych zamestnávateľov. Štvorročný odbor 
štúdia je koncipovaný homogénne ako odbor profesijnej prípravy pre vysokokvalifikované robotnícke 
činnosti a činnosti stredných technicko – hospodárskych pracovníkov a so základnými predpokladmi 
pre výkon výrobných a obchodno-podnikateľských aktivít. Dôraz kladieme na uplatnenie sa ako na 
domácom trhu práce, tak aj v rámci EU a na smerovanie mladých ľudí do vlastných podnikateľských 
aktivít. Neustále budeme zvyšovať pozornosť prepojeniu kurikula vzdelávania so svetom práce 
a výroby, ako aj na možnú aplikáciu vedomostí a princípov v konkrétnych požiadavkách praxe  
drevospracujúceho priemyslu. Týmto smerom zameriavame aj tvorbu a prepojenie učebných osnov 
smerom k požiadavkám výroby a trhu práce. Ďalej bude popísaná možnosť rozširovania si vedomostí 
štúdiom na vysokej škole. 

Predpokladom pre prijatie do študijného odboru je úspešné ukončenie základnej školy 
a splnenie zdravotných požiadavok uchádzačov o štúdium. Stratégia výučby školy vytvára priestor pre 
rozvoj nielen odborných, ale aj všeobecných a kľúčových kompetencií. Najväčší dôraz sa kladie na 
rozvoj osobnosti žiaka. Všeobecná zložka vzdelávania vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích 
predmetov učebného plánu. V jazykovej oblasti je vzdelávanie a príprava zameraná na slovnú 
a písomnú komunikáciu, ovládanie oznamovacieho odborného prejavu v slovenskom jazyku, na 
vyjadrovanie sa v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku v cudzom jazyku. Žiaci sa 
tiež oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky, zásadami spoločenského 
správania.  Osvojujú si základy matematiky, chémie, fyziky, spoločenskej komunikácie a informatiky, 
ktoré sú nevyhnutné pre výkon povolania. V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na teoretickú 
zložku vzdelávania, praktickú zložku prípravy, oblasť ekonomiky, požiadavky bezpečnosti, ochrany 
zdravia a hygieny práce, protipožiarnu ochranu. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti študentov, 
na formovanie ich osobnostných a profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej orientácie.  

Škola vo výučbovej stratégii uprednostňuje tie vyučovacie metódy, ktoré vedú k harmonizácii 
teoretickej a praktickej prípravy tak pre profesionálny život, ako aj pre život v spoločnosti a medzi 
ľuďmi. Výučba je orientovaná na uplatnenie autodidaktických metód (samostatné učenie a práca) 
hlavne pri riešení problémových úloh, tímovej práci a spolupráci. Uplatňujú sa metódy dialogické, 
slovné - formou účelovo zameranej diskusie alebo brainstormingu, ktoré naučia študentov 
komunikovať s druhými ľuďmi na báze ľudskej slušnosti a ohľaduplnosti. Poskytujú študentom priestor 
na vytvorenie si vlastného názoru založeného na osobnom úsudku. Vedú žiakov k odmietaniu 
populistických praktík a extrémistických názorov. Učia ich chápať zložitosť medziľudských vzťahov 
a nevyhnutnosť tolerancie. Metódy činnostne zameraného vyučovania (praktické práce) sú 
predovšetkým aplikačného a heuristického typu (študent poznáva reálny život, vytvára si názor na 
základe vlastného pozorovania a objavovania), ktoré im pomáhajú pri praktickom poznávaní reálneho 
sveta a života. Aj keby boli vyučovacie metódy tie najlepšie, nemali by šancu na úspech bez pozitívnej 
motivácie žiakov, tzn. vnútorné potreby študentov vykonávať konkrétnu činnosť sú tou najdôležitejšou 
oblasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Preto naša škola kladie veľký dôraz na motivačné činitele 
– zaraďovanie hier, súťaží, simulačných a situačných metód, riešenie konfliktových situácií, verejné 
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prezentácie prác a výrobkov a pod. Uplatňované metódy budú konkretizované na úrovni učebných 
osnov jednotlivých predmetov. Metodické prístupy sú priebežne vyhodnocované a modifikované podľa 
potrieb a na základe skúseností vyučujúcich učiteľov.   

Teoretické vyučovanie je realizované v budove školy na Spojenej škole v Martine. Praktická 
príprava prebieha v školských dielňach pre praktické vyučovanie na Spojenej škole v Martine a vo 
firmách podľa výberu študenta, počnúc tretím ročníkom štúdia, čo je podmienené obojstrannou 
zmluvou medzi Spojenou školou a príslušnou firmou, prípadne s firmami, ktoré sú našimi kmeňovými 
partnermi.  

Kľúčové, všeobecné a odborné kompetencie sú rozvíjané priebežne a spôsob ich realizácie je 
konkretizovaný v učebných osnovách jednotlivých vyučovacích predmetov. Škola bude rozvíjať aj 
kompetencie v rámci pracovného prostredia školy napr. schopnosť autonómneho rozhodovania, 
komunikačné zručnosti, posilňovanie sebaistoty a sebavedomia, schopnosť riešiť problémy a správať 
sa zodpovedne (na chodbe je umiestnená schránka dôvery, prostredníctvom ktorej môžu žiaci 
zadávať otázky, vznášať protesty a pripomienky).  

Školský vzdelávací program Drevárska výroba je určený pre uchádzačov s dobrým zdravotným 
stavom. V prípade talentovaných žiakov sa výučba bude organizovať formou individuálnych učebných 
plánov a programov, ktoré sa vypracujú podľa reálnej situácie. Pri práci so žiakmi so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami sa pristupuje s ohľadom na doporučenie špeciálnych pedagógov 
a psychológov vo vzťahu na individuálne potreby žiaka, stupeň a typ poruchy, úroveň kompenzácie 
poruchy a možnosti školy. Študijný odbor nie je vhodný pre žiakov s mentálnym postihnutím, 
s vážnymi poruchami zraku a sluchu a s vážnym telesným narušením. Podrobne sú zdravotné 
požiadavky uvedené v odseku 4.4. Žiaci na odbornom výcviku sú pripravovaní pre budúce povolanie 
vo vlastných dielňach a tiež na zmluvných pracoviskách. Oboznamujú sa s hlavnými drevenými 
materiálmi ich zložením, s poznávaním rôznych druhov drevín, zoznamujú sa s ručným náradím, 
ručnými elektrickými strojčekmi a mechanizovaným náradím a s ovládaním strojného zariadenia, jeho 
údržbou, nástrojmi používanými pre tieto zariadenia a ich údržbou. Pod vedením kvalifikovaných 
majstrov odbornej výchovy sa učia dodržiavať zásady bezpečnosti pri práci a rešpektovať 
protipožiarnu ochranu. Výsledkami ich nadobudnutých vedomostí a zručností sú rôzne cvičné 
a produktívne práce počas školského roka a v závere sú to predovšetkým maturitné práce od žiakov 
študijných odborov a záverečné práce od žiakov učebných odborov.  

Činnosť školy v oblasti spoločenského a kultúrneho života je veľmi bohatá a pestrá nielen pri 
aktivitách súvisiacich s činnosťou školy, ale aj v mimoškolskej oblasti. Śtudenti svoje odborné 
vedomosti a zručnosti prezentujú na mnohých odborných súťažiach. Týchto aktivít sa zúčastnia aj 
učitelia všeobecných a odborných predmetov vo funkcii pedagogického dozoru. Samostatnosť, 
húževnatosť a pracovitosť našich žiakov bude ocenená tak zo strany školy, ako zo strany 
zamestnávateľov. V rámci pomoci a ochrany životného prostredia sa žiaci zapájajú do rôznych akcií, 
ktoré sú popísané v inej časti. Veľké množstvo záujmových krúžkov (jazykové, športové a iné) 
ponúkajú našim žiakom efektívne využívať svoj voľný čas. Škola sa výsledkami práce žiakov 
prezentuje na rôznych akciách – nábory / burzy pre voľbu povolania v regiónoch Turca, Žiliny, Liptova 
a Oravy, Dni otvorených dverí, výstavky maturitných a záverečných prác pre verejnosť v priestoroch 
školy, výstavka remesiel, výstavy Mladý tvorca. Žiaci svoje zručnosti a odborné vedomosti prezentujú 
na súťažiach zručnosti v odbore stolár organizovanými odbornými školami, súťaži tvorivosti 
a nápaditosti Lastvičky v akcii organizovanou firmou EPIMEX Žilina.  

Klasifikácia prebieha podľa klasifikačného poriadku. Výsledky žiakov sa hodnotia priebežne na 
základe kritérií, s primeranou náročnosťou a pedagogickým taktom. Podklady pre hodnotenie sa 
získavajú sústavným sledovaním výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, rôznymi metódami 
a prostriedkami hodnotenia, analýzou činnosti žiaka, konzultáciami s ostatnými učiteľmi vrátane 
výchovného poradcu a zamestnancov pedagogicko-psychologických poradní, rozhovormi so žiakom, 
jeho rodičmi, ale aj s majstrami odbornej výchovy, ako aj inštruktormi praktickej prípravy, ktorí boli 
poverení praktickou inštruktážou zo strany svojho zamestnávateľa. Pri hodnotení sa využívajú kritériá 
hodnotenia na zabezpečenie jeho objektivity. Žiaci sú s hodnotením oboznámení.     
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4.2.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ŠTÚDIU 

Kód a názov študijného odboru : 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 

 

Dĺžka štúdia: 4 roky 

Forma štúdia: Denná 

Nevyhnutné vstupné požiadavky na 
štúdium:  

- splnenie podmienok prijímacieho konania 
- úspešné ukončenie 9 ročníka ZŚ 
- zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium. 

Spôsob ukončenia štúdia:  
 

Maturitná skúška 

Doklad o získanom stupni vzdelania:  
 

Vysvedčenie o maturitnej skúške 

Doklad o získanej kvalifikácii: 
Vysvedčenie o maturitnej skúške  
Výučný list 

Poskytnutý stupeň vzdelania:  

 
 

Úplné stredné odborné vzdelanie 
ISCED 3A 

Možnosti pracovného uplatnenia 
absolventa: 

Absolvent je pripravený vykonávať vysokokvalifikované robotnícke 
činnosti v drevospracujúcom priemysle :                                                        
1.  drevárskej prvovýroby v piliarskych závodoch a  závodoch na 
výrobu veľkoplošných materiálov na domácom  trhu práce, ako aj 
v rámci EU                                                                                                       
2.  drevárskej druhovýroby v nábytkárskych  závodoch,  v závodoch 
stavebnostolárskej výroby,  vo výrobe drevostavieb, športovej a inej 
výroby, ako aj u stavebných firiem na domácom trhu práce,  ako aj 
v rámci EU                                                                                            
3. činnosti stredných technicko – hospodárskych  pracovníkov ako 
drevársky technik /  majster, dispečer výroby, technológ, normovač, 
kontrolór kvality / 

Nadväzná odborná príprava (ďalšie 
vzdelávanie):  

Vzdelávacie programy na vysokých školách technického zamerania 
na stupni vzdelania 5B v príbuzných odboroch, pomaturitného štúdia v 
danom alebo príbuznom odbore. 
Špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť odbornú kvalifikáciu a 
odbornú spôsobilosť absolventa v danom odbore. 

 

4.2  ORGANIZÁCIA VÝUČBY 

 Príprava v školskom vzdelávacom programe Drevár a nábytkár v odbore 3341 K operátor 
drevárskej a nábytkárskej výroby zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie a prípravu. Výučba je 
organizovaná tak, že žiaci majú odborný výcvik v 1. ročníku 6 hodín týždenne, v 2. ročníku 12 hodín 
týždenne, v 3.ročníku 12 hodín a vo 4. ročníku 14 hodín týždenne. Teoretické vyučovanie je 
organizované v priestoroch školy. Teoretické vyučovanie obsahuje všeobecnú zložku vzdelávania 
a odbornú zložku vzdelávania. Všeobecná zložka vzdelávania vychádza zo skladby všeobecno-
vzdelávacích predmetov učebného plánu. V jazykovej oblasti je vzdelávanie a príprava zameraná na 
slovnú a písomnú komunikáciu, ovládanie oznamovacieho odborného prejavu v slovenskom jazyku, 
na vyjadrovanie sa v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku v cudzom jazyku. Žiaci 
sa tiež oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky, zásadami 
spoločenského správania. Osvojujú si základy matematiky, chémie, fyziky,  informatiky a spoločenskej 
komunikácie, ktoré sú nevyhnutné pre výkon povolania. V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná 
na oblasť odborných predmetov - ekonomiky, strojníctva, elektrotechniky, odborného kreslenia, 
grafických systémov, materiálov, technológie, výrobných zariadení. V rámci odborného výcviku 
študenti získavajú teoretické a praktické zručnosti na úseku výroby drevárskych, nábytkárskych 
a stavebno-stolárskych výrobkov. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka, na formovanie ich 
osobnostných a profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej orientácie.  

Praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku, v samostatných priestoroch 
dielní Spojenej školy, alebo priamo na pracoviskách súkromných firiem, teda budúcich 
zamestnávateľov. Praktická príprava žiakov 1. a 2. ročníka prebieha výlučne  školských dielňach. 
Pomerná časť žiakov 3. a 4. ročníka je umiestňovaná podľa záujmu žiakov a na základe požiadaviek 
súkromných firiem na pracoviská týchto  firiem v regiónoch najmä Turca a Oravy. Dôvodom takejto 
spolupráce je, aby si žiaci vyskúšali možnosti pracovať v reálnych podmienkach u budúcich 
zamestnávateľov a na druhej strane, aby si firmy vychovali vo vlastných podmienkach svojich 
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budúcich zamestnancov. Naša spolupráca s drevárskymi súkromnými firmami je už dlhoročná a darí 
sa nám ju stále udržiavať. Sú to firmy v regióne Oravy najmä: Stolárstvo Brandýs Jozef v Novoti, 
Stolárstvo Murín Marián-Oravská Lesná, Stolárstvo Brňák Štefan-Oravská Lesná, firma Kvalit-
Zakamenné, Seven s.r.o.-Klin, firma ORCO-Zakamenné, Leopold Trojan-Suchá Hora, STOTES 
Šikyňa Stanislav-Suchá Hora, Stolárstvo Eugen Vorčák-Oravská Polhora. V regióne Turca najmä ŽOS 
Vrútky, Drevotvar Dubové, Druvos Martin-Priekopa, Tds spol. s r.o.-Sučany, Stolárstvo G.M.CH.-
Turany, GEKO-Vrútky, POLARITA Vrútky, MIKRA-zákazková výroba nábytku-Martin, SOSNA spol. 
s r.o.-výrobca nábytku z masívu Sučany. Žiaci počas praktického vyučovania získavajú odborné 
zručnosti a návyky, ktoré sú potrebné pre uplatnenie sa v reálnych podmienkach vo výrobnom 
prostredí firiem a výrobných spoločností. Praktické vyučovanie je zabezpečované v dielňach Spojenej 
školy pod priamym dozorom kvalifikovaných a skúsených majstrov odbornej výchovy. Žiaci, ktorí na 
základe uzavretej zmluvy praxujú vo firmách sú  usmerňovaní svojimi pridelenými inštruktormi 
a kontrolu vykonáva majster odbornej výchovy. Časovo je vyučovanie organizované pre prvý a druhý 
ročník všetkých učebných a študijných odborov v jednom dni 6 hodín a u tretieho a štvrtého ročníka 
v jednom dni 7 hodín. Pokiaľ sa žiaci 1. a 2. ročníka oboznamujú so základmi ručného opracovania 
dreva s ručným náradím, učia sa hospodárnemu zaobchádzaniu s materiálom a s náradím, jeho 
správne ošetrovanie a používanie, bezpečnosti pri práci, udržiavanie pracoviska v neustálom 
poriadku, tak žiaci 3. a 4. ročníka sa podieľajú počas výuky na odbornom výcviku už na produktívnych 
prácach. Taktiež sa dokonale oboznamujú s materiálom jeho výberom a hospodárnym využitím, so 
strojným zariadením pre opracovanie dreva pri výrobe nábytku a stavebno-stolárskych výrobkov, jeho 
ovládaním  s dodržaním najprísnejších zásad bezpečnosti pri práci, používaním osobných ochranných 
pracovných prostriedkov. Tieto školské dielne sú základom odbornej prípravy žiakov v tomto 
študijnom odbore. Denne sú na odbornom výcviku študenti pod dozorom majstra odbornej výchovy, 
alebo inštruktora (zamestnanec podniku) odborného výcviku. Pri zabezpečovaní odborného výcviku 
študenti vo vyšších ročníkoch pracujú na  zákazkách rôznych odberateľov. Ďalšie teoretické a  
odborné zručnosti študenti získavajú pri rôznych súťažiach, školeniach či to v oblasti zamestnanosti, 
ochrane zdravia, bezpečnosti a hygiene pri práci /OBHP/, požiarnej ochrany, diskusiách, 
spoločenských podujatiach, zbierkach pre rôzne aktivity, organizovanom odbere krvi a pod. Dôvodom 
takejto organizácie je skutočnosť,  aby si študenti precvičili a vyskúšali aj také  praktiky, situácie 
a javy, ktoré sa v bežnej výrobnej praxi vyskytujú málo. Tieto vyučovacie aktivity prebiehajú pod 
dozorom učiteľov ako teoretickej výchovy, tak majstrov odborného výcviku. Žiaci sa oboznamujú 
zároveň s postupom pri objednávaní zákaziek, s celou technickou prípravy výroby až po samotnú 
realizáciu  a expedíciu vyrobeného tovaru. Predovšetkým sa učia samostatne osvojovať si dôležité 
návyky a zručnosti a hlavne riešiť operatívne vyskytnuté problémy v spolupráci s majstrami odborného 
výcviku. Je to hlavne preto, aby tieto vedomosti, zručnosti, návyky  a skúsenosti získané počas štúdia 
dokázali využiť pri ukončovaní štúdia, ktoré končí pre učebné odbory záverečnou skúškou 
s obdržaním výučného listu pre úspešných absolventov a u študijných odborov maturitnou skúškou 
s obdržaním výučného listu a vysvedčenia o maturitnej skúške pre úspešných absolventov. Každý rok 
organizujeme návštevu strojárskych výstav, ako aj výstav nábytku doma aj v zahraničí.  

Štvorročný odbor štúdia je koncipovaný homogénne ako odbor profesijnej prípravy pre výrobu a 
výkon obchodno-podnikateľských aktivít vo firmách, alebo za účelom prípravy pre  budúce vlastné 
podnikateľské aktivity.  

Časť odborného výcviku máme zabezpečenú zmluvnými vzťahmi s fyzickými a právnickými 
osobami. Žiaci v priebehu štúdia sa dostanú na  všetky pracoviská odborného výcviku pravidelným 
striedaním. 

Maturitná skúška sa koná v súlade s platnými predpismi a pedagogicko-organizačnými pokynmi 
MŠVVaŠ SR.  

Ďalšie organizačné podrobnosti týkajúce sa účelových kurzov a cvičení sú súčasťou učebného 
plánu. 

 

4.3 ZDRAVOTNÉ POŽIADAVKY NA ŽIAKA 

Na prijatie do študijného odboru 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby môžu byť prijatí 
uchádzači s dobrým zdravotným stavom. Uchádzači nesmú trpieť predovšetkým: 

 prognosticky závažnými poruchami videnia 

 prognosticky závažnými poruchami sluchu 

 závažnými duševnými poruchami 

 ťažkými poruchami chovania 

 poruchami pohybového ústrojenstva 
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 ochoreniami dýchacích ciest 

 ochoreniami srdca a ciev 

 alergickými ochoreniami 

 prognosticky závažnými a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických syndrómov 
a kolapsových stavov  

 psychickými chorobami (alkoholizmus, toxikománia, nervové choroby, 

 študijný odbor nie je vhodný pre študentov so zníženou pracovnou schopnosťou 
Pri výkone povolania a pri používaní predpísaných osobných ochranných pracovných prostriedkov nie 
je predpoklad  vzniku choroby z povolania. 

Zdravotnú spôsobilosť uchádzačov musí posúdiť a písomne potvrdiť dorastový lekár.  

4.4 POŽIADAVKY NA BEZPEČNOSŤ A HYGIENU PRI PRÁCI 

Neoddeliteľnou súčasťou teoretického a praktického vyučovania je problematika bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a protipožiarnej ochrany. Výchova k bezpečnej a zdravie 
neohrozujúcej práci vychádza po dobu štúdia z požiadaviek platných právnych a ostatných predpisov 
(zákonov, nariadení vlády SR, vyhlášok, technických predpisov a slovenských technických noriem). 
Tieto požiadavky sa musia vzťahovať k výkonu konkrétnych činností, ktoré sú súčasťou odborného 
výcviku. Tieto požiadavky sa musia doplniť informáciami o rizikách možného ohrozenia, ktorým sú 
žiaci pri teoretickom a praktickom vyučovaní vystavení vrátane informácií o opatreniach na ochranu 
pred pôsobením týchto zdrojov rizík (zdravotné riziká a opatrenia pri ručnej manipulácii s bremenom, 
rizikové faktory súvisiace s mikroklimatickými podmienkami – teplotná záťaž organizmu , záťaž 
hlukom, prachom, vibráciami, chemickými látkami, ionizujúcim žiarením, elektromagnetickým poľom, 
zvýšeného rizika úrazu, vzniku chorôb z povolania, celková fyzická záťaž, pracovná doba, 
zamestnanosť a pod.).  

Priestory pre výučbu musia zodpovedať svojimi podmienkami požiadavkám stanovených 
v zdravotníckych predpisoch (hygienické požiadavky na priestory, prevádzka školských zariadení, 
bezpečná prevádzka, používanie strojov, prístrojov a pod.). Nácvik a precvičovanie činností musí byť 
v súlade s požiadavkami, ktoré upravujú prácu pre mladistvých (napr. Zákonník práce) a v súlade 
s podmienkami, podľa ktorých môžu mladiství vykonávať zakázané práce z dôvodu prípravy na 
povolanie. Základnými podmienkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa rozumie: 

 dôkladne a preukázané oboznámenie žiakov s predpismi o BOZP, protipožiarnymi predpismi 
a s technologickými postupmi, 

 používanie technického vybavenia, ktoré zodpovedá bezpečnostným a protipožiarnym 
predpisom, 

 používanie ochranných pracovných prostriedkov podľa platných predpisov, 

 vykonávanie stanoveného dozoru na pracoviskách žiakov, pričom sa vymedzia stupne dozoru 
nasledovne: 

 práca pod dozorom si vyžaduje sústavnú prítomnosť osoby poverenej dozorom, ktorá 
dohliada na dodržiavanie BOZP a pracovného postupu. Táto osoba musí zrakovo obsiahnuť 
všetky pracovné miesta tak, aby mohla bezpečne zasiahnuť v prípade porušenia BOZP, 

 práca pod dohľadom si vyžaduje prítomnosť osoby poverenej dohľadom kontrolovať 
pracoviská pred začatím práce a pokiaľ nemôže zrakovo všetky pracoviská obsiahnuť, 
v priebehu práce ich obchádza a kontroluje.  

Stanovením príslušného stupňa dozoru je poverený vedúci zamestnanec Strediska praktického 
vyučovania v závislosti od charakteru práce, podmienok a tematického celku výučby.  

Pri nástupe žiaka na štúdium sa vyžaduje: 

1. Pracovné oblečenie 

 Montérky 

 Ćiapka, alebo šatka pre dievčatá 

 Vhodná pracovná obuv 

Na odbornom výcviku nie je dovolené:   

-  nosenie akýchkoľvek šperkov / náušnice, piersing,  prstene,  ozdobné retiazky, zámky 

-  mať rozpustené vlasy počas práce na strojoch a s ručným el. náradím 

                                                                                         



Školský vzdelávací program                                             Drevár a nábytkár 

Spojená škola, Československej armády 24, Martin  3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 

 21 

5 PROFIL ABSOLVENTA  

Názov a adresa školy 
Spojená škola,  
Československej armády 24, 036 01 Martin 

Názov školského vzdelávacieho programu Drevár a nábytkár 

Kód a názov ŠVP 33 Spracúvanie dreva 

Kód a názov študijného odboru 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia  denná 
 

5.1 CHARAKTERISTIKA ABSOLVENTA 

Absolvent štvorročného študijného odboru 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby po 
ukončení štúdia úspešne vykonanou maturitnou skúškou získava prvú kvalifikáciu na úrovni úplného 
stredného odborného vzdelania. Po zapracovaní je pripravený vykonávať vysokokvalifikované 
robotnícke činnosti v drevárskej a nábytkárskej výrobe priemyselného a individuálneho charakteru, 
podobne aj v činnostiach,  pre ktoré je podmienkou úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou, 
v skratke pod názvom drevársky technik. Drevársky technik je vysoko kvalifikovaný pracovník, ktorý 
pripravuje technickú dokumentáciu, zabezpečuje materiál, energiu, diely, pracovné prostriedky, 
pracovné pomôcky, organizuje práce súvisiace s riadením a organizovaním výrobných činností,  riadi 
personál, kontroluje a vyhodnocuje produkt v drevárskej a nábytkárskej výrobe, ovláda práce 
v skladovom hospodárstve a odbyte, vedenie príslušnej dokumentácie, prípravu pre cenové 
kalkulácie, tvorbu, prejednávanie a uplatňovanie noriem spotreby práce a početných stavov. Môže 
vystupovať pod typovou pozíciou ako drevársky technik : majster, vedúci prevádzky, dispečer, 
technológ, normovač, prípravár výroby, kontrolór kvality, zásobovač, skladník, odbytár a pod. 

Rozsah získaných vedomostí a praktických zručností mu umožňuje ďalej sa vzdelávať, 
zaujímať sa o vývoj vo svojom odbore štúdiom odbornej literatúry a časopisov, používať racionálne 
metódy technika, využívať odborné manuálne zručnosti a uplatňovať získané enviromentálne 
vedomosti vo svojej práci. Získané vzdelanie dáva absolventovi predpoklady konať cieľavedome, 
rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu 
a demokracie na výkon robotníckych činností a na výkon činnosti stredných technicko-hospodárskych 
činností v oblasti drevárskej a nábytkárskej výroby. 

V rámci pracovnej pozície sú na absolventa kladené veľmi vysoké požiadavky na krátkodobú 
a dlhodobú   pamäť, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť prijať zodpovednosť a schopnosť 
sociálneho kontaktu. Vysoké nároky sú dané aj na rozsah zrakového poľa, koncentráciu pozornosti, 
rozdelenie pozornosti, priestorové videnie, rozlišovanie zvuku, udržiavanie rovnováhy, rozlišovanie 
rôznej záťaže, podnetov, praktické myslenie, písomný a slovný prejav, prispôsobivosť, flexibilitu, 
sebakontrolu, sebaovládanie, samostatnosť, kultivovanosť vystupovania a vzhľadu, istotu 
a pohotovosť vystupovania. Požiadavky sú kladené aj na rozlišovanie farieb a farebných odtieňov, 
samostatné myslenie a odolnosť voči senzorickej záťaži.  

Absolventi získajú schopnosť komunikovať v cudzom jazyku – anglickom, nemeckom alebo 
ruskom, riešiť problémové úlohy a pracovať v skupine. Aktívne sa zapájať do spoločnosti a svoje 
vedomosti  a zručnosti priebežne aktualizovať. Budú schopní prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu 
a za prácu ostatných. Po absolvovaní vzdelávacieho programu získajú zručnosti pri práci s osobným 
počítačom a internetom. Naučia sa efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj 
osobný rast a výkonnosť v práci. 

Bližšie a konkrétnejšie informácie sú obsahom charakteristiky jednotlivých zložiek vzdelávania a to : 

1. Všeobecná zložka vzdelávania 

2. Odborná zložka vzdelávania 

3. Praktická zložka vzdelávania, 

ktoré sú popísané v časti  7  -  Učebné osnovy. 
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Po ukončení štúdia získava absolvent výučný list a vysvedčenie o maturitnej skúške. Môže 
pokračovať v štúdiu pre absolventov štvorročných študijných odborov v rámci denného alebo 
diaľkového štúdia na úrovni ISCED 5. Svoju kvalifikáciu môže zvyšovať aj rôznymi vzdelávacími 
cestami na ISCED 4 prípadne môže získať aj inú kvalifikáciu ako je kvalifikácia v danom študijnom 
odbore.  

Kompetenčný profil absolventa sme vytvorili na základe kompetencií uvedených v ŠVP 
a analýzy povolania v priamej spolupráci so zamestnávateľmi. Týmto má absolvent študijného odboru 
garantované získanie aktuálnych vedomostí, zručností a kompetencií v závislosti od potrieb 
zamestnávateľov. 

 

5.2 KOMPETENCIE ABSOLVENTA  

Absolvent študijného odboru 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, po absolvovaní 
vzdelávacieho programu disponuje týmito kompetenciami: 

5.2.1 KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE 

a) Spôsobilosť konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote  
Sú to spôsobilosti, ktoré sú základom pre ďalšie získavanie vedomostí, zručností, postojov a 

hodnotovej orientácie. Patria sem schopnosti nevyhnutné pre cieľavedomé a zodpovedné riadenie a 
organizovanie svojho osobného, spoločenského a pracovného života. Jednotlivci si potrebujú vytvárať 
svoju osobnú identitu vo vzťahu k životným podmienkam, povolaniu, práci a životnému prostrediu, 
spoločenským normám, sociálnym a ekonomickým inštitúciám, robiť správne rozhodnutia, voľby, 
opatrenia a postupy. Tieto kompetencie sú veľmi úzko späté s osvojovaním si kultúry myslenia a 
poznávania.  

Absolvent má:  

 logicky a reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia,  

 porovnať formálne a neformálne pravidlá, zákonitosti, predpisy, sociálne normy, morálne 
zásady, vlastné a celospoločenské očakávania v systéme, v ktorom existuje,  

 identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti,  

 vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností,  

 vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia,  

 popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, záujmy, obmedzenia a potreby,  

 definovať svoje ciele a prognózy,  

 určiť zdroje osobného a spoločenského života a ich očakávaný vývoj,  

 zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie.  
 

b) Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, 
komunikovať v štátnom, materinskom a cudzom jazyku  

 
Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do spoločnosti založenej 

na vedomostiach s jasným zmyslom pre vlastnú identitu a smer života, sebazdokonaľovanie a 
zvyšovanie výkonnosti, racionálneho a samostatného vzdelávania a učenia sa počas celého života, 
aktualizovania a udržovania potrebnej základnej úrovne jazykových schopností, informačných a 
komunikačných zručností. Od žiaka sa vyžaduje efektívne využívať písaný a hovorený 
štátny,materinský a cudzí jazyk, disponovať s čitateľskou a matematickou gramotnosťou, 
prehodnocovať základné zručnosti a sebatvoriť.  

Absolvent má:  

 správne sa vyjadrovať v štátnom a v materinskom jazyku v písomnej a hovorenej forme,  

 spoľahlivo sa vyjadrovať v cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme,  

 riešiť matematické príklady a rôzne situácie,  

 identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné zdroje,  

 posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov,  

 kriticky hodnotiť získané informácie,  

 formulovať, pozorovať, triediť a merať hypotézy,  

 overovať a interpretovať získané údaje,  

 pracovať s elektronickou poštou,  

 pracovať s rôznymi pokročilejšími informačnými a komunikačnými technológiami.  
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c) Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách  
 

Tieto schopnosti sa využívajú pri riadení medziľudských vzťahov, formovaní nových typov 
spolupráce. Sú to schopnosti, ktoré sa objavujú v náročnejších podmienkach, aj pri riešení problémov 
ľudí, ktorí sa nevedia zaradiť do spoločenského života. Žiaci musia byť schopní učiť sa, nažívať a 
pracovať nielen ako jednotlivci, ale v sociálne vyváženej skupine. Sú to teda schopnosti, ktoré na 
základe získaných vedomostí, sociálnych zručnosti, interkulturálnych kompetencií, postojov a 
hodnotovej orientácii umožňujú stanoviť jednoduché algoritmy na vyriešenie problémových úloh, javov 
a situácií a získané poznatky využívať v osobnom živote a povolaní.  

Absolvent má:  

 prejaviť empatiu a sebareflexiu,  

 vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu,  

 pozitívne motivovať seba a druhých,  

 ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie),  

 stanoviť priority cieľov,  

 predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií a úloh pre ostatných 
členov tímu a posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú schopní určené 
kompetencie zvládnuť,  

 prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje,  

 konštruktívne diskutovať, aktívne predkladať progresívne návrhy a pozorne počúvať 
druhých,  

 budovať a organizovať vyrovnanú a udržateľnú spoluprácu,  

 uzatvárať jasné dohody,  

 rozhodnúť o výbere správneho názoru z rôznych možností,  

 analyzovať hranice problému,  

 identifikovať oblasť dohody a rozporu,  

 určovať najzávažnejšie rysy problému, rôzne možnosti riešenia, ich klady a zápory v 
danom kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach, kritériá pre voľbu konečného optimálneho 
riešenia,  

 spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi,  

 samostatne pracovať a riadiť práce v menšom kolektíve,  

 určovať vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a 
osobnostnom raste,  

 predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti 
posudzovať návrhy druhých,  

 prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným 
konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým.  

 

5.2.2 VŠEOBECNÉ KOMPETENCIE 

Absolvent má: 

 zvoliť komunikatívnu stratégiu adekvátnu komunikačnému zámeru, podmienkam a normám 
komunikácie, 

 vyjadrovať vhodným spôsobom svoj úmysel, prezentovať sám seba, podávať a získavať 
ústne alebo písomne požadovanú alebo potrebnú informáciu všeobecného alebo 
odborného charakteru, zapájať sa do diskusie, obhajovať svoj názor, pohotovo reagovať 
na nepredvídané situácie (otázka, rozhovor, anketa), uplatňovať verbálne a neverbálne 
prostriedky, spoločenskú a rečovú etiku a zdôvodňovať zvolené riešenie komunikačnej 
situácie, 

 ovládať základné – najčastejšie používané lexikálne a gramatické prostriedky, rozumieť 
gramatickým menej frekventovaným lexikálnym a gramatickým javom a vedieť ich aj 
používať, samostatne tvoriť súvislé hovorené a písané prejavy, 

 získať informácie z prečítaného a vypočutého textu (určiť hlavnú tému alebo myšlienku 
textu, rozlíšiť základné a vedľajšie informácie), dokázať text zaradiť do niektorých 
z funkčných štýlov, orientovať sa v jeho stavbe, 

 uvádzať správne bibliografické údaje a citáty, spracovať písomné informácie najmä 
odborného charakteru, 

 pracovať s Pravidlami pravopisu a inými jazykovými príručkami, 

 chápať literárne dielo ako špecifickú výpoveď o skutočnosti a o vzťahu človeka k nej, 

 vytvárať si predpoklady pre estetické vnímanie skutočnosti, 
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 vytvoriť si pozitívny vzťah k literárnemu umeniu, založený na interpretácii ukážok 
z umeleckých diel, na osvojení podstatných literárnych faktov, pojmov a poznatkov, 

 pristupovať k literatúre ako k zdroju estetických zážitkov, uplatňovať estetické a ekologické 
hľadiská pri pretváraní životného prostredia, podieľa sa na ochrane kultúrnych hodnôt, 

 v oblasti jazykovej poznať a používať zvukové a grafické (pravopisné) prostriedky daného 
jazyka, slovnú zásobu včítane vybranej frazeológie v rozsahu daných tematických okruhov, 
vybrané morfologické a syntaktické javy, základné spôsoby tvorby slov (odvodzovanie 
a skladanie slov), vybrané javy z oblasti štylistiky, 

 v oblasti pragmatickej používať osvojené jazykové prostriedky v súvislých výpovediach 
a v obsahových celkoch primerane s komunikatívnym zámerom,  

 s aspektom na strategickú kompetenciu vedieť vhodne reagovať na partnerove podnety, 
odhadovať významy neznámych výrazov, používať kompenzačné vyjadrovanie, pracovať 
so slovníkom (prekladovým, výkladovým) a používať iné jazykové príručky a informačné 
zdroje, 

 v oblasti socio-lingvistickej vedieť komunikovať v rôznych spoločenských úlohách, bežných 
komunikatívnych situáciách, používať verbálne a neverbálne výrazové prostriedky v súlade 
so socio-kultúrnym úzusom danej jazykovej oblasti, preukázať všeobecné kompetencie 
a komunikatívne kompetencie prostredníctvom rečových schopností na základe 
osvojených jazykových prostriedkov v komunikatívnych situáciách v rámci tematických 
okruhov, preukázať úroveň receptívnych (vrátane interaktívnych) a produktívnych rečových 
schopností, 

 chápať nutnosť svojho úspešného zapojenia sa do spoločenskej deľby práce a oceniť 
prospešnosť získavania nových spôsobilostí po celý čas života, 

 mať základné sociálne návyky potrebné na styk s ľuďmi a prakticky uplatňovať pri styku 
s ľuďmi spoločensky uznávané normy, 

 uvedomovať si svoju národnú príslušnosť a svoje ľudské práva, mať ochotu rešpektovať 
práva iných ľudí, 

 chápať princípy fungovania demokratickej spoločnosti a postupy, ako sa občan môže 
aktívne zapojiť do politického rozhodovania a ovplyvňovať verejné záležitosti na rôznych 
úrovniach (štát – región – obec), 

 v praxi uplatňovať humanitné zásady vzťahov medzi ľuďmi a ekologické zásady vo vzťahu 
k životnému prostrediu, 

 vytvárať si vlastní filozofické a etické názory ako základ na sústavnejšiu a dokonalejšiu 
orientáciu pri posudzovaní a hodnotení javov ľudského a občianskeho života, 

 rozumieť matematickej terminológii a symbolike (množinovému jazyku a pojmom 
z matematickej logiky) a správne ju interpretovať a používať z nariadení, zákonov, 
vyhlášok a matematiky, 

 vyhľadávať, hodnotiť, triediť, používať matematické informácie v bežných profesných 
situáciách a používať pritom výpočtovú techniku a prístupné informačné a komunikačné 
technológie, 

 osvojiť si vyskytujúce sa pojmy, vzťahy a súvislosti medzi nimi, osvojiť si postupy 
používané pri riešení úloh z praxe, 

 cieľavedome pozorovať prírodné javy, vlastnosti látok a ich premeny, 

 rozvíjať finančnú a mediálnu gramotnosť,  

 rozlišovať fyzikálnu a chemickú realitu, fyzikálny a chemický model, 

 vedieť opísať osvojené prírodovedné poznatky a vzťahy medzi nimi, používať správnu 
terminológiu a symboliku, porozumieť prírodným zákonom, 

 aplikovať získané prírodovedné poznatky i mimo oblasti prírodných vied (napr. v odbornom 
vzdelávaní, praxi, každodennom živote), 

 poznať využitie bežných látok v priemysle, poľnohospodárstve a v každodennom živote 
a ich vplyv na zdravie človeka a životné prostredie, 

 chápať umenie ako špecifickú výpoveď umelca, chápať prínos umenia a umeleckého 
zážitku ako dôležitú súčasť života človeka, vedome vyhľadávať a zúčastňovať sa 
kultúrnych a umeleckých podujatí, vedieť vyjadriť verbálne svoj kultúrny zážitok, vyjadriť 
vlastný názor a obhájiť ho, 

 vytvoriť si pozitívny vzťah ku kultúrnym hodnotám, prírode a životnému prostrediu a aktívne 
sa podieľať na ich ochrane, 

 prejavovať aktívne postoje k vlastnému všestrannému telesnému rozvoju predovšetkým 
snahou o dosiahnutie optimálnej úrovne telesnej zdatnosti a vlastnú pohybovú aktivitu 
spojiť s vedomím potreby sústavného zvyšovaniu telesnej zdatnosti a upevňovania 
zdravia, 
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 uvedomovať si význam telesného a pohybové zdokonaľovania, vnímať krásu pohybu, 
prostredia a ľudských vzťahov, 

 ovládať a doržiavať zásady pomoci, zabrániť úrazu a poskytnúť prvú pomoc pri úraze, 
uplatňovať pri športe a pobyte v prírode poznatky z ochrany a tvorby životného prostredia.  

5.2.3 ODBORNÉ KOMPETENCIE 

a) Požadované vedomosti 

Absolvent má: 

 aktívne používať ekonomické pojmy, ovládať ich súvislosti, 

 mať poznatky o sortimentoch drevárskej výroby a technológii ich výroby, prezentácii 
a predaji, 

 má poznať vlastnosti drevených a ostatných materiálov používaných v odbore, 

 poznať použite a vhodnosť použitia rôznych materiálov vo výrobe a montáži výrobkov, 

 poznať princípy pôsobenia vlastností materiálov na technické, ekonomické, úžitkové 
a estetické vlastnosti výrobkov 

 poznať funkciu a technologické možnosti strojov a zariadení, ich prvkov a výrobných liniek, 
jednotnú odbornú terminológiu a symboliku ako vo výrobe, tak pri montáži hotových 
výrobkov, 

 poznať základné technologické postupy a ich aplikácie na jednotlivé typy výrobkov 
prvovýroby a druhovýroby, včítane montáže hotových výrobkov, 

 poznať základné pojmy z ekonomiky podniku, trhového mechanizmu, riadenia výrobnej 
činnosti, organizácie dielenskej výroby, mzdovej problematiky, oceňovania a predaja 
hotových výrobkov, zásad hospodárnosti 

 poznať kritériá kvality výrobkov z hľadiska výrobných a spotrebiteľských požiadaviek 

 mať potrebné znalosti pre prácu s informačnou a výpočtovou technikou, 

 orientovať sa v základných predpisoch, ustanoveniach obchodného, živnostenského, 
občianskeho a pracovného práva, 

 mať poznatky o zásadách spotrebiteľskej výchovy a ochrany spotrebiteľa, 

 mať poznatky o zásadách navrhovania a konštruovania výrobkov, ovládať technologické 
postupy vo svojom odbore s využívaním poznatkov o technických a  technologických 
normách, 

 poznatky o charakteristike a technologických postupoch bežných  výrobkov v prvovýrobe 
a pracovne náročných výrobkov v druhovýrobe, ovládať poznatky o organizácii práce 
v zásobovacom, vo výrobnom a odbytovom  procese 

 preukázať poznatky o pravidlách techniky obsluhy, 

 ovládať zásady spoločenskej komunikácie, 

 mať návyky z oblasti osobnej aj prevádzkovej hygieny a bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci a požiarnej bezpečnosti 

  ovládať odbornú terminológiu typickú pre oblasť svojho povolania a využívať osvojené 
pojmy pri riešení praktických úloh, 

 vedieť používať techniku, poznať strojové a technické vybavenie a zariadenie  prevádzok, 
ovládať základnú údržbu drevoobrábacích strojov a nástrojov,  

 mať vedomosti o správnom životnom štýle človeka,  

 poznať špecifickú problematiku vo svojom odbore, aplikovať vedomosti v priamom kontakte 
s klientmi, 

 samostatne rozhodovať o pracovných problémoch, 

 vypracovať kompletnú technickú dokumentáciu pre jednotlivé typy výrobkov, 

 vedieť urobiť predbežnú kalkuláciu výrobku a predpokladať čas vyrobenia, 

 poznať pracovnú a technologickú disciplínu. 
 

b)   Požadované zručnosti 

   Absolvent vie: 

 uplatniť v praxi etické a profesijné pravidlá, zásady spoločenského správania 
a vystupovania, 

 aplikovať v praxi základné obchodno-podnikateľské aktivity a základné zásady marketingu, 

 uplatňovať estetiku práce a prostredia s dodržaním hygienických zásad a zásad 
bezpečnosti  práce a ochrany zdravia na prevádzke, uplatňovať zásady požiarnej ochrany 
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 voliť správne technologické postupy práce, pripraviť pracovisko, pracovné prostriedky 
a predmety vo výrobe i pri montáži hotových výrobkov, 

 zabezpečovať bežnú údržbu  strojov a pracovných prostriedkov, ktoré používa, 

 preukázať základné užívateľské práce s výpočtovou technikou, 

 základné technické parametre strojov a zariadení, ich obsluhu a využitie, 

 posúdiť vhodnosť voľby použitých materiálov a nástrojov na ich opracovanie, 

 vykonávať jednotlivé robotnícke profesie v nábytkárskej, SSV a drevárskej výrobe, 

 vykonávať pracovné činnosti tak, aby nenarušoval životné prostredie, 

 dodržiavať základné zásady rokovania s klientmi, zákazníkmi a spolupracovníkmi, 

 vykonávať základné spôsoby  skúšok kvality surovín, tovarov a hotových výrobkov, 

 pracovať s predpismi o preberaní materiálu a výdaji výrobkov a reklamácii, 

 sa orientovať v nových technológiách a výrobkoch, kontrole kvality výroby a montáže, 

 vykonať jednoduché sklenárske práce, kompletizovať a osadzovať vhodné doplnky 
a vybavenia vnútorných zariadení, 

 dodržiavať pracovnú a technologickú disciplínu. 

c]   Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti                                       

       Absolvent sa vyznačuje: 

 manuálnou zručnosťou v činnostiach konkrétneho odboru,  adaptabilitou, kreativitou, 
disponibilitou, spoľahlivosťou, trpezlivosťou, dôslednosťou a presnosťou, schopnosťou 
spolupracovať, sebadisciplínou, mobilitou, schopnosťami pracovať v tíme,  budovaním 
imidžu firmy, pozitívnym kontaktom so zákazníkom, samostatnou prácou, dodržovaním 
predpisov o ochrane spotrebiteľa, dodržiavaním firemnej kultúry, flexibilitou, profesionálnou 
hrdosťou, zodpovednosťou za zverený majetok, schopnosťou riešiť konfliktné situácie, 

 požadovaným rozsahom zrakového poľa, priestorovým videním, rozlišovaním farieb 
a farebných odtieňov, 

 rozlišovaním smeru zvuku a má kinestetický zmysel, 

 kultivovanosťou vystupovania a vzhľadu, istotou, pohotovosťou svojho vystupovania, 
schopnosťou sociálneho kontaktu, 

 odolnosťou voči senzorickej záťaži, 

 pamäťou, praktickým a samostatným myslením a rozdeľovaním pozornosti. 
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6 UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 

6.1 PREVOD RÁMCOVÉHO UČEBNÉHO PLÁNU ŠVP NA UČEBNÝ PLÁN ŠKVP 

 

Škola  Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 

Názov ŠkVP Drevár a nábytkár 

Kód a názov  ŠVP 33 Spracúvanie dreva 

Kód a názov učebného 
odboru 

3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia Denná 

Iné Štátna škola 

Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací program 

Vzdelávacie oblasti 

Minimálny 
počet týž. 

vyučovacích 
hodín 

celkom 

 
 
Vyučovací predmet 

Počet týž. 
vyučovacích 

hodín 
celkom 

Disponibilné 
hodiny 

Všeobecné vzdelávanie 
 

Jazyk a komunikácia 24  24  

 

 Slovenský jazyk a literatúra 12 
 
 

 Cudzí jazyk 12 
 
 

Človek a hodnoty  2  2  

   
Etická výchova/ 
Náboženská výchova  

2  

Človek a spoločnosť 5  5  

 
 Dejepis 2  

 Občianska náuka 3  

Človek a príroda  3  4 1 

 

 Fyzika  4 1 

 Chémia -  

 Biológia -  

 Geografia -  

Matematika a práca 
s informáciami 

6  12 6 

 
 Matematika  9 4 

 Informatika 3 2 

Zdravie a pohyb 6  8 2 

  
Telesná a športová 
výchova 

8 2 

Všeobecné vzdelávanie  
SPOLU 

46  55 9 

Odborné vzdelávanie   

Teoretické vzdelávanie 18 
 

26  

Ekonomika a svet práce 2  2  
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  Ekonomika 2  

Technické vzdelávanie 6  8 2 

 
 Odborné kreslenie 2 1 

 Materiály 6 1 

Technologické 
vzdelávanie 

10  16 6 

 

 Technológia 9 3 

 Strojníctvo 2 1 

 Výrobné zariadenia 3 2 

  Programovanie CNC 2  

Praktická príprava 44  51 7 

 

 Aplikovaná informatika 1 1 

 Konštrukčné cvičenia 6 6 

 Odborný výcvik 44  

Odborné vzdelávanie 
SPOLU 

62  77 15 

  

Voliteľné predmety 1 1 

Odborné    

Aplikovaná chémia 1 1 

CELKOM 108  133 25 

Účelové kurzy     

Kurz na ochranu života a 
prírody 

 
Kurz na ochranu života a 
prírody 

3 dni  

Účelové cvičenia  Účelové cvičenia 4 dni  

Telovýchovno-výcvikový 
kurz 

    

Lyžovanie  Lyžovanie 1 týždeň  

 
*  priradené Disponibilné hodiny 
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6.2 UČEBNÝ PLÁN – OPERÁTOR DREVÁRSKEJ A NÁBYTKÁRSKEJ VÝROBY    

 

 

 

Škola Spojená škola, Československej armády 24, Martin 

Názov ŠkVP Drevár a nábytkár 

Kód a názov  ŠVP 33 Spracúvanie dreva 

Kód a názov študijného odboru 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Druh školy štátna 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov 
Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku 

1. 2. 3. 4. Spolu 

Všeobecnovzdelávacie predmety 16 15 13 11 55 

Jazyk a komunikácia 24 

slovenský jazyk a literatúra 3 3 3 3 12 

cudzí jazyk b) 3 3 3 3 12 

Človek a hodnoty 2 

etická výchova / náboženská výchova 1 1 - - 2 

Človek a spoločnosť 5 

dejepis 1 1 - - 2 

občianska náuka 1 1 1 - 3 

Človek a príroda 4 

fyzika 1 1 1 1 4 

Matematika a práca s informáciami 12 

matematika 3 2 2 2 9 

Informatika b) 1 1 1 - 3 

Zdravie a pohyb 8 

telesná a športová výchova b) 2 2 2 2 8 

Odborné predmety 17 18 20 23 78 

Teoretické vzdelávanie 31 

ekonomika - - - 2 2 

strojníctvo 2 - - - 2 

odborné kreslenie 2 - - - 2 

materiály 3 2 1 - 6 

technológia 3 2 2 2 9 

výrobné zariadenia - - 2 1 3 

programovanie CNC b) - - - 2 2 

aplikovaná chémia 1 - - - 1 

Praktická príprava 47 

aplikovaná informatika b) - - 1 - 1 

konštrukčné cvičenia - 2 2 2 6 

odborný výcvik b) 6 12 12 14 44 

Spolu 33 33 33 34 133 

29  
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Prehľad využitia týždňov  

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

Vyučovanie podľa rozpisu 33 33 33 30 

Maturitná skúška - - - 1 

Časová rezerva(účelové kurzy, opakovanie učiva, 
exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie a i.)  

7 6 6 6 

Účasť na odborných akciách - 1 1 - 

Spolu týždňov 40 40 40 37 

 

Poznámky k učebnému plánu:  

a) Počet týždenných vyučovacích hodín v školských vzdelávacích programoch je  minimálne 33 hodín a 
maximálne 35 hodín, za celé štúdium minimálne 132 hodín, maximálne 140 hodín. Školský rok trvá 
40 týždňov, výučba v študijných odboroch sa realizuje v 1., 2. a 3. ročníku v rozsahu 33 týždňov, vo 4. 
ročníku v rozsahu 30 týždňov (do celkového počtu hodín za štúdium sa počíta priemer 32 týždňov. 
Časová rezerva sa využije na opakovanie a doplnenie učiva, na športovo-vzdelávacie kurzy, na 
tvorbu projektov, exkurzie, atď. a v poslednom ročníku na prípravu a absolvovanie maturitnej skúšky. 

b) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa potrieb odboru štúdia a podmienok školy. 
c) Výučba slovenského jazyka a literatúry sa v študijných odboroch realizuje s dotáciou minimálne 3 

hodiny týždenne v každom ročníku.  
d) Vyučuje sa jeden z jazykov: jazyk anglický, nemecký alebo ruský, podľa potreby a podmienok školy aj 

ďalšie cudzie jazyky. Výučba cudzieho jazyka sa v študijných odboroch realizuje s dotáciou minimálne 
3 hodiny týždenne v každom ročníku. Hodnotenie a klasifikácia vyučovacích predmetov sa riadi 
všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

e) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a hodnoty“ sú predmety náboženská výchova v alternatíve 
s etickou výchovou. Predmety etická výchova/náboženská výchova sa vyučujú podľa záujmu žiakov 
v skupinách najviac 20 žiakov.  

f) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a spoločnosť“ je predmet dejepis a občianska náuka.  
g) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a príroda“ je predmet fyzika.  
h) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Matematika a práca s informáciami“ sú predmety matematika 

a informatika.  
i) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“ je predmet telesná a športová výchova. Predmet 

telesná a športová výchova možno vyučovať aj v popoludňajších hodinách a spájať ju do 
viachodinových celkov.  

j) Riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou na návrh predmetových komisií rozhodne, ktoré 
predmety v rámci teoretického vzdelávania a praktickej prípravy možno spájať do viachodinových 
celkov  

k) Praktická príprava sa realizuje podľa súčasne platnej legislatívy. Pre kvalitnú realizáciu vzdelávania je 
potrebné vytvárať podmienky pre osvojovanie požadovaných praktických zručností a činností formou  
praktických cvičení (v laboratóriách, dielňach, odborných učebniach, cvičných firmách a pod.)  
a odborného výcviku. Na praktických cvičeniach a odbornom výcviku sa môžu žiaci deliť do skupín, 
najmä s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na hygienické požiadavky podľa 
platných predpisov.  
V študijných odboroch možno okrem vysvedčenia o maturitnej skúške vydať aj výučný list. Výučný list 
sa vydáva po absolvovaní najmenej 1 400 vyučovacích hodín praktického vyučovania, z ktorých 
najmenej 1 200 vyučovacích hodín tvorí odborný výcvik alebo odborná prax  
Počet žiakov na jedného učiteľa alebo majstra odbornej výchovy sa riadi všeobecne záväznými 
právnymi predpismi.  

l) Disponibilné hodiny sú prostriedkom na modifikáciu učebného plánu v školskom vzdelávacom 
programe a   súčasne  na vnútornú a vonkajšiu diferenciáciu štúdia na strednej škole. O ich využití 
rozhoduje vedenie školy na základe vlastnej koncepcie výchovy a vzdelávania. Disponibilné hodiny 
zohľadňujú záujmy žiakov, rodičov a potreby regiónu, ako aj personálne a priestorové podmienky 
školy. Disponibilné hodiny posilňujú profil žiakov, umožňujú dôkladnejšiu prípravu na maturitné skúšky 
a prijímacie konanie na ďalšie štúdium. Ďalej umožňujú efektívne využitie medzipredmetových 
vzťahov na vyššej úrovni. Možno ich využiť na posilnenie hodinovej dotácie základného učiva 
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(povinných predmetov) alebo na zaradenie ďalšieho rozširujúceho učiva (voliteľných predmetov) 
v učebnom pláne. Disponibilné hodiny sú spoločné pre všeobecné a odborné vzdelávanie.  

m) Žiaci v každom ročníku absolvujú exkurzie (1 až 2 dni v školskom roku) na prehĺbenie, upevnenie     
            a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou výchovno- 
            vzdelávacieho procesu. Pripravuje a vedie ich učiteľ, ktorého vyučovací predmet najviac súvisí  
            s obsahom exkurzie.  

n) Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je kurz na ochranu života a zdravia a kurz pohybových aktivít 
v prírode, ktoré sú uvedené v učebnom pláne školského vzdelávacieho programu. Kurz na ochranu 
života a zdravia má samostatné tematické celky s týmto obsahom: riešenie mimoriadnych udalostí – 
civilná ochrana, zdravotná príprava, pobyt a pohyb v prírode, záujmové technické činnosti a športy. 
Organizuje sa v treťom ročníku štúdia a trvá tri dni po šesť hodín. Kurz pohybových aktivít v prírode 
sa koná v rozsahu piatich vyučovacích dní, najmenej však v rozsahu 15 vyučovacích hodín. 
Organizuje sa 1. ročníku štúdia (so zameraním na zimné športy) a v 2. ročníku štúdia (so zameraním 
na letné športy).  
Účelové cvičenia sú súčasťou prierezovej témy Ochrana života a zdravia. Uskutočňujú sa v 1. a 2. 
ročníku vo vyučovacom čase v rozsahu 6 hodín v každom polroku školského roka raz. Účelové kurzy 
sa realizujú v rámci časovej rezervy v školskom roku alebo  v rámci odborného výcviku, ak konkrétny 
kurz priamo súvisí s obsahom učiva predmetu odborný výcvik.   
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7 UČEBNÉ OSNOVY ŠTUDIJNÉHO ODBORU 3341 K  OPERÁTOR 
DREVÁRSKEJ A NÁBYTKÁRSKEJ VÝROBY 

Tabuľka vzťahu kľúčových kompetencií k obsahu vzdelávania 
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Prehľad názov predmetov Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Povinné všeobecnovzdelávacie 
predmety 

 

Slovenský jazyk a literatúra       

Cudzí jazyk       

Etická / Náboženská  výchova       

Dejepis       

Občianska náuka       

Fyzika       

Matematika       

Informatika       

Telesná a športová výchova       

Povinné odborné predmety   

Ekonomika       

Strojníctvo       

Odborné kreslenie       

Materiály       

Technológia       

Výrobné zariadenia       

Programovanie CNC       

Konštrukčné cvičenia       

Aplikovaná informatika       

Odborný výcvik       

Voliteľné predmety  

Aplikovaná chémia       

Účelové kurzy  

Kurz na ochranu života a zdravia       

Telovýchovno-výcvikový kurz       

Kľúčové kompetencie predstavujú spoločne uplatňované zásady a pravidlá pri vybraných postupoch, metódach a formách 
práce, pri organizovaní rôznych slávnostných alebo výnimočných príležitostí, akcií alebo  aktivít, mali by podporovať 
a rozvíjať aktivitu, tvorivosť, zručnosť, učenie žiaka. Výchovné a vzdelávacie stratégie (ďalej len „VVS“) nie sú 
formulované ako ciele, konkrétne metódy, postupy, pokyny alebo predpokladané výsledky žiakov, ale predstavujú 
spoločný postup, prostredníctvom ktorého by učitelia doviedli žiakov k vytváraniu alebo ďalšiemu rozvoju kľúčových 
kompetencií.  

VVS sú v našom školskom vzdelávacom programe stanovené pre každý vyučovací predmet a pre vybrané kľúčové 
kompetencie tak, ako to ukazuje tabuľka. Táto stratégia bola odsúhlasená všetkými predmetovými komisiami na škola.   
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8 UČEBNÉ OSNOVY VŠEOBECNOVZDELÁVACÍCH PREDMETOV 

 

Názov a adresa školy 
Spojená škola,  
Československej armády 24, 036 01 Martin 

Názov školského vzdelávacieho programu Drevár a nábytkár 

Kód a názov ŠVP 33 Spracúvanie dreva 

Kód a názov študijného odboru 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia  denná 
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8.1 SLOVENSKÝÁ JAZYK A LITERATÚRA 

 

 

Charakteristika predmetu 
 

 Predmet slovenský jazyk a literatúra ako súčasť vzdelávacej oblasti jazyk a komunikácia je 
jedným z kľúčových všeobecnovzdelávacích predmetov, ktorého obsahovú časť tvoria dve 
rovnocenné a vzájomne sa dopĺňajúce zložky – jazyk a literatúra. Všeobecnovzdelávací predmet 
slovenský jazyk a literatúra pripravuje k účasti na priamej a nepriamej komunikácii. Rozvíja schopnosti 
pracovať s modernými informačno-komunikačnými technológiami.   

Podstatou predmetu je viesť žiakov k uvedomeniu si jazykovej kultúrnej pestrosti nielen 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.  

Jazyková zložka predmetu sa zaoberá problematikou jazyka ako nástroja myslenia a 
komunikácie medzi ľuďmi, pričom primárne sa kladie dôraz na vnímanie jazyka ako potenciálneho 
zdroja osobného a kultúrneho obohatenia človeka. Do popredia sa vo vyučovaní jazyka dostáva 
analýza a interpretácia textov/prejavov a tvorba vlastných textov/prejavov, ktoré budú zodpovedať 
konkrétnej komunikačnej situácii. Kvalitné ovládanie materinského jazyka treba považovať za 
východisko lepších študijných výsledkov žiakov a ich schopnosti uplatniť sa na trhu práce a v 
súkromnom živote.  

Literárna zložka kladie dôraz na rozvoj čítania ako estetického osvojovania umeleckého textu a 
postupné rozvíjanie čitateľských schopností smerujúcich od analýzy umeleckého textu ku schopnosti 
hodnotiť prečítaný text. 

Ciele vyučovacieho predmetu 
 
Všeobecné ciele predmetu 
Žiak  

 nadobúda a rozvíja pozitívny vzťah k materinskému jazyku a pochopí jeho potenciálne 
zdroje pre svoje osobné a kultúrne bohatstvo,  

 si uvedomuje kultúrnu a jazykovú pestrosť v rámci Európy a sveta a v rámci jednotlivých 
sociálnych prostredí,  

 dospieva k chápaniu odlišností v multikultúrnom prostredí, k tolerancii prostredníctvom 
významu jazyka pre národnú kultúru,  

 si upevňuje komunikačné spôsobilosti – písať, počúvať, hovoriť,  

 si zdokonaľuje čitateľskú gramotnosť, a to tak ako pri vecnom, tak aj umeleckom texte, 

 rozvíja spôsobilosti tvorivo a cieľavedome využívať moderné informačné technológie 

 dospieva k chápaniu hodnoty ľudskej práce a peňazí a základných etických súvislostí 
problematiky bohatstva a chudoby 

Kompetencie absolventa 

Komunikatívne a sociálno-interakčné spôsobilosti 

Absolvent má 

 vyjadrovať a zdôvodňovať svoje názory, 

 reprodukovať a interpretovať prečítaný alebo vypočutý text v materinskom jazyku, 

 podať výklad a popis konkrétneho objektu, veci alebo činnosti, 

 vyjadrovať sa nielen podrobne a bohato, ale aj krátko a výstižne 

Názov predmetu slovenský jazyk a literatúra 

Časový rozsah výučby 4 hodiny týždenne, spolu 512 hodín 

Ročník  prvý, druhý, tretí, štvrtý 

Kód a názov študijného odboru 3341 K  operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 
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 štylizovať listy (formálne, neformálne), informačné útvary (inzerát, oznam), vyplňovať 
formuláre  (životopis, žiadosť), 

 osvojovať si grafickú a formálnu úpravu písomných prejavov, 

 spracovávať písomné textové informácie (osnova, výpisky, denník) a materiály podľa účelu    
oznámenia a s ohľadom na potreby užívateľa, 

 orientovať sa, získavať, rozumieť a aplikovať rôzne informácie, posúdiť ich význam 
v osobnom živote   a v povolaní, 

 vedieť prijímať a tvoriť text, chápať vzťahy medzi rečovou situáciou, témou a jazykovým 
prejavom v materinskom jazyku, 

 rozlišovať rôzne druhy a techniky čítania, ovládať orientáciu sa v texte a jeho rozbor 
z hľadiska kompozície a štýlu v materinskom jazyku. 

 
Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti 
Absolvent má: 

 významne sa podieľať na stanovení zodpovedajúcich krátkodobých cieľov, ktoré smerujú 
k zlepšeniu  vlastnej výkonnosti, 

 rozvíjať vlastnú aktivitu, samostatnosť, sebapoznanie, sebadôveru a reproduktívne 
myslenie, 

 samostatne pracovať a zapájať sa do práce kolektívu, riadiť jednoduchšie práce v menšom 
kolektíve, niesť   zodpovednosť aj za prácu druhých, 

 vytvárať, objasňovať a aplikovať hodnotový systém  a postoje, 

 určovať  vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch 
a osobnostnom raste, 

 prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným 
konfliktom. 

Schopnosť tvorivo riešiť problémy 
Absolvent má: 

 získavať samostatným štúdiom všetky nové informácie vzťahujúce sa priamo k objasneniu 
neznámych  oblastí problému, 

 zhodnotiť význam rozmanitých informácií, samostatne zhromažďovať informácie, vytriediť 
a využiť len tie,  ktoré sú pre objasnenie problému najdôležitejšie, 

 poskytovať ľuďom informácie (oznamovanie, referovanie, rozprávanie, vyučovanie), 

 spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi. 
 
Spôsobilosť využívať informačné technológie 
Absolvent má: 

 vyhľadávať vhodné informačné zdroje a potrebné informácie, 

 evidovať, triediť a uchovávať informácie tak, aby ich mohol využívať pri práci, 

 využívať interaktívnu tabuľu 

 ovládať e-learningový portál. 
 
Spôsobilosť byť demokratickým občanom 
Absolvent má: 

 konať zodpovedne, samostatne a iniciatívne, nielen vo svojom vlastnom záujme, ale aj vo 
verejnom záujme, 

 poznať a rešpektovať, že neexistuje iba jeden pohľad na svet. 
 
 
Poznávacie a rečové zručnosti 
 
Verejná prezentácia textu, verejný prejav  

 pri ústnom prejave dodržiavať správne dýchanie, artikuláciu, spisovnú výslovnosť a 
správne uplatňovať suprasegmentálne javy,  

 pri ústnom prejave primerane uplatňovať paralingválne javy,  

 reprodukovať umelecký aj vecný text (doslovne, podrobne, stručne).  
 
Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti 

 zapamätať si potrebné fakty a definície a vedieť demonštrovať ich znalosť,  

 vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi, 
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 usporiadať známe javy do tried a systémov, 

 aplikovať jazykovedné vedomosti na vecné a umelecké texty,  

 pri písomnom prejave aplikovať pravopisnú normu.  
 
Analytické a syntetické zručnosti  

 uskutočniť jazykovú analýzu textu,  

 odlíšiť medzi sebou umelecký a vecný text,  

 odlíšiť medzi sebou texty z hľadiska jazykového štýlu, slohových postupov a žánrov.  
 
Tvorivé zručnosti  

 vytvoriť vlastný text na základe dodržania stanoveného žánru (slohového postupu, 
jazykového štýlu).  

 ústne prezentovať vlastný text,  

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

Informačné zručnosti  

 používať jazykové slovníky a korigovať podľa nich vlastné texty,  

 vyhľadávať, spracúvať a používať informácie z literárnych prameňov.  
 
Komunikačné zručnosti  

 adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu,  

 verejne prezentovať a obhájiť vlastný názor.  
 
Rečové zručnosti – čítanie s porozumením  

 identifikovať informácie uvedené v texte explicitne,  

 dedukovať z textu a vyvodiť informácie, ktoré v texte nie sú uvedené priamo, implicitne, ale 
z neho vyplývajú, teda porozumenie vyžaduje uvažovanie, analýzu, porovnávanie, 
yvodzovanie, jednoduchú aplikáciu, pričom táto schopnosť súvisí so subjektívnym 
charakterom porozumenia,  

 interpretovať text a integrovať informácie z neho s predchádzajúcimi poznatkami 
a skúsenosťami,  

 hodnotiť text z hľadiska obsahu, 

 hodnotiť text z hľadiska formy, jazykových prostriedkov, útvaru/žánru, štýlu a pod.  
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Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 
 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Úvod do metód štúdia  

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Práca s knihou  
Práca s cvičebnicou 

Sloh 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
Práca s textom, 
Čítanie s porozumením, 
Multimediálna prezentácia 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s ineraktívnou tabuľou 
Práca s cvičebnicou 
Mimoškolská (domáca príprava žiakov) 

Práca s informáciami  
Komunikácia 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s PC a internetom 
Práca s cvičebnicou 
Mimoškolská (domáca príprava žiakov) 

Jazyk a reč 
Jazykoveda 
Jazyková kultúra 
Všeobecné poznatky o jazyku 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
Práca s textom, 
Čítanie s porozumením, 
Multimediálna prezentácia 
E-learning 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Exkurzia 
Práca s interaktívnou tabuľou 
Práca s PC a internetom 
Projekty a prezentácie 
Práca s e-learningovým portálom 

Zvuková rovina jazyka 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s cvičebnicou 
Práca s jazykovými príručkami, slovníkmi 
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Mimoškolská (domáca príprava žiakov) 

Významová rovina jazyka 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
 Práca s interaktívnou tabuľou 
Práca s cvičebnicou 
Práca s PC a internetom 
Práca s jazykovými príručkami 
Mimoškolská (domáca príprava žiakov) 

Tvarová  rovina jazyka 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
Práca s textom, 
Čítanie s porozumením, 
Multimediálna prezentácia 
E-learning  

Frontálna výučba 

Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s interaktívnou tabuľou 
Práca s cvičebnicou 
Práca s e-learningovým portálom 
Mimoškolská (domáca príprava žiakov) 

Skladobná  rovina jazyka 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
Práca s textom, 
Čítanie s porozumením, 
Multimediálna prezentácia 
E-learning 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s PC 
Práca s cvičebnicou 
Mimoškolská (domáca príprava žiakov) 

Všeobecné poznatky o literatúre 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s interaktívnou tabuľou 
Práca s čítankou 
Projekty a prezentácie 
Práca s dennou tlačou, internetom 
Mimoškolská (domáca príprava žiakov) 

Epická poézia 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
Práca s textom 
Čítanie s porozumením 
Multimediálna prezentácia 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s čítankou 
Mimoškolská (domáca príprava žiakov) 

Krátka epická próza Informačnoreceptívna -  výklad Frontálna výučba 
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Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
Práca s textom 
Čítanie s porozumením 
Multimediálna prezentácia 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s interaktívnou tabuľou 
Práca s PC 
Projekty a prezentácie 
Práca s čítankou 
Mimoškolská (domáca príprava žiakov) 

Lyrická poézia 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s čítankou 
Mimoškolská (domáca príprava žiakov) 

Veľká epická próza 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
Práca s textom 
Čítanie s porozumením 
Multimediálna prezentácia 
 
 
 
 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Práca s interaktívnou tabuľou 
Práca s PC 
Projekty a prezentácie 
Skupinová práca žiakov 
Práca s čítankou 
Mimoškolská (domáca príprava žiakov) 

Dramatická literatúra 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
Práca s textom 
Čítanie s porozumením 
Multimediálna prezentácia 
 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
 Projekty a prezentácie 
Práca s čítankou 
Mimoškolská (domáca príprava žiakov) 

Dejiny umenia a umeleckej literatúry 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
Čítanie s porozumením 
Multimediálna prezentácia 
 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Práca s interaktívnou tabuľou 
Práca s PC 
Práca s knihou  
Mimoškolská (domáca príprava žiakov) 
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Učebné zdroje 

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

Názov tematického celku Odborná literatúra Didaktická technika 
Materiálne výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, knižnica, ... 

Úvod do metód štúdia  

Hincová, K. a Húsková, A.: Slovenský jazyk pre1. – 
4. ročník SŠ. SPN, Bratislava 2007 
Kuchariková, M. a kol.: Cvičebnica pre 1. ročník 
SŠ. SPN, Bratislava 2007 
Caltíková, M. a kol.: Slovenský jazyk pre 1. ročník 
SŠ. Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava 2006 
Caltíková, M. a kol.: Cvičebnica pre 1. ročník SŠ. 
Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava 2007 

 
 

Cvičebnica  

Sloh 

Hincová, K. a Húsková, A.: Slovenský jazyk pre1. – 
4. ročník SŠ. SPN, Bratislava 2007 
Kuchariková, M. a kol.: Cvičebnica pre 1. ročník 
SŠ. Bratislava SPN 2007 
Caltíková, M. a kol.: Slovenský jazyk pre 1. ročník 
SŠ. Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava 2006 
Caltíková, M. a kol.: Cvičebnica pre 1. ročník SŠ. 
Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava 2007 
Záborská, M a kol.: Cvičebnica pre 2. ročník 
stredných škôl. SPN, Bratislava 2009 
Záborská, M a kol.: Cvičebnica pre 3. ročník 
stredných škôl. SPN, Bratislava 2009 
Záborská,M a kol.: Cvičebnica pre 4. ročník 
stredných škôl. SPN, Bratislava 2009 

Interaktívna tabuľa 
PC 
Dataprojektor 
 

Cvičebnica 
Slovníky 
Závesné tabule 
Učebnice 
Noviny 
 

Internet 
CD 

Práca s informáciami  
Komunikácia 
 

Hincová, K. a Húsková, A.: Slovenský jazyk pre1. – 
4. ročník SŠ.SPN, Bratislava 2007 
Kuchariková, M. a kol.: Cvičebnica pre 1. ročník 
SŠ. SPN 2007 
Caltíková, M. a kol.: Slovenský jazyk pre 1. ročník 
SŠ. Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava 2006 
Caltíková, M. a kol.: Cvičebnica pre 1. ročník SŠ. 
Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava 2007 

 PC 
 

 

Cvičebnica  
Noviny, časopisy 
Učebnica 
 

Internet 
CD 

Jazyk a reč 
Jazykoveda 
Jazyková kultúra 
Všeobecné poznatky o jazyku 

Hincová, K. a Húsková, A.: Slovenský jazyk pre1. – 
4. ročník SŠ.SPN, Bratislava 2007 
Somorová, R.: Nová maturita. Slovenský jazyk 
a literatúra. Príroda, Bratislava 2005 
Caltíková, M. a kol.: Cvičebnica pre 1. ročník SŠ. 
Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava 2007 
Kuchariková, M. a kol.: Cvičebnica pre 1. ročník 
SŠ. SPN 2007 
Záborská,M a kol.: Cvičebnica pre 4. ročník 
stredných škôl. SPN, Bratislava 2009 

PC 
Dataprojektor 
Interaktívna tabuľa 
  
 

Cvičebnica 
Učebnica 
Slovníky 
 

Internet 
CD 

Zvuková rovina jazyka Hincová, K. a Húsková, A.: Slovenský jazyk pre1. – PC Cvičebnica Internet 
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4. ročník SŠ.SPN, Bratislava 2007 
Kuchariková, M. a kol.: Cvičebnica.SPN, Bratislava 
2007 
Caltíková, M. a kol.: Slovenský jazyk pre 1. ročník 
SŠ. Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava 2006 
Caltíková, M. a kol.: Cvičebnica pre 1. ročník SŠ. 
Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava 2007 
Záborská,M a kol.: Cvičebnica pre 2. ročník 
stredných škôl. SPN, Bratislava 2009 

Dataprojektor 
Interaktívna tabuľa 
  
 
 

Slovníky 
Závesné tabule 
Učebnica 
 

CD 

Významová rovina jazyka 

Hincová, K. a Húsková, A.: Slovenský jazyk pre1. – 
4. ročník SŠ.SPN, Bratislava 2007 
Kuchariková, M. a kol.: Cvičebnica pre 1. ročník 
SŠ. SPN 2007 
Caltíková, M. a kol.: Slovenský jazyk pre 2. ročník 
SŠ. Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava 2007 

PC 
Dataprojektor 
Interaktívna tabuľa 
  
 
 

Cvičebnica 
Slovníky 
Závesné tabule 
Učebnica 
 

Internet 
CD 

Tvarová  rovina jazyka 

Hincová, K. a Húsková, A.: Slovenský jazyk pre1. – 
4. ročník SŠ.SPN, Bratislava 2007 
Caltíková, M. a kol.: Slovenský jazyk pre 2. ročník 
SŠ. Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava 2007 
Záborská, M a kol.: Cvičebnica pre 2. ročník 
stredných škôl. SPN, Bratislava 2009 

PC 
Dataprojektor 
Interaktívna tabuľa 
  
 
 

Cvičebnica 
Slovníky 
Závesné tabule 
Učebnica 
 

Internet 
CD 

Skladobná  rovina jazyka 

Hincová, K. a Húsková, A.: Slovenský jazyk pre1. – 
4. ročník SŠ.SPN, Bratislava 2007 
Caltíková, M. a kol.: Slovenský jazyk pre 2. ročník 
SŠ. Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava 2007 
Záborská,M a kol.: Cvičebnica pre 2. ročník 
stredných škôl. SPN, Bratislava 2009 

PC 
Dataprojektor 
Interaktívna tabuľa 
  
 
 

Cvičebnica 
Slovníky 
Závesné tabule 
Učebnica 
 

Internet 
CD 

Všeobecné poznatky o literatúre 

Gregorová, I. – Lapitka, M.: Literatúra pre 3.a 4. 
ročník gymnázií a stredných odborných škôl, 2. 
diel. Príroda, s. r. o., Bratislava 2011 
Dvořák, K.: Čítanka pre 4. ročník gymnázií 
a stredných odborných škôl, VKÚ, Harmanec  2011 
Žilka, T.: Teória literatúry pre gymnázia a SŠ. 
Litera, Bratislava 1997 

 PC 
 

 

Cvičebnica  
Učebnica 
 

Internet 
CD 

Epická poézia 

Gregorová,I. – Lapitka M.: Literatúra pre 1 . ročník 
gymnázií a stredných odborných škôl, SPN, 
Bratislava 2009 
Gregorová,I. – Lapitka, M.: Literatúra pre 2 . ročník 
gymnázií a stredných odborných škôl, SPN, 
Bratislava 2009 
Dvořák,K.: Čítanka pre 1.ročník gymnázií 
a stredných odborných škôl, VKU, Harmanec 2009 
Dvořák,K.: Čítanka pre 2.ročník gymnázií 
a stredných odborných škôl, VKU, Harmanec 2009 
Žilka, T.: Teória literatúry pre gymnázia a SŠ. 
Litera, Bratislava 1997 

PC 
Dataprojektor 
Interaktívna tabuľa 
  
 
 

Čítanka 
Slovníky 
Závesné tabule 
Učebnica 
Portréty 
Monografie 
 
 

Internet 
CD 
Knižnica 
 



Školský vzdelávací program                                             Drevár a nábytkár 

Spojená škola, Československej armády 24, Martin  3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 

 42 

Krátka epická próza 

Gregorová, I. – Lapitka, M.: Literatúra pre 1 . ročník 
gymnázií a stredných odborných škôl, SPN, 
Bratislava 2009 
Gregorová, I. – Lapitka, M.: Literatúra pre 2 . ročník 
gymnázií a stredných odborných škôl, SPN, 
Bratislava 2009 
Gregorová, I. – Lapitka, M.: Literatúra pre 3.a 4. 
ročník gymnázií a stredných odborných škôl, 1. iel. 
Príroda, s. r. o., Bratislava 2011 
Dvořák, K.: Čítanka pre 1.ročník gymnázií 
a stredných odborných škôl, VKU, Harmanec 2009 
Dvořák, K.: Čítanka pre 2.ročník gymnázií 
a stredných odborných škôl, VKU, Harmanec 2009 
Dvořák, K.: Čítanka pre 3. ročník gymnázií 
a stredných odborných škôl, SPN, Bratislava 2011 
Žilka, T.: Teória literatúry pre gymnázia a SŠ. 
Litera, Bratislava 1997 

PC 
Dataprojektor 
Interaktívna tabuľa 
  
 
 

Čítanka 
Slovníky 
Závesné tabule 
Učebnica 
Portréty 
Monografie 
 
 

Internet 
CD 
Knižnica 
 

Lyrická poézia 

Gregorová, I. – Lapitka, M.: Literatúra pre 1 . ročník 
gymnázií a stredných odborných škôl, SPN, 
Bratislava 2009 
Gregorová, I. – Lapitka, M.: Literatúra pre 2 . ročník 
gymnázií a stredných odborných škôl, SPN, 
Bratislava 2009 
Gregorová, I. – Lapitka, M.: Literatúra pre 3.a 4. 
ročník gymnázií a stredných odborných škôl, 1. 
diel. Príroda, s. r. o., Bratislava 2011 
Dvořák, K.: Čítanka pre 1.ročník gymnázií 
a stredných odborných škôl, VKU, Harmanec 2009 
Dvořák, K.: Čítanka pre 2.ročník gymnázií 
a stredných odborných škôl, VKU, Harmanec 2009 
Dvořák, K.: Čítanka pre 3. ročník gymnázií 
a stredných odborných škôl, SPN, Bratislava 2011 
Dvořák, K.: Čítanka pre 4. ročník gymnázií 
a stredných odborných škôl, VKÚ, Harmanec  2011 
Žilka, T.: Teória literatúry pre gymnázia a SŠ. 
Litera, Bratislava 1997 

PC 
Dataprojektor 
Interaktívna tabuľa 
  
 
 

Čítanka 
Slovníky 
Závesné tabule 
Učebnica 
Portréty 
Monografie 
 
 

Internet 
CD 
Knižnica 
 

Veľká epická próza 

Gregorová, I. – Lapitka, M.: Literatúra pre 1 . ročník 
gymnázií a stredných odborných škôl, SPN, 
Bratislava 2009 
Gregorová, I. – Lapitka, M.: Literatúra pre 2 . ročník 
gymnázií a stredných odborných škôl, SPN, 
Bratislava 2009 
Gregorová, I. – Lapitka, M.: Literatúra pre 3.a 4. 
ročník gymnázií a stredných odborných škôl, 1. 
diel. Príroda, s. r. o., Bratislava 2011 
Gregorová, I. – Lapitka, M.: Literatúra pre 3.a 4. 
ročník gymnázií a stredných odborných škôl, 2. 
diel. Príroda, s. r. o., Bratislava 2011 

PC 
Dataprojektor 
Interaktívna tabuľa 
  
 
 

Čítanka 
Slovníky 
Závesné tabule 
Učebnica 
Portréty 
Monografie 
 
 

Internet 
CD 
Knižnica 
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Dvořák, K.: Čítanka pre 1.ročník gymnázií 
a stredných odborných škôl, VKU, Harmanec 2009 
Dvořák, K.: Čítanka pre 2.ročník gymnázií 
a stredných odborných škôl, VKU, Harmanec 2009 
Dvořák, K.: Čítanka pre 3. ročník gymnázií 
a stredných odborných škôl, SPN, Bratislava 2011 
Dvořák, K.: Čítanka pre 4. ročník gymnázií 
a stredných odborných škôl, VKÚ, Harmanec  2011 
Žilka, T.: Teória literatúry pre gymnázia a SŠ. 
Litera, Bratislava 1997 

Dramatická literatúra 

Gregorová, I. – Lapitka, M.: Literatúra pre 2 . ročník 
gymnázií a stredných odborných škôl, SPN, 
Bratislava 2009 
Gregorová, I. – Lapitka, M.: Literatúra pre 3.a 4. 
ročník gymnázií a stredných odborných škôl, 1. 
diel. Príroda, s. r. o., Bratislava 2011 
Gregorová, I. – Lapitka, M.: Literatúra pre 3.a 4. 
ročník gymnázií a stredných odborných škôl, 2. 
diel. Príroda, s. r. o., Bratislava 2011 
Dvořák, K.: Čítanka pre 2.ročník gymnázií 
a stredných odborných škôl, VKU, Harmanec 2009 
Dvořák, K.: Čítanka pre 3. ročník gymnázií 
a stredných odborných škôl, SPN, Harmanec 2011 
Dvořák, K.: Čítanka pre 4. ročník gymnázií 
a stredných odborných škôl, VKÚ, Harmanec  2011 
Žilka, T.: Teória literatúry pre gymnázia a SŠ. 
Litera, Bratislava 1997 

PC 
Dataprojektor 
Interaktívna tabuľa 
  
 
 

Čítanka 
Slovníky 
Závesné tabule 
Učebnica 
Portréty 
Monografie 
 
 

Internet 
CD 
Knižnica 
 

Dejiny umenia a umeleckej 
literatúry 

Gregorová, I. – Lapitka, M.: Literatúra pre 3.a 4. 
ročník gymnázií a stredných odborných škôl, 2. 
diel. Príroda, s. r. o., Bratislava 2011 
Dvořák, K.: Čítanka pre 4. ročník gymnázií 
a stredných odborných škôl, VKÚ, Harmanec  2011 
Žilka, T.: Teória literatúry pre gymnázia a SŠ. 
Litera, Bratislava 1997 

PC 
Dataprojektor 
Interaktívna tabuľa 
  
 
 

Čítanka 
Slovníky 
Závesné tabule 
Učebnica 
Portréty 
Monografie 
 
 

Internet 
CD 
Knižnica 
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8.1.1 ROČNÍK : PRVÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

1. Učenie sa 
 

4  Žiak má: Žiak:   

Úvodná hodina 
Vstupný test 
Učenie sa 
Čítanie a interpretácia, typy 
čitateľov 

   Poznať obsah a metódy 
práce v predmete 

 Preukázať vedomosti 
a zručnosti zo základnej školy 

 Poznať prístupy a faktory 
ovplyvňujúce učenie,    

 Navrhnúť postupy na 
zefektívnenie učebného 
procesu 

 Chápať rozdiel medzi  
naivným, analyzujúcim 
a syntetizujúcim čitateľom 

 Poznal obsah a metódy 
práce v predmete 

 Preukázal vedomosti 
a zručnosti zo základnej 
školy 

 Poznal prístupy a faktory 
ovplyvňujúce učenie,    

 Navrhol postupy na 
zefektívnenie učebného 
procesu 

 Pochopil  rozdiel medzi  
naivným, analyzujúcim 
a syntetizujúcim čitateľom 

Písomné 
skúšanie  
Ústne frontálne 
skúšanie 
 

Písomná 
odpoveď 
Ústna odpoveď 
 

2.   Krátka epická próza  13  Žiak má: Žiak:  
 

Jazyková forma textu 
Epika 
Rozprávač a literárna 
postava 
Tajovský,  Maco Mlieč 
Tajovský, Mamka Pôstková 
Poviedka, novela 
Timrava, Ťapákovci 
Timrava, Za koho ísť 
Kukučín, Keď báčik 
z  
T.Vansová, Vlčia tma/ E.M-
Šoltésová/ 
Didaktický test 

 Etická výchova 
Ľudská dôstojnosť 
ako 
Hodnota 
Ročník: prvý 
Dejepis 
Ročník: prvý, druhý 

 Poznať význam predmetu 
v systéme vzdelávania, 
metódy práce  

 Odlíšiť viazanú reč od 
neviazanej , vonkajšiu 
kompozíciu umeleckých 
textov 

 Zaradiť autora do 
spoločenského kontextu 

 Pochopiť vzťah medzi 
životnými potrebami a 
financiami ako prostriedku ich 
zabezpečenia 

 Definovať rozprávača 
a postavu 

 Charakterizovať 
vševediaceho rozprávača 

 Vyjadriť a obhájiť svoj názor 

 Identifikovať významovú 
rovinu, vysvetliť jej prepojenie 
s dejovou rovinou 

 Poznal význam predmetu 
v systéme vzdelávania, 
metódy práce 

 Odlíšil viazanú reč od 
neviazanej , vonkajšiu 
kompozíciu umeleckých 
textov 

 Zaradil autora do 
spoločenského kontextu 

 Pochopil vzťah medzi 
životnými potrebami a 
financiami ako prostriedku 
ich zabezpečenia 

 Definoval rozprávača 
a postavu 

 Charakterizoval 
vševediaceho rozpráva 

 Vyjadril a obhájiť svoj názor 

 Identifikoval významovú 
rovinu, vysvetliť jej prepojenie 
s dejovou rovinou 

Ústne frontálne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie  
Ústne 
individuálne 
skúšanie 
 

Ústna odpoveď 
Písomná 
odpoveď 
Ústna odpoveď´ 
Didaktický test 
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 Určiť kompozičné fázy diela 

 Vysvetliť znaky novely 

 Chápať rozdiel medzi 
poviedkou a novelou 

 Chápať rozdiel medzi reálnym 
a epickým časom 

 Objasniť chronológiu 
v epickom diele  kompozíciu 
rozprávania 

 Zaradiť autora do 
spoločenského a literárneho 
kontextu 

 Vymenovať znaky realizmu 

 Vyhľadať informácie na 
internete 

 Vyjadriť a obhájiť svoj názor 
 

 Určil kompozičné fázy diela 

 Vysvetlil znaky novely 

 Chápal  rozdiel medzi 
poviedkou a novelou 

 Chápať rozdiel medzi 
reálnym a epickým časom 

 Objasniť chronológiu 
v epickom diele kompozíciu 
rozprávania 

 Zaradiť autora do 
spoločenského a literárneho 
kontextu 

 Vymenoval  znaky realizmu 

 Vyhľadal informácie na 
internete 

 Vyjadril a obhájil svoj názor 

3.  Komunikácia  3  Žiak má: Žiak:   

Druhy komunikácie jazyk a 
reč 
Jazyková komunikácia a jej 
druhy 
Komunikačný reťazec 

3 Etická výchova 
Komunikačné 
spôsobilosti 
a empatia 
Ročník: prvý 

 Definovať jazyk 

 Charakterizovať komunikáciu, 
komunikačný reťazec     

 Poznať princípy zdvorilej 
komunikácie a uplatňovať ich 
v praktických komunikačných 
situáciách, 

 Rozlišovať jednotlivé druhy 
komunikácie 

 Vyjadrovať zdôvodňovať a 
obhajovať svoje názory                                       

 

 Definoval jazyk 

 Charakterizoval komunikáciu, 
komunikačný reťazec 

 Poznal princípy komunikácie 
a uplatnil ich v praktických 
komunikačných situáciách 

  Rozlíšil jednotlivé druhy 
komunikácie 

  Zdôvodňoval a obhajoval 
svoje názory                  

Ústne 
individuálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď 
 

4. Práca s informáciami 
 

6  Žiak má: Žiak:   

Zdroje informácií 
Spôsoby záznamu textu 
Osnova, konspekt 
Využitie informácií, učenie 
sa 
Citácia 
Diktát, didaktický test 

 Informatika 
 

 Poznať jednotlivé zdroje 
informácií, výhody 
digitalizovaných a printových 
zdrojov  

 Charakterizovať jednotlivé 
formy záznamu informácií 

  Spracovať informácie 
rôznymi formami záznamu 

 Poznať druhy učenia, učebné 
typy 

 Rozlíšiť a vedieť použiť 

 Poznal jednotlivé zdroje 
informácií, posúdil ich 
použiteľnosť v danej situácii 

 Charakterizoval jednotlivé 
formy záznamu informácií 

 Spracoval informácie rôznymi 
formami záznamu 

 Vytvoril osnovu ukážky  

 pozná druhy učenia, učebné 
typy 

 rozlíšil a použil presnú, voľnú 

 
Písomné 
skúšanie 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 

 
Písomná 
odpoveď 
Ústna odpoveď 
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presnú, voľnú citáciu 
a parafrázu 

 Zapísať bibliografický záznam 

citáciu a parafrázu 

 zapísal bibliografický záznam 

5.  Sloh, hovorový štýl  
 

11  Žiak má: Žiak:   

Fázy a činitele 
textotvorného procesu 
Jazykové štýly, slohové 
postupy 
Bežná komunikácia, 
hovorový štýl 
Klasické útvary hovorového 
štýlu, monologické útvary 
Ústne dialogické útvary 
Štylizačné a štylistické 
cvičenia 
Písané útvary hovorového 
štýlu 
Štylizačné a štylistické 
cvičenia 
Kontrolná slohová práca, 
súkromný list 
Oprava KSP 

 Etická výchova 
Komunikačné 
spôsobilosti 
a empatia 
Ročník: prvý 

 Vymenovať a charakterizovať 
štýlotvorné činitele,                   
preukázať ich prítomnosť 
v texte, 

 Opísať textotvorný proces 

 Charakterizovať jazykové 
štýly 

 Charakterizovať hovorový 
štýl, jeho znaky a jazykové 
prostriedky                                

 Vymenovať útvary 
hovorového štýlu  

 Poznať kompozíciu 
jednoduchého rozprávania  

 Charakterizovať monológ 
a dialóg                                      

 Definovať pojmy rozhovor, 
debata, diskusia, hádka 

 Vytvoriť ústny monologický 
útvar - prezentovať ho 
v súlade s požiadavkami 
kultivovaného prejavu 

 Poznať obsah a kompozíciu 
PÚHŠ 

 Vytvoriť krátky text podľa 
 kompozičnej osnovy 

 Napísať súkromný list na 
základe osvojených 
jazykových prostriedkov, 
grafických, pravopisných 
a gramatických pravidiel 

 Vymenoval a charakterizovať 
štýlotvorné činitele,                   
preukázal ich prítomnosť 
v texte, 

 Opísal  textotvorný proces 

 Charakterizoval jazykové 
štýly 

 Charakterizoval hovorový 
štýl, jeho znaky a jazykové 
prostriedky                     

 Vymenovať útvary 
hovorového štýlu  

 Poznať kompozíciu 
jednoduchého rozprávania  

 Charakterizovať monológ     
a dialóg                                      

 Definoval pojmy rozhovor, 
debata, diskusia, hádka 

 Vytvoril ústny monologický 
útvar - prezentoval ho 
v súlade s požiadavkami 
kultivovaného prejavu 

 Poznal obsah a kompozíciu 
PÚHŠ 

 Vytvoril krátky text podľa 
 kompozičnej osnovy 

 Napísal súkromný list na 
základe osvojených 
jazykových prostriedkov, 
grafických, pravopisných 
a gramatických pravidiel 

Ústne frontálne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústna odpoveď 
Slohová práca 

6.   Epická poézia 
 

15  Žiak má: Žiak:   
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Fyzikálny pojem rytmu 
Určenie sylabického 
veršového systému 
Gavlovič,Valaská škola 
 

 Etická výchova 
Riešenie záťažových 
Situácií 
Ročník: prvý 

 Vyhľadávať informácie na 
internete 

 Pracovať s interaktívnou 
tabuľou 

 Definovať rytmus a sylabický 
veršový systém 

 Prečítať verše so správnou 
rytmickou intonáciou 

 Vyhľadať v texte anaforu, 
prirovnanie, metaforu 

 Určiť  vonkajšiu kompozíciu  

 Vyhľadať informácie na 
internete, zaradiť autora do 
literárneho kontextu 

 Určiť  vonkajšiu kompozíciu  

 Vyjadriť a obhájiť svoj názor 

 Charakterizovať romantizmus 

 Urobiť formálny, estetický 
a myšlienkový rozbor básne 

 Prezentovať referát na 
zadanú tému pred triedou 

 Vyhľadal informácie na 
internete 

 Pracoval s interaktívnou 
tabuľou 

 Definoval rytmus a sylabický 
veršový systém 

 Prečítal verše so správnou 
rytmickou intonáciou 

 Vyhľadal v texte anaforu a 
prirovnanie 

 Určil  vonkajšiu kompozíciu  

 Vyhľadal informácie na 
internete, zaradiť autora do 
literárneho kontextu 

 Prečítal verše so správnou 
rytmickou intonáciou 

 Vyhľadal v texte anaforu, 
prirovnanie, metaforu 

 Určil  vonkajšiu kompozíciu  

 Vyjadril a obhájiť svoj názor 

 Prečítal verše so správnou 
rytmickou intonáciou 

 Vyhľadal v texte anaforu, 
prirovnanie, metaforu 

 Určiť  vonkajšiu kompozíciu  

 Charakterizoval romantizmus 

Ústne frontálne 
skúšanie 
Ústne 
individuálne 
skúšanie 
Hodnotenie 
prezentácie 

Ústna odpoveď 
Prezentácia 

7. Zvuková rovina jazyka 
a pravopis   

3  Žiak má: Žiak:  
 

Zvukové jazykové 
prostriedky 
Znelostná asimilácia 
Výslovnosť 
spoluhláskových skupín 

 Cudzí jazyk 
 

 Opísať systém slovenských 
hlások 

 Charakterizovať znelostnú 
asimiláciu 

 Charakterizovať výslovnosť 
spoluhláskových skupín 

 Opísal systém slovenských 
hlások 

 Charakterizoval znelostnú 
asimiláciu 

 Charakterizoval výslovnosť 
spoluhláskových skupín 

Ústne frontálne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 
 

Ústna odpoveď 
Písomná 
odpoveď 
 
 

8. Významová rovina 
jazyka 

13  Žiak má: Žiak:   

Slovo, lexikálny 
a gramatický význam slova 
Slovná zásoba 
Systém slovnej zásoby 
Expresívne slová 
Štylistické využitie slovnej 
zásoby 
Slovníky 

 Cudzí jazyk 
 
 
 
 
 
 
 

 Definovať slovo  

 vysvetliť  podstatu 
sémantického trojuholníka,    

 Poznať druhy pomenovaní 

 Charakterizovať druhy slovnej 
zásoby, 

 Poznať systém slovnej 
zásoby slovenského jazyka,         

 Definoval slovo  

 Vysvetlil  podstatu 
sémantického trojuholníka,    

 Poznal druhy pomenovaní 

 Charakterizoval  druhy 
slovnej zásoby 

 Opísal l systém  slovnej 
zásoby, 

Ústne frontálne 
skúšanie 
Ústne 
individuálne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústna odpoveď 
Písomná 
odpoveď 
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Druhy pomenovaní 
Frazeologizmy 
Obohacovanie slovnej 
zásoby 
Prenášanie významu 
Didaktický test 

 
 
 
                
 

 Zaradiť jednotlivé slová do 
daného systému, 

 Vedieť používať elektronické 
slovníky 

 Vymenovať a charakterizovať  
druhy slovníkov 

 Poznať druhy pomenovaní, 

 Využiť vhodne univerbizáciu 
a multiverbizáciu 

 Vysvetliť význam 
frazeologizmov 

 Vysvetliť spôsoby 
obohacovania slovnej zásoby 

 Rozlíšiť metaforu 
a metonymiu, tvrdenia 
dokázať na príkladoch 

 Vedieť správne písať 
odvodené a zložené slová 

 Zaradil jednotlivé slová do 
daného systému 

 Tvoril text s využitím rôznych 
druhov jazykových slovníkov 

 Vymenoval a charakterizoval  
druhy slovníkov 

 Poznal druhy pomenovaní, 

 Využil a vhodne použil 
univerbizáciu 
a multiverbizáciu 

 Vysvetlil význam 
frazeologizmov 

 Vysvetlil spôsoby 
obohacovania slovnej zásoby 

 Rozlíšil metaforu 
a metonymiu, tvrdenia 
dokázal na príkladoch 

 Vedel správne písať 
odvodené a zložené slová 

9. Lyrická poézia 
 

18  Žiak má: Žiak:   

Lyrika 
Lyrické žánre 
Sylabicko-tonický princíp 
Prízvuk v slovenskom 
jazyku 
Tvorivé písanie 
Čítanie s porozumením 
a interpretácia: 
J.W.Gothe, Prvky 
S.Jesenin 
I.Krasko 
J.Kostra 
A.S.Puškin 
P.O.Hviezdoslav 
Systematizácia učiva 
z poézie 
Didaktický test 
Triedne kolo v prednese 
poézie 

 Etická výchova 
Etické hodnoty 
a zásady 
Ročník: druhý 
Dejepis 
Novovek 
Ročník: druhý 
 

 Definovať lyriku a jej druhy 

 Rozlíšiť lyrické žánre 

 Definovať sonet 

 Poznať rytmické vlastnosti 

 Slovenčiny a sylabo-tonický 
systém 

 Rozumieť pojmom stopa, 

 daktyl, trochej 

 Vytvoriť vlastnú báseň 

 Vytvoriť kolektívnu báseň 

 Objasniť podstatu estetického 
zážitku 

 Rozoznať rozdiel medzi 

 metaforou a metonymiou 

 Urobiť formálny estetický 
a myšlienkový rozbor básne 

 Zaradiť autorov do 
spoločenského kontextu 

 Aplikovať literárnoteoretické 
vedomosti na básne(druhy 
lyriky) 

 Definovať prízvuk a dôraz 

 Hodnotiť báseň, 

 Definoval lyriku a jej druhy 

 Rozlíšil lyrické žánre 

 Definoval sonet 

 Poznal rytmické vlastnosti 

 Slovenčiny a sylabicko-
tonický systém 

 Rozumel  pojmom stopa, 

 daktyl, trochej 

 Vytvoril vlastnú báseň 

 Vytvoril kolektívnu báseň 

 Objasnil podstatu estetického 
zážitku 

 Dokázal  rozoznať rozdiel 
medzi metaforou a 
metonymiou 

 Správne čítal verše 

 Urobil formálny estetický 
a myšlienkový rozbor básne 

 Zaradil autorov do 
spoločenského kontextu 

 Aplikoval literárnoteoretické 
vedomosti na básne(druhy 
lyriky) 

Ústne frontálne 
skúšanie 
Ústne 
individuálne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 
 

Ústna odpoveď 
Písomná 
odpoveď 
Prezentácia 
referátu 
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argumentovať 

 Čítať správne básnický text 

 Rešpektovať rytmickú 
usporiadanosť básne 

 Frázovať v súlade s vlastným 
pochopením  

 Definoval prízvuk a dôraz 

 Hodnotil báseň, 
argumentoval 

 Čítal správne básnický text 

 Rešpektoval rytmickú 
usporiadanosť básne 

 Frázoval v súlade s vlastným 
pochopením  

10. Sloh 10  Žiak má: Žiak:   

Slohové postupy 
Opisný slohový postup 
Druhy opisu 
Charakteristika  
Analýza a porovnávanie 
textov 
Štylistické a štylizačné 
cvičenia 
Kontrolná slohová práca, 
opis 
Oprava KSP 

 Odborné predmety 
Etická výchova 
Etické hodnoty 
a zásady 
Ročník: druhý 

 Definovať  slohový postup 

 Charakterizovať jednotlivé 
slohové postupy  

 Určiť druh opisu v ukážke 

 Vymenovať druhy opisu 

 Vytvoriť statický a dynamický 
opis 

 Poznať kompozícia  a 
jazykové prostriedky 
náladového opisu 

 Rozlíšiť vonkajšiu a vnútornú, 
objektívnu subjektívnu 
a priamu nepriamu 
charakteristiku 

 Charakterizovať karikatúru 

 Napísať charakteristiku na 
základe a kompozičnej 
osnovy 

 Napísať charakteristiku na 
základe osvojených 
kompozičných, grafických, 
jazykových a gramatických 
pravidiel  

 Definoval  slohový postup 

 Charakterizoval jednotlivé 
slohové postupy  

 Určil druh opisu v ukážke 

 Vymenoval druhy opisu 

 Vytvoril statický a dynamický 
opis 

 Poznal kompozícia  a 
jazykové prostriedky 
náladového opisu 

 Rozlíšil vonkajšiu a vnútornú, 
objektívnu subjektívnu 
a priamu nepriamu 
charakteristiku 

 Charakterizoval karikatúru 

 Napísal charakteristiku na 
základe a kompozičnej 
osnovy 

 Napísal charakteristiku na 
základe osvojených 
kompozičných, grafických, 
jazykových a gramatických 
pravidiel 

Ústne frontálne 
skúšanie 
Ústne 
individuálne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 
 
 

Ústna odpoveď 
Písomná 
odpoveď 
 
 

11. Veľká epická próza 
 

15 
 

Žiak má: Žiak:   
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Román 
Horizontálne členenie 
prozaického textu, priamy 
rozprávač 
Priama a nepriama reč 
Prezentácia referátov 
Čítanie a interpretácia : 
V.Hugo, Chrám Matky 
Božej v Paríži 
A.Dumas, Traja mušetieri 
V Puškin, Kapitánova 
dcéra 
H. de Balzac, Otec Goriot 
E.M.Remarque, Na západe 
nič nové 
Kukučín, Dom v stráni 
Systematizácia poznatkov 
z prózy 
Didaktický test 
Príprava  a prezentácia 
ročníkového projektu  –  
WebQuest 

  
Dejepis 
Novovek 
Ročník: druhý 
Etická výchova 
Ľudská dôstojnosť 
ako 
hodnota 
Ročník: prvý 
 
 
 

 Definovať román 

 Vysvetliť odlišnosti medzi 
románom, novelou 
a poviedkou 

 Pretvoriť pásmo postáv na 
pásmo rozprávača a priame 
rozprávanie na nepriame  

 Zaradiť autorov na základe 
diela do spoločenského 
kontextu 

 Aplikovať pri analýze textu 
literárnoteoretické vedomosti 

 Vyhľadať informácie na 
internete 

 Odlíšiť pásmo postáv 

 a rozprávača 

 Transformovať reč postáv do 
autorskej reči 

 Vysvetliť funkciu dialógu 

 a monológu 

 Vyjadriť vlastný názor a 
správne argumentovať 

 Osvojiť si základné etické 
súvislosti problematiky 
bohatstva, chudoby  

 Prezentovať výsledky 
kolektívnej práce na 
prezentácii pred väčším 
publikom 

 Definoval román 

 Vysvetlil odlišnosti medzi 
románom, novelou 
a poviedkou 

 Pretvoril pásmo postáv na 
pásmo rozprávača a priame 
rozprávanie na nepriame  

 Zaradil autorov na základe 
diela do spoločenského 
kontextu 

 Aplikoval pri analýze textu 
literárnoteoretické vedomosti 

 Vyhľadal informácie na 
internete 

 Odlíšil pásmo postáv 

 a rozprávača 

 Transformoval reč postáv do 
autorskej reči 

 Vysvetlil funkciu dialógu 

 a monológu 

 Vyjadril vlastný názor a 
správne argumentovať 

 Osvojil si základné etické 
súvislosti problematiky 
bohatstva, chudoby  

 Prezentoval výsledky 
kolektívnej práce na 
prezentácii pred väčším 
publikom 

Ústne frontálne 
skúšanie 
Ústne 
individuálne 
skúšanie 
 

Ústna odpoveď 
Písomná 
odpoveď 
Prezentácia 
referátu 
Ústna odpoveď 
Prezentácia 
projektu 
 

12. Sloh, oficiálna 
komunikácia 

17  Žiak má: Žiak:   

Pracovná komunikácia 
Písané útvary, zápisnica, 
zápis, referát, koreferát 
Plán práce, program 
Ústne útvary, diskusia, 
diskusný príspevok 
Diskusia na určenú tému 
Diktát 
Administratívny štýl 
Žiadosť 
Cvičná slohová práca, 
žiadosť, ospravedlnenie 
Motivačný list 
Administratívny životopis 

 Informatika 
Odborné predmety 
Ekonomické 
predmety 
Odborné predmety 
 
 

 Charakterizovať pracovnú 
komunikáciu a jej útvary, určiť 
výrazové prostriedky,  

 Poznať kompozíciu útvarov,                                 
navrhnúť program činnosti 

 Poznať obsah a kompozíciu 
referátu a koreferátu, 

 V ukážke diskusného 
príspevku určiť prvky 
jednotlivých štýlov 

 Vytvoriť diskusný príspevok  
zúčastniť sa diskusie 
a predniesť diskusný 
príspevok, zhodnotiť prednes 

 Charakterizoval pracovnú 
komunikáciu a jej útvary,  
vytvoril diskusný príspevok 
pripravený a nepripravený,   

 Poznal obsah a kompozíciu 

 Referátu a koreferátu, 

 V ukážke diskusného 
príspevku určil prvky 
jednotlivých štýlov, 

 Vytvoril diskusný príspevok  

 Zúčastnil sa diskusie 
a predniesol diskusný 
príspevok,  

Ústne frontálne 
skúšanie 
Ústne 
individuálne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 
 

Ústna odpoveď 
Slohová práca 
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Objednávka, potvrdenie, 
splnomocnenie 
Oznámenie, 
ospravedlnenie, sťažnosť 
Systematizácia 
a upevňovanie učiva 

a obsah diskusných  
príspevkov 

 Charakterizovať 
administratívny štýl 

 Vymenovať útvary a porovnať 
ich                                             
napísať žiadosť, motivačný 
list, životopis, dokumenty 
úradného charakteru 
s ohľadom na grafickú 
a formálnu úpravu 
jednotlivých písomných 
prejavov, 

 Vedieť a byť schopný 
hodnotiť úspešnosť vlastnej 
sebarealizácie 

 Zhodnotil prednesené 
diskusné príspevky 

 Charakterizoval 
administratívny štýl 

 Vymenoval útvary a porovnal 
ich, 

 Napísal žiadosť, životopis, 
dokumenty úradného 
charakteru s ohľadom na 
grafickú a formálnu úpravu 
jednotlivých písomných 
prejavov,  

 Hodnotil úspešnosť vlastnej 
sebarealizácie 

 

Odborná exkurzia 2  Národný cintorín,  MS Martin    

Divadelné predstavenie 2  SKD Martin    
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8.1.2 ROČNÍK : DRUHÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

1. Jazyk a reč 5  Žiak má: Žiak:   

Úvodná hodina 
Jazyk a reč, funkcie jazyka 
Materinský, cieľový, cudzí 
jazyk 
Sémantický trojuholník 
Jazykový znak a systém 

 Cudzí jazyk  Poznať obsah a metódy 
práce v predmete 

 Rozlíšiť jazyk a reč 

 Vysvetliť funkcie jazyka 

 Vysvetliť   sémantický 
trojuholník 

 Definovať materinský, 
cieľový, cudzí jazyk 

 Charakterizovať jazykové 
roviny 

 Poznal obsah a metódy 
práce v predmete 

 Rozlíšil jazyk a reč 

 Vysvetlil funkcie jazyka 

 Vysvetliť   sémantický 
trojuholník 

 Definoval materinský, 
cieľový, cudzí jazyk 

 Charakterizoval jazykové 
roviny 

Ústne frontálne 
skúšanie 
 

Ústna odpoveď 
 
 

2.   Morfológia   

 

20  Žiak má: Žiak:   

Morfologická rovina jazyka 
Gramatický tvar 
Slovné druhy 
Menné gramatické 
kategórie 
Menné gramatické 
kategórie 
Podstatné mená 
Prídavné mená  
Zámená  
Číslovky 
Systematizácia učiva 
Slovesá 
Slovesné gramatické 
kategórie 
Určitý a neurčitý slovesný 
tvar 
Plnovýznamové 
a neplnovýznamové 
slovesá 
Upevňovanie učiva 
Príslovky 
Neplnovýznamové slovné 

  
Cudzí jazyk  

 Poznať jednoduchý 
a zložený tvar 

 Rozlíšiť lexikálny a 
gramatický význam slova 

 Rozdeliť slová podľa 
významového, 
syntaktického 
a morfologického 
hľadiska, 

 Určiť menné a slovesné 
gramatické kategórie 
ohybných slov 

 Určiť gramatické kategórie 
ohybných slov 

 Poznať vzor kuli 
a gazdiná 

 Určovať druhy zámen 
a čísloviek 

 Poznať vetnočlenskú 
platnosť slovných druhov 

 Určiť osobu, číslo, čas, 
spôsob, rod, vid 

 Poznať historický prézent 

 Poznal jednoduchý 
a zložený tvar 

 Rozlíšil lexikálny a 
gramatický význam slova 

 Rozdelil slová podľa 
významového, syntaktického 
a morfologického hľadiska, 

 Určil menné a slovesné 
gramatické kategórie 
ohybných slov 

 Určil gramatické kategórie 
ohybných slov 

 Poznal vzor kuli a gazdiná 

 Určovať druhy zámen 
a čísloviek 

 Poznal vetnočlenskú 
platnosť slovných druhov 

 Určil osobu, číslo, čas, 
spôsob, rod, vid 

 Poznal historický prézent 
prechodník, príčastie, 
činnostné – stavové  slovesá 

 Rozlíšil plnovýznamové 

Ústne frontálne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie  
Ústne 
individuálne 
skúšanie 
 

 
Ústna odpoveď 
Písomná 
odpoveď 
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druhy, predložky 
Diktát  
Spojky 
Častice, citoslovcia 
Didaktický test 

prechodník, príčastie, 
činnostné – stavové  
slovesá 

 Rozlíšiť plnovýznamové 
a neplnovýznamové 
slovesá 

 Poznať vetnočlenskú 
platnosť 

 Rozlíšiť priraďovacie a 
podraďovacie spojky 

 Určiť zlučovacie, 
stupňovacie, vylučovacie, 
odporovacie  

a neplnovýznamové slovesá 

 Poznal vetnočlenskú 
platnosť 

 Rozlíšil priraďovacie a 
podraďovacie spojky 

 Určil zlučovacie, 
stupňovacie, vylučovacie, 
odporovacie  

3.  Syntax 
 

14  Žiak má: Žiak má:   

Modalita vety 
Hlavné vetné členy, vetný 
základ 
Vedľajšie vetné členy 
Sklady, vzťahy 
Jednoduchá veta, súvetie 
Priraďovacie súvetia 
Podraďovacie súvetia 
Upevňovanie učiva 
Polovetná syntax 
Expresívne syntaktické 
konštrukcie  
Slovosled 
Konektory 
Nadvetná syntax 
Test  

 Cudzí jazyk  Rozlíšiť vety podľa 
modality, 

 Určovať vetné členy 
a vetný základ,  

 Opísať vetné sklady a ich 
štylistické využitie, 

 Charakterizovať druhy 
súvetí utvoriť 
z priraďovacieho súvetia  

 Zdôvodniť použitie 
expresívnych 
syntaktických konštrukcií 
v jazykovom prejave, 

 Charakterizovať 
horizontálne a vertikálne 
členenie textu 

 Rozlíšil vety podľa modality, 

 Určil vetné členy a vetný 
základ,  

 Opísal vetné sklady a ich 
štylistické využitie, 

 Charakterizoval druhy súvetí 
utvoriť z priraďovacieho 
súvetia  

 Zdôvodnil použitie 
expresívnych syntaktických 
konštrukcií v jazykovom 
prejave, 

 Charakterizoval horizontálne 
a vertikálne členenie textu 

Písomné 
skúšanie  
Ústne 
individuálne 
skúšanie 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 

Písomná 
odpoveď 
Ústna odpoveď´ 
 
 

4. Sloh  - opisný slohový 
postup 

12  Žiak má: Žiak:   
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Opisný slohový postup 
Kompozícia, jazyk  opisu 
Druhy opisu 
Opis pracovného postupu 
Umelecký opis 
Práca s textom 
Charakteristika priama a 
nepriama 
Rozbor textov 
Štylizačné a štylistické 
cvičenia 
Kontrolná slohová práca 
Kontrolná slohová práca 
Oprava kontrolnej slohovej 
práce 

 Odborné predmety 
Etická výchova 
Komunikačné 
spôsobilosti 
a empatia 
Ročník: prvý 

 Charakterizovať opisný 
slohový postup 

 Vytvoriť osnovu opisu 

 Vyhľadať informácie na 
internete, pracovať 
s interaktívnou tabuľou 

 Určiť druh opisu v ukážke, 
vytvoriť statický 
a dynamický opis 

 Rozlíšiť vonkajšiu 
a vnútornú, objektívnu, 
subjektívnu a priamu, 
nepriamu charakteristiku, 

 Charakterizovať 
karikatúru 

 Napísať umelecký opis  
na základe osvojených 
jazykových prostriedkov, 
grafických, pravopisných 
 gramatických pravidiel  

 Charakterizoval opisný 
slohový postup 

 Vytvoril osnovu opisu 

 Vyhľadal informácie na 
internete, pracoval 
s interaktívnou tabuľou 

 Určil druh opisu v ukážke, 
vytvoriť statický a dynamický 
opis 

 Rozlíšil vonkajšiu 
a vnútornú, objektívnu, 
subjektívnu a priamu, 
nepriamu charakteristiku, 

 Charakterizoval karikatúru 

 Napísal umelecký opis  na 
základe osvojených 
jazykových prostriedkov, 
grafických, pravopisných 
 gramatických pravidiel  

Písomné 
skúšanie  
Ústne 
individuálne 
skúšanie 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 

Písomná 
odpoveď 
Ústna odpoveď´ 
Slohová práca 
 
 

5. Lyrická poézia 
 

10  Žiak má: Žiak má:   

Znaky lyriky 
Lyrické žánre 
Formálny, estetický 
a myšlienkový rozbor 
i básne 
Autorská štylizácia reality 
F.Petrarca, epiteton 
Čítanie a interpretácia 
poézie 
Krasko, symbol 
Čítanie a interpretácia 
poézie 
Čítanie a interpretácia 
poézie 
Systematizácia učiva 

 Etická výchova 
Komunikačné 
spôsobilosti 
a empatia 
Ročník: prvý 

 Rozumieť pojmu lyrika 

 Poznať lyrické žánre- óda, 
elégia, modlitba 

 Verbalizovať čitateľský 
zážitok 

 Chápať obsah básne ako 
autorskú štylizáciu reality 

 Vysvetliť pochopenie 
lyrického obsahu básne, 
argumentovať citovaním 

 Uviesť základné údaje 
o F.Petrarcovi. I.Kraskovi 

 Urobiť formálny, estetický 
a myšlienkový rozbor ich 
básne 

 Definovať sonet, epiteton, 
symbol, poznať vnútornú 
kompozíciu sonetu 

 Rozumel pojmu lyrika 

 Poznal lyrické žánre- óda, 
elégia, modlitba 

 Verbalizoval čitateľský 
zážitok 

 Chápal obsah básne ako 
autorskú štylizáciu reality 

 Vysvetlil pochopenie 
lyrického obsahu básne, 
argumentoval citovaním 

 Uviedoll základné údaje 
o F.Petrarcovi.,  I.Kraskovi 

 Urobil formálny, estetický 
a myšlienkový rozbor ich 
básne 

 Definoval sonet, epiteton, 
symbol, poznal vnútornú 
kompozíciu sonetu 

Písomné 
skúšanie  
Ústne 
individuálne 
skúšanie 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 

Ústna odpoveď 
Prezentácia 
referátu 
Písomná 
odpoveď 
 

6. Dramatická literatúra – 
všeobecné otázky, 
komédia 

19  Žiak má: Žiak má:   

Dráma, literárny druh 
Vznik drámy 

 
 

Etická výchova 
Riešenie záťažových 

 Rozumieť pojmu dráma  Rozumel pojmu dráma Písomné 
skúšanie  

Ústna odpoveď 
Prezentácia 
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Antická tragédia a komédia 
Dramatické žánre 
Divadelná hra 
Prezentácia 
referátov/projektov 
Shakespeare, Hamlet 
Čítanie s porozumením 
a interpretácia 
Moliére, Lakomec 
Čítanie s porozumením 
a interpretácia 
Prezentácia 
referátov/projektov 
Tajovský, Statky – zmätky 
Čítanie s porozumením 
a interpretácia 
Komédia, fraška 
Palárik, Zmierenie 
Dramatizácia próz 
Čítanie s porozumením 
a interpretácia 
Systematizácia učiva 
Test 

 
 
 
 

Situácií 
Ročník: prvý 
Dejepis 
Starovek  
Ročník: prvý 
 

 Poznať vonkajšiu 
a vnútornú kompozíciu 
divadelnej hry 

 Porovnať kompozíciu 
drámy, lyriky a epiky 

 Charakterizovať herca, 
režiséra, dramaturga, 
inscenačné formy 

 Rozlíšiť herca a 
rozprávača 

 Definovať komédiu, 
tragédiu, činohru, frašku 

 Interpretovať text a obhájiť 
svoj názor 

 Poznať  charakterový typ 
postavy 

 Transformovať dramatický 
text na prozaický 

 Uviesť základné údaje 
o Shakespearovi, 
Moliérovi , Palárikovi 
a Tajovskom 

 Poznať divadelné hry-
Hamlet, Statky – zmätky, 
Lakomec, Zmierenie... 

 Rozlíšiť humor, satiru, 
iróniu, hyperbolu 

 Definovať charakterový 
typ postavy 

 Poznal vonkajšiu a vnútornú 
kompozíciu divadelnej hry 

 Porovnal kompozíciu drámy, 
lyriky a epiky 

 Charakterizoval herca, 
režiséra, dramaturga, 
inscenačné formy 

 Rozlíšil herca a rozprávača 

 Definoval komédiu, tragédiu, 
činohru, frašku 

 lnterpretoval text a obhájil 
svoj názor 

 Poznal  charakterový typ 
postavy 

 Transformoval dramatický 
text na prozaický 

 Uviedol základné údaje 
o Shakespearovi, Moliérovi , 
Palárikovi a Tajovskom 

 Poznal divadelné hry-
Hamlet, Statky – zmätky, 
Lakomec, Zmierenie... 

 Rozlíšil humor, satiru, iróniu, 
hyperbolu 

 Definoval charakterový typ 
postavy 

 

Ústne 
individuálne 
skúšanie 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 

referátu 
Písomná 
odpoveď 
 

7. Sloh – rozprávací 
slohový postup  

9  Žiak má: Žiak má:   
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Rozprávací slohový postup 
Druhy rozprávania, 
kompozičné princípy 
Kompozícia umeleckého 
rozprávania, priama reč 
Diktát 
Systematizácie učiva 
Štylistické a štylizačné 
cvičenia 
Kontrolná slohová práca 
Kontrolná slohová práca 
Oprava kontrolnej slohovej 
práce 

 Dejepis 
Starovek  
Ročník: prvý 
 

 Charakterizovať 
rozprávací slohový postup 
a jeho uplatnenie 
v umeleckej literatúre 

 Rozlíšiť jednoduché 
rozprávanie  a komplexné 
rozprávanie, kompozičné 
princípy, 

 Poznať etapy dejovej línie 
umeleckého rozprávania 

 Použiť priamu reči (on – 
forma, ja – forma) – ústne  

 a písomne   

 Transformovať priamu reč 
na nepriamu 

 Napísať komplexné 
rozprávanie na základe 
osvojených jazykových 
prostriedkov, grafických, 
pravopisných 
gramatických pravidiel  

 Charakterizova rozprávací 
slohový postup a jeho 
uplatnenie v umeleckej 
literatúre 

 Rozlíšil jednoduché 
rozprávanie  a komplexné 
rozprávanie, kompozičné 
princípy, 

 Poznal etapy dejovej línie 
umeleckého rozprávania 

 Použil priamu reči (on – 
forma, ja – forma) – ústne  

 a písomne   

 Transformoval priamu reč na 
nepriamu 

 Napísa komplexné 
rozprávanie na základe 
osvojených jazykových 
prostriedkov, grafických, 
pravopisných  gramatických 
pravidiel  

Písomné 
skúšanie  
Ústne 
individuálne 
skúšanie 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 

Písomná 
odpoveď 
Ústna odpoveď´ 
Slohová práca 
 

8. Sloh – publicistický 
štýl 

6  Žiak má: Žiak má:   

Obsah, funkcia, formy 
a znaky publicistiky 
Publicistický štýl, nadpis 
Publicistické žánre 
Slohové postupy 
v publicistických textoch 
Analýza textov 
Štylistické a štylizačné 
cvičenia 

 
 

Cudzí jazyk 
Občianska náuka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 

 Charakterizovať 
publicistický štýl 

 Opísať súvislosť 
publicistického štýlu 
s umeleckým a odborným 

 Vymenovať  
a charakterizovať žánre 

 Určiť slohový postup a 
jazykové prostriedky 
v ukážkach 

 Napísať správu, oznam, 
cielený 
rozhovor(interview) 

 Charakterizoval publicistický 
štýl 

 Opísal súvislosť 
publicistického štýlu 
s umeleckým a odborným 

 Vymenoval a charakterizoval 
žánre 

 Urči slohový postup a 
jazykové prostriedky 
v ukážkach 

 Napísal správu, oznam, 
cielený rozhovor(interview) 

Písomné 
skúšanie  
Ústne 
individuálne 
skúšanie 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 

Písomná 
odpoveď 
Ústna odpoveď´ 

9. Lyrická a epická poézia 
– časomiera 

11  Žiak má: Žiak má:   
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Poézia - rytmicky viazaná 
reč,rytmus 
Sylabický prozodický 
systém, opakovanie 
Časomiera 
Prezentácia 
referátov/projektov 
Kollár, Predspev 
Čítanie s porozumením 
a interpretácia 
Epos 
Hollý, Svatopluk 
Čítanie s porozumením 
a interpretácia 
Test  

 Dejepis 
Starovek  
Ročník: prvý 
Dejepis 
Novovek 
Ročník: druhý 
Etická výchova 
Etické hodnoty 
a zásady 
Ročník: druhý 

 Rozumieť pojmu epika 

 Charakterizovať časomieru, 
sylabický verša a ich 
uplatnenie  

 Definovať epos, elégiu  

 Previesť básnický text do 
prozaického 

 Poznať základné fakty 
o Kollárovi a Hollom 

 Urobiť formálny, estetický 
a myšlienkový rozbor  básne 

 Určiť slohový postup v básni 

 Vyhľadať informácie na 
internete 
 

 Rozumel pojmu epika 

 Charakterizoval časomieru, 
sylabický verša a ich uplatnenie  

 Definoval epos, elégiu  

 Pretvoril básnický text na 
prozaický 

 Poznal základné fakty o Kollárovi 
a Hollom 

 Urobil formálny, estetický 
a myšlienkový rozbor  básne 

 Určil slohový postup v básni 

 Vyhľadal informácie na internete 
 

Písomné 
skúšanie  
Ústne 
individuálne 
skúšanie 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 

Ústna odpoveď 
Prezentácia 
referátu 
Písomná 
odpoveď 
 

10. Lyrická poézia – 
druhy lyriky 

11  Žiak má: Žiak má:   

Druhy lyriky 
Prezentácia 
referátov/projektov 
Ľúbostná lyrika, Sládkovič - 
Marína 
Čítanie s porozumením 
a interpretácia 
Spoločenská lyrika, 
Vajanský 
Čítanie s porozumením 
a interpretácia 
Básnický protiklad 
Typy rýmov 
Test  

 Odborné predmety 
Etická výchova 
Etické hodnoty 
a zásady 
Ročník: druhý 

 Pozná druhy lyriky, 
zatriediť básne 

 Verbalizovať čitateľský 
zážitok 

 Urobiť formálny, estetický 
a myšlienkový rozbor  
básne 

 Určiť slohový postup v 
básni 

 Vyhľadať informácie na 
internete 

 Definovať protiklad, 
inverziu, prerývaný rým 

 Poznať základné fakty 
o Sládkovičovi a 
Hviezdoslavovi 

 Určil v básňach druh lyriky 

 Verbalizoval čitateľský 
zážitok 

 Urobil formálny, estetický 
a myšlienkový rozbor  básne 

 Určil slohový postup v básni 

 Vyhľadal informácie na 
internete 

 Definoval protiklad, inverziu, 
prerývaný rým 

 Poznal základné fakty 
o Sládkovičovi a 
Hviezdoslavovi 
 

Písomné 
skúšanie  
Ústne 
individuálne 
skúšanie 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 

Ústna odpoveď 
Prezentácia 
referátu 
Písomná 
odpoveď 
 

11. Krátka epická próza 11  Žiak má: Žiak má:   



Školský vzdelávací program                                             Drevár a nábytkár 

Spojená škola, Československej armády 24, Martin  3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 

 58 

Hlavné epické žánre 
Novela  
Prezentácia  
referátov/projektov 
Rolland, Peter a Lucia 
Čítanie s porozumením 
a interpretácia 
Práca s textom 
J.Jesenský 
Čítanie s porozumením 
a interpretácia 
Epická próza a poézia, 
opakovanie 
Test  
Hodnotenie a klasifikácia 
 

 

 Dejepis 
Novovek 
Ročník: druhý 
Etická výchova 
Ľudská dôstojnosť ako 
Hodnota 
Ročník: prvý 
 
 
 

 Vysvetliť odlišnosti medzi 
románom, novelou 
a poviedkou 

 Rozumieť pojmu próza 

 Rozlíšiť pásmo 
rozprávača a postáv, 
vonkajšiu a vnútornú 
kompozíciu diela 

 Rozlíšiť vševediaceho, 
nespoľahlivého a 
priameho  rozprávača    

 Rozlíšiť monológ, 
vnútorný monológ, dialóg, 
repliku, rovinu deja a 
významu 

 Interpretovať text, vlastný 
názor podporiť 
argumentom 

 Rozlíšiť indukciu 
a dedukciu 

 Pretvoriť pásmo postáv na 
pásmo rozprávača 
a priame rozprávanie na 
nepriame 

 Vysvetlil odlišnosti medzi 
románom, novelou 
a poviedkou 

 Rozumel pojmu próza 

 Rozlíšil pásmo rozprávača 
a postáv, vonkajšiu 
a vnútornú kompozíciu diela 

 Rozlíšil vševediaceho, 
nespoľahlivého a priameho  
rozprávača    

 Rozlíšil monológ, vnútorný 
monológ, dialóg, repliku, 
rovinu deja a významu 

 Interpretoval text, vlastný 
názor podporiť argumentom 

 Rozlíšil indukciu a dedukciu 

 Pretvoril pásmo postáv na 
pásmo rozprávača a priame 
rozprávanie na nepriame 

Písomné 
skúšanie  
Ústne 
individuálne 
skúšanie 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 

Ústna odpoveď 
Prezentácia 
referátu 
Písomná 
odpoveď 
 

Odborná exkurzia 2 Národný cintorín,  MS Martin    

Divadelné predstavenie 2 SKD Martin    
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8.1.3 ROČNÍK : TRETÍ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

1. Zvuková rovina a 
pravopis 

12  Žiak má: Žiak:   

Úvodná hodina 
Hláska, fonéma, systém 
hlások 
Slabika, prízvuk 
Intonačné prostriedky 
Výslovnostné  štýly 
Štylistické využitie zvukovej 
stránky slov 
Grafická stránka jazyka 
Funkcie  čiarky 
Diktát 
Pravopisné princípy 
Upevňovanie pravopisnej 
správnosti 
Test 
 
 

 Cudzí jazyk 
 Zdôvodniť výslovnosť 

spoluhláskových skupín, 
opísať systém slovenských 
hlások 

 Definovať termíny ortografia 
ortoepia 

 Charakterizovať  
výslovnostné štýly, zdôvodniť 
 pravopis niektorých cudzích 
slov  

 Opísať fonetický 
a etymologický pravopisný 
princíp 

 Charakterizovať fonému 
a hlásku, opísať systém 
sĺovenských  hlások 

 Charakterizovať melódiu, 
dôraz, prízvuk, 

 charakterizovať rým, 
zvukomaľbu, ľubozvučnosť,  
paronomáziu,  aliteráciu 

 Pracovať s interaktívnou 
tabuľou 

 Dodržiavať správne 
frázovanie reči a moduláciu 
hlasu  

 Zdôvodnil výslovnosť 
spoluhláskových skupín, 
opísal systém slovenských 
hlások 

 Definoval termíny ortografia 
ortoepia 

 Charakterizoval  
výslovnostné štýly, zdôvodnil 
 pravopis niektorých cudzích 
slov  

 Opísal fonetický 
a etymologický pravopisný 
princíp 

 Charakterizoval fonému 
a hlásku, opísal systém 
sĺovenských  hlások 

 Charakterizoval melódiu, 
dôraz, prízvuk 

 Charakterizoval rým, 
zvukomaľbu, ľubozvučnosť,  
paronomáziu, aliteráciu 

 Pracoval s interaktívnou 
tabuľou 

 Dodržal správne frázovanie 
reči a moduláciu hlasu  

Ústne frontálne 
skúšanie 
ústne 
Individuálne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

 Ústna odpoveď 
Písomná 
odpoveď 

2.Lexikálna rovina jazyka 
10  

Žiak má: Žiak:  
 

Slovná zásoba, slovníky 
Členenie  slovnej zásoby 
Jednoslovné a viacslovné 
pomenovania 
Slovotvorné postupy 
Diktát 
Práca s textom 

 
Dejepis 
Starovek 
1.ročník 

 Vyhľadať informácie na 
internete 

 Poznať dynamiku slovnej 
zásoby, neutrálne a štylisticky 
príznakové slová 

 Rozlíšiť jednotlivé nárečie 
sociálne a teritoriálne 

 Vyhľadal informácie na 
internete 

 Poznal dynamiku slovnej 
zásoby, neutrálne 
a štylisticky príznakové slová, 

 Rozlíšil jednotlivé nárečie 
sociálne a teritoriálne 

Ústne frontálne 
skúšanie 
ústne 
Individuálne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

 Ústna odpoveď 
Písomná 
odpoveď 
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Lexikálna analýza textu 
Lexikálna analýza textu 
Lexikálna analýza textu 
Test 

 Vyhľadať  termíny, básnické 
slová, preštylizovať 
subštandardný text na 
štandardný a spisovný  text   

 Vyhľadal  termíny, básnické 
slová, preštylizovať 
subštandardný text na 
štandardný a spisovný  text   

3.Krátka epická próza – 
nespoľahlivý rozprávač 

9  
Žiak má: Žiak:   

Epika 
Rozprávanie v umeleckom 
štýle 
Prezentovanie projektu 
J.G.Tajovský: Apoliena 
Čítanie s porozumením 
a interpretácia 
B.Kapolka, Možno ho ešte 
stretnem 
Čítanie s porozumením 
a interpretácia 
Nespoľahlivý rozprávač 
Test  

 Dejepis  
 Opísať autorskú koncepciu 

postáv v jednotlivých 
ukážkach 

 Porovnať kompozíciu 
poviedky a novely 

 Verbalizovať čitateľský 
zážitok 

 Charakterizovať epiku 
a umelecké rozprávanie 

 Definovať nespoľahlivého 
rozprávača 

 Vytvoriť a predstaviť 
prezentáciu 

 Opísal autorskú koncepciu 
postáv v jednotlivých 
ukážkach 

 Porovnal kompozíciu 
poviedky a novely 

 Verbalizoval čitateľský 
zážitok 

 Charakterizoval epiku 
a umelecké rozprávanie 

 Definoval nespoľahlivého 
rozprávača 

 Vytvoril a predstavil 
prezentáciu 

Ústne frontálne 
skúšanie 
Ústne 
individuálne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústna odpoveď 
Písomná 
odpoveď 
Prezentácia 
projektu 

4.Veľká epická próza – 
druhy románu 

13  
Žiak má: Žiak:   

Sociálny román, Dom 
v stráni 
M.Urban, Živý bič 
M.Urban, Živý bič 
E.M. Remarque, Na 
západe nič nové 
Čítanie s porozumením 
a interpretácia 
J. C. Hronský, Jozef Mak 
Psychologický román 
M.Figuli,Tri gaštanové kone 
Estetický a myšlienkový 
rozbor textu 
J. D. Salinger 
Čítanie s porozumením 
a interpretácia 
Realita a autorská 
štylizácia 
Didaktický test 

 
Občianska náuka 
Dejepis 

 Rozlíšiť sociálny 
a psychologický román 

 Charakterizovať 
expresionizmus Interpretovať 
dielo 

 Urobiť formálny, estetický 
a myšlienkový rozbor diela 

 Charakterizovať alegóriu 

 Opísať sociálny typ literárnej 
postavy 

 Vysvetliť pojem autorská 
štylizácia 

 Zaradiť autora do historického 
kontextu 

 Vyvodiť z ukážok znaky 
naturizmu 

 

 Rozlíšil sociálny 
a psychologický román 

 Charakterizoval 
expresionizmus Interpretoval 
dielo 

 Urobil formálny, estetický 
a myšlienkový rozbor diela 

 Charakterizoval alegóriu 

 Opísal sociálny typ literárnej 
postavy 

 Vysvetlil pojem autorská 
štylizácia 

 Zaradil autora do 
historického kontextu 

 Vyvodil z ukážok znaky 
naturizmu 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 
Ústne 
individuálne 
skúšanie 
 

Ústna odpoveď 
 

5.Náučný štýl 

 
21  

Žiak má: Žiak:   

Projekt 
Príprava 
Realizácia 

 Odborné predmety 
 Poznať fázy tvorenia prejavu 

a pri tvorbe vlastného prejavu 
podľa nich postupovať 

 Postupoval podľa fáz 
tvorenia 
prejavu 

Ústne frontálne 
skúšanie 
ústne  

 Ústna odpoveď 
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Prezentácia 
Náučný štýl 
Žánre v náučnom štýle 
Kompozícia textov NŠ 
Vedecké a odborné práce 
v školskom prostredí 
Kompozícia ŠOP 
Výkladový slohový postup 
Postupy logického 
myslenia vo  
Postupy logického 
myslenia 
Vyjadrenie kauzality 
Opis v náučnom štýle 
Referát administratívny, 
odborný, školský 
Výklad 
Fázy tvorenia prejavu 
Rozbor textov 
 KSP - výklad 
KSP 
Oprava KSP 

 Využívať mimojazykové 
prostriedky pri prejave 

 Zoštylizovať náučný prejav 
agitačný prejav 

 Prezentovať vlastný prejav 

 Vystúpiť s diskusným 
príspevkom 

 Definovať pojmy slohový 
útvar a žáner 

 Interpretovať text 

 Vyhľadať potrebné informácie 
na internete 

 Napísať výklad na základe 
osvojených jazykových 
prostriedkov, grafických, 
pravopisných gramatických 
pravidiel 

 

 Využíval mimojazykové 
prostriedky 

 Zoštylizoval náučný, agitačný 
prejav 

 Prezentoval vlastný prejav 

 Vystúpil s diskusným 
príspevkom 

 Definoval pojmy slohový 
útvar a žáner 

 Dokázal interpretovať text 
a svoju interpretáciu 
zdôvodnil 

 Vyhľadal potrebné informácie 
na internete 

 Napísal výklad na základe 
osvojených jazykových 
prostriedkov, grafických, 
pravopisných gramatických 
pravidiel 

 

6.Lyrická poézia – voľný 
verš 

12  
Žiak má: Žiak:   

Lyrika 
Prozodické systémy 
J.A.Rimbaud 
E.B. Lukáč, Polnočná 
pieseň 
J. Smrek 
Čítanie s porozumením a 
interpretácia 
R.Fábry 
Čítanie s porozumením a 
interpretácia 
R. Dilong 
Čítanie s porozumením a 
interpretácia 
Impresionizmus a 
senzualizmus 
Test 

 
Občianska náuka  Charakterizovať voľný verš, 

duchovnú a náboženskú 
lyriku 

 Vyjadriť názor, do akej miery 
môže básnik ovplyvniť naše 
pochopenie samých seba 

 Vedieť prostredníctvom 
analýzy básní vysvetliť 
princípy vitalizmu, 
nadrealizmu, čistej poézie, 
impresionizmu a senzualizmu 

 Nájsť a vysvetliť básnické 
figúry a trópy 

 Interpretovať báseň, 
argumentovať citátmi 
 

 Charakterizoval  voľný verš, 
duchovnú a náboženskú 
lyriku Vyjadril názor, do akej 
miery môže básnik ovplyvniť 
naše pochopenie samých 
seba 

 Vedel prostredníctvom 
analýzy básní vysvetliť 
princípy vitalizmu, 
nadrealizmu, čistej poézie, 
impresionizmu a senzualizmu 

 Našiel a vysvetlil básnické 
figúry a trópy 

 Interpretoval  báseň, 
argumentoval citátmi 
 

Ústne frontálne 
skúšanie 
Ústne 
individuálne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústna odpoveď 
Písomná 
odpoveď 

7.Syntaktická rovina 
jazyka 

12  
Žiak má: Žiak:  

 

Opakovanie 
Vetné členy, sklady 
Vetosled, slovosled 

 
  Určiť vetu podľa modálnosti, 

členitosti, zloženia 
 Určil vetu podľa modálnosti, 

členitosti, zloženia 

Ústne frontálne 
skúšanie 
Ústne 

Ústna odpoveď 
Písomná 
odpoveď 
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Druhy viet 
Polovetné konštrukcie 
Expresívne syntaktické 
konštrukcie 
Diktát 
Súdržnosť textu 
Konektory 
Syntaktická analýza textu 
Syntaktická analýza textu 
Didaktický test  

 Vyhľadať vetné členy, priamy 
a nepriamy predmet, doplnok 

 Analyzovať vertikálne 
a horizontálne členenie textu 

 Určiť jadro a východisko 
výpovede 

 Vymenovať prvky kohéznosti 
textu 

 Vyhľadať expresívne  
syntaktické konštrukcie 

 

 Vyhľadal vetné členy, priamy 
a nepriamy predmet, doplnok 

 Analyzoval vertikálne 
a horizontálne členenie textu 

 Určil jadro a východisko 
výpovede 

 Vymenoval prvky kohéznosti 
textu 

 Vyhľadal expresívne  
syntaktické konštrukcie 

 

individuálne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

8.Veľká epická próza- 
reťazový kompozičný 
postup 

4  Žiak má: Žiak:   

Kompozičné postupy 
rozprávania 
Typy literárnej postavy, 
idealizovaný typ 
D. Chrobák, Drak sa vracia 
Čítanie s porozumením 
a interpretácia 
 

 Občianska náuka 
Prosociálne hodnoty 
a vzory 
Ročník: prvý 

 Definovať  jednotlivé 
kompozičné postupy 
rozprávania 

 Charakterizovať typy 
literárnych postáv 

 Vyvodiť znaky naturizmu z 
ukážok 

 Urobiť formálny, estetický 
a myšlienkový rozbor diela 

 Definoval  jednotlivé 
kompozičné postupy 
rozprávania 

 Charakterizoval typy 
literárnych postáv 

 Vyvodil znaky naturizmu z 
ukážok 

 Urobil formálny, estetický 
a myšlienkový rozbor diela 

Ústne frontálne 
skúšanie 
Ústne 
individuálne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústna odpoveď 
Písomná 
odpoveď 
Prezentácia 
projektov 

9.Výkladový slohový 
postup - úvaha  

10  
Žiak má: Žiak:   

Úvaha a výklad  
Úvaha v umeleckom štýle 
Úvaha v publicistickom 
štýle 
Esej 
Školská úvaha 
Kompozícia školskej úvahy 
Rozbor textu 
KSP 
KSP 
Oprava KSP  

      
 

Občianska náuka 
Prosociálne hodnoty 
a vzory 
Ročník: prvý 

 Porovnať výklad a úvahu 

 Vyhľadať znaky úvahy 
v umeleckom a publicistickom 
texte, 

 Vytvoriť osnovu úvahy    

 Napísať úvahu na základe 
osvojených jazykových 
prostriedkov, grafických, 
pravopisných a gramatických 
pravidiel 

 Porovnal výklad a úvahu 

 Vyhľadal znaky úvahy 
v umeleckom 
a publicistickom texte, 

 Vytvoril osnovu úvahy    

 Napísal úvahu na základe 
osvojených jazykových 
prostriedkov, grafických, 
pravopisných a gramatických 
pravidiel 

Ústne frontálne 
skúšanie 
Ústne 
individuálne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústna odpoveď 
Písomná 
odpoveď 

10.Netradičná epická 
próza- prúd vedomia 

6  
Žiak má: Žiak:   

F.Kafka,Premena 
Čítanie s porozumením 
a interpretácia 
Interpretácia vecného 
a umeleckého textu 
D.Dušek: Kufor na sny 
Čítanie s porozumením 

  
 Definovať prúd vedomia 

a ostatné kompozičné 
postupy rozprávania 

 Vyjadriť vlastný názor a 
správne argumentovať 
citovaním a parafrázovaním  

 Zaradiť autorov na základe 

 Definoval prúd vedomia 
a ostatné kompozičné 
postupy rozprávania 

 Vyjadril vlastný názor a 
správne argumentovať 
citovaním a parafrázovaním  

 Zaradil autorov na základe 
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a interpretácia 
Test 

diela do spoločenského 
kontextu 

 Diskutovať o svojom názore 
so spolužiakmi 

 

diela do spoločenského 
kontextu 

 Diskutoval o svojom názore 
so spolužiakmi 
 

11. Publicistický štýl 
 

6  
Žiak má: Žiak:   

Publicistický štýl 
Hybridizácia štýlov 
a slohových postupov 
Spravodajské a analytické 
žánre PŠ 
Beletristické žánre 
Rozbor textu 
 

  
 Charakterizovať publicistický 

štýl 

 Opísať súvislosť 
publicistického štýlu 
s umeleckým a odborným 

 Opísať horizontálne a  
vertikálne členenie 
publicistického textu 

 Vymenovať spravodajské 
žánre 

 Posúdiť pojmy bohatstvo a 
chudoba ako výsledok 
schopností 
jednotlivca/skupiny 

 Porovnať spravodajské, 
analytické a beletristické 
žánre, 

 Charakterizovať  kritiku, 
paródiu 

 

 Charakterizoval publicistický 
štýl 

 Opísal súvislosť 
publicistického štýlu 
s umeleckým a odborným 

 Opísal horizontálne a  
vertikálne členenie 
publicistického textu 

 Vymenoval spravodajské 
žánre 

 Posúdil pojmy bohatstvo a 
chudoba ako výsledok 
schopností 
jednotlivca/skupiny 

 Porovnal spravodajské, 
analytické a beletristické 
žánre 

 Charakterizoval  kritiku, 
paródiu 

Ústne frontálne 
skúšanie 
Ústne 
individuálne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústna odpoveď 
Písomná 
odpoveď 

12.Dramatická literatúra -
tragická dráma 

7  
Žiak má: Žiak:   

Dráma 
Tragédia 
Sofokles, Antigona 
Sofokles, Antigona 
I. Bukovčan, Kým kohút 
nezaspieva 
I. Bukovčan, Kým kohút 
nezaspieva 
Systematizácia učiva 

 
Dejepis   Poznať tradičnú kompozíciu 

drámy 

 Interpretovať dramatický 
konflikt v diele  

 Opísať kompozíciu tragédie 

 Interpretovať dramatický 
konflikt v diele 

 Analyzovať dielo s ohľadom 
na autorský zámer  

 Poznal tradičnú kompozíciu 
drámy 

 Interpretoval dramatický 
konflikt v diele  

 Opísal kompozíciu tragédie 

 Interpretoval dramatický 
konflikt v diele 

 Analyzoval dielo s ohľadom 
na autorský zámer  

Ústne frontálne 
skúšanie 
Ústne 
individuálne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústna odpoveď 
Písomná 
odpoveď 

13.Lyrická poézia – čistá 
lyrika 

10  
Žiak má: Žiak:   

Čistá lyrika 
Zvukomaľba 

 Etická výchova 
 Verbalizovať čitateľský 

zážitok, hodnotiť, obhájiť 
 Verbalizoval čitateľský 

zážitok, hodnotil, obhájil 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď 
Písomná 
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I.Krasko  
Prerývaný rým 
P. Verlaine 
R. Dilong 
M. Válek 
M.Rúfus 
D.Hevier 
Test 
 

vlastný názor, argumentovať 

 Prečítať výrazne a jazykovo 
správne známy text, chápať 
zmysel frázovania vo voľnom 
verši 

  Urobiť formálny, estetický 
a myšlienkový rozbor  básne 

 Charakterizovať jednotlivé 
formy textov 

 Správne aplikovať literárne 
pojmy 
 

vlastný názor, argumentoval 

 Prečítal výrazne a jazykovo 
správne známy text, chápal 
zmysel frázovania vo voľnom 
verši 

 V  známom texte určil 
niektoré básnické trópy 
a figúry, s ohľadom na ne 
rozpoznal náladu básne  

 Charakterizoval jednotlivé 
formy textov 

 Správne aplikoval literárne 
pojmy 
 

Ústne 
individuálne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

odpoveď 
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8.1.4 ROČNÍK : ŠTVRTÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 4 hodiny týždenne, spolu 120 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

1. Komunikácia 
 

11  Žiak má: Žiak:   

Druhy komunikácie 
Komunikačný reťazec a situácia 
štýlotvorné činitele 
Funkcia jazykového prejavu, 
FJŠ 
Slohový postup, útvar, žáner 
Spoločenské zásady jazykovej 
komunikácie, gestika, 
proxemika 
Devalvujúca, asertívna 
a efektívna komunikácia 
Agitácia, propagácia, 
propaganda 
Druhy otázok 
Fázy tvorenia prejavu 
Test 

 
 

Etická výchova 
Občianska náuka 

 Charakterizovať komunikáciu, 
komunikačný reťazec  

  Poznať princípy komunikácie 
a uplatňovať ich v praktických 
komunikačných situáciách, 
opísať objektívne 
a subjektívne štýlotvorné 
činitele 

 Charakterizovať FJŠ 
a slohové postupy 

 Rozlišovať jednotlivé druhy 
komunikácie, vyjadrovať 
zdôvodňovať a obhajovať 

svoje názory,   
 Rozlíšiť   prvky efektívnej 

a devalvujúcej komunikácie 
v jazykových prejavoch 

 Porovnať   agitáciu, 
propagáciu, propagandu 

 Poznať rôzne druhy otázok 

 Charakterizovať  fázy 
štýlotvorného procesu  

 Charakterizovať ústnu 
verejnú komunikáciu  

 Charakterizoval komunikáciu, 
komunikačný reťazec    

  Poznal princípy komunikácie 
a uplatnil ich v praktických 
komunikačných situáciách, 
opísal objektívne 
a subjektívne štýlotvorné 
činitele 

 Charakterizoval FJŠ a slohové 
postupy 

 Rozlíšil jednotlivé druhy 
komunikácie, vyjadril 
zdôvodnil a obhájil svoje 
názory    

 Rozlíšil   prvky efektívnej 
a devalvujúcej komunikácie 
v jazykových prejavoch, 

 Porovnal   agitáciu, 
propagáciu, propagandu, 

 Poznal rôzne druhy otázok 

 Charakterizoval  fázy 
štýlotvorného procesu  

 Charakterizoval ústnu verejnú 
komunikáciu  

Ústne frontálne 
skúšanie 
Ústne 
individuálne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústna odpoveď 
Písomná 
odpoveď 

2. Sloh – rečnícky štýl  10  Žiak má: 
Žiak: 

  

Rečnícky štýl, znaky 
Slohové postupy v rečníckom 
štýle 
Výrazové prostriedky 
rečníckeho štýlu 
Z histórie RŠ 
Žánre rečníckeho štýlu 
Didaktický test 
Príležitostný prejav 
Náučný a agitačný prejav 
Diskusný príspevok 
Interpretácia textu, spoločné 
a rozdielne znaky 

 Dejepis 

Občianska náuka 

 Poznať znaky, slohové 
postupy a výrazové 
prostriedky rečníckeho štýlu 

 Určiť žáner rečníckeho štýlu 
z ukážky, vyjadriť jeho 
funkciu 

 Interpretovať texty, rozlíšiť 
spoločné a rozdielne znaky 
rôznych textov 

 Napísať diskusný príspevok 
na základe osvojených 
jazykových prostriedkov, 
grafických, pravopisných 

 Poznal znaky, slohové 
postupy a výrazové 
prostriedky rečníckeho štýlu 

 Určil žáner rečníckeho štýlu 
z ukážky, vyjadril jeho funkciu 

 Interpretoval texty, rozlíšil 
spoločné a rozdielne znaky 
rôznych textov 

 Napísal diskusný príspevok na 
základe osvojených 
jazykových prostriedkov, 
grafických, pravopisných 
a gramatických pravidiel 

Ústne frontálne 
skúšanie 
Ústne 
individuálne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústna odpoveď 
Písomná 
odpoveď 
Slohová práca 
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Kontrolná slohová práca 
Kontrolná slohová práca 
Oprava KSP 

 

a gramatických pravidiel 
a prezentovať ho v súlade so 
zásadami ústnej komunikácie  

 

a prezentoval ho v súlade so 
zásadami ústnej komunikácie.   

 

3. Lyrická poézia – 
automatický text 

8  
Žiak má: Žiak:   

Lyrika 
Automatický text 
R.Fábry 
R. Dilong 
G.Apollinaire, Pásmo 
Čítanie s porozumením 
a interpretácia 
Š.Žáry 
Optická poézia 
 
 

 Dejepis 
 Charakterizovať lyriku 

 Vysvetliť pojmy automatický 
text  a optická poézia 

 Verbalizovať čitateľský 
zážitok, hodnotiť, obhájiť 
vlastný názor, argumentovať, 
citovať 

 Prečítať výrazne a jazykovo 
správne známy text, chápať 
zmysel frázovania vo voľnom 
verši, 

  Urobiť formálny, estetický 
a myšlienkový rozbor  básne 

 Aplikovať správne 
literárnovedné pojmy 

 Zaradiť autorov na základe 
diela do spoločenského  
kontextu 

 Diskutovať o svojom názore 
so spolužiakmi 

 Charakterizoval  lyriku 

 Vysvetlil pojmy automatický 
text  a optická poézia 

 Verbalizoval čitateľský zážitok, 
hodnotil, obhájil vlastný názor, 
argumentoval, citoval 

 Prečítal výrazne a jazykovo 
správne známy text, chápal 
zmysel frázovania vo voľnom 
verši 

 V  známom texte určil niektoré 
básnické trópy a figúry, 
s ohľadom na ne rozpoznal 
náladu básne  

 Aplikovať správne 
literárnovedné pojmy 

 Zaradil autorov na základe 
diela do spoločenského 
kontextu 

 Diskutoval o svojom názore so 
spolužiakmi 

Ústne frontálne 
skúšanie 
Ústne 
individuálne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústna odpoveď 
Písomná 
odpoveď 

4. Súčasná lyrická poézia  
 

8  
Žiak má: Žiak:   

M. Válek, Dotyky 
Čítanie s porozumením 
a interpretácia 
M. Rúfus 
Čítanie s porozumením 
a interpretácia 
J. Urban, pop-poézia 
Čítanie s porozumením 
a interpretácia 
D.Hevier 
Test 

 Dejepis 

Etická výchova 

 Verbalizovať čitateľský 
zážitok, hodnotiť, obhájiť 
vlastný názor, argumentovať 

 Urobiť formálny, estetický 
a myšlienkový rozbor  básne 

 Aplikovať správne 
literárnovedné pojmy 

 Zaradiť autorov na základe 
diela do spoločenského  
kontextu 

 Diskutovať o svojom názore 
so spolužiakmi  

 Verbalizoval čitateľský zážitok, 
hodnotiť, obhájiť vlastný 
názor, argumentovať 

 Urobil formálny, estetický 
a myšlienkový rozbor  básne 

 Aplikovať správne 
literárnovedné pojmy 

 Zaradil autorov na základe 
diela do spoločenského  
kontextu 

 Diskutoval o svojom názore so 
spolužiakmi 

Ústne frontálne 
skúšanie 
Ústne 
individuálne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústna odpoveď 
Písomná 
odpoveď 
Referát 

5. Jazyk a reč 
 

13  
Žiak má: Žiak:   

Funkcie jazyka 
Vznik jazyka, prirodzený 
a umelý jazyk 
Jazyk a písmo 
Indoeurópske  jazyky 
Slovanské jazyky 

 Dejepis  

Etická výchova  

 Poznať pojem národný jazyk 

 Uvedomovať si hodnotu 
národného jazyka 

 Poznať pojmy cieľový jazyk 
cudzí jazyk 

 Chápať význam úradného 

 Poznal pojem národného 
jazyka 

 Poznal pojmy cieľový jazyk 
a cudzí jazyk 

 Chápal význam úradného 
jazyky 

Ústne frontálne 
skúšanie 
Ústne 
individuálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď 
Písomná 
odpoveď 
Didaktický test 
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Rozdiely medzi  slovenčinou 
a češtinou 
Vznik a vývin slovenského 
jazyka 
Kodifikácie slovenského jazyka 
Jazyky národnostných menšín 
Národný jazyk  
Formy národného jazyka , 
Jazyková kultúra 
Didaktický test 

jazyka 

 Poznať históriu 
indoeurópskych jazykov 

 Opísať vývin spisovného 
jazyka 
Ovládal najdôležitejšie zmeny 
pravopisnej normy 

 Poznal históriu 
indoeurópskych jazykov 

 Opísal vývin spisovného 
jazyka 

 Ovládal najdôležitejšie zmeny 
pravopisnej normy 

Písomné 
skúšanie 

6. Lexikálna rovina jazyka 
 

4  
Žiak má: Žiak:   

Jazykové roviny 
Systém v slovnej zásobe 
Tvorenie slov, obohacovanie 
slovnej zásoby 
Jednoslovné a viacslovné 
pomenovania 
 

 Cudzí jazyk 

Odborné predmety 

 Charakterizovať jednotlivé 
jazykové roviny 

 Opísať systém slovnej 
zásoby 

 Vysvetliť spôsoby 
obohacovania slovnej zásoby  

 Rozlíšiť metaforu a 
metonymiu, personifikáciu, 
tvrdenia dokázať na 
príkladoch,        Porovnať 
združené pomenovania 
a frazeologizmy 

 Vysvetliť pojmy univerbizácia 
a multiverbizácia 

 Charakterizoval jednotlivé 
jazykové roviny 

 Opísal systém slovnej zásoby, 

 Vysvetlil spôsoby 
obohacovania slovnej zásoby 

 Rozlíšil metaforu 
a metonymiu, personifikáciu, 
tvrdenia dokázať na 
príkladoch,        Porovnal 
združené pomenovania 
a frazeologizmy 

 Vysvetlil pojmy univerbizácia 
a multiverbizácia 

Ústne frontálne 
skúšanie 
Ústne 
individuálne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústna odpoveď 
Písomná 
odpoveď 

7. Zvuková rovina jazyka  
 4  

Žiak má: Žiak: 
  

Fonéma – hláska, 
spodobovanie 
Ortografia, ortoepia 
Intonácia 
Ľúbozvučnosť a zvukomaľba 

 

 

 

 

Cdzí jazyk 
 Definovať fonému a hlásku 

 Vymenovať intonačné 
prostriedky 

 Poznať praktické využitie  
intonácie v reči 

 Nájsť v texte ľúbozvučnosť a 
zvukomaľbu 

 Definoval fonému a hlásku 

 Vymenovať intonačné 
prostriedky 

 Poznal praktické využitie  
intonácie v reči 

 Našiel v texte ľúbozvučnosť a 
zvukomaľbu 

Ústne frontálne 
skúšanie 
Ústne 
individuálne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústna odpoveď 
Písomná 
odpoveď 

8.Dramatická literatúra – 
absurdná dráma 

8  
Žiak má: Žiak:   

Absurdná dráma, S.Beckett 
Divadlá malých javiskových 
foriem 
S. Štepka: Jááánošík 
M.Lasica – J.Satinský,  Soirée, 
nonsens, gag, pointa, irónia 
Čítanie s porozumením 
a interpretácia 
Systematizácia učiva 
 

      
 

Občianska náuka 
Prosociálne hodnoty 
a vzory 
Ročník: prvý 

 Vyvodiť pojmy  slovná 
hračka, gag ,pointa, nonsens, 
absurdná dráma 

 Určiť funkciu jazykových 
prostriedkov vzhľadom na 
autorský zámer a estetické 
vyznenie diela, 

 Verbalizovať vlastný divácky 
zážitok 

 Rozumieť pojmu absurdná 
dráma 

 Poznať predstaviteľov 

 Vyvodil pojmy  slovná hračka, 
gag ,pointa, nonsens, 
absurdná dráma 

 Určil funkciu jazykových 
prostriedkov vzhľadom na 
autorský zámer a estetické 
vyznenie diela, 

 Verbalizoval vlastný divácky 
zážitok 

 Rozumel pojmu absurdná 
dráma 

 Poznať predstaviteľov 

Ústne frontálne 
skúšanie 
Ústne individuálne 
skúšanie 
Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 
Písomná odpoveď 
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absurdnej drámy 

 Interpretovať literárny text 

absurdnej drámy 

 Interpretoval literárny text 

9. Morfologická rovina 
 

4  
Žiak má: Žiak:   

Klasifikácia slovných druhov 
Plnovýznamové slovné druhy 
Slovesá 
Neplnovýznamové slovné druhy 
Štylistické využitie slovných 
druhov 

 

 

Cudzí jazyk  Určiť slovné druhy 
a gramatické kategórie 

 Poznať vzor kuli, gazdiná, 
zvratné zámená -základné 
a privlastňovacie, 
vymedzovacie a neurčité, 
skupinové číslovky 

 Určovať slovesný rod, čas -
historický prézent, činnostné 
a stavové, neplnovýznamové 
sponové modálne a fázové 
slovesá 

 Rozlíšiť priraďovacie 
a podraďovacie spojky 

 Určil slovné druhy 
a gramatické kategórie 

 Poznal vzor kuli, gazdiná, 
zvratné zámená -základné 
a privlastňovacie, 
vymedzovacie a neurčité, 
skupinové číslovky 

 Určil slovesný rod, čas -
historický prézent, činnostné 
a stavové, neplnovýznamové 
sponové modálne a fázové 
slovesá 

 Rozlíšil priraďovacie 
a podraďovacie spojky 

Ústne frontálne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústna odpoveď 
Písomná 
odpoveď 

10. Veľká epická próza – 
retrospektívny 
kompozičný postup 

8  
Žiak má: Žiak:   

Kompozičné postupy v próze 
Reťazový kompozičný postup 
L.Mňačko, Ako chutí moc 
Čítanie s porozumením 
a interpretácia 
G.Orwell:1984 
J.D.Salinger, Kto chytá v žite 
Čítanie s porozumením 
a interpretácia 
Test 

 Dejepis 

Etická výchova 

 Určiť funkciu jazykových 
prostriedkov vzhľadom na 
autorský zámer a estetické 
vyznenie diela, 

 Verbalizovať vlastný 
čitateľský zážitok 

 Rozlíšiť rovinu deja 
a významu 

 Zaradiť autorov na základe 
diela do spoločenského  
kontextu 

 V známom diele určiť 
autorský zámer a postoj 
autora k dramatickým 
udalostiam skutočnosti 

 Určil funkciu jazykových 
prostriedkov vzhľadom na 
autorský zámer a estetické 
vyznenie diela, 

 Verbalizoval vlastný čitateľský 
zážitok 

 Rozlíšil rovinu deja a významu 

 Zaradil autorov na základe 
diela do spoločenského  
kontextu 

 V známom diele určil autorský 
zámer a postoj autora 
k dramatickým udalostiam 
skutočnosti 

Ústne frontálne 
skúšanie 
Ústne 
individuálne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústna odpoveď 
Písomná 
odpoveď 
Prezentácia 

11. Všeobecné poznatky o 
literatúre 

5  Žiak má: Žiak:   

Vecná a umelecká literatúra 
Formy umeleckého diela 
Literatúra odvodená 
z umeleckej literatúry 
Hodnotové rozvrstvenie 
literatúry 
Nepísané texty 
 

 Dejepis  Orientovať sa v umeleckých 
textoch 

 Charakterizovať jednotlivé 
formy umeleckých diel 

 Vysvetliť funkcie umeleckého 
a vecného textu 

 Charakterizovať stratifikáciu 
literatúry  

 Orientoval sa v umeleckých 
textoch 

 Charakterizoval jednotlivé 
formy  

 Vysvetlil funkcie umeleckého 
a vecného textu 

 Charakterizoval stratifikáciu 
literatúry 

Ústne frontálne 
skúšanie 
 

Ústna odpoveď 
 
 
 

12. Postmoderna v epickej 
6  

Žiak má: Žiak:   
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próze 

Postmoderna 
U.Eco, Meno ruže 
P. Jaroš, Tisícročná včela 
Čítanie s porozumením 
a interpretácia 
Persifláž, palimpsest  
Satira, Mňačko: Súdruh 
Mumchhausen 

 
Dejepis 
Etická výchova 

 Reprodukovať poučenie 
o podstate 
postmodernistického diela, 
ktoré nezobrazuje skutočnosť 
priamočiaro 

 Vysvetliť v textoch satiru 

 Charakterizovať palimpsest a 
persifláž 

 Poukázať na autorove 
experimenty s epickým 
časom a priestorom 

 V známom diele určiť 
autorský zámer a postoj 
autora k dramatickým 
udalostiam skutočnosti   

 Reprodukoval poučenie 
o podstate 
postmodernistického diela, 
ktoré nezobrazuje skutočnosť 
priamočiaro 

 Vysvetlil v textoch satiru 

 Charakterizoval palimpsest a 
persifláž 

 Poukázal na autorove 
experimenty s epickým časom 
a priestorom 

 V známom diele určil autorský 
zámer a postoj autora 
k dramatickým udalostiam 
skutočnosti   

Ústne 
individuálne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústna odpoveď 
Písomná 
odpoveď 

13. Ffantastická a sci-fi próza, 
detektívny román 6  

Žiak má: Žiak: 
  

J.Verne Cesta na mesiac 
/K.Čapek, Krakatit 
J.Rowlingová Harry Potter 
/J.R.R.Tolkien, Pán prsteňov 
R.Chandler, Dáma v jazere 

  
 Charakterizovať sci-fi 

a fantastickú prózu, 
detektívny román 

 V známom diele určiť 
autorský zámer a postoj 
autora k dramatickým 
udalostiam skutočnosti  

 Charakterizoval sci-fi 
a fantastickú prózu, detektívny 
román 

 V známom diele určil autorský 
zámer a postoj autora 
k dramatickým udalostiam 
skutočnosti  

Ústne frontálne 
skúšanie 
Ústne 
individuálne 
skúšanie 
 

Ústna odpoveď 
 

14. Etapy literárneho vývoja 10  
Žiak má: Žiak: 

  

Staroveká literatúra, orientálna 
a antická 
Stredoveká kresťanská 
a rytierska literatúra 
Renesancia 
Barok  
Klasicizmus 
Romantizmus 
Realizmus 
Moderna a avantgarda 
Povojnové obnovenie 
naratívnej a intencionálnej 
literatúry 
Didaktický test 

 Dejepis 

 

 Poznať jednotlivé literárne 
obdobia a ich redstaviteľov 

 Charakterizovať jednotlivé 
literárne obdobia 

 Nájsť znaky literárnych 
období v literárnom diele 

 Interpretovať literárne diela 

 Vyhľadať potrebné informácie 
na internete 

 Pracovať s interaktívnou 
tabuľou 

 Poznal jednotlivé literárne 
obdobia a ich predstaviteľov 

 Charakterizoval jednotlivé 
literárne obdobia 

 Našiel znaky literárnych 
období 

 v literárnom diele 

 Interpretoval literárne diela 

 Vyhľadal potrebné informácie 
na internete 

 Pracoval s interaktívnou 
tabuľou 

Ústne frontálne 
skúšanie 
Ústne 
individuálne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústna odpoveď 
Písomná 
odpoveď 

15. Syntax 
15  

Žiak má: Žiak: 
  

Druhy viet 
Vetné členy 
Textová syntax 
Vetosled 
Opakovanie učiva k maturitnej 
skúške 
 

  
 Určiť vetu podľa modálnosti, 

členitosti, zloženia 

 Vyhľadať vetné členy, priamy 
a nepriamy predmet, doplnok 

 Analyzovať vertikálne 
a horizontálne členenie textu 

 Určiť jadro a východisko 

 Určil vetu podľa modálnosti, 
členitosti, zloženia 

 Vyhľadal vetné členy, priamy 
a nepriamy predmet, doplnok 

 Analyzoval vertikálne 
a horizontálne členenie textu 

 Určil jadro a východisko 

Ústne frontálne 
skúšanie 
Ústne individuálne 
skúšanie 
Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 
Písomná odpoveď 
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výpovede výpovede 
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8.2 ANGLICKÝ JAZYK 

 

Predmet:   anglický jazyk 

Dĺžka štúdia:  4 roky,  

Celkový počet hodín za štúdium:  16 

Časový rozsah výučby:   4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín   

Názov a adresa školy:   Stredná odborná škola, Komenského 1049/23,038 53 Turany 

Názov školského vzdelávacieho programu :   drevár a nábytkár 

Kód a názov ŠVP:   33 Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov 

Kód a názov študijného odboru:  3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 

 
Ročník:   prvý  

Stupeň vzdelania:   úplné stredné odborné vzdelanie  ISCED 3A 

Forma štúdia:    denné štúdium /  kombinované štúdium 

Vyučovací jazyk:    slovenský  

Platnosť:  Od 1. septembra 2013 

 
Komunikačná úroveň pre CJ:  

mierne pokročilá úroveň B1Samostatný používateľ 

(fáza plynulého využívania základných komunikačných nástrojov/prahová úroveň).  

 

 

Prvý  cudzí jazyk  

Komunikačná úroveň pre 1. CJ:  
 mierne pokročilá úroveň B1Samostatný používateľ 

(fáza plynulého využívania základných komunikačných nástrojov/prahová úroveň).  
 

Používané učebnice: 

 HORIZONS 1 -obsahový štandard osnova  pre A1 pokračovaním doA2,  SERR 

 HORIZONS 2 -obsahový štandard osnova  pre A2,  SERR 

 HORIZONS 3 - obsahuje úroveň A2 pokračovaním do B1, SERR 

 HORIZONS 4 -obsahový štandard osnova  prechod z B1 do úrovne B2,    SERR 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 
Obsahom vyučovania cudzieho jazyka je systematické osvojovanie si rečových zručností / počúvanie s porozumením, 
čítanie s porozumením, ústny prejav – interakcia a produkcia, písomný prejav v nadväznosti na jazykové prostriedky – 
výslovnosť, slovnú zásobu, gramatiku vrátane grafickej stránky a pravopisu v podmienkach rečových komunikačných 
situácií, do ktorých sa zapájajú rôzne funkcie jazyka a informácie z reálií. Pri výbere učiva sa vychádza z cieľových 

požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov cudzieho jazyka na mierne pokročilej úrovni B1. 

 

 

Absolvent má: 

- komunikovať v cudzom jazyku v rámci základných tém, 
- vymieňať si informácie a názory týkajúce sa základných všeobecných a odborných tém ústnym 

a písomným prejavom, 
- zvoliť si adekvátnu komunikačnú stratégiu a jazykové prostriedky, zrozumiteľne vyjadrovať hlavné 

myšlienky, 
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- pracovať so základným cudzojazyčným textom vrátane základného odborného textu, využívať text ako 
poznanie a prostriedok na skvalitnenie jazykových spôsobilostí, 

- získavať informácie o krajinách študovaného jazyka a získané informácie využívať ku komunikácii, 
- pracovať so slovníkom, jazykovými a inými príručkami, internetom a ďalšími zdrojmi informácií, 
- využívať  informácie získané pri štúdiu cudzieho jazyka vo výučbe materinského jazyka, 
- chápať a rešpektovať tradície, zvyky a odlišnosti sociálnej a kultúrnej hodnoty iných národov 

a jazykových oblastí.    
 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovania cudzieho jazyka je poskytnúť žiakom  súbor vedomostí, zručností a kompetencií, formovať 
logické myslenie a rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní, 
v pracovnom živote a občianskom živote. 

Znalosť cudzieho jazyka je nutná pre komunikáciu s okolitým svetom, pre praktický život v multikultúrnej 
spoločnosti. Rozvíja ich schopnosť učiť sa po celý život. Umožňuje rozširovanie všeobecných znalostí, 
chápanie iných kultúr a tým človeka nesmierne obohacuje. Súčasne plní výchovnú funkciu, pretože človek 
chápajúci iné kultúry, sa k nim stáva tolerantnejší. Štúdium cudzieho jazyka pripravuje žiakov pre život a 
uľahčuje im dobré pracovné zaradenie.  

Podmienkou úspešného vyučovania cudzieho jazyka  je zaistenie nadväznosti na základnú školu. Úroveň 
znalostí žiakov, ktorí prichádzajú na stredné školy, je veľmi odlišná, mala by zodpovedať úrovni A2 v prvom 
cudzom jazyku. Požadovaná výstupná úroveň pre stredné odborné školy je B1. 
 

Žiak vie: 
v receptívnych jazykových činnostiach (počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením) a stratégiách dokážu ako 

poslucháči alebo čitatelia spracovať hovorený alebo napísaný text,  
 
v produktívnych (ústny prejav, písomný prejav) a interaktívnych jazykových činnostiach (ústna interakcia, písomná 

interakcia) a stratégiách dokážu vytvárať ústny alebo písomný text,  
 
 budú efektívne používať všeobecné kompetencie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale sú nevyhnutné pre rôzne 

činnosti, vrátane jazykových činností,  
 
 dokážu využívať komunikačnú kompetenciu, aby realizovali komunikačný zámer vymedzeným spôsobom,  

 budú zvládať spoločenské dimenzie jazyka.  

 
Výchovné a vzdelávacie stratégie  
Metódy a formy práce vo vyučovaní anglického jazyka , ktoré sú navrhované k učebnicovej rade Horizons, sú spoločné 

pre všetky jej diely a smerujú k utváraniu a rozvíjaniu všetkých kľúčových kompetencií žiakov. 
 
Každý diel učebnice je ešte obohatený o špecifické činnosti, ktorými učiteľ realizuje vzdelávací obsah dielu. Tieto činnosti 
vedú tiež k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií žiakov. 
 

 
Metódy hodnotenia 
 
Učiteľ 

 na začiatku školského roku zadáva žiakom diagnostický test (kompetencia k učeniu) 

 testuje žiakov formou didaktického testu z lekcie, po vopred daných časových úsekoch a na konci 
kurzu (kompetencia k učeniu) 

 oznámi v časovom predstihu termín a zameranie testovania (kompetencia pracovná) 

 diskutuje so žiakmi čas potrebný na opakovanie látky pred testovaním (kompetencia k učeniu, 
kompetencia pracovná) 

 prejde zadanie úloh v teste na začiatku hodiny, keď žiaci test píšu (kompetencia pracovná) 

 skúša a hodnotí hovorený prejav žiaka oddelene od písomného, tj. v iný deň (kompetencia pracovná, 
kompetencia k učeniu) 

 využíva k testovaniu žiaka rôzne formy jeho hovoreného prejevu(kompeteniae komunikatívna) 

 hodnotí při hovorenom prejeve plynulosť, výslovnosť, presnosť a výstižnosť (kompetencia 
komunikatívna) 
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Priebežné hodnotenie 
 
Učiteľ 

 hodnotí žiaka v priebehu celého školského roku tiež z domácich úloh a individuálneho výkonu pri 
všetkých spoločných činnostiach na hodinách (kompetencia sociálna a personálna) 

 konzultuje so žiakom jeho prieběžné výsledky (kompetencia k učeniu) 
 
Seba-evaluácia 
 
Žiak 

 si vedie záznamy o svojich výkonoch, pričom využíva evaluačnýarch učebnice (kompetencia k učeniu, 
kompetencia sociálna a personálna) 

 ohodnotí známkou svoje výkony na konci školského roku a túto známku 
zdôvvodníargumentami(kompetencia sociálna a personálna). 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať klasické i moderné metódy a formy vyučovania: 

Metódy vyučovania: 

 výklad 

 práca vo dvojici 

 skupinová práca 

 práca s textom 

 nácvik počúvania s porozumením 

 práca s autentickými textami 

 nácvik písania jednoduchých slohových útvarov  / pohľadnica, list, životopis apod. / 

 nácvik výslovnosti 

 dokončenie a obmeňovanie výpovede 

 cvičenia typu: gap-filling  / doplňovanie /, multiple-choice / výber z možností / 

 popis a porovnanie obrázkov 

 preklad 

 diskusia 

 drilovacie cvičenia 

 brainstorming 

 tvorba projektov 

 jazykové hry 

 nácvik dialógov 

 vyhľadávanie synoným a antoným 

 odvodzovanie slov 

 vyhľadávanie chýb 

 riešenie úloh / heuristická metóda / 

 diktáty 

 kvízy 

 e-learning / www.oup.com/elt/horizons / 

 práca s interaktívnou tabuľou, PC a internetom 

 exkurzia 

 portfólio 
 

 

 

Učebné zdroje 

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

Odborná literatúra 

učebnica angličtiny Horizons 1-4 / autori: Radley, P.,Simons, D., C. Cambell; vydavateľ: OxfordUniversity 
Press / sa skladá: 

 základná učebnica 

http://www.oup.com/elt/horizons%20/
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 pracovný zošit 

 učiteľská kniha 

 kompaktné disky 

 súbor testov 
Učebnica angličtiny Horizons obsahuje štyri úrovne: A1, A2, B1, B2.Vzdelávací obsah začíná na úrovni A1 
podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky a je rozpracovaný  do očakávaných výstupov a 
učiva po jednotlivých lekciách. Výstupná úroveň na konci 4. dielu zodpovedá úrovni B2 Spoločného 
európskeho referenčného rámca pre jazyky, čo zodpovedá očakávaným vzdelávacím výstupom v obore cudzí 
jazyk. 
Zoznam lexikálnych tém pre úroveň A2 -B1 obsahuje 21 okruhov, v rámci ktorých majú žiaci rozvíjať nielen 
svoje rečové zručnosti (počúvanie, čítanie, ústny prejav, písomný prejav), ale i zdokonaľovať správne 
používanie vybraných jazykových prostriedkov. 
 
 

Materiálne výučbové prostriedky 

 slovníky 

 nástenné obrazy a mapy 

 webové stránky vydavateľstva OxfordUniversity Press/ www.oup.com/elt/horizons / 

 interaktívny CD ROM, 

 internet, 

Didaktická technika 

CD prehrávač, CD disk,  
PC 
Internet 
Dataprojektor 
Interaktívna tabuľa 
 

 
 
 
 

Prierezové témy 
 
Horizons 1 
 
1.-2. lekcia:    Občan v demokratickej spoločnosti 
Tematický okruh:  Osobnosť a jej rozvoj 

 Komunikácia, vyjednávanie, riešenie konfliktov 
 

Námet: Prázdniny s rodinou 

 zhotovenie pohľadnice a napísanie pozdravu z prázdnin zo zaujímavého miesta 

 prieskum a štatistické vyhodnotenie ako a kde trávíme prázdniny 
 
3.-4. lekcia:        Občan v demokratickej spoločnosti 
Tematický okruh: Osobnosť a jej rozvoj 

 Masové média 
 
 

Námet: Šport a škola 

 zhotovenie dotazníka k športu a športovaniu 

 štatistické vyhodnotenie medzi spolužiakmi, ktoré športy prevádzajú, na ktoré sa dívajú 

 krátky článok do novín o typických športoch v Slovenskej republike 
 

5.-6. lekcia:     Občan v demokratickej spoločnosti 
Tematický okruh: 

 Masové média 

 Človek a svet práce 
 

Tematický okruh:  

 Informácie ako kritérium rozhodovania o ďalšej profesnej a vzdelávacej dráhe 

http://www.oup.com/elt/horizons%20/
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Námet: Zdravá výživa 

 tvorba článku do novín a zaujímavej alebo obľúbenej reštaurácii 

 vytvorení jedálneho lístku vo svojej vlastnej reštaurácii rýchleho občerstvenia 
 
7.-8. lekcia:        Človek a svet práce 
Tematický okruh:  Význam vzdelania a celoživotného učenia pre život 

Námet: Európa a Európania 

 výhody a nevýhody štúdia v zahraničí 

 vytvorenie kvízu o Európe 
 
Autoevaluácia: 
 
Vyplnenie jazykového pasu 

 materský jazyk, študované cudzie jazyky 

 anglický jazyk – ako dlho a kde sa učí 

 dôvody pre učenie sa angličtiny 

 dosiahnutá úroveň v angličtine, testy, skúšky 
 

Sebahodnotenie 

 stav vedomostí na začiatku a na konci každého polroku 

 sledované aspekty: posluch, hovorená interakcia, ústny prejav, čítanie 
 

Ciele 

 jazyková úroveň, ktorú chce dosiahnuť na konci šk. roku 

 v čom sa potrebuje zlepšiť 
 

Čítanie 

 prečítaná literatúra v anglickom jazyku 
 

 

 
Horizons 2 

 
1.-2. lekcia:  Človek a životné prostredie 
Tematický okruh: Súčasné globálne, regionálne a lokálne problémy rozvoja a vzťahy človeka 
k prostrediu 
 
Námet: Dopravný systém vo Veľkej Británii 

 čítanie populárno- náučneho textu na danú tému, diskusie k téme 

 zhotovenie dotazníka k prieskumu “Užívanie dopravných prostriedkov v SR” 

 prieskum medzi obyvateľmi svojho mesta: Užívanie dopravných prostriedkov 

 prezentácie výsledkov z prieskumu (ve triede, v škole, v miestnej tlači) 

 
3.-4. lekcia:          Človek a životné prostredie 
Tematický okruh:  Súčasné globálne, regionálne a lokálne problémy rozvoja a vzťahy človeka 
k prostrediu (ohrozovanie ovzdušia, vplyv prostredia na ľudské zdravie) 
Námet: Najlepšie a najhoršie mestá na svete 

 čítanie populárno-náučného textu na danú tému, diskusie k téme 

 výber kritérií pre hodnotenie miest a zdôvodnenie týchto kritérií 

 hodnotenie miest v SR – vzájomné porovnanie vlastného hodnotenia 

 písomná správa hodnotiaca vlastné mesto 
 

 



Školský vzdelávací program                                             Drevár a nábytkár 

Spojená škola, Československej armády 24, Martin  3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 

 76 

5.-6. lekcia:   Občan v demokratickej spoločnosti 
Tematický okruh: Masové média (mediálna výchova) 
 
Námet: Práca pre celebrity 

 čítanie populárno- náučného textu na danú tému, diskusie k téme 

 simulácia situácie: interview s osobným asistentom celebrity 

 tvorba novinového článku – senzácia okolo celebrity 

 
 
7.-8. lekcia:   Občan v demokratickej spoločnosti      
Tematický okruh: Spoločnosť, jednotlivec, spoločenské skupiny, kultúra, náboženstvo 
 
Námet: Apríl! 

 čítanie príbehu na danú tému, diskusia k príbehu 

 diskusia k vzniku 1. apríla 

 tvorba vykonštruovaného alebo pravdivého príbehu 

 vzájomné posúdenie vytvoreného príbehu, či ide o fikciu alebo skutočnosť 

 
 
Autoevaluácia 

 
Vyplnenie jazykového pasu 

 materský jazyk, študované cudzie jazyky 

 anglický jazyk – ako dlho a kde sa učí 

 dôvody pre učenie sa angličtiny 

 dosiahnutá úroveň v angličtine, testy, skúšky 
 

Sebahodnotenie 

 stav vedomostí na začiatku a na konci každého polroka 

 sledované aspekty: posluch, hovorená interakcia, ústny prejav, čítanie, ústny prejav 
 

 

Horizons 3 
 
1.-2. lekcia:  Občan v demokratickej spoločnosti 
Tematický okruh:  Spoločnosť – jednotlivec a společenské skupiny, kultúra, náboženstvo / Človek a 
životné prostredie 
Tematický okruh: Možnosti a spôsoby riešnia environmentálnych problémov  
Námet: Oslavy a festivaly 

 čítanie populárno náučneho textu na danú tému, diskusie k téme 

 vytvorenie nového sviatku a spôsob jeho oslavy 

 prezentácia zdôvodnenia existencie nového sviatku ve forme letáka 

 hlasovanie za nový sviatok 

3.-4. lekcia:     Občan v demokratickej spoločnosti   
Tematický okruh :   Štát, politický systém, politika, súčasný svet  
 
Námet: Imigranti vo svete 

 čítanie populárno náučného textu na danú tému, diskusia k téme 

 simulácia situácie na imigračnom úrade 

 popis osobného príbehu imigranta 

 diskusia nad vypočutými príbehami 

 
5.-6. lekcia:   Občan v demokratickej spoločnosti 
Tematický okruh:  Osobnosť a jej rozvoj 
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Námet: Výnimoční Škóti 

 čítanie textu na danú tému – rozhovoru so známou osobnosťou, diskusia na tému 

 biografia známej osobnosti 

 simulácia rozhovoru so známou osobnosťou 

 
7.-8. lekcia:   Občan v demokratickej spoločnosti      
Tematický okruh:  Masové médiá  
 
Námet: Svet hudby 

 čítanie populárno náučneho textu na danú tému, diskusia k téme 

 organizovanie koncertu – zaistenie vystúpenia jednotlivých interpretov, pozvanie hostí, predaj 
vstupeniek, výroba informačných plagátov 

 
Autoevaluácia 

 
Tvárou v tvár : vedomostný kvíz dvoch dvojíc 

 
 

 
 
Horizons 4 
 
1.-2. lekcia:  Občan v demokratickej spoločnosti 
Tematický okruh:   Masové médiá 

Námet:  Vzhľad a médiá 

 čítanie populárno- náučného textu a následná diskusia k nemu 

 sledovanie reklamy v rôznych médiách a sumarizácia výsledkov pozorovania 
 

 
3.-4. lekcia:     Občan v demokratickej spoločnosti    

Tematický okruh:  Komunikácia, vyjednávanie, riešenie konfliktov 
 
Námet: Rozhovory žien a rozhovory mužov 

 čítanie populárno- náučného textu a následná diskusia k nemu  

 tvorba letáku – rady ako hovoriť s opačným pohlavím 

 
 
5.-6. lekcia: Človek a svet práce  
Tematický okruh:   Identifikácia a formulovanie vlastných priorít 
 
Námet: Meniaci sa svet, meniaci sa vkus 

 čítanie populárno- náučného textu a následná diskusia k nemu  

 práca v skupine na tému „Zmena“ – príbeh slávneho podnikateľa – rozprávanie 

 práca v skupine na tému „Skvelý obchod v našom meste“ – popis obchodu, ktorý v meste chýba – 
ilustrovaný plagát alebo leták 
 

7.-8. lekcia:  Človek a svet práce 

Tematický okruh:  Práce s informáciami, vyhľadávanie, vyhodnocovanie a využívanie informácií 
 
Námet: Angličtina – svetový jazyk? 

 kvíz a čítanie populárno- náučného textu a následná diskusia k nemu 

 sledovanie anglických slov a výrazov v okolí, v našom jazyku 
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 písomný názor – angličtina dnes a v budúcnosti 

Autoevaluácia 
 

Okolo sveta:  Vedomostná hra pre štvorčlenné skupiny žiakov 

 

 

Materiálne výučbové prostriedky 

slovníky 

nástenné obrazy a mapa 

 webové stránky vydavateľstva Oxford University Press/ www.oup.com/elt/horizons / 

 

Didaktická technika 
CD prehrávač 
PC 
Internet 
Dataprojektor

http://www.oup.com/elt/horizons%20/
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8.2.1 ROČNÍK : PRVÝ 

HORIZONS 1 -obsahový štandard osnova  pre A1 pokračovaním do A2,  SERR 
L Kompetencia  Gramatika Téma 

 
S 

 

 Nadviazať kontakt v súlade  

 s komunikačnou situáciou 

 Reagovať pri prvom stretnutí 

 Vypočuť si a podať informáciu 

  

 Používanie jednotného a množného 
čísla podstatných mien 

 Používanie čísiel 

 Človek a spoločnosť, komunikácia 

 Vzdelávanie a práca 

 Mládež a jej svet 

 Voľný čas a záľuby 
 

 
1 

 

 Nadviazať kontakt v súlade 
s komunikačnou situáciou 

 Reagovať pri prvom stretnutí 

 Vypočuť si a podať informáciu 

  

 Používanie slovesa  „to be“ 

 Tvorenie otázky, záporu 

 Krátka odpoveď  

 Použitie slovesa „havegot“ (I, you) 

 Zápor, otázka, krátka odpoveď 
 

 

 Domov a bývanie 

 Veda a technika v službách človeka 

 Vzdelávanie a práca 

 Voľný čas a zábava 
 

2  

 Nadviazať kontakt v súlade 
s komunikačnou situáciu 

 Reagovať pri prvom stretnutí 

 Predstaviť svoj vkus a záľuby 

  

 Privlastňovací pád 

 Použitie slovesa havegot, (he, sheit, 
wethey) otázka, zápor, krátka odpoveď 

 Rodina a spoločnosť 

 Ľudské telo 

 Krajina, jazyk ktorej sa učím 

 Človek a príroda 

 Multikultúrna spoločnosť 

 Vzory a ideály 

3  Vyjadriť svoj názor 

 Predstaviť svoje záľuby a svoj vkus 

 Reagovať na udalosť 

  Použitie jednoduchého prítomného 
času 

 Spojenie slovesa like s gerundiom 

 -ďalšie slovesá – love, hate, can´tstand 

 Šport 

 Voľný čas a záľuby 

 Kultúra a umenie 

 Multikultúrna spoločnosť 

4  

 Vypočuť a podať informáciu  

 Vybrať z ponúknutých možností 

 Predstaviť svoje záľuby a svoj vkus 

  

 Používanie frekvenčných prísloviek 

 Opakovanie používania obyčajného 
prítomného času 

 Určovanie času 
 

 

 Šport 

 Vzdelávanie a práca 

 Voľný čas a záľuby 

 Mládež a jej svet 
 

 
5 

 

 Vypočuť si a podať informáciu 

 Porozprávať niečo 

 Telefonovanie 

  Použite priebehového  prítomného 
času,  oznam, otázka a zápor 

 Krátke odpovede 

 Krajina, jazyk ktorej sa učím 

 Vzdelávanie a práca 

 Šport 

 Voľný čas a záľuby 
 

6  

 Vyjadriť svoj názor 

  Počítateľné a nepočítateľné podstatné 
mená, 

 Stravovanie  

 Obchod a služby 
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 Vyjadriť a prejaviť svoje city 

 Vymieňať si názory 

 Otázka –  

 Howmuch? Howmany? 

 Použitie spojenia – thereis 

 there are 

 Ľudské telo, starostlivosť o zdravie 

 Krajina, jazyk ktorej sa učím 

 Obliekanie a móda 
 

 
7 

 Vybrať z ponúknutých možností 

 Vyjadriť svoju vôľu 

 Vyjadriť svoje schopnosti 

  Použitie modálneho slovesa „can“- 

 otázka, zápor, krátka odpoveď 

 použitie „want“ 

 „wouldlike“ 

 Stravovanie 

 Obchod a služby  

 Krajina, ktorej jazyk sa učím 

 Voľný čas a záľuby 

 
8 

 Reagovať na niečo, čo sa udialo 
v minulosti 

 Reagovať pri prvom stretnutí 

 Ponúknuť a reagovať na ponuku 

 Vypočuť si a podať informáciu 

  Použitie slovesa „to be“ v minulom čase 

 Modálne slovesá – can, could, may 

 Vzory a ideály 

 Človek a spoločnosť 

 Rodina a spoločnosť 
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  Plán postavený podľa ŠVP, obsahuje úroveň A1 pokračovaním do A2, SERR 

HORIZONS 1 
Všeobecné kompetencie -  naučiť sa poznávať stratégie učenia  cudzieho jazyka  

Kompetencie spojené s myslením – projektová práca, myšlienková mapa 

Podpora IKT – interaktívny CD ROM, internet, www.oup.com/elt 

Medzipredmetové vzťahy –   IKT    

Multikultúrne kompetencie –   ako sa ľudia predstavujú, čo je typické pre Slovákov  

Opakovacia lekcia          Názov tematického celku: Rodina: 16 hodín 

Str. Hodiny Kompetencie Funkcie Formulácie Gramatika Téma Výstupy 

 
4/5 

 
 

 
5 
 

 
Nadviazať kontakt 
v súlade 
s komunikačnou 
situáciou 
 
Reagovať pri prvom 
stretnutí 
 
Vypočuť si a podať 
informáciu 

 
Upútať pozornosť 
 
Pozdraviť, 
odpovedať na 
pozdrav 
 
Predstaviť 
niekoho 
 
Informovať sa 
 
Začleniť 
informáciu 
 

 
What´syouraddress 
 
Who are you? 
 
I´m .. 
Hello. 
 
What´sthis/that? 
It´s a .... 
What are these? 
What are those? 
They are.... 
 
How do yousay..? 

 
Používanie jednotného 
a množného čísla 
podstatných mien 
 
Používanie čísiel 

 
Človek 
a spoločnosť, 
komunikácia 
 
Vzdelávanie 
a práca 
 
Mládež a jej svet 
 
Voľný čas a záľuby 
 
 
 
 

RZ:a) opakovaním 
počutého si osvojiť 
správnu výslovnosť 
b) pracovať s číslami, 
opakovať, osvojiť si ich 
 
PZ: a) vedieť sa predstaviť 
a opýtať sa inej osoby 
o osobné údaje, predstaviť 
inú osobu 
b) používať čísla v rôznych 
situáciách 
c) pomenovať predmety 
v triede a použiť ich vo 
vete 
 

 
6/7 

 
 

 
 
5 

 
8/9 

 
 

 
6 

 
 

HORIZONS 1 
Všeobecné kompetencie -  študijné stratégie, niektoré anglické slová sú podobné so slovenskými, pozor na výnimky   

Kompetencie spojené s myslením – projektová práca, myšlienková mapa  

Podpora IKT – interaktívny CD ROM, internet, www.oup.com/elt 

Medzipredmetové vzťahy –    matematika, práca s číslami 

Multikultúrne kompetencie –   ako píšeme dátumy v porovnaní s Angličanmi alebo Američanmi  

Lekcia1 Názov tematického celku:      Bývanie:15 hodín 

Str. Hodiny Kompetencie Funkcie Formulácie Gramatika Téma Výstupy 
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12/13 
 

 
3 

Nadviazať kontakt 
v súlade 
s komunikačnou 
situáciu 
 
Reagovať pri prvom 
stretnutí 
 
 
Predstaviť svoj vkus 
a záľuby 

Upútať pozornosť 
 
 
Predstaviť sa 
Reagovať na 
predstavenie 
niekoho 
 
 Vyjadriť, čo mám 
rád a čo sa mi 
oáči 

Are you...? 
Isn´tshe ...? 
 
No, theyaren´t 
 
Haveyougot a ...? 
No, I haven´t. 
 
I like... 
My favorite .. 
What´syour hobby? 
 

Používanie slovesa  „to 
be“ 
Tvorenie otázky, 
záporu 
 
Krátka odpoveď  
 
Použitie slovesa 
„havegot“ (I, you) 
Zápor, otázka, krátka 
odpoveď 
 

Domov a bývanie 
 
Veda a technika 
v službách človeka 
 
Vzdelávanie 
a práca 
 
Voľný čas a zábava 
 
 

RZ: a)vedieť pomenovať 
veci v dome podľa obrázku 
a umiestniť ich v dome 
b) vedieť používať čísla pri 
určení dátumu 
PZ: a)Vedieť sa predstaviť 
a vedieť predstaviť priateľa 
b)vedieť napísať osobné 
údaje 

 
14/15 

 
 
3 
 

 
16/17 

 

 
3 

 
18/19 

 

 
 
3 

L plus  
3 
 
 

 
 
 
 

HORIZONS 1 

Všeobecné kompetencie -   študijné stratégie, ako trénovať počúvanie, postupné zachytenie  obsahu textu 

Kompetencie spojené s myslením – projektová práca, myšlienková mapa  

Podpora IKT -  interaktívny CD ROM, internet, www.oup.com/elt 

Medzipredmetové vzťahy –    geografia 

Multikultúrna kompetencia –  niektoré odlišnosti medzi britskými a slovenskými rodinami  

Lekcia 2 Názov tematického celku: Rodina – opis ľudí:15 hodín 

Str. Hodiny Kompetencie Funkcie Formulácie Gramatika Téma Výstupy 

20/21 
 
 

 
 
3 

 
Vybrať z ponúknutých 
možností 
 
Reagovať pri prvom 
stretnutí 
 
 
 

 
Identifikovať, opísať 
osobu, miesto 
 
 
Predstaviť niekoho 
 
Reagovať na 
predstavenie inej 
osoby 

 
Jake´sfather 
My sister´sbedroom 
... 
 
Sheistall.. 
He´sisnotverygood-
looking .. 
She´sgorgeous 
 
Has Jackgot a ... 

 
Privlastňovací 
pád 
 
Použitie slovesa 
havegot, (he, 
sheit, wethey) 
otázka, zápor, 
krátka odpoveď 
 

 
Rodina 
a spoločnosť 
 
Ľudské telo 
 
Krajina, jazyk 
ktorej sa učím 
 
Človek a príroda 
 

RZ: a)vedieť pomenovať 
členov rodiny, „familytree“ 
b) opísať osobu priradením 
slov podľa obrazu 
c) naučiť sa správne názvy 
krajín 
PZ:a)vedieť opísať osobu na 
obrázku 
b)udať rozdiely medzi 
rodinami podľa prečítaného 
textu 

22/23 
 
 

3 
 
 

24/25 
 

3 
 
 

26/27 
 

3 

http://www.oup.com/elt
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 Havetheygot? 
Yes, theyhave.  
 
 
 
 

Multikultúrna 
spoločnosť 
 
Vzory a ideály 
 
 
 
 

c) napísať o svojej rodine, 
predstaviť ju 
Interakcia: hovoriť 
o miestach na dovolenku 

28/29 
 
 

1 

L plus  
2 
 

 

HORIZONS 1 
Všeobecné kompetencie -  študijné stratégie, vedieť definovať kľúčové slová v texte 

Kompetencie spojené s myslením – projektová práca, myšlienková mapa  

Podpora IKT –  interaktívny CD ROM, internet, www.oup.com/elt 

Medzipredmetové vzťahy –   telesná výchova 

Multikultúrne kompetencie –   svetová kinematografia a situácia na Slovensku s tvorbou filmov 

Lekcia   3                Názov tematického celku: Voľný čas, životný štýl: 14 hodín 

Str. Hodiny Kompetencie Funkcie Formulácie Gramatika Téma Výstupy 

 
30/31 

 
 

 
 
3 

 
 
Vyjadriť svoj názor 
 
Predstaviť svoje 
záľuby a svoj vkus 
 
Reagovať na udalosť 

 
 
Vyjadriť súhlas, 
nesúhlas, 
presvedčenie 
 
Vyjadriť, čo mám rád 
a čo sa mi páči 
 
Vyjadriť záujem o 
niečo 

 
I like.. 
I don´tlike... 
Do youlike ...? 
 
I likelistening ... 
I can´tstandwatching .... 
 
I can´tstand.. 
We love to ... 
Whichsport do youlike? 
 
 
 
 
 
 
 

 
Použitie 
jednoduchého 
prítomného času 
 
Spojenie slovesa 
like s gerundiom 
-ďalšie slovesá – 
love, hate, 
can´tstand ... 

 
 
Šport 
 
Voľný čas 
a záľuby 
 
Kultúra a umenie 
 
Multikultúrna 
spoločnosť 

 
RZ: a) definovať kľúčové 
slovesá z textu 
b) zachytiť hlavnú 
myšlienku z prečítaného 
textu 
c) priradiť text k obrázku o 
športe 
PZ: a)zaznamenať a použiť 
v komunikácii kľúčové slová 
b)napísať informácie o filme 
Interakcia: roľová úloha, 
riadený dialóg o využití 
voľného času  

 
32/33 

 
 

3 
 
 

34/35 
 

 

3 
 

36/37 
 
 

3 
 
 

L plus 
 

2 

 
 

HORIZONS 1 
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Všeobecné kompetencie – študijné návyky, tvorenie myšlienkových máp , jazykové portfólio 

Kompetencie spojené s myslením – projektová práca, myšlienková mapa  

Podpora IKT - interaktívny CD ROM, internet, www.oup.com/elt 

Medzipredmetové vzťahy –   telesná výchova 

Multikultúrna kompetencia –  športové aktivity  

Lekcia 4                           Názov tematického celku: Mládež a jej svet: 13 hodín 

Str. Hodiny Kompetencie Funkcie Formulácie Gramatika Téma Výstupy 

 
38/39 

 

 
 
2 

 
 Vypočuť a podať 
informáciu  
 
Vybrať z ponúknutých 
možností 
 
Predstaviť svoje 
záľuby a svoj vkus 

 
 Informovať sa 
 
Začleniť informáciu  
 
Identifikovať, opísať 
situáciu 
 
Vybrať 
z ponúknutých 
možností 
najobľúbenejšiu 
 
Vyjadriť, že niečo 
nemáme radi 

I always, usually, 
often, sometimes, 
hardlyever, never 
playcomputergames. 
 
Shedoesn´t drink tea. 
 
Alexgodancing on 
Saturday and 
Nickplaysfootball. 
 
It´shalfpast ... 
It´s a quarter to . 
 
I don´tlikeplaying... 
 

 
Používanie 
frekvenčných 
prísloviek 
 
Opakovanie 
používania 
obyčajného 
prítomného času 
 
 
Určovanie času 
 

 
Šport 
 
Vzdelávanie 
a práca 
 
Voľný čas a záľuby 
 
Mládež a jej svet 
 
 
 

RZ: a)podľa vzoru napísať 
svoj denný režim 
b) vedieť určiť čas 
c) zachytiť body textu, aké 
športy sa prevádzajú v škole 
 
PZ: a)samostatne vedieť 
povedať o svojom dennom 
režime 
b)použitím frekvenčných 
prísloviek hovoriť o tom, čo 
robíme 
 
Interakcia: pýtať sa partnera 
čo kedy a ako často robí 

 
40/41 

 

2 
 

 
42/43 

2 
 

 
44/45 

2 
 
 

 
46/47 

2 
 
 

 
48/49 

 

 
1 
 

L plus 
 

2 

 
 
 

HORIZONS 1 
Všeobecné kompetencie – študijné stratégie, keď sa učíme anglické  slovíčko je dobré si ho aj zapisovať, nácvik pravopisu  

Kompetencie spojené s myslením – projektová práca, myšlienková mapa  

Podpora IKT –   interaktívny CD ROM, internet, www.oup.com/elt 

Medzipredmetové vzťahy –   predmet, ktorý sme si obľúbili v škole a prečo   

Multikultúrne kompetencie –  život v škole v zahraničí v porovnaní s našim 

Lekcia 5                   Názov tematického celku: Krajina, ktorej jazyk sa učím: 13 hodín 

Str. Hodiny Kompetencie Funkcie Formulácie Gramatika Téma Výstupy 

http://www.oup.com/elt
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50/51 

 

 
 
3 

 
Vypočuť si a podať 
informáciu 
 
Porozprávať niečo 
 
 
Telefonovanie,  
 
 

 
Informovať sa, 
začleniť informáciu 
 
 
Hovoriť 
o prebiehajúcej 
situácii udalosti 
 
Začať rozhovor, 
udržať konverzáciu 
a ukončiť 
 
 

 
What are youdoing? 
 
He´susing my computer. 
 
I´mnotstudyingverymuch. 
 
 
I don´tunderstandhim. 
 
 

 
Použite 
priebehového  
prítomného času,  
oznam, otázka a 
zápor 
 
Krátke odpovede 

 
Krajina, jazyk 
ktorej sa učím 
 
Vzdelávanie a 
práca 
 
Šport 
 
Voľný čas 
a záľuby 
 
 

 
RZ: a)po vypočutí 
dialógu označiť, o čom 
sa osoby rozprávali 
b) zachytiť hlavnú 
myšlienku prečítaného 
textu 
 
PZ: a)vedieť pomenovať 
rôzne aktivity 
b) porovnať školské 
predmety u nás a v UK 
a USA 
 
Interakcia: pýtať sa 
a odpovedať na otázky 
o osobách na obrázkoch 

 
52/53 

 

 
 
3 

 
54/55 

 
 

 
3 

 
56/57 

 
 

 
 
2 

 
L plus 

2 

 
 

HORIZONS 1 
Všeobecné kompetencie -  študijné stratégie, natrénovať komunikačné frázy, ktoré sú užitočné pri rôznych dialógoch 

Kompetencie spojené s myslením – projektová práca, myšlienková mapa  

Podpora IKT -  interaktívny CD ROM, internet,www.oup.com/elt 

Medzipredmetové vzťahy –   chémia, biológia 

Multikultúrna kompetencia –  stravovacie návyky u ľudí v zahraničí a porovnanie s našimi   

Lekcia 6                    Názov tematického celku: Stravovanie: 14 hodín 

Str. Hodiny Kompetencie Funkcie Formulácie Gramatika Téma Výstupy 

 
58/59 

 

 
 
2 

 
Vyjadriť svoj názor 
 
Vyjadriť a prejaviť 
svoje city 
 
Vymieňať si názory 

 
Vyjadriť súhlas, 
nesúhlas, 
presvedčenie 
 
Vyjadriť radosť 
z niečoho, šťastie 
a uspokojenie 

 
Howmuchfish . 
Howmanyeggs 
 
 
I´mworried 
She´snotfeelingwell 
Shegetsreallyangry 
 
Are thereanysandwiches? 

 
Počítateľné 
a nepočítateľné 
podstatné mená, 
 
Otázka –  
Howmuch? 
Howmany? 
 
Použitie spojenia 
– thereis 
there are 

 
Stravovanie  
 
Obchod a služby 
 
Ľudské telo, 
starostlivosť 
o zdravie 
 
Krajina, jazyk 
ktorej sa učím 
 
Obliekanie a 
móda 

 
RZ: a)pomenovať 
jednotlivé druhy jedla 
a určiť ich množstvo 
b) vedieť riešiť kvíz 
o tom, ako zdravo sa 
stravujeme 
PZ: a)predstaviť svoje 
stravovacie návyky, čo 
jeme 
b)vyjadriť hlavnú 
myšlienku textu 
o modelingu a vyjadriť 
svoj názor   

 
60/61 

 

2 
 

 
62/63 

 

2 
 

 
64/65 

 

2 
 
 

 
66/67 

3 
 

http://www.oup.com/elt
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Interakcia: diskusia 
o stravovaní „fastfood“ 

L plus 3 
 
 

 
 

HORIZONS 1 
Všeobecné kompetencie -  efektívne pracovať na študijných stratégiách, text a obrázok pomáhajú pochopiť obsah textu  

Kompetencie spojené s myslením – projektová práca, myšlienková mapa  

Podpora IKT –interaktívny CD ROM, internet, www.oup.com/elt 

Medzipredmetové vzťahy –   biológia   

Multikultúrne kompetencie –  rozdiely a podobnosti života v škole v zahraničí a na Slovensku 

Lekcia 7                    Názov tematického celku: Obchod a služby: 13 hodín 

Str. Hodiny Kompetencie Funkcie Formulácie Gramatika Téma Výstupy 

 
68/69 

 

 
 
3 

 
Vybrať 
z ponúknutých 
možností 
 
Vyjadriť svoju vôľu 
 
Vyjadriť svoje 
schopnosti 

 
Identifikovať, 
potvrdiť, odmietnuť 
 
Vyjadriť svoje 
želanie, svoje 
plány 
 
Vyjadriť svoje 
vedomosti, 
poznatky, zistenia 

 
Let´sgobowling 
Shall w ego bowling? 
Whatabout/Howaboutgoingbowling? 
 
I´drathernot 
I´msorry, I can´t. 
 
I canski. 
Hecan´tride. 
Yes, I can 
No, I can´t. 

 
Použitie 
modálneho 
slovesa „can“- 
otázka, zápor, 
krátka odpoveď 
 
použitie „want“ 
„wouldlike“ 

 
Stravovanie 
 
Obchod 
a služby  
 
Krajina, ktorej 
jazyk sa učím 
 
Voľný čas a 
záľuby 

RZ: a)vedieť prečítať 
a porozumieť obsah 
jedálneho lístku 
b) vypočuť text a doplniť 
správne odpovede do 
tabuľky 
PZ: prečítať text o živote 
v USA a Británii 
a porovnať situácie 
s vlastnou krajinou 
 
Interakcia: vo dvojici 
plánovať výlet, vyjadriť 
sa, čo vieme alebo 
nevieme robiť (podľa 
obrázkov v knihe)  

 
70/71 

 

3 
 
 

 
72/73 

 

3 
 

 
74/75 

 

2 
 
 

 
Lplus 

 
 

2 

 
 

HORIZONS 1 
Všeobecné kompetencie -  študijné stratégie, práca s výkladovým slovníkom,  jazykové portfólio 

Kompetencie spojené s myslením – projektová práca, myšlienková mapa  

Podpora IKT - interaktívny CD ROM, internet, www.oup.com 

Medzipredmetové vzťahy –   náuka k občianstvu 

Multikultúrna kompetencia –  život v EÚ a ako ho vnímajú obyvatelia Slovenska 

Lekcia 8                    Názov tematického celku: Človek a spoločnosť: 18 hodín 

Str. Hodiny Kompetencie Funkcie Formulácie Gramatika Téma Výstupy 
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76/77 

 
2 
 

 
Reagovať na niečo, 
čo sa udialo 
v minulosti 
 
Reagovať pri prvom 
stretnutí 
 
Ponúknuť a reagovať 
na ponuku 
 
Vypočuť si a podať 
informáciu 

 
Spomenúť si na 
niečo 
 
Reagovať na 
predstavenie niekoho 
 
Navrhnúť niekomu, 
aby niečo vykonal 
 
Identifikovať, opísať 
situáciu 

 
I was ... 
I wasn´t 
Wherewerethey? 
 
Wherewasheborn? 
Washeborn ..? 
 
Can I ..? 
No, youcan´t. 
May I ..? 
Couldyou ...? 

 
Použitie slovesa „to 
be“ v minulom čase 
 
Modálne slovesá – 
can, could, may 

 
 
Vzory a ideály 
 
Človek 
a spoločnosť 
 
Rodina a 
spoločnosť 

RZ: a)porozumieť špecifické 
informácie z počutého 
dialógu 
b)Podľa obrázku a textu 
posúdiť, čo by sme požičali 
a čo nie a prečo  
 
PZ:a) vedieť získať potrebné 
informácie v hoteli na recepcii 
b)vedieť opísať niektoré 
špecifické informácie o EÚ 
 
Interakcia: diskusia o EÚ 
a ako Slováci vnímajú ich 
postavenie v EÚ 

 
78/79 

2 
 

 
80/81 

 

2 
 

 
82/83 

2 
 
 

 
84/85 

 

2 
 
 

 
86/87 

4 

 
L plus 

4 
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8.2.2 ROČNÍK : DRUHÝ 

 

HORIZONS 2 -obsahový štandard osnova  pre A2,  SERR 
L Kompetencia  Gramatika Téma 

I  Nadviazať kontakt v súlade 
s komunikačnou situáciou 

 Reagovať pri prvom stretnutí 

 Vypočuť si a podať informáciu 

 Vyjadriť svoje schopnosti 

  Používanie zámen osobných 
a privlastňovacích príd. mien 

 Opakovanie priebehový prítomný čas 

 Minulý čas 

 Modálne sloveso „can“ 

 Krajina, mestá miesta 

 Obchod a služby 

 Krajina, ktorej jazyk sa učím 

 
1 

 Nadviazať kontakt v súlade 
s komunikačnou situáciu 

 Vyjadriť svoj názor 

 Predstaviť svoj vkus a záľuby 

 Reagovať na niečo v minulosti 

  Jednoduchý minulý čas pravidelných 
a nepravidelných slovies 

 Tvorenie záporu a otázky 

 Krátke odpovede 

 Mládež a jej svet 

 Voľný čas a záľuby. 

 Cestovanie a doprava. 

 Krajina, jazyk ktorej sa učím 

 Šport 

2  Vybrať z ponúknutých možností 

 Reagovať pri prvom stretnutí 

 Ponúknuť a reagovať na ponuku 

 Porozprávať niečo 
 

  Vyjadrenie budúcnosti pomocou 
prítomného času 

 Otázky na podmet a predmet vety 

 Používanie „some“ v kladných vetách a 
„any“ v otázke a zápore   

 Vzdelávanie a práca  

 Cestovanie a doprava 

 Krajina, jazyk ktorej sa učím 

 Multikultúrna spoločnosť 
 

3  Vyjadriť svoj názor 

 Vypočuť si a podať informácie 

 Predstaviť svoje záľuby a svoj vkus 

 Reagovať na udalosť 
 

 

  Otázky pomocou „whose“ „who´s“ 

 Privlastňovacie zámená – mine, hers, 
ours .... 

 Rozkazovací spôsob 

 Predložky mista – on the corner of, 
opposite,in front of, behind 

 Krajina, mestá, miesta 

 Domov a bývanie 

 Krajina, jazyk ktorej sa učím 

 Obchod a služby 

4  Vypočuť a podať informáciu  

 Vybrať z ponúknutých možností 

 Predstaviť svoje záľuby a  vkus 

 Vyjadriť svoj názor 

 Naučiť sa pracovať s portfóliom 

  Stupňovanie prídavných mien – 
a)krátkych, pomocou -er b)dlhých, 
pomocou „more“ alebo „less“ 

 

 Človek a príroda 

 Krajina, mestá, miesta 

 Obliekanie a móda 
 

 
5 

 Vypočuť si a podať informáciu 

 Reagovať na to, čo sa má udiať v 
budúcnosti 

 Porozprávať niečo 

 Vyjadriť svoje ambície do budúcnosti  

  Vyjadrenie budúcnosti pomocou -  
„going to“  

 Vyjadrenie budúcnosti pomocou 
priebehového prítomného času   

 Jednod. prít. čas pre budúcnosť 

 Človek a spoločnosť, komunikácia 

 Voľný ča a záľuby 

 Mladý človek a jeho záľuby 

6  Vyjadriť svoj názor 

 Vyjadriť a prejaviť svoje city 

  Vyjadrenie budúcnosti pomocou „going 
to“ 

 Človek a príroda 

 Cestovanie a doprava 
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 Vymieňať si názory 

 Rozprávať niečo, čo sa udeje v budúcnosti 

 Použitie „like“ na vyjadrenie porovnania,  

 „like“ ako čo mám rád 

 Vzory a ideály 
 

 
7 

 Vybrať z ponúknutých možností 

 Vyjadriť svoju vôľu 

 Vyjadriť svoje názor 

 Vyjadriť očakávania a reagovať na ne 

  Použitie predprítomného času -  

 „ever, never, recently 

 Použitie jednoduchého minulého času“ 

 Krátka odpoveď   

 „so“ „neither“ 

 Vzdelávanie a práca 

 Voľný čas a záľuby 

 Kultúra a umenie 

 Veda a technika v službách človeka 
 

 
8 

 Reagovať na niečo, čo sa udialo 
v minulosti 

 Reagovať pri prvom stretnutí 

 Ponúknuť a reagovať na ponuku 

 Vypočuť si a podať informáciu 

  Predprítomný čas – just, already, yet 

 Vyjadrenie ponuky „shall“ 

 Vyjadrenie okamžitého rozhodnutia 
„will“  

 
 

 Domov a bývanie 

 Krajina, jazyk ktorej sa učím 

 Človek a spoločnosť, komunikácia 

 Mládež a ich svet 
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Plán postavený podľa ŠVP, obsahuje úroveň A2  SERR 

HORIZONS 2 
Všeobecné kompetencie – študijne stratégie, zopakovať si základné stratégie pri aktívnom čítaní a počúvaní   

Kompetencie spojené s myslením – projektová práca, myšlienková mapa 

 Podpora IKT – interaktívny CD ROM, internet, www.oup.com/elt 

Medzipredmetové vzťahy –   história, geografia   

Multikultúrne kompetencie –   ako sa ľudia predstavujú, čo je typické pri zoznamovaní sa pre Slovákov  

WELCOME UNIT                              

Str. Vyuč.j. Kompetencie Funkcie Formulácie Gramatika Téma Výstupy 

  
4/5 

 
 

 
 
 

 
Nadviazať kontakt 
v súlade 
s komunikačnou 
situáciou 
 
Reagovať pri 
prvom stretnutí 
 
Vypočuť si a podať 
informáciu 
 
Vyjadriť svoje 
schopnosti 

 
Upútať pozornosť, 
predstaviť sa 
 
Pozdraviť, 
odpovedať na 
pozdrav 
 
Predstaviť 
niekoho 
 
Informovať sa 
 
Začleniť 
informáciu 
 

 
Her name... 
Their family ... 
 
Pierre´s studying at the 
moment. 
 
 
Where were you born? 
 
 
I can....very well. 
I can´t .... at all. 
I can´t ..but I can.. 

 
Používanie zámen 
osobných 
a privlastňovacích 
prídavných mien 
 
Opakovanie priebehový 
prítomný čas 
 
Minulý čas 
 
Modálne sloveso „can“ 

 
Krajina, mestá 
miesta 
 
Obchod a služby 
 
Krajina, ktorej jazyk 
sa učím 

RZ: a)vedieť sa predstaviť 
podľa pripravených bodov 
b) vedieť predstaviť svoje 
záujmy podľa pripravených 
bodov 
 
PZ: a) vedieť sa predstaviť 
a povedať o svojich 
záujmoch 
b)vedieť porovnávať podľa 
opisu rôzne mestá 
c) vedieť reprodukovať  
o minulosti známych ľudí 
podľa textu 
 

 
6/7 

 
 

 
 
 

 
8/9 

 
 

 
 

 
10/11 

 

 
 
 

 
 

HORIZONS 2 
Všeobecné kompetencie -  študijné stratégie,  pri odpovedi Angličan odpovedá zdvorilo celou vetou  a pridá info z otázky 

Kompetencie spojené s myslením – projektová práca, myšlienková mapa  

Podpora IKT – interaktívny CD ROM, internet, www.oup.com/elt 

Medzipredmetové vzťahy –    geografia 

Multikultúrne kompetencie –    cestovanie mladých ľudí za štúdiom a prácou do cudzích krajín, ako to využívajú Slováci  

 Unit  1                I REALLY ENJOYED THE TRIP                               

Str. Vyuč.j. Kompetencie Funkcie Formulácie Gramatika Téma Výstupy 

http://www.oup.com/elt
http://www.oup.com/elt
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12/13 

 

 
 
 

 
Nadviazať kontakt 
v súlade 
s komunikačnou 
situáciu 
 
 Vyjadriť svoj 
názor 
  
Predstaviť svoj 
vkus a záľuby 
 
Reagovať na 
niečo, čo sa udialo 
v minulosti 

 
Upútať pozornosť 
 
 
Vyjadriť súhlas 
 
  
Vyjadriť, čo mám 
rád a čo sa mi 
páči 
 
Pripomenúť si 
udalosti z 
minulosti 

 
I wanted to travel. 
Did I want to ....? 
 
I met some people 
Did you meet...? 
 
What did you do? 
 
Yes, I did. 
No, I didn´t. 
 
Did you enjoy the 
journey? 
 

 
Jednoduchý minulý čas 
pravidelných 
a nepravidelných 
slovies 
 
Tvorenie záporu 
a otázky 
 
Krátke odpovede. 

 
Mládež a jej svet 
 
Voľný čas a záľuby. 
 
Cestovanie 
a doprava. 
 
Krajina, jazyk ktorej 
sa učím 
 
Šport 

RZ:a)Zachytiť špecifické 
informácie z počutého text 
o plavbe  
b)z prečítaného 
porozumieť, kde na 
dovolenke boli osoby 
 
PZ:a)opísať miesto kde 
sme boli na výlete  
b)napísať pozdrav z textom 
o pobyte na výlete 
 
Interakcia: Diskusia 
o možnosti vytvoriť si rok 
voľna „gap year“ a ako ho 
využiť 

 
14/15 

 
 
 
 

 
16/17 

 

 
 

 
18/19 

 
 

 
 
 

L plus 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

HORIZONS 2 

Všeobecné kompetencie -   študijné stratégie,  pri počúvaní netreba pochopiť všetko, treba sa sústrediť na kľúčové slová 

Kompetencie spojené s myslením – projektová práca, myšlienková mapa  

Podpora IKT -  interaktívny CD ROM, internet, www.oup.com/elt 

Medzipredmetové vzťahy –    literatúra 

Multikultúrna kompetencia –  niektoré odlišnosti medzi britskými a slovenskými rodinami  

UNIT 2                    SINGLE OR RETURN?     

Str. Vyuč.j. Kompetencie Funkcie Formulácie Gramatika Téma Výstupy 

20/21 
 
 

 
 
 

 
Vybrať z ponúknutých 
možností 
 
Reagovať pri prvom 
stretnutí 
 
Ponúknuť a reagovať 
na ponuku 
 
Porozprávať niečo 
 

 
Identifikovať, opísať 
osobu, miesto 
 
 
Predstaviť niekoho 
 
Reagovať na 
predstavenie inej 
osoby 
 
Zhrnúť príbeh, 

The film starts at 
eight o´clock tonight. 
 
What did he win last 
week? 
 
Who won the match? 
 
Členenie textu – first 
of all, after, that, 
finally, then 
 

 
Vyjadrenie 
budúcnosti 
pomocou 
jednoduchého 
prítomného času 
 
Otázky na podmet 
a predmet vety 
 
Používanie „some“ 
v kladných vetách a 

 
 
Vzdelávanie 
a práca  
 
Cestovanie 
a doprava 
 
 
Krajina, jazyk ktorej 
sa učím 
 

 
RZ: a)Opakovanie čísiel 
v rôznych situáciách  
b) zachytiť špecifické 
informácie z dialógu 
 
PZ: a) extenzívne čítanie 
b) hovoriť o cestovaní 
vlakom, jeho výhody alebo 
nedostatky 
 
c) napísať formou denníka, 

22/23 
 
 

 
 
 

24/25 
 

 
 
 

26/27 
 
 

 

http://www.oup.com/elt
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28/29 
 
 

 historku, udalosť every   |  one 
some   |  thing 
any      |  body 
no        |  where 

„any“ v otázke a 
zápore   

Multikultúrna 
spoločnosť 
 

čo sme robili celý týždeň,  

L plus  
 
 

 
 
 

HORIZONS 2 

Všeobecné kompetencie -  študijné stratégie,  pri nácviku písania je dobré si robiť najprv písomné poznámky 

Kompetencie spojené s myslením – projektová práca, myšlienková mapa  

Podpora IKT –  interaktívny CD ROM, internet, www.oup.com/elt 

Medzipredmetové vzťahy –   architektúra  

Multikultúrne kompetencie –   svetová kinematografia a situácia na Slovensku s tvorbou filmov 

UNIT   3                WHOSE IS THIS BAG? 

Str. Vyuč.j. Kompetencie Funkcie Formulácie Gramatika Téma Výstupy 

 
30/31 

 
 

 
 
 

 
 
Vyjadriť svoj názor 
 
Vypočuť si a podať 
informácie 
 
Predstaviť svoje 
záľuby a svoj vkus 
 
Reagovať na udalosť 
 
 

 
 
Vyjadriť súhlas, 
nesúhlas, 
presvedčenie 
 
 
Informovať sa 
a reagovať na 
informáciu 
 
Vyjadriť, čo mám rád 
a čo sa mi páči 
 
Vyjadriť záujem o 
niečo 

 
 
Whose is this pen? 
Who´s that boy? 
 
 
That book is hers. 
This house is ours. 
 
Listen and repeat.  
Don´t be late? 
Be quiet. 
Don´t touch that it´s 
dangerous. 
 
The takeaway is next 
to the .... 

Otázky pomocou 
„whose“  
„who´s“ 
 
Privlastňovacie 
zámená – mine, 
hers, ours .... 
  
Rozkazovací 
spôsob 
 
Predložky mista – 
on the corner of, 
opposite,in front of, 
behind  

 
Krajina, mestá, 
miesta 
 
Domov a bývanie 
 
Krajina, jazyk 
ktorej sa učím 
 
Obchod a služby 

 
RZ: a) vedieť opísať mesto 
podľa obrázku 
b) porozumieť špecifickým 
myšlienkam v prečítanom 
texte 
 
PZ: a)vedieť sa orientovať 
v meste, poradiť, kam treba 
ísť 
b) porovnať život v Británii 
so životom vo vlastnej 
krajine 
 
Interakcia: porovnanie 
nakupovania  v UK a u nás  
 

 
32/33 

 
 

 
 
 

34/35 
 

 

 
 

36/37 
 
 

 
 
 

L plus 
 

 

 
 

HORIZONS 2 
Všeobecné kompetencie – študijné návyky,  učiť sa ako postupne pochopiť čítaný text, jazykové portfólio 

Kompetencie spojené s myslením – projektová práca, myšlienková mapa  

Podpora IKT - interaktívny CD ROM, internet, www.oup.com/elt 

http://www.oup.com/elt
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Medzipredmetové vzťahy –   telesná výchova 

Multikultúrna kompetencia –  športové aktivity  

UNIT 4                   MELBOURNE´S  HOTTER  THAN LONDON 

Str. Vyuč.j. Kompetencie Funkcie Formulácie Gramatika Téma Výstupy 

 
38/39 

 

 
 
 

 
 Vypočuť a podať 
informáciu  
 
Vybrať z ponúknutých 
možností 
 
Predstaviť svoje 
záľuby a svoj vkus 
 
Vyjadriť svoj názor 
 
Naučiť sa pracovať s 
portfóliom 

 
 Informovať sa 
 
Začleniť informáciu  
 
Identifikovať, opísať 
situáciu 
 
Vybrať 
z ponúknutých 
možností 
najobľúbenejšiu 
 
Vyjadriť,  svoj súhlas, 
nesúhlas 

 
...is cleaner than. 
...more /less 
expensive that.... 
 
good, better 
bad, worse  
 
Can I help you? 
Try this one. 
 
That´s a bit 
expensive. 
 
Here you are. 
 
And here´s your 
change and receipt. 

 
 
Stupňovanie 
prídavných mien 
– a)krátkych, 
pomocou -er 
b)dlhých, 
pomocou „more“ 
alebo „less“ 
 
 
 

 
Človek a príroda 
 
Krajina, mestá, 
miesta 
 
Obliekanie a móda 
 

RZ: a)použiť stupňovanie 
prídavných mien na 
porovnanie 
b) pochopiť z dialógu, čo 
osoba nakupuje 
PZ:a) vedieť opísať a posúdiť 
kvalitu okuliarov 
b)) vedieť zachytiť špecifické 
informácie a vyjadriť sa k 
textu 
c)samostatne pomenovať 
rôzne oblečenie 
d) extenzívne čítanie 
 
Interakcia: diskusia na tému 
móda, obliekanie,    

 
40/41 

 

 
 

 
42/43 

 
 

 
44/45 

 
 
 

 
46/47 

 
 
 

 
48/49 

 

 
 
 

L plus 
 
 

 

 
 

HORIZONS 2 
Všeobecné kompetencie – študijné stratégie,  pri nácviku čítania zachytiť hlavnú myšlienku, hľadať osoby a činnosti v texte  

Kompetencie spojené s myslením – projektová práca, myšlienková mapa  

Podpora IKT –   interaktívny CD ROM, internet, www.oup.com/elt 

Medzipredmetové vzťahy –   literatúra   

Multikultúrne kompetencie –   ako mladí ľudia v rôznych častiach sveta trávia voľný čas, porovnanie s vlastnou krajinou 

UNIT 5                   WHAT ARE YOU GOING TO DO? 

Str. Vyuč.j. Kompetencie Funkcie Formulácie Gramatika Téma Výstupy 

 
50/51 

 

 
 
 

 
Vypočuť si a podať 
informáciu 
 
Reagovať na to, čo sa 
má udiať v budúcnosti 

 
Informovať sa, 
začleniť informáciu 
 
Informovať, poradiť, 
označiť niečo do 

 
I am going to get the 
train up to Edinburgh. 
 
What are you going to 
do? 

 
Vyjadrenie 
budúcnosti 
pomocou -  „going 
to“  
 

 
Človek 
a spoločnosť, 
komunikácia 
 
Voľný ča 

RZ: a)zachytiť hlavné body 
konverzácie podľa počutého 
textu 
b)Podľa obrázkov opísať, čo 
sa deje v obrázkovom 
príbehu 

 
52/53 
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54/55 

 
 

 
 

 
Porozprávať niečo 
 
 Vyjadriť svoje 
ambície do 
budúcnosti  
 
  

budúcnosti 
 
Hovoriť 
o prebiehajúcej 
situácii udalosti 
 
Začať rozhovor, 
udržať konverzáciu 
a ukončiť 
 
  

 
I´m seeing friends from 
Cape Town on Friday 
evening. 
 
 
The show starts  at 
7.30 p.m.   
 

Vyjadrenie 
budúcnosti 
pomocou 
priebehového 
prítomného času   
  
Jednoduchý 
prítomný čas pre 
budúcnosť 

a záľuby 
 
Mladý človek 
a jeho záľuby 

c) opakovanie čísiel 
v rôznych situáciách 
PZ: a)pochopiť dej 
obrázkového príbehu 
a dokončiť príbeh 
b) vedieť dojednať stretnutie, 
plánovanie do budúcnosti 
c) extensive reading , čítanie 
pre potešenie a záujed 
d) napísať dobrodružný 
príbeh 
 

 
56/57 

 

 
 
 

 
L plus 

 

 

 
 

HORIZONS 2 
Všeobecné kompetencie -  študijné stratégie, osvojiť si komunikačné frázy, ktoré sú užitočné v komunikácii 

Kompetencie spojené s myslením – projektová práca, myšlienková mapa  

Podpora IKT -  interaktívny CD ROM, internet, www.oup.com/elt 

Medzipredmetové vzťahy –   chémia,  geografia 

Multikultúrna kompetencia –   aké majú mladí ľudia predstavu o slávnych ľudoch v iných krajinách a na Slovensku  

UNIT 6                    WHAT´S THE WEATHER LIKE IN CAPE TOWN?  

Str. Vyuč.j. Kompetencie Funkcie Formulácie Gramatika Téma Výstupy 

 
58/59 

 

 
 
 

 
Vypočuť si a podať 
informáciu 
 
Vyjadriť svoj názor 
 
Vyjadriť a prejaviť 
svoje city 
 
Vymieňať si názory 
 
Rozprávať niečo, čo 
sa udeje v budúcnosti 

 
Informovať sa, 
začleniť informáciu 
 
Vyjadriť súhlas, 
nesúhlas, 
presvedčenie 
 
Vyjadriť radosť 
z niečoho, šťastie 
a uspokojenie 
 
 
 Poradiť, informovať 
o budúcej činnosti 

 
What´s he like? 
 
What does he like 
doing? 
 
I´m really boring 
I´m quite sensible. 
Nothing worries me. 
I´m a bit moody 
 
 
What´s the weather 
like? 
It´s cold and it´s 
raining/freezing 

 
Vyjadrenie 
budúcnosti 
pomocou „going 
to“ 
 
Použitie „like“ na 
vyjadrenie 
porovnania,  
 
„like“ ako 
vyjadrenie, čo 
mám rád 
 
 

 
 
Človek a príroda 
 
Cestovanie 
a doprava 
 
Vzory a ideály 
 

RZ. a) porozumieť a 
zopakovať otázky 
a odpovede o počasí 
b)porozumieť rôznym opisom 
osôb a diferencovať 
informáciu 
c)extensive reading 
zachytiť hlavnú myšlienku 
PZ: a) charakterizovať 
počasie  
b)po prečítaní osobných 
hodnotení osôb a povedať o 
sebe 
c)extensive reading, vyjadriť 
sa k prečítanému, napísať 
o výhodách a nevýhodách 

 
60/61 

 

 
 

 
62/63 

 

 
 

 
64/65 

 

 
 
 

 
66/67 

 

 
 
 

L plus  
 
 

http://www.oup.com/elt
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ORIZONS 2 
Všeobecné kompetencie -  študijné stratégie,  pri čítaní sa snažíme niekedy domyslieť význam, ale treba si overovať pochopenie 

Kompetencie spojené s myslením – projektová práca, myšlienková mapa  

Podpora IKT –interaktívny CD ROM, internet, www.oup.com/elt 

Medzipredmetové vzťahy –   literatúra   

Multikultúrne kompetencie –   aké sú možnosti poznávania svetovej literatúry, aké sú známe slovenské diela  

UNIT 7                    HAVE YOU EVER BEEN TO A CONCERT? 

Str. Vyuč.j. Kompetencie Funkcie Formulácie Gramatika Téma Výstupy 

 
68/69 

 

 
 
 

 
Vybrať z ponúknutých 
možností 
 
Vyjadriť svoju vôľu 
 
Vyjadriť svoje názor 
 
 
Vyjadriť očakávania 
a reagovať na ne 

 
Identifikovať, potvrdiť, 
odmietnuť 
 
Vyjadriť svoje 
želanie, svoje plány 
 
Vyjadriť svoje 
vedomosti, poznatky, 
zistenia 
 
Vyjadriť úľavu, 
spokojnosť, 
nespokojnosť 

 
 
I´ve finished... 
I´ve never been here 
before. 
 
I tried to phone you. 
I saw it on TV. 
 
I tried to call you. So 
did I. 
 I did not see that 
film. Neither did I 

 
Použitie 
predprítomného 
času -  
„ever, never, 
recently 
 
Použitie 
jednoduchého 
minulého času“ 
 
Krátka odpoveď   
 „so“ „neither“ 
 

 
 
Vzdelávanie 
a práca 
 
Voľný čas 
a záľuby 
 
Kultúra a umenie 
 
Veda a technika 
v službách 
človeka 
 
 
 
 

RZ:a)na základe vypočutého 
textu určiť hlavnú myšlienku 
b)z prečítaného textu vedieť 
zreprodukovať hlavné 
špecifické informácie príbehu 
rodiny 
 
PZ: a) zachytiť frázy z dialógu 
a použiť ich v komunikácii.  
b)zreprodukovať obsah 
prečítaného textu, vyjadriť 
k tomu svoj názor  
c) napísať otázky do interview 
o TV, filme a knihách 
 

 
70/71 

 

 
 
 

 
72/73 

 

 
 

 
74/75 

 

 
 
 

 
Lplus 

 
 

 

 
 

HORIZONS 2 
Všeobecné kompetencie -  študijné stratégie, pri opise obrázku používame priebehové časy ,  jazykové portfólio 

Kompetencie spojené s myslením – projektová práca, myšlienková mapa  

Podpora IKT - interaktívny CD ROM, internet, www.oup.com 

Medzipredmetové vzťahy –   náuka k občianstvu  

Multikultúrna kompetencia –   rôzne zvyky, ktoré pobavia, ako 1. apríl vo svete a u nás na Slovensku 

UNIT 8                    ANDY HASN´TCOME BACK YET    

Str. Vyuč.j. Kompetencie Funkcie Formulácie Gramatika Téma Výstupy 

 
76/77 

 
 

 
Reagovať na niečo, 

 
Spomenúť si na 

 
He ´s already 

 
Predprítomný čas – 

 
Domov a bývanie 

RZ: a)pomenovať miestnosti 
a veci v dome a umiestniť ich 

http://www.oup.com/elt
http://www.oup.com/
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 čo sa udialo 
v minulosti 
 
Reagovať pri prvom 
stretnutí 
 
Ponúknuť a reagovať 
na ponuku 
 
Vypočuť si a podať 
informáciu 

niečo 
 
Reagovať na 
predstavenie niekoho 
 
Navrhnúť niekomu, 
aby niečo vykonal 
 
Identifikovať, opísať 
situáciu 

prepared the food. 
 
He hasn´t come 
back yet. 
 
I´ve just been .. 
 
Shall I put this in 
the room? 
 
I think I´ll call her. 

just, already, yet 
 
Vyjadrenie ponuky 
„shall“ 
 
Vyjadrenie 
okamžitého 
rozhodnutia „will“  
 
 

 
Krajina, jazyk 
ktorej sa učím 
 
Človek 
a spoločnosť, 
komunikácia 
 
 
Mládež a ich svet 
 

b)vedieť rozlíšiť ponuku 
a rozhodnutie 
v komunikačných frázach 
c)“extensive reading“ 
 
PZ: a)vedieť vytvoriť príbeh, 
skutočný, vymyslený 
a gramaticky správne 
prezentovať 
b)napísať činnosti, ktoré som 
vykonal  v poslednom čase 
c)„extensive reading“ 
 

 
78/79 

 
 

 
80/81 

 

 
 

 
82/83 

 
 
 

 
84/85 

 
 

 
86/87 

 

 
L plus 
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8.2.3 ROČNÍK:TRETÍ 

HORIZONS 3 -obsahový štandard osnova  pre A2 pokračovaním do B1,  SERR 
L Kompetencia  Gramatika Téma 

S  Reagovať pri prvom stretnutí 

 Rozprávať príbeh, udalosť 

 Telefonovať 
 

 

  Obyčajný prítomný čas 

 Tvorenie otázok 

 Priebehový prítomný čas 

 Jednoduchý minulý čas 

 Predprítomný čas ...be going to 

 Človek a spoločnosť 

 Cestovanie a doprava 

 Multikultúrna spoločnosť 
 

 

 
1 

 Vyjadriť svoj názor 

 Uistiť sa, že naše slová boli pochopené  

 Vybrať si z ponúknutých možností  

  Vyjadrenie budúcnosti pomocou „will“ 

 Použitie modálnych slovies – may, 
might  

 

 Človek a príroda 

 Veda a technika v službách človeka 

 Krajina, mestá, miesta 

 Voľný čas a záľuby 

2  Stanoviť, oznámiť a prijať pravidlá alebo 
povinnosti 

 Vyjadriť svoju vôľu 

 Reagovať na nesplnenie pravidiel 
 

  Používanie modálneho slovesa „must“   
„have to“ 

 
 

 Veda a technika v službách človeka 

 Krajina, jazyk ktorej sa učím. 

 Vzdelávanie a práca 

 Človek a spoločnosť 

3  Vypočuť a podať informáciu 

 Ponúknuť a reagovať na ponuku 

 Vybrať z ponúknutých možností 
 

  Podmienkové vety, použitie 1. 
podmienky 

 Použitie vzťažných zámen – who, 
which, that, whose  

 Rodina a spoločnosť 

 Kultúra a umenie 

 Veda a technika   

 Človek a spoločnosť 

4  Vyjadriť svoj názor 

 Vyjadriť očakávania a reagovať na ne 

 Vybrať z ponúknutých možností 

 Stanoviť pravidlá 
 

  Použitie modálnych slovies – must may, 
might, could, can´t 

 Vzťažné súvetia – vzťažné zámená 
who, which, whose 

 Vzory a ideály 

 Mládež a jej svet 

 Človek a príroda 

 Krajiny, mestá a miesta 

 Domov a bývanie 

 Ľudské telo 

 
5 

 Vyjadriť svoje schopnosti 

 Reagovať na niečo, čo sa udialo 
v minulosti 

 Rozprávať súvisle niečo 
 

 

  Použitie modálnych slovies – could, 
was/were able to .... 

 Použitie priebehového minulého času 
 

 

 Vzdelávanie a práca 

 Zamestnanie 

 Cestovanie a doprava 

 Krajina, jazyk ktorej sa učím 
 

 

6  Vyjadriť svoj názor 

 Porozprávať niečo 

 Predstaviť svoje záľuby a svoj vkus 

  Použitie predprítomného času- for, 
since 

 Použitie – each, every, all 

 Kultúra a umenie 

 Vzory a ideály 

 Človek a spoločnosť 

 Krajina, ktorej jazyk sa učím 

 Vzdelávanie a práca 
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7 

 Vyjadriť svoj názor 

 Vyjadriť svoje schopnosti 

 Reagovať pri prvom stretnutí 

 Predstaviť svoje záľuby a svoj vkus 

 Korešpondencia 

  Použitie priebehového predprítomného 
času 

 Tvorenie otázky a záporu. 

 Krátke odpovede  
 

 Zamestnanie 

 Vzdelávanie a práca 

 Človek a spoločnosť 
 
 

 
8 

 Vyjadriť svoj názor 

 Predstaviť svoje záľuby a vkus 

 Vymieňať si názory, komunikovať s 
niekým 

  Zaužívané spojenia so slovesami – 
make, do, get 

 Trpný rod v prítomnom čase, tvorenie 
otázky a záporu 

 Krátke odpovede 

 Mládež a jej svet 

 Kultúra a umenie 

 Človek a spoločnosť 
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Plán postavený podľa ŠVP, obsahuje úroveň A2 pokračovaním do B1, SERR 

HORIZONS 3 
Všeobecné kompetencie - získavať nové vedomosti a zručnosti, práca s výkladovým slovníkom  

Kompetencie spojené s myslením – projektová práca, myšlienková mapa, prezentácia 

Podpora IKT – interaktívny CD ROM, internet, www.oup.com/elt 

Medzipredmetové vzťahy –   geografia, história,  náuka k občianstvu 

Multikultúrne kompetencie – Slovensko a Európska Únia 

                               WELCOME BACK 

Str. Vyuč.j. Kompetencie Funkcie Formulácie Gramatika Téma Výstupy 

 
4/5 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Reagovať pri 
prvom stretnutí 
 
 
Rozprávať príbeh, 
udalosť 
 
 
 
Telefonovať 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Predstaviť sa 
 
Reagovať na 
prvé stretnutie 
 
Opísať situáciu 
 
Opísať dej v 
minulosti 
 
Telefonicky 
dohodnúť 
stretnutie 
 
 
 
 

 
A factfile – weight, 
height.... 
 
 
I would like  
 
Hi .. this is .. 
How is it 
going...??? 
 
member states 
currancy 
negotiations 
 
 

Obyčajný  
prítomný čas 
 
Tvorenie otázok 
 
Priebehový  
prítomný čas 
 
Jednoduchý  
minulý čas 
 
Predprítomný čas 
 
...be going to.. 
 
 
 
 

 
Človek 
a spoločnosť 
 
Cestovanie 
a doprava 
 
Multicultural society 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RZ: a)Vedieť vyplniť 
základné údaje o sebe 
b)prečítať text a vyjadriť sa 
k hlavnej myšlienke 
 
PZ: a) vedieť opísať miesto, 
povedať o špecialitách 
daného miestach 
b) používať praktické 
formulácie pri telefonovaní 
 
Interakcia: diskusia 
o Európskej únii   
 
 
 

 
6/7 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.oup.com/elt
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HORIZONS 3 
Všeobecné kompetencie - získavať nové vedomosti a zručnosti, práca s výkladovým slovníkom  

Kompetencie spojené s myslením – projektová práca, myšlienková mapa, prezentácia 

Podpora IKT – interaktívny CD ROM, internet, www.oup.com/elt 

Medzipredmetové vzťahy –   geografia, prírodoveda,   

Multikultúrne kompetencie –  ochrana prírody ako globálny problém a situácia na Slovensku  

 Unit  1                THE FUTURE OF OUR PLANET                               

Str. Vyuč.j. Kompetencie Funkcie Formulácie Gramatika Téma Výstupy 

8/9 
 
 

 
 
 

 
Vyajdriť svoj názor 
 
Uistiť sa, že naše 
slová boli 
pochopené  
 
Vybrať si 
z ponúknutých 
možností  
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyjadriť súhlas, 
nesúhlas, vlastný 
názor 
 
Uistiť sa že 
účastníci 
rozhovoru 
pochopili naše 
myšlienky 
 
Opísať situáciu, 
osobu 
 
 
 

 
I think we´ll... 
I´m sure we won´t... 
 
We´ll probably 
 
I agree.. 
I don´t agree.. 
Sorry to interupt you... 
What exactly do you 
mean? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vyjadrenie budúcnosti 
pomocou „will“ 
 
Použitie modálnych 
slovies – may, might  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Človek a príroda 
 
Veda a technika 
v službách človeka 
  
Krajina, mestá, 
miesta 
 
Voľný čas a záľuby 
 
 
 
 
 
 

RZ: a) vedieť zaradiť 
informáciu z textu 
k obrázku 
b)vedieť správne 
formulovať gramatické 
štruktúry 
PZ:a)Vedieť vytvoriť vlastný 
názor na spôsoby ochrany 
prírody 
b)vedieť viesť 
rozhovor/interview  s inou 
osobou 
Interakcia: vedieť vyjadriť 
svoj názor, súhlasiť, 
nesúhlasiť, vedieť zdvorilo 
odmietnuť, požiadať 
o vysvetlenie 
 

10/11 
 
 

 
 
 

12/13 
 
 

 
 

13/15 
 
 

 
 
 

L plus 
 
 

 

 
 

HORIZONS 3 

Všeobecné kompetencie - získavať nové vedomosti a zručnosti, práca s výkladovým slovníkom  

Kompetencie spojené s myslením – projektová práca, myšlienková mapa, prezentácia 

Podpora IKT - interaktívny CD ROM, internet, www.oup.com/elt 

Medzipredmetové vzťahy –  náuka o občianstve,  IKT,  

Multikultúrna kompetencia –  ako ovplyvnili počítače  život vo svete a porovnavie so Slovenskom 

UNIT 2                   YOU MUSTN´T SPEND ALL YOUT TIME ON THE NET     

Str. Vyuč.j. Kompetencie Funkcie Formulácie Gramatika Téma Výstupy 

16/17 
 
 

 
 
 

 
Stanoviť, oznámiť 
a prijať pravidlá alebo 

 
Vyjadriť sociálnu 
alebo morálnu normu 

 
I must finish the quiz. 
You mustn´t spend 

 
Používanie 
modálneho 

 
Veda a technika 
v službách človeka 

RZ: a)porozumieť 
špecifickým informáciám 
z textu 

http://www.oup.com/elt
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18/19 
 
 

 
 

povinnosti 
 
Vyjadriť svoju vôľu 
 
Reagovať na 
nesplnenie pravidiel 
 
 
 
 

 
Vyjadriť svoje 
želania, túžby, plány 
 
Priznať sa, odmietnut 
obvinenie 

...... 
 
Do you want to have 
a go? 
 
I have to get home 
before.... 
 
You do not have to 
go to schol on 
Saturday. 

slovesa „must“ 
 
„have to“ 
 
 
 

 
Krajina, jazyk 
ktorej sa učím. 
 
Vzdelávanie 
a práca 
 
Človek a 
spoločnosť  
 
Rodina spoločnosť 

b) zosumarizovať a použiť 
informácie v komunikácii 
PZ: a)Vedieť sa vyjadriť 
k poznanému z textu 
a vytvoriť si vlastný názor 
b) použiť naučené 
komunikačné frázy 
v rozprávaní 
c)extensive reading 
 
interakcia: ktoré informácie 
z textu vás zaujali, diskutujte 
o tom 
 

20/21 
 
 

 
 

22/23 
 
 

 
 
 

24/25 
 
 

 
 
 

L plus 
 

 
 
 

 
 

HORIZONS 3 
Všeobecné kompetencie -  získavať nové vedomosti a zručnosti, práca s výkladovým slovníkom  

Kompetencie spojené s myslením – projektová práca, myšlienková mapa, prezentácia 

Podpora IKT –  interaktívny CD ROM, internet, www.oup.com/elt 

Medzipredmetové vzťahy –   IKT, história 

Multikultúrne kompetencie –  prečo ľudia emigrujú do iných krajín, minulosť a súčasnosť Slovenska a emigrácia 

UNIT 3                  IF I SAVE ENOUGH MONEY, ... 

Str. Vyuč.j. Kompetencie Funkcie Formulácie Gramatika Téma Výstupy 

 
26/27 

 

 
 
 

Vypočuť a podať informáciu 
 
Ponúknuť a reagovať na 
ponuku 
 
Vybrať z ponúknutých 
možností 
 
 
 
 
 
 

Informovať sa 
a začleniť informáciu 
 
Navrhnúť niekomu aby 
vykonal niečo 
 
Identifikovať a opísať 
 
 
 
 
 

If I fave money I´ll go 
to Canada. 
 
I´ll go there if I don´t 
fail my exam. 
 
He was the man 
who/that hepled me. 
She is the singer 
whose voice is 
famous. 
 

Podmienkové vety, 
použitie 1. 
podmienky 
 
Použitie vzťažných 
zámien – who, 
which, that, whose  
 
 
 
 
 
 

Rodina 
a spoločnosť 
 
Kultúra a umenie 
 
Veda a technika 
v službách 
človeka 
 
Človek 
a spoločnosť 
 
 
 
 
 

RZ: a)Nácvik stratégie 
počúvania textu 
b)čítanie s 
porozumením, zachytiť 
hlavné myšlienky 
PZ:a) po prečítaní 
textu vedieť sa vyjadriť 
k téme 
b) zaznamenávať si 
vypočutý text a zaradiť 
inform do rozprávania 
Interakcia: hovoriť 
o možnostiach 
v budúcnosti za 
určitých podmienok   

 
28/29 

 
 

 
 
 

30/31 
 

 

 
 

32/33 
 
 
 

 
 
 

L plus  
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HORIZONS 3 
Všeobecné kompetencie - získavať nové vedomosti a zručnosti, práca s výkladovým slovníkom, portfólio 

Kompetencie spojené s myslením – projektová práca, myšlienková mapa, prezentácia 

Podpora IKT - interaktívny CD ROM, internet, www.oup.com/elt 

Medzipredmetové vzťahy –  história, biológia 

Multikultúrna kompetencia – Slovensko a globálny svet,  porovnávanie spoločností 

UNIT 4                       

Str. Vyuč.j. Kompetencie Funkcie Formulácie Gramatika Téma Výstupy 

34/35  
 
 

 
Vyjadriť svoj názor 
 
Vyjadriť očakávania 
a reagovať na ne 
 
Vybrať z ponúknutých 
možností 
 
Stanoviť pravidlá 
 

 
Vyjadriť svoj súhlas, 
nesúhlas 
 
Vyjadriť strach, 
nádej, úľavu 
 
 
Identifikovať a opísať 
situáciu, osobu ... 
 
Vyjadriť sociálnu 
alebo morálnu normu 

 
He might be tall... 
He could be a total 
weirdo. 
No, it can´t be.. 
 
The tourists, who 
come here in 
summer, make life 
more exciting 
 

 
Použitie 
modálnych 
slovies – must 
may, might, 
could, can´t 
 
Vzťažné súvetia 
– vzťažné 
zámená who, 
which, whose 

 
Vzory a ideály 
 
Mládež a jej svet 
 
Človek a príroda 
 
Krajiny, mestá 
a miesta 
 
Domov a bývanie 
 
Ľudské telo 
 

RZ: a)zachytiť špecifické 
informácie z prečítaného 
textu a urobiť si záznam 
b) zachytiť počutý text, 
názory študentov a urobiť si 
poznámky 
 
PZ: a)Opísať miesto, kde 
bývame 
b) vyjadriť názor na text 
o emigrácii do USA v 
minulosti 
 
Interakcia: diskusia 
o genetickom inžinierstve, 
názory pre a proti 

36/37 
 

 
 

38/39 
 

 
 

40/41  
 
 

42/43  
 
 

44/45 
 
 

 
 
 

L plus 
 
 

 

 
  

HORIZONS 3 
Všeobecné kompetencie -  získavať nové vedomosti a zručnosti, práca s výkladovým slovníkom, portfólio 

Kompetencie spojené s myslením – projektová práca, myšlienková mapa, prezentácia 

Podpora IKT –  interaktívny CD ROM, internet, www.oup.com/elt 

Medzipredmetové vzťahy –   geografia, história  

Multikultúrne kompetencie – porovnať britské miesta s podobnými  zaujímavými  miestami na Slovensku 

UNIT 5                   I COULDN´T JIND A JOB 

Str. Vyuč.j. Kompetencie Funkcie Formulácie Gramatika Téma Výstupy 

http://www.oup.com/elt
http://www.oup.com/elt
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46/47 

 

 
 
 

Vyjadriť svoje 
schopnosti 
 
 
Reagovať na niečo, 
čo sa udialo 
v minulosti 
 
 
Rozprávať súvisle 
niečo 
 
 
 
 
 
 

Vyjadriť vedomosti, 
neznalosť, schopnosť 
vykonať nejakú prácu 
 
Podať informáciu, 
pripomenúť si 
zvláštne udalosti  
 
Rozprávať príbeh, 
udalosť v minulosti 
 
 

I was able to type when 
I was a child. 
 
She did not managed 
to chatch the train. 
 
It was raining when I ... 
I was paing attention ... 
 
  
 
 
 

Použitie modálnych 
slovies – could, 
was/were able to 
.... 
 
Použitie 
priebehového 
minulého času 
 
 
 
 
 
 
 

Vzdelávanie 
a práca 
 
Zamestnanie 
 
Cestovanie 
a doprava 
 
Krajina, jazyk 
ktorej sa učím 
 
 
 
 
 
 

RZ:a)Porozumieť hlavné 
body dialógu, zaznamenať 
praktické frázy 
b)rozlíšiť dej v minulom 
priebehovom čase a vytvoriť 
podobné vety 
  
PZ: a)Prečítaný text 
spracovať a reprodukovať, 
pracovať na základe 
poznámok, ktoré si vytvorí 
sám študent 
 
Interakcia: zahrať dialógy, 
použiť praktické frázy 

 
48/49 

 

 
 
 

 
50/51 

 
 

 
 

 
52/53 

 
 

 
 
 

 
L plus 

 

 

 
 

HORIZONS 3 
Všeobecné kompetencie - získavať nové vedomosti a zručnosti, práca s výkladovým slovníkom 

Kompetencie spojené s myslením – projektová práca, myšlienková mapa, prezentácia 

Podpora IKT -  interaktívny CD ROM, internet, www.oup.com/elt 

Medzipredmetové vzťahy –  náuka  o občianstve 

Multikultúrna kompetencia –  mladí ľudia a ich možnosti zárobku, porovnanie situácie so Slovenskom 

UNIT 6                    A SINGING SENSATION  

Str. Vyuč.j. Kompetencie Funkcie Formulácie Gramatika Téma Výstupy 

 
54/55 

 

 
 
 

 
 
Vyjadriť svoj názor 
 
Porozprávať niečo 
 
Predstaviť svoje 
záľuby a svoj vkus 

 
 
Vyjadriť svoje 
presvedčenie, 
súhlas, nesúhlas 
 
Porozprávať príbeh 
o osobe 
 
Vybrať 
z ponúknutých 
možností 
najobľúbenejšiu 

She has toured the 
world for several 
years now. 
 
She´s been a singer 
since she was three . 
 
I buy lots of clothes 
every week. 
 
Each week I put 
money in an account. 
 

 
Použitie 
predprítomného 
času- for, since 
 
Použitie – each, 
every, all 

 
Kultúra a umenie 
 
Vzory a ideály 
 
Človek 
a spoločnosť 
 
Krajina, ktorej 
jazyk sa učím 
 
Vzdelávanie a 
práca 

 
RZ: a) prečítať text 
a zaznačiť špecifické 
informácie z textu 
b) vypočuť text  o peniazoch 
a šťastí a odpovedať na 
pripravené úlohy  
 
PZ: a)Vedieť vyjadriť svoj 
názor na rôzne disfunkcie 
človeka a ako s tým žiť 
b)extenzívne čítanie  
 

 
56/57 

 

 
 

 
58/59 

 

 
 

 
60/61 
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62/63 
 

 
 

 
 
 

I spent all my Money. Interakcia: porozprávať sa 
o známych osobách a ich 
živote L plus  

 
 

 
  

HORIZONS 3 
Všeobecné kompetencie - získavať nové vedomosti a zručnosti, práca s výkladovým slovníkom, portfólio 

Kompetencie spojené s myslením – projektová práca, myšlienková mapa, prezentácia 

Podpora IKT –interaktívny CD ROM, internet, www.oup.com/elt 

Medzipredmetové vzťahy –    náuka k občianstvu 

Multikultúrne kompetencie –  požiadavky na možnosti zamestnania sa v EÚ, ako ich využívajú Slováci 

UNIT 7                   HOW LONG HAVE YOU BEEN TRAVELLING  

Str. Vyuč.j. Kompetencie Funkcie Formulácie Gramatika Téma Výstupy 

 
64/65 

 

 
 
 Vyjadriť svoj názor 

 
Vyjadriť svoje 
schopnosti 
 
Reagovať pri prvom 
stretnutí 
 
Predstaviť svoje záľuby 
a svoj vkus 
 
Korešpondencia 

Vyjadriť presvedčenie 
 
Vyjadriť vedomosti, 
poznatky, zistenia 
 
Predstaviť niekoho, 
reagovať na 
predstavenie 
 
Vyjadriť, čo mám rád, 
čo uznávam 
 
Formálny list 
 

I´ve been travelling 
for three months. 
 
Have you been 
staying in the hotel? 
 
I´m good at ... 
I´m keen on ... 
I´m hopeless at 
speaking ..... 
I´m interested in 
 
Dear Mr/Mrs/Ms 
Yours sincerely 
 

Použitie 
priebehového 
predprítomného 
času 
  
Tvorenie otázky 
a záporu. 
  
Krátke odpovede  
 
 
 
 
 

Zamestnanie 
 
Vzdelávanie 
a práca 
 
Človek 
a spoločnosť 
 
 
 
 
 
 

RZ: Na základe počutého 
a čítaného zachytiť 
a zaznamenať špecifické 
informácie  
 
PZ: a)Vedieť charakterizovať 
jednotlivé povolania 
b)napísať list, žiadosť 
o zamestnanie 
 
 
Interakcia: Diskusia 
o možnostiach letnej brigády 
 
 

 
66/67 

 

 
 
 

 
68/69 

 

 
 

 
70/71 

 

 
 
 

 
Lplus 

 
 

 

 
 

HORIZONS 3 
Všeobecné kompetencie - získavať nové vedomosti a zručnosti, práca s výkladovým slovníkom, portfólio 

Kompetencie spojené s myslením – projektová práca, myšlienková mapa, prezentácia 

Podpora IKT - interaktívny CD ROM, internet, www.oup.com/elt 

Medzipredmetové vzťahy –  geografia 

Multikultúrna kompetencia –  populárne hudobné festivaly vo svete a na Slovensku 

UNIT 8                   I´VE STARTED TO MAKE FRIENDS HERE    

http://www.oup.com/elt
http://www.oup.com/elt
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Str. Vyuč.j. Kompetencie Funkcie Formulácie Gramatika Téma Výstupy 

 
72/73 

 
 
 

 
Vyjadriť svoj názor 
 
 
Predstaviť svoje 
záľuby a vkus 
 
 
Vymieňať si názory, 
komunikovať s 
niekým 

 
Vyjadriť presvedčenie 
 
Vyjadriť, čo mám rád 
a čo sa mi nepáči 
 
 
Začať rozhovor, vrátiť 
sa k 
nedopovedanému 

 
make your dinner 
do a lot of work 
get the drink (=buy, 
obtain) 
 
Ad is put in the  
newspaper 
 
Is it made by 
musicians? 
 
 

 
Zaužívané 
spojenia so 
slovesami – 
make, do, get 
 
Trpný rod 
v prítomnom 
čase, tvorenie 
otázky a záporu 
 
Krátke odpovede 

 
Mládež a jej svet 
 
Kultúra a umenie 
 
Človek 
a spoločnosť 
 
 
 
 
 

 
RZ: zaznamenať špecifické 
informácie z písaného 
a počutého textu, definovať 
hlavnú myšlienku 
 
PZ:a)z prečítaného textu 
vedieť vybrať špecifické 
myšlienky a vyjadriť svoj 
názor 
b) práca na jazykovom 
portfóliu 
 
Interakcia: mládežnícke 
festivaly vo svete a na 
Slovensku - diskusia 

 
74/75 

 
 

 
76/77 

 

 
 

 
78/79 

 
 
 

 
80/81 

 

 
 
 

 
82/83 

 

 

 
L plus 
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8.2.4 ROČNÍK : ŠTVRTÝ 

HORIZONS 4 -obsahový štandard osnova  prechod z B1 do úrovne B2,  SERR 
L Kompetencia  Gramatika Téma 

 
I 

 Nadviazať kontakt v súlade 
s komunikačnou situáciou 

 Vypočuť si a podať informáciu 

 Vyjadriť svoju vôľu 

 Stanoviť pravidlá 

  Predprítomný a minulý čas 

 Prítomný čas trpný rod použitie „must“ 
a „have to“ 

 Vyjadrenie budúcnosti s „will“ 

 Podmienkové vety 
     „may“ „might 
 

 Krajina, jazyk ktorej sa učím 

 Multikultúrna spoločnosť 

 Mládež a ich svet 
 

 
1 

 Nadviazať kontakt v súlade 
s komunikačnou situáciu 

 Reagovať pri prvom stretnutí 

 Predstaviť svoj vkus a záľuby 

 Predstaviť svoje schopnosti 

  Použitie slovesa + neurčitok/ -ing 

 Minulý čas pomocou „used to“  

 Príslovky spôsobu 

 Ľudské telo a starostlivosť o zdravie 

 Šport 

 Stravovanie 

 Obchod a služby 
 

 
2 

 

 Vybrať z ponúknutých možností 

 Reagovať pri prvom stretnutí 

 Vyjadriť očakávania 

 Vnímať a prejavovať svoje city 

 Reagovať na niečo, čo sa udialo 
 

  Podmienkové vety  
     2. podmienka 

 „Wish“+ minulý čas 

 „Make“ + sloveso alebo prídavné meno 

 Ľudské telo a starostlivosť o zdravie 

 Človek a spoločnosť 

 Multikultúrna spoločnosť 
 

 

 
3 

 Vyjadriť svoj názor 

 Predstaviť svoje záľuby a svoj vkus 

 Reagovať na udalosť 

 Ponúknuť a reagovať na ponuku 

  Použitie frázy „have/get something 
done“ 

 Použitie „should“ „ought to“ 

 Použitie prídavných mien (pred názvami 
chorôb 

 Ľudské telo a starostlivosť o zdravie 

 Umenie a kultúra 

 Šport 

 Mládež a ich svet 
 

 
4 

 Vypočuť a podať informáciu  

 Vybrať z ponúknutých možností 

 Predstaviť svoje záľuby a svoj vkus 

 Vyjadriť svoj názor 

 Práca s jazykovým portfóliom 

  Reakcia na informáciu, prídavná otázka 

 Použitie nepriamej reči 

 Tvorenie otázky  a odpovede 
 

 Rodina a spoločnosť 

 Človek a spoločnosť 

 Mladý človek a jeho záľuby 

 Veda a technika v službách človeka 
 

 
5 

 Vypočuť si a podať informáciu 

 Vybrať z ponúknutých možností 

 Porozprávať niečo  
 

  Davno-minulý  čas  

 „should have“ 

 „ought to have“ 

 Nepriama reč – ponuky a požiadavky 

 Človek a spoločnosť 

 Kultúra a umenie 

 Mládež a jej svet 

 Krajina, ktorej jazyk sa učím 

 
6 

 Vyjadriť svoj názor 

 Vnímať a prejavovať svoje city 

  Davno-minulý čas – použitie „wish“  

 Podmienkové vety -   

 Rodina a spoločnosť 

 Obliekanie a móda 
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 Vymieňať si názory 

 Reagovať vo vyhrotenej situácii 

     3. podmienka 

 „make“ „let“ „allow 
 Zamestnanie 

 Človek a spoločnosť, komunikácia 

 Mládež a jej svet 

 Cestovanie a doprava 

 
7 

 Vybrať z ponúknutých možností 

 Vyjadriť svoj záujem 

 Reagovať na niečo, čo sa udialo 
v minulosti 

 Reagovať na niečo, čo sa má udiať v 
budúcnosti 

  Trpný rod v minulosti 

 Trpný rod vo všetkých časoch 

 Reflexívne zámená   

 Krajina, jazyk ktorej sa učím 

 Človek a komunikácia 

 Cestovanie a doprava 

 Rodina a spoločnosť 

 
8 

 Reagovať na  udalosť v minulosti   

 Reagovať pri prvom stretnutí 

 Ponúknuť a reagovať na ponuku 

 Vypočuť si a podať informáciu 

 Práca s jazykovým portfóliom 

  Použitie be/get used to 

 Opakovanie podmienkových viet 

 Použitie „so“ a „such 

 Rodina a spoločnosť 

 Vzdelávanie a práca 

 Mládež a ich svet 

 Multikultútna spoločnosť 
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Plán postavený podľa ŠVP, obsahuje prechod od B1 do úrovne B2  SERR 

HORIZONS 4 
Všeobecné kompetencie – študijne stratégie, diferencovať a správne používať gramatické javy    

Kompetencie spojené s myslením – projektová práca, myšlienková mapa, prezentácia 

Podpora IKT – interaktívny CD ROM, internet, www.oup.com/elt 

Medzipredmetové vzťahy –   geografia   

Multikultúrne kompetencie –   typické znaky jednotlivých krajín sveta, čím je známe Slovensko  

WELCOME UNIT                              

Str. Vyuč.j. Kompetencie Funkcie Formulácie Gramatika Téma Výstupy 

  
4/5 

 
 

 
 
 

Nadviazať kontakt 
v súlade 
s komunikačnou 
situáciou 
  
Vypočuť si a podať 
informáciu 
 
Vyjadriť svoju vôľu 
 
Stanoviť pravidlá 

Upútať pozornosť 
 
Pozdraviť, 
odpovedať na 
pozdrav 
 
Začleniť 
informáciu 
 
Vyjadriť svoje 
plány 
 
Vyjadriť morálnu 
alebo sociálnu 
normu 

Alice has spent money. 
I spent three days 
there last week. 
 
Where are these cars 
made? 
 
I think she will fll in love 
with James. 
 
Pierre might come 
back. 
She may fall in love... 

 
Predprítomný a minulý 
čas 
 
Prítomný čas trpný rod 
použitie „must“ a „have 
to“ 
 
Vyjadrenie budúcnosti 
s „will“ 
 
Podmienkové vety 
1. podmienky  
„may“ „might“ 

 
 Krajina , jazyk 
ktorej sa učím 
 
Multikultúrna 
spoločnosť 
 
Mládež a ich svet 
 

RZ: a)vedieť zachytiť 
hlavné body dialógu o dianí 
   
b)rozlíšiť gramatické 
štruktúry podľa vyjadrenia 
obsahu 
PZ: a)vedieť porozprávať, 
čím je ktorá krajina 
charakteristická 
b) ako sa správať  
 
Interakcia: diskusia o tom, 
čím sú jednotlivé krajiny 
charakterizované 

 
6/7 

 
 

 
 
 

 
8/9 

 
 

 
 

 
 

HORIZONS 4 
Všeobecné kompetencie -  študijné stratégie,  pri odpovedi Angličan odpovedá zdvorilo celou vetou  a pridá info z otázky 

Kompetencie spojené s myslením – projektová práca, myšlienková mapa  

Podpora IKT – interaktívny CD ROM, internet, www.oup.com/elt 

Medzipredmetové vzťahy –    chémia, biológia 

Multikultúrne kompetencie –    problém nadváhy je problém vo vyspelých krajinách,  aká je situácia na Slovensku 

 Unit  1                  I KEPT PUTTING ON WEIGHT                              

Str. Vyuč.j. Kompetencie Funkcie Formulácie Gramatika Téma Výstupy 

 
10/11 

 
 

 
 
 

 
Nadviazať kontakt 
v súlade 
s komunikačnou 

 
Upútať pozornosť 
 
 

 
I try to go ... 
She kept putting on 
weight. 

 
Použitie slovesa + 
neurčitok/ -ing 
 

 
 
Ľudské telo 
a starostlivosť 

 
RZ: a)zachytiť špecifické 
informácie o zdravom štýle 
života 



Školský vzdelávací program                                             Drevár a nábytkár 

Spojená škola, Československej armády 24, Martin  3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 

 109 

 
12/13 

 
 

 
 
 
 

situáciu 
 
Reagovať pri prvom 
stretnutí 
 
Predstaviť svoj vkus 
a záľuby 
 
Predstaviť svoje 
schopnosti 

Predstaviť sa 
Reagovať na 
predstavenie 
niekoho 
 
 Vyjadriť, čo mám 
rád a čo sa mi 
páči 
 
Vyjadriť svoje 
vedomosti, 
schopnosť 
vykonať niečo 

 
„Couch potatoe“ 
 
 
I used to play in the 
park with my friends.  
 
I did not use to .. 
 
 
I can sing really well. 
 
 

Minulý čas pomocou 
„used to“  
 
 
Príslovky spôsobu 

o zdravie 
 
Šport 
 
Stravovanie 
 
Obchod a služby 
 

b) reprodukovať hlavné 
body textu, kľúčové slová 
c) vedieť vyplniť dotazník 
 
PZ: a) vyjadriť svoj názor 
na text o  schopnostiach  
b)vedieť vyplniť žiadosť o 
prijatie 
 
Interakcia: viesť interview 
s osobou 
 

 
14/15 

 
 

 
 

 
16/17 

 

 
 
 

L plus  
 
 
 

 
 
 
 

HORIZONS 4 

Všeobecné kompetencie -   študijné stratégie,  pri počúvaní netreba pochopiť všetko, treba sa sústrediť na kľúčové slová 

Kompetencie spojené s myslením – projektová práca, myšlienková mapa  

Podpora IKT -  interaktívny CD ROM, internet, www.oup.com/elt 

Medzipredmetové vzťahy –    geografia 

Multikultúrna kompetencia –  niektoré odlišnosti medzi britskými a slovenskými rodinami  

UNIT 2                   I´D BE TERRIFIED IF I SAW A SPIDER 

Str. Vyuč.j. Kompetencie Funkcie Formulácie Gramatika Téma Výstupy 

18/19 
 
 

 
 
 

 
Vybrať z ponúknutých 
možností 
 
Reagovať pri prvom 
stretnutí 
 
Vyjadriť očakávania 
 
Vnímať a prejavovať 
svoje city 
 
Reagovať na niečo, 

Identifikovať, opísať 
osobu, miesto 
 
Predstaviť niekoho 
 
Vyjadriť strach, úľavu 
 
Reagovať na 
predstavenie inej 
osoby 
 
Vyjadriť radosť, 
uspokojenie, 

 
If I lived in the 
country, I would 
never go out. 
 
I´d be terrified if I saw 
a spider now. 
 
I wish I were you. 
(formal expression) 
 
Sad films make 
Joanna cry. 

 
Podmienkové 
vety  
2. podmienka 
 
„Wish“+ minulý 
čas 
 
„Make“ + sloveso 
alebo prídavné 
meno 

 
Ľudské telo a 
starostlivosť 
o zdravie 
 
Človek 
a spoločnosť 
 
Multikultúrna 
spoločnosť 
 
 
 

RZ: a)charakterizovať hlavné 
body/kľúčové slová týkajúce 
sa stresu 
b) zachytiť a zapísať hlavné 
body textu o tom, ako sa 
vyrovnať so stresom 
PZ: a) opísať situáciu, do 
ktorej som sa dostal a ktorá 
mi spôsobila stres 
b)poskytnúť písomne body, 
ako sa vyrovnať so stresom 
 
Interakcia: diskusia 

20/21  
 
 

22/23 
 
 

 
 
 

24/25 
 

 

26/27 
 

 

http://www.oup.com/elt
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 čo sa udialo nespokojnosť  
 
 

v skupinách o strese a ako 
ho riešiť L plus 

 
 
 

 
 
 

 
 

HORIZONS 4 
Všeobecné kompetencie -  študijné stratégie,  pri nácviku písania je dobré si robiť najprv písomné poznámky 

Kompetencie spojené s myslením – projektová práca, myšlienková mapa  

Podpora IKT –  interaktívny CD ROM, internet, www.oup.com/elt 

Medzipredmetové vzťahy –   telesná výchova, biológia 

Multikultúrne kompetencie –   svetová kinematografia a situácia na Slovensku s tvorbou filmov 

UNIT   3                I´D LIKE TO HAVE A TATTOO DONE 

Str. Vyuč.j. Kompetencie Funkcie Formulácie Gramatika Téma Výstupy 

 
28/29 
 

 
 
 

 
 
Vyjadriť svoj názor 
 
Predstaviť svoje 
záľuby a svoj vkus 
 
Reagovať na udalosť 
 
Ponúknuť a reagovať 
na ponuku 

 
 
Vyjadriť súhlas, 
nesúhlas, 
presvedčenie 
 
Vyjadriť, čo mám rád 
a čo sa mi páči 
 
Vyjadriť záujem 
o niečo 
 
 Navrhnúť niekomu, 
aby niečo vykonal 

 
I´d like to have/get 
a tattoo done. 
 
Yes, I did./No, I didn´t. 
 
 
You should go home 
now. 
 
He ought to ring the 
police. 
 
broken leg 
sore throat 
stomach ache 
 

 
Použitie frázy 
„have/get 
something done“ 
 
 
Použitie „should“ 
„ought to“ 
 
Použitie prídavných 
mien (pred názvami 
chorôb) 

 
Ľudské telo 
a starostlivosť 
o zdravie 
 
Umenie a kultúra 
 
Šport 
 
Mládež a ich svet 
 

RZ: a)zachytiť hlavné 
myšlienky v súvislosti 
s problémom „tetovanie“ 
b) zachytiť špecifické 
informácie o umení 
 
PZ: a)vyjadriť názor 
o tetovaní 
b)reagovať na text a poidať 
vlastný názor na umenie 
 
Interakcia: Diskusia 
o umení spojené s ľudským 
telom 

 
30/31 

 
 

 
 
 

32/33 
 

 

 
 

34/35 
  

 

 
 
 

L plus 
 

 

 
 
 

HORIZONS 4 
Všeobecné kompetencie – študijné návyky,  učiť sa ako postupne pochopiť čítaný text, jazykové portfólio 

Kompetencie spojené s myslením – projektová práca, myšlienková mapa  

Podpora IKT - interaktívny CD ROM, internet, www.oup.com/elt 

Medzipredmetové vzťahy –   telesná výchova 

http://www.oup.com/elt
http://www.oup.com/elt
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Multikultúrna kompetencia –  športové aktivity  

UNIT 4                     YOU REALLY LIKE HER,  DON´T YOU?    

Str. Vyuč.j. Kompetencie Funkcie Formulácie Gramatika Téma Výstupy 

36/37 
 

 
 
 

 
 Vypočuť a podať 
informáciu  
 
Vybrať z ponúknutých 
možností 
 
Predstaviť svoje 
záľuby a svoj vkus 
 
Vyjadriť svoj názor 
 
Práca s jazykovým 
portfóliom 

 
 Informovať sa 
 
Začleniť informáciu  
 
Identifikovať, opísať 
situáciu 
 
Vybrať 
z ponúknutých 
možností 
najobľúbenejšiu 
 
Vyjadriť súhlas s 
niečím 
 
Vyjadriť, že niečo 
nemáme radi 

 
It´s too bad, isn´t it? 
 
You really like her, 
don´t you? 
 
I like Tom. 
 
She said she liked 
Tom. 
 
 
Peter asked me if 
i was going to the 
gym. 

 
Reakcia na 
informáciu, 
prídavná otázka 
 
Použitie 
nepriamej reči 
  
Tvorenie otázky  
a odpovede 
 

 
 
Rodina 
a spoločnosť 
 
Človek 
a spoločnosť 
 
Mladý človek 
a jeho záľuby 
 
Veda a technika 
v službách človeka 
 
 

 
RZ: a)zachytiť špecifické 
informácie a zaznamenať ich 
b)reprodukovať komunikačné 
frázy z obrazového príbehu 
 
PZ: a)Vyjadriť názor na 
spolužitie  
b)charakterizovať osobu, 
ktorá je dôležitá v našom 
živote 
c)vedieť zaznamenať 
charakteristiku osoby, ktorá 
je pre nás dôležitá 
 
 

 
38/39 

 

 
 

 
40/41 

 

 
 

42/43  
 
 

44/45 
 

 
 
 

46/47 
 

 
 
 

L plus 
 

 

 
  
 

HORIZONS 4 
Všeobecné kompetencie – študijné stratégie,  pri nácviku čítania zachytiť hlavnú myšlienku, hľadať osoby a činnosti v texte  

Kompetencie spojené s myslením – projektová práca, myšlienková mapa  

Podpora IKT –   interaktívny CD ROM, internet, www.oup.com/elt 

Medzipredmetové vzťahy –    náuka k občianstvu   

Multikultúrne kompetencie –   takzvané umenie mladých ľudí na celom svet„graffiti“ aký je na to názor na Slovensku 

UNIT 5                   YOU SHOULD HAVE BEEN MORE CAREFUL! 

Str. Vyuč.j. Kompetencie Funkcie Formulácie Gramatika Téma Výstupy 

48/49 
 

 
 
 

 
 
Vypočuť si a podať 
informáciu 
 
Vybrať z ponúknutých 

 
Informovať sa, 
začleniť informáciu 
 
Identifikovať, 
ponúknuť, potvrdiť 

 
Their coach had 
stopped . 
 
You should have 
been more careful 

 
Davno-minulý  čas  
 
„should have“ 
„ought to have“ 
 

 
Človek 
a spoločnosť 
 
Kultúra a umenie 
 

 
RZ: a) reagovať na udalosti 
v minulosti, zaznamenať 
písomne 
b) zachytiť kľúčové slová 
z príbehu a zaznamenať ich 

 
50/51 
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52/53 

 
 

 
 

možností 
 
Porozprávať niečo  
 
 
  
 
  

 
Hovoriť 
o prebiehajúcej 
situácii udalosti 
 
Začať rozhovor, 
udržať konverzáciu 
a ukončiť 
 
  

(but you were not) 
 
I told him to listen 
carefully. 
 
He asked me not to 
come in. 

Nepriama reč – 
ponuky a požiadavky 

Mládež a jej svet 
 
Krajina, ktorej jazyk 
sa učím. 
 
 
 
 

 
PZ: a)vyjadriť svoj názor 
alebo komentovať čím sú pre 
mladých „graffiti“ 
 
Interakcia: diskusia 
o mladých a ich záujmoch 

54/55 
 
  

 
 
 

 
L plus 

 

 

 
 

HORIZONS 4 
Všeobecné kompetencie -  študijné stratégie, osvojiť si komunikačné frázy, ktoré sú užitočné v komunikácii 

Kompetencie spojené s myslením – projektová práca, myšlienková mapa  

Podpora IKT -  interaktívny CD ROM, internet, www.oup.com/elt 

Medzipredmetové vzťahy –  história   

Multikultúrna kompetencia –  ľudia, ktorí sa snažia pomôcť tým, ktorí majú životné problémy, aká je situácia na Slovensku   

UNIT 6                     I WISH I HAD NOT LEFT HOME  

Str. Vyuč.j. Kompetencie Funkcie Formulácie Gramatika Téma Výstupy 

 
56/57 

 

 
 
 

 
Vyjadriť svoj názor 
 
 
Vnímať a prejavovať 
svoje city 
 
  
Vymieňať si názory 
 
Reagovať vo 
vyhrotenej situácii 

 
Vyjadriť súhlas, 
nesúhlas, 
presvedčenie 
 
Vyjadriť radosť 
z niečoho, šťastie 
a uspokojenie 
 
Utešiť, podporiť, 
dodať odvahu 
 
Reagovať na zlú 
náladu niekoho 

 
I wish I hadn´t left the 
home 
 
If he had tried it, he 
would have had 
difficulties. 
 
What would have 
happened if he had 
tried it? 
 
They made us do 
a training course. 
We were allowed to 
leave the camp. 
They let us take it. 

 
Davno-minulý čas 
– použitie „wish“  
 
Podmienkové 
vety -   
3. podmienka 
 
„make“ „let“  
„allow“ 

 
Rodina a 
spoločnosť 
 
Obliekanie a móda 
Zamestnanie 
 
Človek 
a spoločnosť, 
komunikácia 
 
Mládež a jej svet 
 
 
Cestovanie a 
doprava 
 

 
RZ:a) vedieť reprodukovať 
opis 
b) vedieť zachytiť hlavnú 
myšlienku textu 
a zaznamenať 
PZ: a) komentovať snahu 
pomáhať druhým  
b)poskytnúť informácie 
o vlastných skúsenostiach, 
alebo komentovať dianie  
c) písomne zhrnúť informácie 
o pomoci druhých a vedieť to 
rozlíšiť  
 
 

 
58/59 

 

 
 

 
60/61 

 

 
 

 
62/63 

 

 
 
 

 
64/65 

 

 
 
 

 
 L plus 

 

 
 
 

 
 

http://www.oup.com/elt
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HORIZONS 4 
Všeobecné kompetencie -  študijné stratégie,  pri čítaní sa snažíme niekedy domyslieť význam, ale treba si overovať pochopenie 

Kompetencie spojené s myslením – projektová práca, myšlienková mapa  

Podpora IKT –interaktívny CD ROM, internet, www.oup.com/elt 

Medzipredmetové vzťahy –   geografia 

Multikultúrne kompetencie –  rozdiely a podobnosti života  v Británii a na Slovensku 

UNIT 7                    I WAS TOLD TO VISIT SNOWDON  

Str. Vyuč.j. Kompetencie Funkcie Formulácie Gramatika Téma Výstupy 

66/67 
 

 
 
 

 
Vybrať z ponúknutých 
možností 
 
Vyjadriť svoj záujem 
 
 Reagovať na niečo, čo 
sa udialo v minulosti 
 
Reagovať na niečo, čo 
sa má udiať v 
budúcnosti 

 
Identifikovať, potvrdiť, 
odmietnuť 
 
Vyjadriť svoje   plány 
 
 Spomenúť si na 
niečo 
 
 
Podať informáciu 

 
I was told to visit the 
Snowdon. 
 
Speakers have been 
forced ... 
 
More Money is being 
invested. 
 
I cooked dinner by 
myself. 
 
Emma and David are  
 

 
Trpný rod 
v minulosti 
 
Trpný rod vo 
všetkých časoch 
 
Reflexívne zámená   

 
Krajina, jazyk 
ktorej sa učím 
 
Človek 
a komunikácia 
 
Cestovanie 
a doprava 
 
Rodina a 
spoločnosť 

 
RZ: a) zachytiť faktické 
informácie a zaznamenať ich 
b) vedieť zachytiť špecifické 
informácie z textu 
 
PZ: a)vyjadriť sa 
k čpecifickým informáciám 
z textu „Red nose“ 
b)pripraviť a prezentovať 
projekt o Slovensku 
 
Interakcia: na základe faktov 
hovoriť o živote na Slovensku 
 

 
68/69 

 

 
 
 

 
70/71 

 

 
 

 
72/73 

 

 
 
 

 
Lplus 

 
 

 

 
 
 

HORIZONS 4 
Všeobecné kompetencie -  študijné stratégie, pri opise obrázku používame priebehové časy ,  jazykové portfólio 

Kompetencie spojené s myslením – projektová práca, myšlienková mapa  

Podpora IKT - interaktívny CD ROM, internet, www.oup.com 

Medzipredmetové vzťahy –   geografia 

Multikultúrna kompetencia –  vnímanie globalizácie,  pochopiť jej podstatu, ako to chápu mladí ľudia na Slovenska 

UNIT 8                     I´M USED TO STUDYING EIGHT HOURS A DAY    

Str. Vyuč.j. Kompetencie Funkcie Formulácie Gramatika Téma Výstupy 

74/75  
 
 

Reagovať na  udalosť 
v minulosti   
 

 
Spomenúť si na 
niečo 

 
I am used to 
studying eighthours 

 
Použitie be/get 
used to 

 
Rodina 
a spoločnosť 

 
RZ: a) zachytiť faktické 
informácie a zaznamenať ich 

http://www.oup.com/elt
http://www.oup.com/
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76/77 
 

 
 

Reagovať pri prvom 
stretnutí 
 
Ponúknuť a reagovať 
na ponuku 
 
Vypočuť si a podať 
informáciu 
 
Práca s jazykovým 
portfóliom 

 
Reagovať na 
predstavenie niekoho 
 
Navrhnúť niekomu, 
aby niečo vykonal 
 
 
Identifikovať, opísať 
situáciu 

a day. 
 
I´m getting used to 
hearing all the 
different accents. 
 
It was such 
a boring programe. 
 
The book was so 
interesting that  I .... 
 

 
Opakovanie 
podmienkových viet 
 
Použitie „so“ a 
„such“ 

 
Vzdelávanie 
a práca 
 
Mládež a ich svet 
 
 
 
Multikultútna 
spoločnosť 

b) identifikovať kľúčové slová 
spojené s globalizáciou 
 
PZ: a) Vedieť sa vyjadriť 
k všeobecným problémom 
globalizácie 
b)mladý človek vo svete 
globalizácie, úvaha 
Interakcia:dikusia o živote 
mladých ľudí v súčasnej 
spoločnosti 

78/79 
 

 
 

 
80/81 

 

 
 
 

 
82/83 

 
 
 

 
84/85 

 

 
L plus 
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Názov predmetu nemecký jazyk  
Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý, druhý, tretí, štvrtý 

Kód a názov študijného odboru 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby    

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

8.3 NEMECKÝ JAZYK 

Charakteristika predmetu  

 
Výučba nemeckého jazyka obsahovo vychádza z učebníc Themen aktuell 1-3, pričom každá 

učebnica obsahuje 10 lekcií. Pre druhý cudzí jazyk sa používa učebnica Genau v 1. a 2. ročníku, v 3. 
a 4.ročníku učebnica Direkt. 

Počet odučených lekcií závisí od týždennej dotácie hodín, ktorá je podľa odorúčania ŠVP 
nasledovná: 3 hodiny pre prvý cudzí jazyk vo všetkých ročníkoch a 3 hodiny v 1. a 2. ročníku a 2 hodiny 
v 3. a 4. ročníku pre druhý cudzí jazyk 

Predmet cudzí jazyk pre SOŠ nadväzuje na učivo základnej školy a rozvíja ho na vyššej úrovni, 
čomu zodpovedá aj výber učebníc. Pri štrukturovaní obsahu sme vychádzali z jednotlivých lekcií a jeho 
cieľom je systematicky rozvíjať a prehlbovať jazykové zručnosti vo všetkých štyroch aspektoch – 
v hovorenom prejave, v počúvaní s porozumením, v písomných prejavoch aj v čítaní. 
Učivo sa skladá z celkov, ktoré sprostredkujú nové poznatky, gramatické javy a slovnú zásobu a z celkov, 
ktoré precvičujú osvojené vedomosti, čo umožňuje študentom zautomatizovane používať gramatické 
javy, ustálené frázy a slovné spojenia pri plynulej konverzácií a komunikácií v rôznych oblastiach 
spoločenského života. 

Cieľom predmetu je získať a ďalej rozvíjať komunikačné zručnosti a spôsobilosti pri začleňovaní do 
európskeho a svetového spoločenstva, rozvíjať kozmopolitný spôsob myslenia a prehlbovať rešpekt 
a toleranciu k iným kultúram, vytvárať teoretické základy jazyka s možnosťou uplatnenia v praktickom 
živote a pri dorozumievaní s inými ľuďmi. K tomu je potrebné tiež formovať v žiakoch kritické postoje 
a schopnosť vyjadriť vlastné názory a ciele. 
Moderné spôsoby formy a prostriedky a tvorivé metódy by mali zabezpečiť napredovanie načúvacích, 
interpretačných a komunikačných spôsobilostí žiakov, ktorí sa môžu na výučbe podieľať tvorivo a aktívne. 
Osvojenie učiva prebieha formami, ktoré sú blízke mladej generácií, čo by malo vhodne motivovať 
a povzbudiť ich tvorivosť a samostatnosť. Využíva sa práca s novými informačnými a komunikačnými 
technológiami a didaktickými pomôckami, ktoré sme získali prostredníctvom projektu „ŠKOLA 21. 
STOROČIA“. Tie umožňujú na  niektorých hodinách pracovať počítačmi, dataprojektorom, CD 
prehrávačom, s e-learningovým portálom a interaktívnou tabuľou. Prostredníctvom e-learningového 
portálu sú vypracovávané rôzne výukové materiály v prostredí CLASS SERVERU, vytvárané testy 
a výukové materiály konkrétnym študentom a triedam, čo umožňuje zohľadniť individuálne zvláštnosti 
žiakov a pracovať s nadanými žiakmi, ktorí po prihlásení môžu zadané materiály študovať, vypracovávať 
úlohy a komunikovať prostredníctvom portálu s vyučujúcim.   

Pre aktivizáciu a stimuláciu žiakov sú dôležité predovšetkým aktuálne zdroje, napojenie na rôzne 
mimoškolské aktivity, ale predovšetkým primeraná rozmanitosť postupov a prostriedkov, ktoré prispievajú 
k upevňovaniu jazykových kompetencií v rámci svojho odboru. Aby sa dosiahla vysoká úroveň interakcie 
v sociálno-kultúrnom kontexte,  primeraná spôsobilosť vytvárať interpersonálne vzťahy, schopnosť 
dorozumieť sa v rámci formálnych a neformálnych kontaktov, budú sa pri osvojovaní predmetu uplatňovať 
aj klasické metódy vysvetľovania, opakovania, precvičovania, upevňovania, prehlbovania a preverovania 
s nadväznosťou na predchádzajúce učivo a medzipredmetové vzťahy, predovšetkým na históriu 
a geografiu. 

Okrem klasickej učebne vybavenej CD prehrávačom slúži na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho 
procesu moderná multimediálna učebňa, pripojenie na internet najmä stránku Hueber, ako aj káblové 
televízne vysielanie. 
Zdrojom informácií je aj knižné vybavenie, ktoré zahŕňa odborné učebnice, slovníky, ale aj zábavnú 
literatúru, ktorá bola vhodne doplnená v rámci projektu „ŠKOLA 21. STOROČIA“. 

Hodnotenie žiakov bude vychádzať zo všeobecných, ale aj konkrétnych kritérií hodnotenia, ktoré sú 
uvedené v školskom vzdelávacom programe s prihliadnutím na požiadavky daného učebného celku. 
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Ciele vyučovacieho predmetu 

Základným cieľom výučby cudzieho jazyka je: 

 naučiť žiakov učiť sa hľadať vlastné optimálne formy osvojovania a upevňovania si učiva a   
vnímať jazykové vzdelávanie ako celoživotný proces 

 motivovať žiakov, aby dosiahli vysoký stupeň osvojenia si jazyka vzhľadom na jeho špecifické 
postavenie ako internacionálneho jazyka v  obchode, cestovnom ruchu, doprave, vede,  kultúre 

 vzhľadom na moderné trendy vo vyučovaní cudzích jazykov sa mení úloha učiteľa vo 
vyučovacom procese. Učiteľ sa stáva manažérom vyučovacieho procesu a poradcom. Vedie žiakov 
k tomu, aby sami zodpovedali za svoje výsledky, monitoruje prácu žiakov a pomáha im pri výbere 
vhodných stratégií učenia sa. Vytvára príležitosti, aby žiaci čo najviac používali jazyk v reálnych 
situáciách. Predpokladom na úspešné zvládnutie -  u žiakov postupne a cieľavedome rozvíjať všetky 
štyri rečové zručnosti t.j. ústny   prejav, čítanie, počúvanie a písomný prejav na základe osvojenej 
slovnej zásoby a gramatiky a zároveň rozvíjať stratégie učenia sa 

 posilňovať cieľavedomosť, vytrvalosť a systematickosť v štúdiu cudzieho jazyka 

 osvojovať si tvorivý prístup k riešeniu úloh a rozvíjať vlastné kritické myslenie 

 viesť žiakov k  využívaniu osvojených znalostí a zručností pri ďalšom štúdiu a v budúcej profesii 

 prehlbovať vzájomné porozumenie medzi národmi a toleranciu k iným kultúram a zvykom 
prostredníctvom poznatkov z rôznych oblastí života ľudstva. 

 pomôcť žiakom uvedomiť si svoje individuálne potreby, definovať  vlastné ciele a niesť 
zodpovednosť za proces učenia sa  

 viesť žiaka k tomu, aby využíval možnosti školy a podnety z mimoškolského prostredia na 
upevňovanie a využívanie poznatkov v praxi 

 predpokladom na úspešné zvládnutie uvedených úloh je  rozvíjanie  profesionálnych 
predpokladov učiteľov 

 rozvíjať kreativitu žiakov a skvalitniť výučbu s podporou IKT 

          podporovať flexibilný prístup žiaka pri hľadaní a tvorbe digitálneho výučbového materiálu 

         viesť žiakov k osvojeniu si metódy e-learningu v zmysle celoživotného vzdelávania v digitálnej  
informačnej   spoločnosti 

          využívanie možnosti e-learningového portálu na skvalitnenie vyučovania cudzích jazykov:  
www.esf.edu.sk 

         viesť žiakov k aktívnemu prístupu pri využívaní študijného materiálu z Class – serveru pri riešení  
testov a domácich úloh 

         rozvíjanie zručnosti pri práci s PC, interaktívnou tabuľou, dataprojektorom a pri práci s  
novými didaktickými pomôckami 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete cudzí jazyk využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových 
kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

 sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (video, text, hovorené slovo, diagram) tak, aby 
každý každému porozumel, 

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver,  

 kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet), 

 správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky. 
 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

http://www.esf.edu.sk/
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 rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére, 
       osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve, 

 hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých. 

Schopnosti riešiť problémy 

 rozpoznávať problémy v priebehu  vzdelávania sa využívaním všetkých metód a prostriedkov, 
ktoré majú v danom okamihu k dispozícii  

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví počas vzdelávania, 

 hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli 
prispieť k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky 
neviedli k cieľu, 

 korigovať nesprávne riešenia problému, 

 používať osvojené vedomosti aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov 
 

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 získavať informácie v priebehu ich vzdelávania sa využívaním všetkých metód a prostriedkov, 
ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu 
daného problému alebo osvojiť si nové poznatky. 

 vedieť pripraviť vlastné prezentácie 

 vedieť pracovať s interaktívnou tabuľou a e-learningovým portálom 
 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

 formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu ich vzdelávania sa využívaním všetkých 
metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

 preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa, zdravie 
a spoluzodpovednosť za životné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku. 

 
 

Stratégia vyučovania nemeckého jazyka: 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 
 
 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Zoznámenie  sa 
Dom a domácnosť 
Jedlá a  nápoje 
Voľný čas 
Bývanie 

Výklad,  
dialóg, 
rozhovor, 
počúvanie s porozumením, 
práca s textom, 
čítanie s porozumením, 
multimediálna prezentácia 
e-learning 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Exkurzia 
Práca s interaktívnou tabuľou 
Práca s PC a internetom 
Projekty a prezentácie 
Práca s e-learningovým portálom 

Zdravie 
Všedný deň 
V meste 
Darčeky 
Nemecká reč a kultúra 

Výklad,  
dialóg, 
rozhovor, 
počúvanie s porozumením, 
práca s textom, 
čítanie s porozumením, 
multimediálna prezentácia 
e-learning 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Exkurzia 
Práca s interaktívnou tabuľou 
Práca s PC a internetom 
Projekty a prezentácie 
Práca s e-learningovým portálom 

Výzor a osobnosť 
Škola, vzdelanie, povolanie 

Výklad,  
dialóg, 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 
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Zábava a televízia 
Priemysel, práca, hospodárstvo 
Rodina a rodinné vzťahy 

rozhovor, 
počúvanie s porozumením, 
práca s textom, 
čítanie s porozumením, 
multimediálna prezentácia 
e-learning 

 

žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Exkurzia 
Práca s interaktívnou tabuľou 
Práca s PC a internetom 
Projekty a prezentácie 
Práca s e-learningovým portálom 

Príroda a životné prostredie 
Nemci v zahraničí, cudzinci 
v Nemecku 
Spolková republika Nemecko 
Starí ľudia 
 

Výklad,  
dialóg, 
rozhovor, 
počúvanie s porozumením, 
práca s textom, 
čítanie s porozumením, 
multimediálna prezentácia 
e-learning 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Exkurzia 
Práca s interaktívnou tabuľou 
Práca s PC a internetom 
Projekty a prezentácie 
Práca s e-learningovým portálom 

 

Učebné zdroje 

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

 

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 
knižnica, ... 

Prvé kontakty 
 
 
Predmety v dome 
 
  
Jedlá a nápoje 
 
 
Voľný čas 
 
 
Bývanie 

Themen aktuell 1 
Kursbuch 1 
Arbeitsbuch 1 
Lehrerhandbuch A, B 
2003 Max Hueber Verlag 
Výkladové a prekladové 
slovníky – Duden 
Elektronický slovník Lingea 
Nemecký praktický slovník 
Nemčina – konverzácia 
Slovensko-nemecký 
hovorník 
Woerter-Bilder-Situationen 
Wortschatz Intensivtrainer 
A1 
Wortschatz Intensivtrainer 
A2 

CD prehrávač 
PC 
Internet 
Dataprojektor 
Interaktívna 
tabuľa 

Učebnica 
Cudzojazyčné 
časopisy- 
Spitze, 
Freundschaft 
Pracovné zošity 
Nástenné mapy 

Knižnica 
Mapa 
CD  
DVD 
Internet 
Korešpondencia 

Zdravie 
 
 
Všedný deň 
 
 
V meste 
 
 
Darčeky 
 
 
Nemecká reč a kultúra 
 

Themen aktuell 1 
Kursbuch 1 
Arbeitsbuch 1 
Lehrerhandbuch A, B 
2003 Max Hueber Verlag 
Výkladové a prekladové 
slovníky – Duden 
Elektronický slovník Lingea 
Nemecký praktický slovník 
Nemčina – konverzácia 
Slovensko-nemecký 
hovorník 
Woerter-Bilder-Situationen 
Wortschatz Intensivtrainer 
A1 
Wortschatz Intensivtrainer 
A2 

CD prehrávač 
PC 
Internet 
Dataprojektor 
Interaktívna 
tabuľa 

Učebnica 
Cudzojazyčné 
časopisy- 
Spitze, 
Freundschaft 
Pracovné zošity 
Nástenné mapy 

Knižnica 
Mapa 
CD  
DVD 
Internet 
Korešpondencia 

Výzor a osobnosť 
 
 

Themen aktuell 2 
Kursbuch 2 
Arbeitsbuch 2 

CD prehrávač 
PC 
Internet 

Učebnica 
Cudzojazyčné 
časopisy- 

Knižnica 
Mapa 
CD  
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Škola, vzdelanie, 
povolanie 
 
 
Zábava a televízia 
 
 
Priemysel, práca, 
hospodárstvo 
 
 
Rodina a rodinné 
vzťahy 

 

Lehrerhandbuch A, B 
2003 Max Hueber Verlag 
Výkladové a prekladové 
slovníky – Duden 
Elektronický slovník Lingea 
Nemecký praktický slovník 
Nemčina – konverzácia 
Slovensko-nemecký 
hovorník 
Woerter-Bilder-Situationen 
Wortschatz Intensivtrainer 
A1 
Wortschatz Intensivtrainer 
A2 
 

Dataprojektor 
Interaktívna 
tabuľa 

Spitze, 
Freundschaft 
Pracovné zošity 
Nástenné mapy 

DVD 
Internet 
Korešpondencia t 

Príroda a životné 
prostredie 
 
 
Nemci v zahraničí, 
cudzinci v Nemecku 
 
 
Spolková republika 
Nemecko 
 
 
Starí ľudia 
 

Themen aktuell 2 
Kursbuch 2 
Arbeitsbuch 2 
Lehrerhandbuch A, B 
2003 Max Hueber Verlag 
Výkladové a prekladové 
slovníky – Duden 
Elektronický slovník Lingea 
Nemecký praktický slovník 
Nemčina – konverzácia 
Slovensko-nemecký 
hovorník 
Woerter-Bilder-Situationen 
Wortschatz Intensivtrainer 
A1 
Wortschatz Intensivtrainer 
A2 

CD prehrávač 
PC 
Internet 
Dataprojektor 
Interaktívna 
tabuľa 

Učebnica 
Cudzojazyčné 
časopisy- 
Spitze, 
Freundschaft 
Pracovné zošity 
Nástenné mapy 

Knižnica 
Mapa 
CD  
DVD 
Internet 
Korešpondencia 
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8.3.1 ROČNÍK : PRVÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   NEMECKÝ JAZYK- 1. cudzí jazyk 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy  

 
Hodiny 

 
Medzipredmetové vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Úvodná hodina 1  
 Pochopiť význam 

nemeckého jazyka pre 
komunikáciu v EU a vo 
svete 

 Pochopil význam 
nemeckého jazyka pre 
komunikáciu v EU a vo 
svete  

  

Vstupný vedomostný test 1  
 Zistiť vstupnú vedomostnú 

úroveň žiakov po príchode 
zo ZŠ 

 Zistená vstupná 
vedomostná úroveň žiakov 
po príchode zo ZŠ 

Písomné skúšanie Didaktický test 

 
1.   Prvé kontakty 

 
17 

  
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Pozdravy, osobné zámená, 
sloveso sein 

1 Etická výchova 
Zásady slušného správania 
Vystupovanie na verejnosti 
Medziľudské vzťahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matematika - číslovky  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vedieť sa pozdraviť, 
odpovedať na pozdrav, 
rozlúčiť sa 

 Poznať  osobné zámená 
a časovanie slovesa sein  

 vedel sa pozdraviť a 
odpovedať na pozdrav, 
vedel sa rozlúčiť 

 Poznal osobné zámená 
a vedel časovať sloveso 
sein 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Časovanie slovies 
v prítomnom čase, sloveso 
haben 

1 
 Vedieť vyčasovať 

pravidelné  slovesá 
v prítomnom čase 

 Vedieť vyčasovať sloveso 
haben 

 Vedel vyčasovať 
pravidelné slovesá 
v prítomnom čase 

 vedel vyčasovať sloveso 
haben     

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Predstavovanie seba a iných 1 
 Predstaviť seba a iných,  
 

 Predstavil seba a iných 
Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Osobné údaje 1 
 Vedieť poskytnúť osobné 

údaje v nemčine 
 Vedel poskytnúť osobné 

údaje v nemčine Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Číslovky 1 – 100           
Pohľadnica 

1 
 Ovládať počítanie do 100 

 Vedieť napísať pohľadnicu 

 Vedel napočítať do 100 

 Vedel napísať pohľadnicu 
Ústne frontálne 
skúšanie   
Písomné skúšanie 

Ústne odpovede 
Test cez               
e-learning. portál 

Omyl v telefóne               
Základné počtové operácie 

1 
 Vedieť reagovať v telefóne 

a vysvetliť omyl 

 Zvládnuť základné počtové 
operácie 

 Vedel reagovať v telefóne 
a vysvetlil omyl 

 Zvládol základné počtové 
operácie 

Ústne frontálne 
skúšanie   
Písomné skúšanie 

Ústne odpovede 
Písomná práca 

Slovosled v nemeckej vete 1 
 Správne tvoriť 

oznamovacie a opytovacie 
vety 

 Správne tvoril 
oznamovacie a opytovacie 
vety 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Opytovacie zámená        
Odkiaľ pochádzate? 

1 
 Ovládať opytovacie 

zámená a právne ich 
používať 

 Zvládol opytovacie 
zámená a právne ich 
používal 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 
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Lexika k téme rodina 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informatika – práca s internetom 

 Vedieť pomenovať 
a predstaviť členov svojej 
rodiny 

 Pomenoval a predstavil 
členov svojej rodiny Písomné skúšanie Písomná práca 

Test cez EP 

Čítanie s porozumením – text: 
Ľudia, ľudia 

1 
 Vedieť pomenovať krajiny 

 Vyhľadať v texte osobné 
údaje 

 Vedel pomenovať krajiny 

 Zvládol vyhľadanie 
osobných údajov v texte  

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Podanie a zisťovanie 
osobných údajov 

1 
 Zistiť základné informácie 

o inej osobe 
a interpretovať ich 

 Zvládol zistenie 
základných informácií 
o inej osobe a správne ich 
interpretoval 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Situačné úlohy, dialógy 1 
 Vedieť správne reagovať 

v prirodzených 
a simulovaných situáciách 

 Správne reagoval 
v situačných dialógoch Ústne frontálne 

skúšanie 
Ústne odpovede 
Skupinová práca 

Posluchové cvičenia 1 
 Porozumieť prejavu ako 

celku, hlavnej myšlienke 
a rozlíšiť hovoriacich 

 Porozumel prejavu ako 
celku, hlavnej myšlienke 
a rozlíšil hovoriacich 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Konverzácia k téme rodina, 
opakovanie učiva 

2 
 Správne, zrozumiteľne 

a primerane sa vyjadrovať 
k téme rodina 

 Systematizovať 
a analyzovať získané 
vedomosti 

 Správne, zrozumiteľne 
a primerane sa vyjadroval 
k téme rodina 

 Systematizoval 
a analyzoval získané 
vedomosti 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 
Skupinová práca 

Práca s PC, on-line cvičenia 1 
 Využiť on-line cvičenia na 

otestovanie stupňa 
osvojenia si vedomostí 
a konkretizovanie 
nedostatkov 

 Využil on-line cvičenia na 
otestovanie stupňa 
osvojenia si vedomostí 
a konkretizovanie 
nedostatkov 

Písomné skúšanie Samostatná práca 

Didaktický test č. 1 1 
 Správne využiť získané 

vedomosti pri 
vypracovávaní testu 

 Správne využil získané 
vedomosti pri 
vypracovávaní testu 

Písomné skúšanie Didaktický test 

2.   Predmety 
      v domácnosti    

15  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Predmety v domácnosti 1  

 

 
 

 

 

 

 

 Zvládnuť slovnú zásobu 
danej témy 

 Zvládol slovnú zásobu 
danej témy 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Určitý a neurčitý člen 1 
 Vedieť správne používať 

určitý a neurčitý člen 

 Rozlíšiť rod podstatných 
mien v nemčine 

 Vedel správne používať 
určitý a neurčitý člen 

 Vedel rozlíšiť rod 
podstatných mien v 
nemčine 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Množné číslo podstatných 
mien 

1 
 Ovládať množné číslo 

používaných substantív 
 Ovládal tvary množného 

čísla používaných 
substantív 

Ústne frontálne 
skúšanie   
Písomné skúšanie 

Ústne odpovede 
Písomná práca 

Lexika k téme predmety 
v triede, pomôcky 

1 
 vedieť pomenovať 

predmety v triede 
a správne používať slovnú 
zásobu 

 vedel  pomenovať 
predmety v triede 
a správne používal slovnú 
zásobu 

Ústne frontálne 
skúšanie   
Písomné skúšanie 

Ústne odpovede 
Test cez EP 
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Zápor nicht a kein               
Opis kuchyne 

1  

 
Matematika - číslovky  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informatika – práca s internetom 
 

 Správne používať zápor vo 
vete 

 Správne používal zápor vo 
vete Ústne frontálne 

skúšanie 
Ústne odpovede 

Číslovky do 1OOO        
Cenové údaje 

1 
 Vedieť tvoriť číslovky do 

1000 

 Porozumieť a vyjadriť cenu 
tovaru 

 Vedel tvoriť číslovky do 
1000 

 Porozumel a správne 
vyjadril cenu tovaru 

Ústne frontálne 
skúšanie   
Písomné skúšanie 

Ústne odpovede 
Písomná práca 

Privlastňovacie zámená – 
1.pád 

1 
 Zvládnuť tvary 

privlastňovacích zámen 
a správne ich požívať  

 Zvládol tvary 
privlastňovacích zámen 
a správne ich požíval  

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Prídavné meno v prísudku 1 
 Naučiť sa používať 

prídavné meno v prísudku 
 Naučil sa používať 

prídavné meno v prísudku Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Posluchové cvičenia 1 
 Porozumieť a zaznamenať 

cenové údaje 
 Porozumel a zaznamenal 

cenové údaje 
Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Situačné úlohy 1 
 Vedieť správne reagovať 

v prirodzených 
a simulovaných situáciách 

 Správne reagoval 
v situačných dialógoch Ústne frontálne 

skúšanie 
Ústne odpovede 
Skupinová práca 

Skloňovanie podstatných mien 2 
 Vedieť správne skloňovať 

podstatné mená slabého, 
zmiešaného a silného 
skloňovania 

 Vedel správne skloňovať 
podstatné mená slabého, 
zmiešaného a silného 
skloňovania 

Ústne frontálne 
skúšanie   
Písomné skúšanie 

Ústne odpovede 
Písomná práca 

Opakovanie učiva 1 
 Systematizovať 

a analyzovať získané 
vedomosti 

 Systematizoval 
a analyzoval získané 
vedomosti 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Práca s PC, on-line cvičenia 1 
 Využiť on-line cvičenia na 

otestovanie stupňa 
osvojenia si vedomostí 
a konkretizovanie 
nedostatkov 

 Využil on-line cvičenia na 
otestovanie stupňa 
osvojenia si vedomostí 
a konkretizovanie 
nedostatkov 

Písomné skúšanie Samostatná práca 

Didaktický test č. 2 1 
 Správne využiť získané 

vedomosti pri 
vypracovávaní testu 

 Správne využil získané 
vedomosti pri 
vypracovávaní testu 

Písomné skúšanie Didaktický test 

 
3.   Jedlá a nápoje 

18  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Základná slovná zásoba k 
téme 

1 Etická výchova                    
Zásady správneho stolovania 

 

 

 

 

 Zvládnuť slovnú zásobu 
danej témy 

 Vedieť správne pracovať 
so slovníkom 

 Zvládol slovnú zásobu 
danej témy 

 Vedel správne pracovať so 
slovníkom 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Akuzatív podstatných mien 1 
 Naučiť sa skloňovať 

podstatné mená v 4. páde 
 Naučil sa skloňovať 

podstatné mená v 4. páde Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Lexika k téme ovocie a 
zelenina 

2 
 Zvládnuť slovnú zásobu 

danej témy a správne ju 
používať 

 Zvládol slovnú zásobu 
danej témy a správne ju 
používal 

Písomné skúšanie Písomná práca 
Test cez EP 

Výrazy množstva 1 
 Vedieť správne vyjadriť 

údaje množstva 
 Vedel správne vyjadriť 

údaje množstva Ústne skúšanie Ústne odpovede 
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Čo ješ rád?                   
Stravovacie návyky 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informatika – práca s internetom 
 

 Vedieť podať informácie 
o vlastnom stravovaní 

 Popísať stravovacie 
návyky podľa obrázkov 

 Vedel podať informácie 
o vlastnom stravovaní 

 Popísal stravovacie 
návyky podľa obrázkov 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Jedálny lístok 1 
 Naučiť sa čítať jedálny 

lístok 

 Vedieť zostaviť vlastný 
jedálny lístok 

 Naučil sa čítať jedálny 
lístok 

 Vedel zostaviť vlastný 
jedálny lístok 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Časovanie nepravidelných 
slovies v prítomnom čase 

1 
 Vedieť časovať a používať 

nepravidelné slovesá v 
prézente 

 Vedel časovať a používať 
nepravidelné slovesá v 
prézente 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Sloveso mögen       
Konverzácia k téme 

1 
 Naučiť sa časovať sloveso 

mögen 

 Popísať svoje stravovacie 
návyky 

 Objednať si v reštaurácii 
jedlo a nápoj a zaplatiť  

 Naučil sa časovať sloveso 
mögen 

 Popísal svoje stravovacie 
návyky 

 Objednal si v reštaurácii 
jedlo a nápoj a zaplatil  

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 
Skupinová práca 

V reštaurácii, posluchové 
cvičenia 

1 
 Porozumieť prejavu ako 

celku, rozlíšiť hovoriacich 
a zaznamenať potrebné 
údaje 

 Porozumel prejavu ako 
celku, rozlíšil hovoriacich 
a zaznamenal potrebné 
údaje 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Platenie v reštaurácii, situačné 
úlohy 

1 
 Vedieť správne reagovať 

v prirodzených 
a simulovaných situáciách 

 Vedieť objednať a zaplatiť 
v reštaurácii 

 Správne reagoval 
v situačných dialógoch 

 Vedel objednať a zaplatiť v 
reštaurácii 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Vlastnosti jedál     
Komplimenty a reklamácie pri 
stole 

1 
 Vedieť vyjadriť kompliment 

a reklamáciu pri stole 

 Poznať zdvorilostné frázy 
pri stole 

 Vedel vyjadriť kompliment 
a reklamáciu pri stole 

 Poznal zdvorilostné frázy 
pri stole 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

V obchode s potravinami – 
rozšírenie slovnej zásoby 
k téme potraviny 

1 
 Zvládnuť nákup potravín 

v obchode a platenie za 
nakúpený tovar 

 Zvládnuť hospodárenie s 
peniazmi 

 Zvládol nákup potravín 
v obchode a platenie za 
nakúpený tovar 

 Zvládol hospodárenie s 
peniazmi 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Požívanie ja, nein, doch 1 
 Vedieť správne používať 

častice ja, nein, doch 
 Vedel správne používať 

častice ja, nein, doch Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Dialógy k téme nakupovanie 1 
 Vedieť správne reagovať 

v prirodzených 
a simulovaných situáciách 

 Správne reagoval 
v situačných dialógoch 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Opakovanie učiva 1 
 Systematizovať 

a analyzovať získané 
vedomosti 

 Systematizoval 
a analyzoval získané 
vedomosti 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Práca s PC, on-line cvičenia 1 
 Využiť on-line cvičenia na 

otestovanie stupňa 
osvojenia si vedomostí 
a konkretizovanie 
nedostatkov 

 Využil on-line cvičenia na 
otestovanie stupňa 
osvojenia si vedomostí 
a konkretizovanie 
nedostatkov 

Písomné skúšanie Samostatná práca 
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Didaktický test č. 3 1  
 Správne využiť získané 

vedomosti pri 
vypracovávaní testu 

 Správne využil získané 
vedomosti pri 
vypracovávaní testu 

Písomné skúšanie Didaktický test 

1. písomná práca 
Oprava písomnej práce 

2  
 Zvládnuté učivo vedieť 

prakticky využiť pri 
písaní slohovej práce 

 Opraviť a analyzovať 
svoje chyby 

 Zvládnuté učivo vedel 
prakticky využiť pri 
písaní slohovej práce 

 Opravil a analyzoval 
svoje chyby 

 

Písomné skúšanie 

 

Písomná práca 

 
4.   Voľný čas 

20  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Základná slovná zásoba 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zvládnuť slovnú zásobu 
danej témy 

 Zvládol slovnú zásobu 
danej témy Ústne frontálne 

skúšanie 
Ústne odpovede 

Spôsobové slovesá dürfen, 
können, müssen 

1 
 Poznať význam 

modálnych slovies  

 Vedieť správne časovať 
modálne slovesá 

 Poznal význam modálnych 
slovies  

 Vedel správne časovať 
modálne slovesá 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Slovesá s odlučiteľnými 
predponami 

1 
 Rozlíšiť odlučiteľné 

a neodlučiteľné predpony 

 Správne požívať slovesá 
s týmito predponami 

 Rozlišoval  odlučiteľné 
a neodlučiteľné predpony 

 Správne požíval slovesá 
s týmito predponami 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Opis obrázku  - Čo robia 
ľudia? 

2 
 Správne popísať činnosti 

na obrázku 
 Správne popísal činnosti 

na obrázku 
Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Určovanie času 1 
 Vedieť správne vyjadriť 

čas v nemčine 
 Vedel správne vyjadriť čas 

v nemčine Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Program dňa – konverzácia  k 
obrázkom 

1 
 Vyjadriť svoje blízke plány 

 Dohodnúť si schôdzku 

 Vyjadril svoje blízke plány 

 Dohodol si schôdzku 
Ústne frontálne 
skúšanie   
Písomné skúšanie 

Ústne odpovede 
Písomná práca 

Voľný čas a práca - 
konverzácia 

1 
 Rozvíjať svoje 

komunikačné schopnosti 
v konkrétnych dialógoch 

 Rozvíjal svoje 
komunikačné schopnosti 
v konkrétnych dialógoch 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Kalendár podujatí 1 
 Vedieť požiadať 

o informáciu a poskytnúť ju 

 Správne tvoriť otázky 

 Vedel požiadať 
o informáciu a poskytnúť ju 

 Správne tvoril otázky 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Časové údaje 1 
 Správne používať časové 

údaje pri komunikácii 
 Správne používal časové 

údaje pri komunikácii Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Termíny v diári             
Neurčitý podmet man a es 

1 
 Správne používať modálne 

slovesá müssen a 
möchten 

 Pochopiť použitie 
neurčitého podmetu man a 
es 

 Správne používal modálne 
slovesá müssen a 
möchten 

 Pochopil použitie 
neurčitého podmetu man a 
es 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Situačné rozhovory – 
dohodnutie stretnutia 

1 
 Vedieť správne reagovať 

v prirodzených situáciách  
 Správne reagoval 

v situačných dialógoch Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 
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Môj denný program 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informatika – práca s internetom 
 

 Nacvičiť monologický 
prejav na danú tému 

 Nacvičil monologický 
prejav na danú tému Písomné skúšanie Písomná práca 

Čo robíš vo voľnom čase? - 
Konverzácia 

2 
 Správne pomenovať 

každodenné činnosti, 
aktivity voľného času a 
záľuby 

 Správne pomenoval 
každodenné činnosti, 
aktivity voľného času a 
záľuby 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Opakovanie učiva 1 
 Systematizovať 

a analyzovať získané 
vedomosti 

 Systematizoval 
a analyzoval získané 
vedomosti 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Práca s PC, on-line cvičenia 1 
 Využiť on-line cvičenia na 

otestovanie stupňa 
osvojenia si vedomostí 
a konkretizovanie 
nedostatkov 

 Využil on-line cvičenia na 
otestovanie stupňa 
osvojenia si vedomostí 
a konkretizovanie 
nedostatkov 

Písomné skúšanie Samostatná práca 

Didaktický test č. 4 1 
 Správne využiť získané 

vedomosti pri 
vypracovávaní testu 

 Správne využil získané 
vedomosti pri 
vypracovávaní testu 

Písomné skúšanie Didaktický test 

Projekt – Môj voľný čas 2 
 Rozvíjať samostatnosť 

a kreativitu pri 
vypracovávaní projektu 

 Vypracovať a prezentovať 
projekt 

 Vedieť pripraviť vlastnú 
prezentáciu a pacovať 
s interaktívnou tabuľou 

 Rozvíjal samostatnosť 
a kreativitu pri 
vypracovávaní projektu 

 Vypracoval a prezentoval 
svoj projekt 

 Vedel pripraviť vlastnú 
prezentáciu a vedel 
pracovať s interaktívnou 
tabuľou 

Písomné skúšanie Písomná práca 

Prezentácia 

 
5.   Bývanie 

19  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Opis bytu, kompozitá 1  
 Systematizovať novú 

slovnú zásobu 
 Systematizoval novú 

slovnú zásobu 
Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Opis domu, nábytok 2 
 Opísať svoj dom alebo byt 

a jeho zariadenie 
 Opísal svoj dom alebo byt 

a jeho zariadenie Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Predložky so 4. pádom 1 
 Vedieť správne používať 

predložky so 4. pádom 
 Vedel správne používať 

predložky so 4. pádom Písomné skúšanie Test cez EP 

Zámená einer, keiner, welcher 1 
 Používať dané zámená 

v oznamovacích 
a opytovacích vetách 

 Používal dané zámená 
v oznamovacích 
a opytovacích vetách 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Ukazovacie zámená der, die, 
das 

1 
 Vedieť správne používať 

ukazovacie zámená 

 Vedieť pozitívne alebo 
negatívne hodnotiť 

 Vedel správne používať 
ukazovacie zámená 

 Vedel pozitívne alebo 
negatívne hodnotiť 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Trh s bytmi – kúpa a predaj 
bytu 

1 
 Charakterizovať byt 

 Vedieť prečítať inzerát 

 Vytvoriť vlastný inzerát 

 Charakterizoval byt 

 Vedel prečítať inzerát 

 Vytvoril vlastný inzerát 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Hľadanie bytu – posluchové 
cvičenia 

1 
 Správne sa orientovať 

v inzerátoch 
 Správne sa orientoval 

v inzerátoch Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 
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 Porozumieť prejavu ako 
celku, rozlíšiť hovoriacich 
a zaznamenať potrebné 
údaje 

 Porozumel prejavu ako 
celku, rozlíšil hovoriacich 
a zaznamenal potrebné 
údaje 

Predložky in, an, auf s 3. 
pádom 

2  
 Správne používať dané 

predložky s 3. pádom 

 Vedieť správne určiť 
miesto a polohu 

 Správne používal dané 
predložky s 3. pádom 

 Vedel správne určiť miesto 
a polohu 

Ústne frontálne 
skúšanie   
Písomné skúšanie 

Ústne odpovede 
Test cez EP 

Interview, písanie pohľadnice 1 
 Vytvoriť interview 

 Informovať o zákazoch 

 Vedieť vyjadriť svoj hnev 
a reagovať naň 

 Vedieť napísať pohľadnicu 

 Vytvoril interview 

 Informoval o zákazoch 

 Vedel vyjadriť svoj hnev 
a reagovať naň 

 Vedel napísať pohľadnicu 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Plážový hotel Hiddensee 1 
 Precvičiť čítanie 

s porozumením textu 

 Vedieť zhrnúť obsah textu 

 Precvičil čítanie 
s porozumením textu 

 Vedel zhrnúť obsah textu 

Ústne frontálne 
skúšanie   
Písomné skúšanie 

Ústne odpovede 
Písomná práca 

Alternatívne bývanie – práca s 
textom 

1 
 Vedieť pracovať 

s neznámym textom 

 Porozumieť základným 
informáciám v texte 

 Vedel pracovať 
s neznámym textom 

 Porozumel základným 
informáciám v texte 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Konverzácia k téme bývanie 2 
 Vedieť charakterizovať 

byty, ich zariadenie 

 Správne popísať miesto a 
polohu  

 Vedel charakterizovať 
byty, ich zariadenie 

 Správne popísal miesto a 
polohu  

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Môj dom – opis bytu a izby 1 
 Vedieť vytvoriť vlastný text 

v nemčine 
 Vedel vytvoriť vlastný text 

v nemčine Ústne skúšanie Ústne odpovede 
Prezentácia 

2. písomná práca           
Oprava písomnej práce 

2  
 Zvládnuté učivo vedieť 

prakticky využiť pri 
písaní slohovej práce 

 Opraviť a analyzovať 
svoje chyby 

 Zvládnuté učivo vedel 
prakticky využiť pri 
písaní slohovej práce 

 Opravil a analyzoval 
svoje chyby 

 

Písomné skúšanie 

 

Písomná práca 

Opakovanie učiva 1  

 

Informatika – práca s internetom 

 Systematizovať 
a analyzovať získané 
vedomosti 

 Systematizoval 
a analyzoval získané 
vedomosti 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Práca s PC, on-line cvičenia 1 
 Využiť on-line cvičenia na 

otestovanie stupňa 
osvojenia si vedomostí 
a konkretizovanie 
nedostatkov 

 Využil on-line cvičenia na 
otestovanie stupňa 
osvojenia si vedomostí 
a konkretizovanie 
nedostatkov 

Písomné skúšanie Samostatná práca 

Didaktický test č. 4 1 
 Správne využiť získané 

vedomosti pri 
vypracovávaní testu 

 Správne využil získané 
vedomosti pri 
vypracovávaní testu 

Písomné skúšanie Didaktický test 

Opakovanie celoročného 
učiva 

4  
 Systematizovať 

a analyzovať získané 
vedomosti a upevniť ich 

 Systematizoval 
a analyzoval získané 
vedomosti a upevnil ich 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 
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Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 

Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava 
didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov. 
Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných vedomostí a zručností 
žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou 
didaktického testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol 
v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou 
sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdi 
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8.3.2 ROČNÍK : DRUHÝ          

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   NEMECKÝ JAZYK- 1. cudzí jazyk 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Úvodná hodina 1  
 Pochopiť význam 

nemeckého jazyka pre 
komunikáciu v EU a vo 
svete 

 Pochopil význam 
nemeckého jazyka pre 
komunikáciu v EU a vo 
svete  

  

Čo som robil cez prázdniny 1 
 Vedieť na základe 

získaných vedomostí 
voľne rozprávať k danej 
téme 

 Vedel na základe 
získaných vedomostí 
voľne rozprávať k danej 
téme 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Opakovanie vybraných tém 1. 
ročníka – Predstavujem sa, 
V reštaurácii, Voľný čas, Môj 
denný program, Môj byt/dom 

 

3 

 Systematizovať 
a analyzovať získané 
vedomosti získané v 1. 
ročníku 

 Systematizoval 
a analyzoval získané 
vedomosti získané v 1. 
ročníku 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 
6.   Zdravie 

 
21 

  
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Ľudské telo 1  

 

 

 

     Opísať časti ľudského  
        tela 

     Opísať zdravotné ťažkosti 
a choroby 

 

    Opísal časti ľudského tela 

    Opísal zdravotné ťažkosti a 
choroby 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Privlastňovacie zámená 
a zámeno svoj 

1 
     Vedieť niekomu poradiť 

     Vyjadriť vlastný názor 
 

    Vyjadril radu a vlastný 
názor 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Opis ťažkostí - posluchové 
cvičenia 

1 
 Porozumieť prejavu 

akocelku, hlavnej 
myšlienke a rozlíšiť 
hovoriacich 

 Porozumel prejavu ako 
celku, hlavnej myšlienke 
a rozlíšil hovoriacich 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Rozšírenie lexiky na tému 
zdravie 

1 
     Rozšíriť slovnú zásobu  

     na danú tému 

     Rozšíriť slovnú zásobu  
       na danú tému 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 
 

Ordinačné hodiny – práca s 
textom 

1 
     Precvičovať čítanie a 

gramatiku 
     Precvičil čítanie a 
       gramatiku 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Ochorenia 1 
 Zvládnuť slovnú zásobu 

danej témy a správne ju 
používať 

 Zvládol slovnú zásobu 
danej témy a správne ju 
používal 

Písomné skúšanie Test cez EP 

Situačné rozhovory, dialógy 1 
     Popísať symptómy 
        choroby 

     Vyjadriť zdravotné  
        ťažkosti 

    Popísal symptómy 
       choroby 

    Vyjadril zdravotné 
       ťažkosti 
 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 
Skupinová práca 
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Perfektum – zložený minulý 
čas 

3 
    Vedieť charakterizovať 
       perfektum, poznať  
       možnosti jeho využitia 

    Charakterizoval 
       perfektum, rozpoznal  
       možnosti jeho využitia 
 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 
 

Môj denný program v perfekte 1 
     Prerozprávať svoj  
       denný program v 
       perfekte 

     Prerozprávať svoj  
       denný program v  
       perfekte 

Ústne skúšanie 
 
 

Ústne odpovede 
 

Čo sa naozaj stalo? – posluch 
s porozumením, rekonštrukcia 
deja 

 

1 

 Porozumieť prejavu ako 
celku, rozlíšiť hovoriacich 
a zaznamenať potrebné 
údaje 

 Porozumel prejavu ako 
celku, rozlíšil hovoriacich 
a zaznamenal potrebné 
údaje 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Môj životný štýl -monológ 1 
     Vedieť rozprávať 
        o faktoroch, ktoré 
        ovplyvňujú zdravie, 

     Rozprávať o svojom  
        životnom štýle 

    Vedel rozprávať 
       o faktoroch, ktoré  
       ovplyvňujú zdravie, 

     Rozprával o svojom 
       životnom štýle 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 
 

Rozkazovací spôsob 1 
     Naučiť sa vyjadriť 
       príkaz, rozkaz v 2.os. 
       Sg. Pl. 

     Naučil sa vyjadriť  
       zákaz, rozkaz 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 
 

Spôsobové slovesá sollen a 
wollen 

1 
     Používať sloveso sollen 
       a wollen 
 

     Naučil sa používať  
       sloveso sollen a wollen 
 

Ústne skúšanie  Ústne odpovede 

Čo treba na zimnú dovolenku? 1 
 Vedieť správne použiť 

získanú slovnú zásobu 

 Pohotovo reagovať na 
dané situácie 

 Vedel správne použiť 
získanú slovnú zásobu 

 Vedel pohotovo reagovať 
na dané situácie 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 
 

Markov nešťastný deň – 
príbeh podľa obrázkov 

1 
     Prerozprávať príbeh      Prerozprávať príbeh v 

       perfekte 

Ústne skúšanie 
 

Ústne odpovede 
 

Konverzácia k téme zdravie a 
choroby 

1 
 Požívať bežné gramatické 

prostriedky v rámci 
komunikačných situácií 

 Vedieť správne reagovať 
v prirodzených 
a simulovaných situáciách 

 Požíval bežné gramatické 
prostriedky v rámci 
komunikačných situácií 

 Vedel správne reagovať 
v prirodzených 
a simulovaných situáciách 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 
Skupinová práca 

Opakovanie učiva 1 
 Systematizovať 

a analyzovať získané 
vedomosti 

 Systematizoval 
a analyzoval získané 
vedomosti 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Práca s PC, on-line cvičenia 1 
 Využiť on-line cvičenia na 

otestovanie stupňa 
osvojenia si vedomostí 
a konkretizovanie 
nedostatkov 

 Využil on-line cvičenia na 
otestovanie stupňa 
osvojenia si vedomostí 
a konkretizovanie 
nedostatkov 

Písomné skúšanie Samostatná práca 

Didaktický test č. 6 1 
 Správne využiť získané 

vedomosti pri 
vypracovávaní testu 

 Správne využil získané 
vedomosti pri 
vypracovávaní testu 

Písomné skúšanie Didaktický test 

7.   Všedný deň   
17  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 
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Pondelkové ráno v kancelárii 1  
 Porozumieť prejavu ako 

celku, rozlíšiť hovoriacich 
a zaznamenať potrebné 
údaje 

 Porozumel prejavu ako 
celku, rozlíšil hovoriacich 
a zaznamenal potrebné 
údaje 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Dialógy, posluchové cvičenia 1 
 Porozumieť prejavu ako 

celku, hlavnej myšlienke 
a rozlíšiť hovoriacich 

 Porozumel prejavu ako 
celku, hlavnej myšlienke 
a rozlíšil hovoriacich 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Minulý čas slovies 
s odlučiteľnou 
a neodlučiteľnou predponou 

1 
 Vedieť rozoznať a správne 

použiť odlučiteľné 
a neodlučiteľné predpony 

 Vedel rozoznať a správne 
použiť odlučiteľné 
a neodlučiteľné predpony 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Préteritum slovies haben a 
sein 

1 
 Naučiť sa správne tvary 

préterita 

 Správne vedieť používať 
tieto tvary v bežnej 
komunikácii 

 Naučil sa správne tvary 
préterita 

 Správne vedel používať 
tieto tvary v bežnej 
komunikácii 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Nehoda – prerozprávanie 
udalostí 

1 
 Vedieť vytvoriť vlastný text 

v nemčine 
 Vedel vytvoriť vlastný text 

v nemčine Ústne skúšanie Ústne odpovede  

Exkurzia do predvianočnej 
Viedne 

1 
 Spoznať historické 

pamiatky Viedne 

 Využiť získané vedomosti 
v cudzom prostredí 

 Spoznať historické 
pamiatky Viedne 

 Využiť získané vedomosti 
v cudzom prostredí 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Príslovkové určenie miesta 1 
 Správne vytvoriť a použiť 

príslovkové určenie miesta 
 Správne vytvoril a použil 

príslovkové určenie miesta Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Jeden pracovný deň 1 
 Vedieť popísať aktivity 

počas dňa 

 Precvičiť samostatný 
prejav 

 Vedieť popísať aktivity 
počas dňa 

 Precvičiť samostatný 
prejav 

Ústne frontálne 
skúšanie   
Písomné skúšanie 

Ústne odpovede 
Písomná práca 

1. písomná práca         
Oprava písomnej práce 

2  
 Zvládnuté učivo vedieť 

prakticky využiť pri 
písaní slohovej práce 

 Opraviť a analyzovať 
svoje chyby 

 Zvládnuté učivo vedel 
prakticky využiť pri 
písaní slohovej práce 

 Opravil a analyzoval 
svoje chyby 

 

Písomné skúšanie 

 

Písomná práca 

Pani Winterová musí ísť do 
nemocnice – posluchové 
cvičenia 

1  
 Porozumieť prejavu ako 

celku, rozlíšiť hovoriacich 
a zaznamenať potrebné 
údaje 

 Porozumel prejavu ako 
celku, rozlíšil hovoriacich 
a zaznamenal potrebné 
údaje 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Práca s textom Zabudnutý na 
parkovisku 

1 
 Vedieť pracovať 

s neznámym textom 

 Porozumieť základným 
informáciám v texte 

 Vedel pracovať 
s neznámym textom 

 Porozumel základným 
informáciám v texte 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Príslovkové určenie času 1 
 Porozumieť prejavu ako 

celku, hlavnej myšlienke 
a rozlíšiť hovoriacich 

 Porozumel prejavu ako 
celku, hlavnej myšlienke 
a rozlíšil hovoriacich 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Konverzácia k téme 1 
 Požívať bežné gramatické 

prostriedky v rámci 
komunikačných situácií 

 Požíval bežné gramatické 
prostriedky v rámci 
komunikačných situácií 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 
Skupinová práca 
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 Vedieť správne reagovať 
v prirodzených 
a simulovaných situáciách 

 Vedel správne reagovať 
v prirodzených 
a simulovaných situáciách 

Opakovanie učiva 1 
 Systematizovať 

a analyzovať získané 
vedomosti 

 Systematizoval 
a analyzoval získané 
vedomosti 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Práca s PC, on-line cvičenia 1 
 Využiť on-line cvičenia na 

otestovanie stupňa 
osvojenia si vedomostí 
a konkretizovanie 
nedostatkov 

 Využil on-line cvičenia na 
otestovanie stupňa 
osvojenia si vedomostí 
a konkretizovanie 
nedostatkov 

Písomné skúšanie Samostatná práca 

Didaktický test č. 7 1 
 Správne využiť získané 

vedomosti pri 
vypracovávaní testu 

 Správne využil získané 
vedomosti pri 
vypracovávaní testu 

Písomné skúšanie Didaktický test 

 
8.   V meste    

17  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Kde sme? Kam ideme? 1  

 

 Vedieť rozlíšiť 3. a 4. pád 

 Správne pomenovať 
obchody a služby 

 Vedel rozlíšiť 3. a 4. pád 

 Správne pomenoval 
obchody a služby 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Dialógy – kde sa čo dá 
vybaviť? 

1 
 Vedieť správne reagovať 

v prirodzených 
a simulovaných situáciách 

 Správne reagoval 
v situačných dialógoch Ústne frontálne 

skúšanie 
Ústne odpovede 
Skupinová práca 

Posluchové cvičenia – Čo 
potrebuje pán Kern vybaviť&, 

1 
 Porozumieť prejavu ako 

celku, rozlíšiť hovoriacich 
a zaznamenať potrebné 
údaje 

 Porozumel prejavu ako 
celku, rozlíšil hovoriacich 
a zaznamenal potrebné 
údaje 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Kde je...? Orientácia v meste 2 
 Zvládnuť slovnú zásobu 

danej témy a správne ju 
používať 

 Pracovať s interaktívnou  
tabuľou 

 Zvládol slovnú zásobu 
danej témy a správne ju 
používal 

 Pracoval s interaktívnou  
tabuľou 

Písomné skúšanie Písomná práca 

Situačné úlohy  1 
 Vedieť správne reagovať 

v prirodzených 
a simulovaných situáciách 

 Správne reagoval 
v situačných dialógoch Ústne frontálne 

skúšanie 
Ústne odpovede 
Skupinová práca 

Predložky s 3. a 4. pádom 1 
 Správne používať dané 

predložky s 3. a 4.. pádom 

 Vedieť správne určiť 
miesto a polohu 

 Správne používal dané 
predložky s 3. a 4. pádom 

 Vedel správne určiť miesto 
a polohu 

Ústne frontálne 
skúšanie   
Písomné skúšanie 

Ústne odpovede 
Test cez EP 

Predložky s 3. pádom 1 
 Vedieť rozoznať predložky 

s 3. pádom 

 Správne požívať dané 
predložky v konkrétnych 
situáciách 

 Vedel rozoznať predložky 
s 3. pádom 

 Správne požíval dané 
predložky v konkrétnych 
situáciách 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Cesta do Berlína 1 
 Poznať najznámejšie 

historické pamiatky Berlína 
 Poznal najznámejšie 

historické pamiatky Berlína Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Ako sa dostanem do Berlína? 1 
 Zvládnuť slovnú zásobu 

danej témy a správne ju 
 Zvládol slovnú zásobu 

danej témy a správne ju 
Písomné skúšanie Písomná práca 
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používať používal 

Práca s textom Berlín o 30 
rokov neskôr 

1 
 Vedieť pracovať 

s neznámym textom 

 Porozumieť základným 
informáciám v texte 

 Vedel pracovať 
s neznámym textom 

 Porozumel základným 
informáciám v texte 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Posluchové cvičenia 1 
 Porozumieť prejavu ako 

celku, hlavnej myšlienke 
a rozlíšiť hovoriacich 

 Porozumel prejavu ako 
celku, hlavnej myšlienke 
a rozlíšil hovoriacich 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Práca s cvičeniami 1 
 Vedieť správne požívať 

osvojené gramatické javy 

 Vedieť pracovať 
s interaktívnou tabuľou 

 Vedieť správne požívať 
osvojené gramatické javy 

 Vedel pracovať 
s inteaktívnou tabuľou 

Ústne frontálne 
skúšanie   
Písomné skúšanie 

Ústne odpovede 
Písomná práca 

Konverzácia k téme 1 
 Požívať bežné gramatické 

prostriedky v rámci 
komunikačných situácií 

 Vedieť správne reagovať 
v prirodzených 
a simulovaných situáciách 

 Požíval bežné gramatické 
prostriedky v rámci 
komunikačných situácií 

 Vedel správne reagovať 
v prirodzených 
a simulovaných situáciách 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 
Skupinová práca 

Opakovanie učiva 1 
 Systematizovať 

a analyzovať získané 
vedomosti 

 Systematizoval 
a analyzoval získané 
vedomosti 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Práca s PC, on-line cvičenia 1 
 Využiť on-line cvičenia na 

otestovanie stupňa 
osvojenia si vedomostí 
a konkretizovanie 
nedostatkov 

 Využil on-line cvičenia na 
otestovanie stupňa 
osvojenia si vedomostí 
a konkretizovanie 
nedostatkov 

Písomné skúšanie Samostatná práca 

Didaktický test č. 8 1 
 Správne využiť získané 

vedomosti pri 
vypracovávaní testu 

 Správne využil získané 
vedomosti pri 
vypracovávaní testu 

Písomné skúšanie Didaktický test 

 
9.   Darčeky 

17  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Darčeky – čo by ste chceli 
mať? 

1  
 Zvládnuť slovnú zásobu 

danej témy a správne ju 
používať 

 Zvládol slovnú zásobu 
danej témy a správne ju 
používal 

Písomné skúšanie Písomná práca 

Tvorba dialógov 1 
 Vedieť správne reagovať 

v prirodzených 
a simulovaných situáciách 

 Správne reagoval 
v situačných dialógoch Ústne frontálne 

skúšanie 
Ústne odpovede 
Skupinová práca 

3. a 4. pád  osobných zámen 1 
 Naučiť sa skloňovať 

osobné zámená v3. a 4. 
páde 

 Naučil sa skloňovať 
osobné zámená v3. a 4. 
páde 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Pozvánka na párty 1 
 Vedieť napísať pozvánku 

na rôzne udalosti 
 Vedel napísať pozvánku 

na rôzne udalosti 
Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Stupňovanie prídavných mien 
a prísloviek 

1 
 Vedieť vytvoriť 2. a 3. 

stupeň prídavných mien a 
prísloviek 

 Vedel vytvoriť 2. a 3. 
stupeň prídavných mien a 
prísloviek 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Náš zákazník – náš pán – 
tvorba komiksov 

1 
 Vedieť vytvoriť vlastný 

komiks podľa predlohy 
 Vedel vytvoriť vlastný 

komiks podľa predlohy 
Ústne skúšanie Ústne odpovede 
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 Poznať a harmonizovať 
osobné a rodinné potreby 

 Poznal a harmonizoval 
osobné a rodinné potreby 

Veľa techniky v miniformáte – 
práca s textom 

1 
 Vedieť pracovať 

s neznámym textom 

 Porozumieť základným 
informáciám v texte 

 Vedel pracovať 
s neznámym textom 

 Porozumel základným 
informáciám v texte 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Popis vlastností a funkcií 
prístroja 

1 
 Vedieť vlastnými slovami 

popísať funkciu niektorých 
technických prístrojov 

 Vedel vlastnými slovami 
popísať funkciu niektorých 
technických prístrojov 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Technické prístroje 1 
 Zvládnuť slovnú zásobu 

danej témy a správne ju 
používať 

 Zvládol slovnú zásobu 
danej témy a správne ju 
používal 

Písomné skúšanie Písomná práca 

Technika v službách človeka 1 
 Vedieť porovnať život 

v minulosti a dnes 

 Rozprávať o vlastnom 
využívaní techniky 

 Vedel porovnať život 
v minulosti a dnes 

 Rozprával o vlastnom 
využívaní techniky 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Spojky und, aber, oder, 
sondern, denn 

1 
 Poznať význam spojok 

a vedieť ich správne 
použiť 

 Poznal význam spojok 
a vedel ich správne použiť Ústne frontálne 

skúšanie 
Ústne odpovede 

Spojky dann, danach, das, 
deshalb, so 

1 
 Poznať význam spojok 

a vedieť ich správne 
použiť 

 Poznal význam spojok 
a vedel ich správne použiť Ústne frontálne 

skúšanie 
Ústne odpovede 

Posluchové cvičenia 1 
 Porozumieť prejavu ako 

celku, hlavnej myšlienke 
a rozlíšiť hovoriacich 

 Porozumel prejavu ako 
celku, hlavnej myšlienke 
a rozlíšil hovoriacich 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Konverzácia k téme 2 
 Požívať bežné gramatické 

prostriedky v rámci 
komunikačných situácií 

 Vedieť správne reagovať 
v prirodzených 
a simulovaných situáciách 

 Požíval bežné gramatické 
prostriedky v rámci 
komunikačných situácií 

 Vedel správne reagovať 
v prirodzených 
a simulovaných situáciách 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 
Skupinová práca 

Práca s PC, on-line cvičenia 1 
 Využiť on-line cvičenia na 

otestovanie stupňa 
osvojenia si vedomostí 
a konkretizovanie 
nedostatkov 

 Využil on-line cvičenia na 
otestovanie stupňa 
osvojenia si vedomostí 
a konkretizovanie 
nedostatkov 

Písomné skúšanie Samostatná práca 

Didaktický test č. 9 1 
 Správne využiť získané 

vedomosti pri 
vypracovávaní testu 

 Správne využil získané 
vedomosti pri 
vypracovávaní testu 

Písomné skúšanie Didaktický test 

10.   Nemecká reč a 
        kultúra 

22  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Nemecky hovoriace krajiny 1  

 

 

 Zvládnuť slovnú zásobu 
danej témy a správne ju 
používať 

 Zvládol slovnú zásobu 
danej témy a správne ju 
používal 

Písomné skúšanie Písomná práca 

Radové číslovky 1 
 Naučiť sa tvoriť radové 

číslovky 

 Používať správne tvary  

 Naučil sa tvoriť radové 
číslovky 

 Používal správne tvary  

Ústne skúšanie Ústne odpovede 
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v 4. páde v 4. páde 

Reálie nemecky hovoriacich 
krajín - Nemecko 

1  Získať základné poznatky 
z reálií nemecky 
hovoriacich krajín 

 Získal základné poznatky 
z reálií nemecky 
hovoriacich krajín 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Reálie nemecky hovoriacich 
krajín - Rakúsko 

1  Získať základné poznatky 
z reálií nemecky 
hovoriacich krajín 

 Získal základné poznatky 
z reálií nemecky 
hovoriacich krajín 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Reálie nemecky hovoriacich 
krajín - Švajčiarsko 

1  Získať základné poznatky 
z reálií nemecky 
hovoriacich krajín 

 Získal základné poznatky 
z reálií nemecky 
hovoriacich krajín 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

2. písomná práca           
Oprava písomnej práce 

2  
 Zvládnuté učivo vedieť 

prakticky využiť pri 
písaní slohovej práce 

 Opraviť a analyzovať 
svoje chyby 

 Zvládnuté učivo vedel 
prakticky využiť pri 
písaní slohovej práce 

 Opravil a analyzoval 
svoje chyby 

 

Písomné skúšanie 

 

Písomná práca 

Predložky s časovými údajmi 1  
 Správne používať 

predložky pri časových 
údajoch 

 Správne používal 
predložky pri časových 
údajoch 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Aké informácie poskytuje 
mapa? 

1 
 Naučiť sa pracovať 

s mapou a získať z nej 
potrebné údaje 

 Naučil sa pracovať 
s mapou a získať z nej 
potrebné údaje 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Symboly nemecky hovoriacich 
krajín 

1 
 Poznať symboly všetkých 

nemecky hovoriacich 
krajín 

 Poznal symboly všetkých 
nemecky hovoriacich 
krajín 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Nemecky z 8 regiónov 1 
 Vypočuť a rozoznať 

dialógy z rôznych regiónov 
Nemecka 

 Vypočul a rozoznal dialógy 
z rôznych regiónov 
Nemecka 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Predložky so 4. pádom 1 
 Vedieť správne používať 

predložky so 4. pádom 
 Vedel správne používať 

predložky so 4. pádom Písomné skúšanie Písomná práca 

Srdce  Európy 1 
 Vedieť pracovať 

s neznámym textom 

 Porozumieť základným 
informáciám v texte 

 Vedel pracovať 
s neznámym textom 

 Porozumel základným 
informáciám v texte 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Dovolenka pri Bodamskom 
jazere 

1 
 Porozumieť prejavu ako 

celku, hlavnej myšlienke 
a rozlíšiť hovoriacich 

 Porozumel prejavu ako 
celku, hlavnej myšlienke 
a rozlíšil hovoriacich 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Projekt . Nemecky hovoriace 
krajiny 

2 
 Rozvíjať samostatnosť 

a kreativitu pri 
vypracovávaní projektu 

 Vypracovať a prezentovať 
prezentáciu a využiť 
interaktívnu tabuľu 

 Rozvíjal samostatnosť 
a kreativitu pri 
vypracovávaní projektu 

 Vypracoval a prezentoval 
prezentáciu a využil 
interaktívnu tabuľu 

Písomné skúšanie Písomná práca 

Vlastný projekt 

Práca s PC, on-line cvičenia 1 
 Využiť on-line cvičenia na 

otestovanie stupňa 
osvojenia si vedomostí 
a konkretizovanie 

 Využil on-line cvičenia na 
otestovanie stupňa 
osvojenia si vedomostí 
a konkretizovanie 

Písomné skúšanie Samostatná práca 
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nedostatkov nedostatkov 

Záverečný postupový test 1 
 Správne využiť získané 

vedomosti pri 
vypracovávaní testu 

 Správne využil získané 
vedomosti pri 
vypracovávaní testu 

Písomné skúšanie Didaktický test 

Konverzácia k téme 1 
 Požívať bežné gramatické 

prostriedky v rámci 
komunikačných situácií 

 Vedieť správne reagovať 
v prirodzených 
a simulovaných situáciách 

 Požíval bežné gramatické 
prostriedky v rámci 
komunikačných situácií 

 Vedel správne reagovať 
v prirodzených 
a simulovaných situáciách 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 
Skupinová práca 

Situačné úlohy 1 
 Vedieť správne reagovať 

v prirodzených 
a simulovaných situáciách 

 Správne reagoval 
v situačných dialógoch Ústne frontálne 

skúšanie 
Ústne odpovede 
Skupinová práca 

Zhrnutie učiva 2 
 Systematizovať 

a analyzovať získané 
vedomosti a upevniť ich 

 Systematizoval 
a analyzoval získané 
vedomosti a upevnil ich 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 

Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava 
didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov. 

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných vedomostí a zručností 
žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou 
didaktického testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol 
v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou 
sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka.  
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8.3.3 ROČNÍK : TRETÍ                                                                                                                                                    

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   NEMECKÝ JAZYK  - 1. cudzí jazyk 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy  

 
Hodiny 

 
Medzipredmetové vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Úvodná hodina 1  
 Motivácia žiakov pre 

učenie sa cudzieho jazyka 
 Oboznámenie s učebným 

plánom 

 
  

 
1.   Opakovanie 

 
9 

  
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Čo som robil cez prázdniny 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Občianska náuka 
 
 
 
 
 
Geografia 
 
 
Geografia 
 
 
Geografia 
 
 
Geografia 
 
Informatika 

 Vo voľnej konverzácii 
precvičiť získané poznatky 
z gramatiky i slovnej 
zásoby  

 Vo voľnej konverzácii 
precvičil získané poznatky 
z gramatiky i slovnej 
zásoby 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Opakovanie vybraných tém z 2. 
ročníka - Zdravie 

1 
 Systematizovať 

a analyzovať získané 
vedomosti v 2. ročníku 

 Systematizoval 
a analyzoval vedomosti 
získané v 2. ročníku 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Perfektum pravidelných 
a nepravidelných slovies 

 
1 

 Vedieť používať tvary 
perfekta vo vetách 
a v bežnej komunikácii 

 Správne vedel použiť tvary 
perfekta vo vetách 
a v bežnej komunikácii 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Obchod a služby 
 

1 
 Systematizovať 

a analyzovať získané 
vedomosti v 2. ročníku 

 Systematizoval 
a analyzoval vedomosti 
získané v 2. ročníku 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Reálie nemecky hovoriacich 
krajín - Nemecko 

 
1 

 Systematizovať 
a analyzovať získané 
vedomosti v 2. ročníku 

 Systematizoval 
a analyzoval vedomosti 
získané v 2. ročníku 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Reálie nemecky hovoriacich 
krajín – Rakúsko 

 
1 

 Systematizovať 
a analyzovať získané 
vedomosti v 2. ročníku 

 Systematizoval 
a analyzoval vedomosti 
získané v 2. ročníku 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Reálie nemecky hovoriacich 
krajín – Viedeň 

 
1 

 Systematizovať 
a analyzovať získané 
vedomosti v 2. ročníku 

 Systematizoval 
a analyzoval vedomosti 
získané v 2. ročníku 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Reálie nemecky hovoriacich 
krajín - Švajčiarsko 

 
1 

 Systematizovať 
a analyzovať získané 
vedomosti v 2. ročníku 

 Systematizoval 
a analyzoval vedomosti 
získané v 2. ročníku 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 
Vedomostný test on- line 

 
1 

 Správne využiť získané 
vedomosti pri 
vypracovávaní testu 

 Správne využil získané 
vedomosti pri 
vypracovávaní testu 

Písomné skúšanie Didaktický test 

 2.   Výzor a osobnosť   16  
 
Žiak má: 

 
Žiak:   

 
Tri manželské páry 1 

 
 
 
 

 Rozvíjať schopnosť 
porozumieť cudziemu 
textu 

 Zachytiť zákl. informácie 

 Rozvíjal schopnosť 
porozumieť cudziemu 
textu 

 Zachytil zákl. informácie 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 
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Porovnávanie 1 

Slovenský jazyk 
 
 
 
Slovenský jazyk 
 
 
 
Občianska náuka 
 
 
 
 
 
 
 
Etika 
 
 
 
Slovenský jazyk 
 

 Vedieť správne rozlíšiť 
používanie porovnávacích 
zámen, prac.s eBeam tab 

 Vedel správne rozlíšiť 
používanie porovnávacích 
zámen, prac.s eBeam tab 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Opis osoby 
1 

 Vedieť popísať osoby zo 
svojho okolia 

 Vedel popísať osoby zo 
svojho okolia Ústne frontálne 

skúšanie 
Ústne odpovede 

 
Skloňovanie prídavných mien po 
určitom člene 

1 
 Osvojiť si správne tvary 

prídavných mien po 
určitom člene a správne 
ich používať v komunikácii 

 Pracovať s interaktívnou 
tabuľou 

 Osvojil si správne tvary 
prídavných mien po 
určitom člene a správne 
ich používal v komunikácii 

 Pracoval s interaktívnou 
tabuľou 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

 
Skloňovanie prídavných mien po 
neurčitom člene 

1 
 Osvojiť si a vedieť 

používať správne tvary 
prídavných mien po 
neurčitom člene 

 Pracovať s interaktívnou 
tabuľou 

 Osvojil si a vedel  používať 
správne tvary prídavných 
mien po neurčitom člene 

 Pracoval s interaktívnou 
tabuľou 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

 
Charakterové vlastnosti človeka 1 

 Osvojiť si novú slovnú 
zásobu týkajúcu sa 
pozitívnych i negatívnych 
charakt. vlastností človeka 

 Osvojil si novú slovnú 
zásobu týkajúcu sa 
pozitívnych i negatívnych 
charakt. vlastností človeka 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 
Skupinová práca 

 
Módny typ 1 

 Vedieť pracovať 
s neznámym textom 

 Porozumieť základným 
informáciám v texte 

 Vedel pracovať 
s neznámym textom 

 Porozumel základným 
informáciám v texte 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 
Obliekanie 1 

 Rozšíriť si slovnú zásobu 
k téme obliekanie 

 Správne používať slovnú 
zásobu pri konverzácii 

 Rozšíril si slovnú zásobu 
k téme obliekanie 

 Správne používal slovnú 
zásobu pri konverzácii 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Posluchové cvičenia, situačné 
úlohy 1 

 Porozumieť prejavu ako 
celku, hlavnej myšlienke 
a rozlíšiť hovoriacich 

 Porozumel prejavu ako 
celku, hlavnej myšlienke 
a rozlíšil hovoriacich 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 
Práca s obrazovým materiálom 1 

 Vedieť popísať obrázok 
a vytvoriť jednoduchý 
príbeh 

 Vedel popísať obrázok 
a vytvoril jednoduchý 
príbeh 

Ústne frontálne 
skúšanie  

 

Ústne odpovede  
Skupinová práca 

 
Ste tolerantný? - psychotest 1 

 Rozvíjať schopnosť 
pracovať s cudzím textom 

 Rozvíjal schopnosť 
pracovať s cudzím textom Písomné skúšanie Samostatná práca 

 
Zámená dieser, jeder, mancher 1 

 Pochopiť význam 
jednotlivých zámen 

 Správne ich používať vo 
vetných spojeniach 

 Pochopil význam 
jednotlivých zámen 

 Správne ich používal vo 
vetných spojeniach 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Skloňovanie príd. mien po 
privlastňovacích zámenách a po 
kein 

1 
 Osvojiť si základné 

pravidlá skloňovania príd. 
mien po privlastňovacích 
zámenách a po kein 

 Osvojil si základné 
pravidlá skloňovania príd. 
mien po privlastňovacích 
zámenách a po kein 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

 
Žiadna pomoc pre Irokézov 1 

 Vedieť pracovať 
s neznámym textom 

 Vedel pracovať 
s neznámym textom Ústne frontálne Ústne odpovede 
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 Rozvíjať zručnosť práce so 
slovníkom 

 Rozvíjal zručnosť práce so 
slovníkom 

skúšanie 

 
Televízna diskusia 1 

 Porozumieť prejavu ako 
celku, hlavnej myšlienke 
a rozlíšiť hovoriacich 

 Porozumel prejavu ako 
celku, hlavnej myšlienke 
a rozlíšil hovoriacich 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Jesenné prázdniny 
2 

  
  

 
Práca s PC 1 

 Využiť on-line cvičenia na 
otestovanie stupňa 
osvojenia si vedomostí 
a konkretizovanie 
nedostatkov 

 Využil on-line cvičenia na 
otestovanie stupňa 
osvojenia si vedomostí 
a konkretizovanie 
nedostatkov 

Písomné skúšanie Samostatná práca 

1. písomná práca – List 
priateľovi 
Oprava písomnej práce 
 

2  
 Zvládnuté učivo vedieť 

prakticky využiť pri 
písaní slohovej práce 

 Opraviť a analyzovať 
svoje chyby 

 Zvládnuté učivo vedel 
prakticky využiť pri 
písaní slohovej práce 

 Opravil a analyzoval 
svoje chyby 

 

Písomné skúšanie 

 

Písomná práca 

3.   Škola, vzdelanie, 
povolanie 

21  
 
Žiak má: 

 
Žiak:   

 
Čím sa chcem stať 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slovenský jazyk 
 
 
 
 
Občianska náuka 
Slovenský jazyk 
 
Geografia 
 
 
 
 
Slovenský jazyk 

 Zvládnuť slovnú zásobu 
danej témy a správne ju 
používať 

 Zvládol slovnú zásobu 
danej témy a správne ju 
používal 

Písomné skúšanie Samostatná práca 

 
Práca a povolania – konv. téma 1 

 Požívať bežné gramatické 
prostriedky v rámci 
komunikačných situácií 

 Vedieť správne reagovať 
v prirodzených 
a simulovaných situáciách 

 Požíval bežné gramatické 
prostriedky v rámci 
komunikačných situácií 

 Vedel správne reagovať 
v prirodzených 
a simulovaných situáciách 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 
Skupinová práca 

Préteritum spôsobových slovies 
a slovesa wissen 1 

 Správne používať 
préteritum spôsobových 
slovies v ústnom 
i písomnom prejave 

 Správne používal 
préteritum spôsobových 
slovies v ústnom 
i písomnom prejave 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Ste spokojný so svojím 
povolaním? 1 

 Rozvíjať schopnosť 
pracovať s cudzím textom 

 Vedieť nájsť správne 
spojenia v slovníku 

 Rozvíjal schopnosť 
pracovať s cudzím textom 

 Vedel nájsť správne 
spojenia v slovníku 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Podraďovacie súvetie, vedľajšia 
veta 1 

 Porozumieť slovosledu vo 
vedľajšej vete 

 Porozumel slovosledu vo 
vedľajšej vete 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Priraďovacie súvetie 
1 

 Rozlíšiť priraďovacie 
a podraďovacie spojky 

 Naučiť sa zásady 
správneho slovosledu 
v priraďovacom súvetí 

 Rozlíšil priraďovacie 
a podraďovacie spojky 

 Naučil sa zásady 
správneho slovosledu 
v priraďovacom súvetí 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Exkurzia do Viedne 
1 

 Spoznať historické 
pamiatky Viedne 

 Využiť získané vedomosti 
v cudzom prostredí 

 Spoznal historické 
pamiatky Viedne 

 Využil získané vedomosti 
v cudzom prostredí 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Priraďovacie súvetie 
1 

 Tvoriť správne súvetia  Tvoril správne súvetia 
Ústne frontálne Ústne odpovede 
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Slovenský jazyk 
 
 
 
 
Slovenský jazyk 
 
 
Slovenský jazyk 
 
 
 
 
 
Informatika 

v hovorenom i písomnom 
prejave 

v hovorenom i písomnom 
prejave 

skúšanie 

Školský systém v Nemecku 
1 

 Zvládnuť slovnú zásobu 
danej témy a správne ju 
používať 

 Zvládol slovnú zásobu 
danej témy a správne ju 
používal 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Čím sa chcem stať 
1 

 Zvládnuť rozprávanie 
o svojom povolaní, 
zdôvodniť jeho výber 

 Zvládol rozprávanie 
o svojom povolaní, 
zdôvodnil jeho výber 

Písomné skúšanie Samostatná práca 

Školský systém na Slovensku 
1 

 Popísať školský systém na 
Slovensku 

 Popísal školský systém na 
Slovensku Ústne skúšanie Ústne odpovede 

 
Moja škola 1 

 Poznať a pomenovať 
vyučovacie predmety 

 Rozprávať o svojej škole 
a jej organizácii 

 

 Poznal a pomenoval 
vyučovacie predmety 

 Vedel rozprávať o svojej 
škole 
 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Akademici dnes – bez 
budúcnosti? 1 

 Pracovať s neznámym 
textom a získať z neho 
potrebné informácie 

 Správne požívať slovník 
cudzieho jazyka 

 Pracoval s neznámym 
textom a získal z neho 
potrebné informácie 

 Správne požíval slovník 
cudzieho jazyka 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Ponuka zamestnania 
1 

 Porozumieť neznámemu 
textu a nájsť potrebné 
informácie v písanom 
i počutom texte  

 Porozumel neznámemu 
textu a našiel potrebné 
informácie v písanom 
i počutom texte  

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Žiadosť o prijatie do zamestnania 
1 

 Vedieť napísať žiadosť do 
zamestnania v cudzom 
jazyku 

 Vedel napísať žiadosť do 
zamestnania v cudzom 
jazyku 

Písomné skúšanie Samostatná práca 

Vianočné prázdniny 
6 

  
  

Životopis 
1 

 Vedieť napísať rôzne 
druhy životopisu a vytvoriť 
vlastný životopis 

 Kontrolovať osobné údaje 
a informácie 

 Vedel napísať rôzne druhy 
životopisu a vytvoril 
vlastný životopis 

 Kontroloval osobné údaje 
a informácie 

Písomné skúšanie Písomná práca 

Korešpondencia – úradný list 
1 

 Zvládnuť základné pravidlá 
nemeckej korešpondencie 

 Zvládol základné pravidlá 
nemeckej korešpondencie Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Korešpondencia – úradný list 
1 

 Vedieť vytvoriť vlastný 
úradný list 

 Vedel vytvoriť vlastný 
úradný list 

Písomné skúšanie Písomná práca 

 
Práca s PC 1 

 Využiť on-line cvičenia na 
otestovanie stupňa 
osvojenia si vedomostí 
a konkretizovanie 
nedostatkov 

 Využil on-line cvičenia na 
otestovanie stupňa 
osvojenia si vedomostí 
a konkretizovanie 
nedostatkov 

Písomné skúšanie Samostatná práca 

 
Test z 2. lekcie 1 

 Správne využiť získané 
vedomosti pri 
vypracovávaní testu 

 Správne využil získané 
vedomosti pri 
vypracovávaní testu 

Písomné skúšanie Didaktický test 

 
Práca s obrazovým materiálom 1 

 Vedieť popísať obrázok 
a vytvoriť jednoduchý 
príbeh 

 Vedel popísať obrázok 
a vytvoril jednoduchý 
príbeh 

Ústne frontálne 
skúšanie  

Ústne odpovede  
Skupinová práca 



Školský vzdelávací program                                             Drevár a nábytkár 

Spojená škola, Československej armády 24, Martin  3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 

 140 

 

4.   Zábava 16  
 

 Žiak má: 

 

 Žiak: 
  

 
Televízny program 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slovenský jazyk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slovenský jazyk 
 
 
 
 
 
 
 
Slovenský jazyk 
 
 
 
Slovenský jazyk 
 
 
 
 
Slovenský jazyk 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rozlišovať a pomenovať 
druhy televíznych 
programov 

 Voľne rozprávať o svojich 
obľúbených programoch 

 Rozlíšil a pomenoval druhy 
televíznych programov 

 Voľne rozprával o svojich 
obľúbených programoch 

Ústne frontálne 
skúšanie  

 

Ústne odpovede  
Skupinová práca 

 
Listy čitateľov – práca s textom 1 

 Porozumieť textu ako 
celku, nájsť jeho hlavnú 
myšlienku 

 Porozumel textu ako celku, 
našiel jeho hlavnú 
myšlienku 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 
Zvratné slovesá 1 

 Osvojiť si časovanie 
zvratných slovies 

 Vedieť ich správne 
používať v ústnom 
i písomnom prejave 

 Osvojil si časovanie 
zvratných slovies 

 Vedel ich správne 
používať v ústnom 
i písomnom prejave 

Ústne frontálne 
skúšanie   
Písomné skúšanie 

Ústne odpoveď 
Test cez EP 

 
Rádio 1 

 Porozumieť počutému 
textu a pracovať so 
získanými informáciami 

 Používať vo vetách 
konjunktív s würde 

 Porozumel počutému textu 
a pracoval so získanými 
informáciami 

 Používal vo vetách 
konjunktív s würde 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 
Slovesné väzby 1 

 Poznať predložkové 
slovesné väzby s datívom 
a akuzatívom 

 Vedieť ich správne použiť 
v hovorenom i písomnom 
prejave 

 Poznal predložkové 
slovesné väzby s datívom 
a akuzatívom 

 Vedel ich správne použiť 
v hovorenom i písomnom 
prejave 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede 
Test cez EP 

Bezpredložkové väzby so 4. 
pádom 1 

 Osvojiť si bezpredložkové 
väzby so 4. pádom 

 Osvojil si bezpredložkové 
väzby so 4. pádom Ústne skúšanie Ústne odpovede 

 
Zámenné príslovky opytovacie 1 

 Vedieť vytvoriť zámenné 
príslovky opytovacie 

 Správne ich používať vo 
vetných spojeniach 

 Vedel vytvoriť zámenné 
príslovky opytovacie 

 Správne ich používal vo 
vetných spojeniach 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 
Zámenné príslovky ukazovacie 1 

 Vedieť vytvoriť zámenné 
príslovky ukazovacie 

 Správne ich používať vo 
vetných spojeniach 

 Vedel vytvoriť zámenné 
príslovky ukazovacie 

 Správne ich používal vo 
vetných spojeniach 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede 
Test cez EP 

 
Konjunktív préterita haben a sein 1 

 Vedieť vytvoriť konjunktív 
préterita slovies haben 
a sein 

 Použiť ho správne 
v hovorenom i písomnom 
prejave 

 Vedel vytvoriť konjunktív 
préterita slovies haben 
a sein 

 Použil ho správne 
v hovorenom i písomnom 
prejave 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 
Konjunktív préterita spôsobových 
slovies 

1 
 Vedieť vytvoriť konjunktív 

préterita spôsobových 
slovies  

 Použiť ho správne 
v hovorenom i písomnom 

 Vedel vytvoriť konjunktív 
préterita spôsobových 
slovies  

 Použil ho správne 
v hovorenom i písomnom 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 
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Informatika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slovenský jazyk 
 

prejave prejave 

 
Konjunktív s würde 1 

 Naučiť sa vytvoriť opisný 
tvar konjunktívu a vedieť 
ho správne používať 

 Naučil sa vytvoriť opisný 
tvar konjunktívu a vedel ho 
správne používať 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Jarné prázdniny 
3 

  
  

 
Pouliční umelci 1 

 Rozvíjať schopnosť 
pracovať s cudzím textom 

 Vedieť nájsť správne 
spojenia v slovníku 

 Rozvíjal schopnosť 
pracovať s cudzím textom 

 Vedel nájsť správne 
spojenia v slovníku 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 
Práca s PC 1 

 Využiť on-line cvičenia na 
otestovanie stupňa 
osvojenia si vedomostí 
a konkretizovanie 
nedostatkov 

 Využil on-line cvičenia na 
otestovanie stupňa 
osvojenia si vedomostí 
a konkretizovanie 
nedostatkov 

Písomné skúšanie Samostatná práca 

 
Test z 3. lekcie 1 

 Správne využiť získané 
vedomosti pri 
vypracovávaní testu 

 Správne využil získané 
vedomosti pri 
vypracovávaní testu 

Písomné skúšanie Didaktický test 

 
Práca s obrazovým materiálom, 
posluchové cvičenia 

1 
 Vedieť popísať obrázok 

a vytvoriť jednoduchý 
príbeh 

 Vedel popísať obrázok 
a vytvoril jednoduchý 
príbeh 

Ústne frontálne 
skšanie  

 

Ústne odpovede  

Skupinová práca 

 
Korešpondencia – osobný list 1 

 Zvládnuť základné pravidlá 
nemeckej korešpondencie 

 Napísať osobný list na 
určenú tému 

 Zvládol základné pravidlá 
nemeckej korešpondencie 

 Napísal osobný list na 
určenú tému 

Písomné skúšanie Didaktický test 

5.   Priemysel, práca, 
hospodárstvo 

13  
 
Žiak má: 

 
Žiak:   

Autá – ich prednosti a nedostatky 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slovenský jazyk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Porozumieť počutému 
textu a pracovať so 
získanými informáciami 

 

 Porozumel počutému textu 
a pracoval so získanými 
informáciami 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Skloňovanie stupňovaných 
prídavných mien 1 

 Naučiť sa skloňovať 
stupňované prídavné 
mená 

 Naučil sa skloňovať 
stupňované prídavné 
mená 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Porovnávacie vety 
1 

 Naučiť sa väzby 
používané pri 
porovnávacích vetách 

 Dodržiavať správny 
slovosled vo vedľajšej vete 

 Naučil sa väzby používané 
pri porovnávacích vetách 

 Dodržiaval správny 
slovosled vo vedľajšej vete 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Čo sa stalo? 
1 

 Porozumieť prejavu ako 
celku, hlavnej myšlienke 
a rozlíšiť hovoriacich 

 Porozumel prejavu ako 
celku, hlavnej myšlienke 
a rozlíšil hovoriacich 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Od plechu k autu 
1 

 Zvládnuť slovnú zásobu 
k danému textu 

 Napísať krátky text 
s využitím novej slovnej 
zásoby 

 Zvládol slovnú zásobu 
k danému textu 

 Napísal krátky text 
s využitím novej slovnej 
zásoby 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 
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Trpný rod 
1 

 
 
 
Slovenský jazyk 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slovenský jazyk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informatika 
 
 
 
 
 
Slovenský jazyk 
 

 Osvojiť si schému tvorby 
trpného rodu v prítomnom 
čase a vedieť ho používať 
vo vete 

 Osvojil si schému tvorby 
trpného rodu v prítomnom 
čase a vedel ho používať 
vo vete 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Použitie trpného rodu 
1 

 Vedieť správne tvoriť 
a používať trpný rod vo 
vete 

 Vedel správne tvoriť 
a používať trpný rod vo 
vete 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Práca na zmeny 
1 

 Rozvíjať schopnosť 
pracovať s cudzím textom 

 Vedieť nájsť správne 
spojenia v slovníku 

 Rozvíjal schopnosť 
pracovať s cudzím textom 

 Vedel nájsť správne 
spojenia v slovníku 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Neurčité číslovky 
1 

 Poznať význam neurčitých 
čísloviek 

 Vedieť ich správne 
skloňovať 

 Poznal význam neurčitých 
čísloviek 

 Vedel ich správne 
skloňovať 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Peniaze v domácnosti 
1 

 Zvládnuť základnú slovnú 
zásobu k téme Domáci 
rozpočet a vedieť 
konverzovať na danú tému 

 Zvládol základnú slovnú 
zásobu k téme Domáci 
rozpočet a vedel 
konverzovať na danú tému 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 
Práca s PC 1 

 Využiť on-line cvičenia na 
otestovanie stupňa 
osvojenia si vedomostí 
a konkretizovanie 
nedostatkov 

 Využil on-line cvičenia na 
otestovanie stupňa 
osvojenia si vedomostí 
a konkretizovanie 
nedostatkov 

Písomné skúšanie Samostatná práca 

 
Test zo 4. lekcie 1 

 Správne využiť získané 
vedomosti pri 
vypracovávaní testu 

 Správne využil získané 
vedomosti pri 
vypracovávaní testu 

Písomné skúšanie Didaktický test 

Korešpondencia – štruktúra textu 
1 

 Zvládnuť základné pravidlá 
nemeckej korešpondencie 

 Zvládol základné pravidlá 
nemeckej korešpondencie Písomné skúšanie Samostatná práca 

6.   Rodina 
21  

 
Žiak má: 

 
Žiak:   

Najlepšie riešenie pre Barbaru 1  
 
 
 
 
Etika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slovenský jazyk 

 V texte cvičiť infinitívne 
konštrukcie s zu 

 V texte cvičlť infinitívne 
konštrukcie s zu Ústne frontálne 

skúšanie 
Ústne odpovede 

Veľkonočné prázdniny 2 
  

  

Wolfgang a Carola sa hádajú 
1 

 Porozumieť prejavu ako 
celku, hlavnej myšlienke 
a rozlíšiť hovoriacich 

 Nájsť v texte odpovede na 
položené otázky 

 Porozumel prejavu ako 
celku, hlavnej myšlienke 
a rozlíšil hovoriacich 

 Našiel v texte odpovede 
na položené otázky 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Najprv si užívať, deti až potom 
1 

 Cvičiť posluch 
s porozumením textu 

 Cvičil posluch 
s porozumením textu Ústne frontálne 

skúšanie 
Ústne odpovede 

Posluchové cvičenia 
1 

 Porozumieť prejavu ako 
celku, hlavnej myšlienke 
a rozlíšiť hovoriacich 

 Porozumel prejavu ako 
celku, hlavnej myšlienke 
a rozlíšil hovoriacich 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Infinitív s zu 
1 

 Vedieť vytvárať a používať 
infinitív s zu 

 Vedel vytvárať a používať 
infinitív s zu Ústne frontálne 

skšanie 
Ústne odpovede 
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Cvičenia na infinitív s zu 
1 

  Precvičiť získané poznatky 
z gramatiky v konkrétnych 
situáciách 

 Precvičil získané poznatky 
z gramatiky v konkrétnych 
situáciách 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Tak je to každý večer 
1 

 Vedieť rozprávať 
o vzťahoch v rodine 

 Vedel rozprávať 
o vzťahoch v rodine Ústne frontálne 

skúšanie 
Ústne odpovede 

Vedľajšie vety s dass 
Bezspojkové vety 1 

 Vedieť vytvoriť súvetie 
s použitím spojky „dass“ 

 Naučiť sa tvoriť 
bezspojkové vety 

 Vedel  vytvoriť súvetie 
s použitím spojky „dass“ 

 Naučil sa tvoriť 
bezspojkové vety 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Rodina v Nemecku predtým 
a dnes 1 

 Rozvíjať schopnosť 
pracovať s cudzím textom 

 Vedieť nájsť správne 
spojenia v slovníku 

 Rozvíjal schopnosť 
pracovať s cudzím textom 

 Vedel nájsť správne 
spojenia v slovníku 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

2. písomná práca              
Oprava písomnej práce 

2  
 Zvládnuté učivo vedieť 

prakticky využiť pri 
písaní slohovej práce 

 Opraviť a analyzovať 
svoje chyby 

 Zvládnuté učivo vedel 
prakticky využiť pri 
písaní slohovej práce 

 Opravil a analyzoval 
svoje chyby 

 

Písomné skúšanie 

 

Písomná práca 

 
Préteritum pravidelných slovies 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informatika 
 
 
 

 Naučiť sa správne tvary 
préterita pravidel. slovies 

 Správne vedieť používať 
tieto tvary v bežnej 
komunikácii 

 Naučil sa správne tvary 
préterita pravidel. slovies 

 Správne vedel používať 
tieto tvary v bežnej 
komunikácii 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Préteritum nepravidelných slovies 
1 

 Naučiť sa správne tvary 
préterita nepravidelných 
slovies 

 Správne vedieť používať 
tieto tvary v bežnej 
komunikácii 

 Naučil sa správne tvary 
préterita nepravidelných 
slovies 

 Správne vedel používať 
tieto tvary v bežnej 
komunikácii 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 
Préteritum trpného rodu 1 

 Zvládnuť tvorbu préterita 
trpného rodu 

 Vedieť používať tieto tvary 
pri bežnej komunikácii 

 Zvládol tvorbu préterita 
trpného rodu 

 Vedel používať tieto tvary 
pri bežnej komunikácii 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Časové vety s als a wenn 
1 

 Vedieť rozlíšiť a správne 
použiť spojky als a wenn 

 Vedel rozlíšiť a správne 
použiť spojky als a wenn Ústne frontálne 

skúšanie 
Ústne odpovede 

 
Práca s PC 1 

 Využiť on-line cvičenia na 
otestovanie stupňa 
osvojenia si vedomostí 
a konkretizovanie 
nedostatkov 

 Využil on-line cvičenia na 
otestovanie stupňa 
osvojenia si vedomostí 
a konkretizovanie 
nedostatkov 

Písomné skúšanie Samostatná práca 

 
Test z 5. lekcie 1 

 Správne využiť získané 
vedomosti pri 
vypracovávaní testu 

 Správne využil získané 
vedomosti pri 
vypracovávaní testu 

Písomné skúšanie Didaktický test 

 

 
Korešpondencia 1 

 Zvládnuť základné pravidlá 
korešpondencie 
v nemeckom jazyku 

 Zvládol základné pravidlá 
korešpondencie 
v nemeckom jazyku 

Písomné skúšanie Samostatná práca 
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Opakovanie učiva 3 

 Systematizovať 
a analyzovať získané 
vedomosti 

 Systematizoval 
a analyzoval získané 
vedomosti 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 

Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava 
didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov, alebo prostredníctvom e-
learningového portálu. 

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. 
Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického 
testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom 
didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou 
sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka.  
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8.3.4 ROČNÍK : ŠTVRTÝ  

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   NEMECKÝ JAZYK  - 1. cudzí jazyk 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Úvodná hodina 1  
 Motivácia žiakov pre 

učenie sa cudzieho jazyka 
 Oboznámenie s učebným 

plánom 

 
  

1.   Opakovanie učiva 
7 

  
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 
Opakovanie vybraných tém  
z 3. ročníka – opis osoby 

1 
Slovenský jazyk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Občianska náuka 
 
 
Estetika 
 
 
Fyzika, chémia 
 
 
Občianska náuka 

 Systematizovať 
a analyzovať získané 
vedomosti v 3. ročníku 

 Systematizoval 
a analyzoval vedomosti 
získané v 3. ročníku 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 
Opakovanie vybraných tém  
z 3. ročníka - obliekanie 

1 
 Systematizovať 

a analyzovať získané 
vedomosti v 3. ročníku 

 Systematizoval 
a analyzoval vedomosti 
získané v 3. ročníku 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 
Opakovanie vybraných tém      
z 3. ročníka - povolania 

1 
 Systematizovať 

a analyzovať získané 
vedomosti v 3. ročníku 

 Systematizoval 
a analyzoval vedomosti 
získané v 3. ročníku 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 
Opakovanie vybraných tém 
 z 3. ročníka – škola a vzdelanie 

1 
 Systematizovať 

a analyzovať získané 
vedomosti v 3. ročníku 

 Systematizoval 
a analyzoval vedomosti 
získané v 3. ročníku 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 
Opakovanie vybraných tém  
z 3. ročníka – kultúra a umenie 

1 
 Systematizovať 

a analyzovať získané 
vedomosti v 3. ročníku 

 Systematizoval 
a analyzoval vedomosti 
získané v 3. ročníku 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 
Opakovanie vybraných tém  
z 3. ročníka – veda a technika 

1 
 Systematizovať 

a analyzovať získané 
vedomosti v 3. ročníku 

 Systematizoval 
a analyzoval vedomosti 
získané v 3. ročníku 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 
Opakovanie vybraných tém  
z 3. ročníka – rodina 

1 
 Systematizovať 

a analyzovať získané 
vedomosti v 3. ročníku 

 Systematizoval 
a analyzoval vedomosti 
získané v 3. ročníku 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

2.   Príroda a životné  
      prostredie 

15  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Počasie – slovná zásoba, práca s 
obrázkami 

1  

 

 

 

 

 

 

 Rozšíriť si slovnú zásobu 
k téme počasie 

 Správne používať slovnú 
zásobu pri konverzácii 

 Rozšíril si slovnú zásobu 
k téme počasie 

 Správne používal slovnú 
zásobu pri konverzácii 

Ústne frontálne 
skúšanie   
Písomné skúšanie 

Ústne odpovede 
Písomná práca 

Použitie „es“ 1 

 Oboznámiť sa so 
zásadami používaním 
podmetu es vo vetách 

 Vedieť podmet es správne 
použiť pri komunikácii 

 Oboznámil sa so 
zásadami používaním 
podmetu es vo vetách 

 Vedel podmet es správne 
použiť pri komunikácii 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Vyjadrenie času 1 
 Poznať význam časových 

spojok 

 Vedieť ich správne použiť 

 Poznal význam časových 
spojok 

 Vedel ich správne použiť 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 
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Fyzika 
 
 
 
 
Slovenský jazyk 
 
 
 
 
 
 
Ekológia 
 
 
 
 
 
 
 
Slovenský jazyk 
 
 
 
 
 
 
Ekológia 
 
 
 
 
Ekológia 
 
 
 
Informatika 

vo vete vo vete 

Predpoveď počasia 1 

 Poznať slovnú zásobu k 
téme 

 Vedieť opísať aktuálne 
počasie 

 Poznal slovnú zásobu k 
téme 

 Vedel opísať aktuálne 
počasie 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Vzťažné vety 1 

 Vedieť vytvoriť vedľajšie 
vety vzťažné 

 Správne požiť osvojené 
konštrukcie v slovnom 
prejave 

 Vedel vytvoriť vedľajšie 
vety vzťažné 

 Správne požil osvojené 
konštrukcie v slovnom 
prejave 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Tvary vzťažných zámen 1 
 Zvládnuť tvary vzťažných 

zámen vo všetkých rodoch 
a pádoch 

 Zvládol tvary vzťažných 
zámen vo všetkých rodoch 
a pádoch 

Ústne frontálne 
skúšanie   
Písomné skúšanie 

Ústne odpovede 
Písomná práca 

Odpad spôsobuje problém 1 
 Zvládnuť jednoduchú 

komunikáciu na danú tému  
 Zvládol jednoduchú 

komunikáciu na danú tému Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Práca s textom Zelený bod 1 

 Vedieť pracovať 
s neznámym textom 

 Porozumieť základným 
informáciám v texte 

 Vedel pracovať 
s neznámym textom 

 Porozumel základným 
informáciám v texte 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Korešpondencia – úradný list 1 

 Zvládnuť základné pravidlá 
nemeckej korešpondencie 

 Vedieť vytvoriť vlastný 
úradný list 

 Zvládol základné pravidlá 
nemeckej korešpondencie 

 Vedel vytvoriť vlastný 
úradný list 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede 

Písomná práca 

Opakovanie lekcie 1 
 Systematizovať 

a analyzovať získané 
vedomosti 

 Systematizoval 
a analyzoval získané 
vedomosti 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Životné prostredie v mojom okolí 

1 
 Zvládnuť rozprávanie 

o životnom prostredí vo 
svojom okolí 

 Využiť v ústnom prejave 
získanú slovnú zásobu 

 Zvládol rozprávanie 
o životnom prostredí vo 
svojom okolí 

 Využil v ústnom prejave 
získanú slovnú zásobu 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Prírodné katastrofy 1 
 Zvládnuť slovnú zásobu 

danej témy a správne ju 
používať 

 Zvládol slovnú zásobu 
danej témy a správne ju 
používal 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Práca s PC 

1 
 Využiť on-line cvičenia na 

otestovanie stupňa 
osvojenia si vedomostí 
a konkretizovanie 
nedostatkov 

 Využil on-line cvičenia na 
otestovanie stupňa 
osvojenia si vedomostí 
a konkretizovanie 
nedostatkov 

Písomné skúšanie Samostatná práca 

Test zo 6. lekcie 1 
 Správne využiť získané 

vedomosti pri 
vypracovávaní testu 

 Správne využil získané 
vedomosti pri 
vypracovávaní testu 

Písomné skúšanie Didaktický test 

Práca s obrazovým materiálom 
1 

 Vedieť popísať obrázok 
a vytvoriť jednoduchý 
príbeh 

 Vedel popísať obrázok 
a vytvoril jednoduchý 
príbeh 

Ústne frontálne 
skúšanie  

 

Ústne odpovede  

Skupinová práca 

Jesenné prázdniny    
1 
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1. písomná práca   - Esej  
    o životnom prostredí      
    Oprava písomnej práce 
 
 

2  
 Zvládnuté učivo vedieť 

prakticky využiť pri 
písaní slohovej práce 

 Opraviť a analyzovať 
svoje chyby 

 Zvládnuté učivo vedel 
prakticky využiť pri 
písaní slohovej práce 

 Opravil a analyzoval 
svoje chyby 

 

Písomné skúšanie 

 

Písomná práca 

3.   Nemci v zahraničí,  
      cudzinci v Nemecku 

21  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Práca so slovnou zásobou 
1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slovenský jazyk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slovenský jazyk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 Rozšíriť si slovnú zásobu 
a vedieť ju aktívne použiť v 
komunikácii 

 Rozšíril si slovnú zásobu 
a vedel ju aktívne použiť v 
komunikácii 

Ústne frontálne 
skúšanie   
Písomné skúšanie 

Ústne odpovede 
Písomná práca 

Plánovanie cesty 
1 

 Zvládnuť základnú 
komunikáciu pri cestovaní 

 Vedieť získať a poskytnúť 
potrebné informácie 

 Zvládol základnú 
komunikáciu pri cestovaní 

 Vedel získať a poskytnúť 
potrebné informácie 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Sloveso lassen 

1  Naučiť sa používať 
sloveso lassen vo 
význame „nechať si niečo 
urobiť“ 

 Naučil sa používať sloveso 
lassen vo význame 
„nechať si niečo urobiť“ 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Nepriame otázky 

1  Vedieť preformulovať 
opytovaciu vetu na 
nepriamu otázku 

 Vedel preformulovať 
opytovaciu vetu na 
nepriamu otázku 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Posluchové cvičenia 

1  Porozumieť prejavu ako 
celku, hlavnej myšlienke 
a rozlíšiť hovoriacich 

 Porozumel prejavu ako 
celku, hlavnej myšlienke 
a rozlíšil hovoriacich 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Práca v zahraničí 

1  Zvládnuť tvorbu 
nepriamych otázok pri 
práci s textom 

 Zvládol tvorbu nepriamych 
otázok pri práci s textom Ústne frontálne 

skúšanie 
Ústne odpovede 

Infinitívna väzba um - zu 

1  Naučiť sa vytvoriť vetnú 
konštrukciu um-zu a vedieť 
ju správne  použiť 

 Naučil sa vytvoriť vetnú 
konštrukciu um-zu a vedel 
ju správne  použiť 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Vedľajšie vety účelové 

1  Vedieť použiť spojku 
„damit“ vo vedľajšej vete 

 Použiť pri súvetí 
v prítomnosti po spojke 
damit prítomný čas 

 Vedel použiť spojku 
„damit“ vo vedľajšej vete 

 Použil pri súvetí 
v prítomnosti po spojke 
damit prítomný čas 

Ústne frontálne 
skúšanie   
Písomné skúšanie 

Ústne odpovede 
Písomná práca 

Práca s textom Tak nás vidia 
cudzinci 

1  Vedieť pracovať 
s neznámym textom 

 Porozumieť základným 
informáciám v texte 

 Vedel pracovať 
s neznámym textom 

 Porozumel základným 
informáciám v texte 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Cvičenia na infinitívne väzby 

1  Vedieť správne požívať 
osvojené gramatické javy 

 Vedel správne požívať 
osvojené gramatické javy Ústne frontálne 

skúšanie   
Písomné skúšanie 

Ústne odpovede 
Písomná práca 

Spojky entweder – oder, weder – 
noch ... 

1  Zvládnuť správne poradie 
slov po uvedených 
spojkách 

 Zvládol správne poradie 
slov po uvedených 
spojkách 

Ústne frontálne 
skúšanie    

Ústne odpovede  

Spojky zwar – aber, nicht nur – 
sondern auch, sowohl – als auch 

1  Zvládnuť správne poradie 
slov po uvedených 
spojkách 

 Zvládol správne poradie 
slov po uvedených 
spojkách 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 
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Korešpondencia – osobný list 

1  
Slovenský jazyk 

 Zvládnuť základné pravidlá 
nemeckej korešpondencie 

 Napísať osobný list na 
určenú tému 

 Zvládol základné pravidlá 
nemeckej korešpondencie 

 Napísal osobný list na 
určenú tému 

Písomné skúšanie Didaktický test 

Práca s obrazovým materiálom 

1  Vedieť popísať obrázok 
a vytvoriť jednoduchý 
príbeh 

 Vedel popísať obrázok 
a vytvoril jednoduchý 
príbeh 

Ústne frontálne 
skúšanie  

 

Ústne odpovede  

Skupinová práca 

Situačné úlohy 

1  Vedieť správne reagovať 
v prirodzených 
a simulovaných situáciách 

 Správne reagoval 
v situačných dialógoch Ústne frontálne 

skúšanie 
Ústne odpovede 
Skupinová práca 

Opakovanie lekcie 

1  Systematizovať 
a analyzovať získané 
vedomosti 

 Systematizoval 
a analyzoval získané 
vedomosti 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Práca s PC 

1 
 

Informatika 
 
 
 
 
 
 
 
Občianska náuka, Etická 
výchova 
 
 
 
 
Občianska náuka, Etická 
výchova 
 
 
Občianska náuka, Etická 
výchova 

 Využiť on-line cvičenia na 
otestovanie stupňa 
osvojenia si vedomostí 
a konkretizovanie 
nedostatkov 

 Využil on-line cvičenia na 
otestovanie stupňa 
osvojenia si vedomostí 
a konkretizovanie 
nedostatkov 

Písomné skúšanie Samostatná práca 

Test  zo 7. lekcie 

1  Správne využiť získané 
vedomosti pri 
vypracovávaní testu 

 Správne využil získané 
vedomosti pri 
vypracovávaní testu 

Písomné skúšanie Didaktický test 

Sviatky v roku 

1  Vedieť samostatne 
rozprávať o sviatkoch 
v roku a aplikovať ich na 
svoju rodinu 

 Vedel samostatne 
rozprávať o sviatkoch 
v roku a aplikoval ich na 
svoju rodinu 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Vianočné prázdniny 6   
  

Multikultúrna spoločnosť 

1  Zvládnuť slovnú zásobu 
danej témy a správne ju 
používať 

 Využiť v ústnom prejave 
získanú slovnú zásobu 

 Zvládol slovnú zásobu 
danej témy a správne ju 
používal 

 Využil v ústnom prejave 
získanú slovnú zásobu 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Práva národnostných menšín 

1  Vedieť rozprávať 
o národnostných 
menšinách v SR a ich 
právach 

 Vedel rozprávať 
o národnostných 
menšinách v SR a ich 
právach 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

4.   Spolková republika  
      Nemecko 
 

20  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

SRN 1 geografia 
 
 
Slovenský jazyk 
 
 
 
 
 

 Vedieť podať základné 
informácie o SRN a jej 
zaujímavostiach 

 Podal základné informácie 
o SRN a jej 
zaujímavostiach 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Titulky novín 

1  Naučiť sa pracovať 
s novinovým textom 
a porozumieť mu 

 Vedieť rozlišovať rubriky 
novín 

 Naučil sa pracovať 
s novinovým textom 
a porozumel mu 

 Vedel rozlišovať rubriky 
novín 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Vyjadrenie času pomocou 1  Naučiť sa význam  Naučil sa význam 
Ústne frontálne Ústne odpovede 
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predložiek  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geografia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informatika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geografia 
 
 
 
 
 

preložiek pri vyjadrení 
času 

 Vedieť ich správne použiť 
v ústnom i písomnom 
prejave 

preložiek pri vyjadrení 
času 

 Vedel ich správne použiť 
v ústnom i písomnom 
prejave 

skúšanie 

Predložkové väzby podst. a príd. 
mien 

1  Naučiť sa predložkové 
väzby podst. a príd. mien 
a správne ich používať 

 Naučil sa predložkové 
väzby podst. a príd. mien 
a správne ich používal 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Predložkové väzby podst. a príd. 
mien 

1  Rozšíriť si svoje poznatky 
o ďalšie väzby 

 Precvičiť si ich použitie 

 Rozšíril si svoje poznatky 
o ďalšie väzby 

 Precvičil si ich použitie 

Ústne frontálne 
skúšanie   
Písomné skúšanie 

Ústne odpovede 
Písomná práca 

Slabé skloňovanie 

1  Zopakovať slabé 
skloňovanie podst. mien 

 Poznať podstatné mená 
so slabým skloňovaním 

 Zopakoval slabé 
skloňovanie podst. mien 

 Poznal podstatné mená so 
slabým skloňovaním 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Časové vety s während, bis 

1  Pochopiť význam daných 
spojok 

 Vedieť ich použiť vo 
vetách 

 Pochopil význam daných 
spojok 

 Vedel ich použiť vo vetách 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Vedomostný test – príprava na  
EČ MS 

2 
 Precvičiť si prácu  na teste 

podobnom EČ MS a overiť 
svoje vedomosti 

 Precvičil si prácu  na teste 
podobnom EČ MS a overil 
svoje vedomosti 

Písomné skúšanie Samostatná práca 

Posluchové cvičenia, konverzácia 

1  Porozumieť prejavu ako 
celku, hlavnej myšlienke 
a rozlíšiť hovoriacich 

 Porozumel prejavu ako 
celku, hlavnej myšlienke 
a rozlíšil hovoriacich 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Otvorenie hraníc NDR 

1  Pracovať s textom 
a posluchovým cvičením 
a zachytiť dôležité 
informácie 

 Pracoval s textom 
a posluchovým cvičením 

 a zachytil dôležité 
informácie 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Konverzácia k téme 

1  Požívať bežné gramatické 
prostriedky v rámci 
komunikačných situácií 

 Vedieť správne reagovať 
v prirodzených 
a simulovaných situáciách 

 Požíval bežné gramatické 
prostriedky v rámci 
komunikačných situácií 

 Vedel správne reagovať 
v prirodzených 
a simulovaných situáciách 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 
Skupinová práca 

Opakovanie lekcie 

1  Systematizovať 
a analyzovať získané 
vedomosti 

 Systematizoval 
a analyzoval získané 
vedomosti 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Práca s PC 

1  Využiť on-line cvičenia na 
otestovanie stupňa 
osvojenia si vedomostí 
a konkretizovanie 
nedostatkov 

 Využil on-line cvičenia na 
otestovanie stupňa 
osvojenia si vedomostí 
a konkretizovanie 
nedostatkov 

Písomné skúšanie Samostatná práca 

Test z 8. lekcie 

1  Správne využiť získané 
vedomosti pri 
vypracovávaní testu 

 Správne využil získané 
vedomosti pri 
vypracovávaní testu 

Písomné skúšanie Didaktický test 

Práca s obrazovým materiálom 
1 

 Vedieť popísať obrázok 
a vytvoriť jednoduchý 
príbeh 

 Vedel popísať obrázok 
a vytvoril jednoduchý 
príbeh 

Ústne frontálne 
skúšanie  

Ústne odpovede  

Skupinová práca 



Školský vzdelávací program                                             Drevár a nábytkár 

Spojená škola, Československej armády 24, Martin  3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 

 150 

Geografia, informatika 
 

Nemecky hovoriace krajiny 2 
 Zhrnúť doterajšie poznatky 

o nemecky hovoriacich 
krajinách 

 Zhrnul doterajšie poznatky 
o nemecky hovoriacich 
krajinách 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Jarné prázdniny 
3 

  
  

Príprava prezentácie o nemecky 
hovoriacich krajinách 

2 
 Vytvoriť vlastnú 

prezentáciu o niektorej 
nemecky  hovoriacej 
krajine 

 Vytvoril vlastnú 
prezentáciu o niektorej 
nemecky  hovoriacej 
krajine 

Písomné skúšanie Samostatná práca 

2. písomná práca   List – opis  
    oslavy narodenín     
    Oprava písomnej práce 
 

 

2  
 Zvládnuté učivo vedieť 

prakticky využiť pri 
písaní slohovej práce 

 Opraviť a analyzovať 
svoje chyby 

 Zvládnuté učivo vedel 
prakticky využiť pri 
písaní slohovej práce 

 Opravil a analyzoval 
svoje chyby 

 

Písomné skúšanie 

 

Písomná práca 

5.   Starí ľudia 
 

11  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Mladí a starí pod jednou strechou 
1  

 

 
 
 
 
 
Etická výchova 
 
 
 
 
 
Etická výchova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etická výchova 
 
 
Občianska náuka 
Etická výchova 

 Cvičiť porozumenie 
cudzieho textu 

 Rozšíriť si slovnú zásobu 
k danej téme 

 Cvičil porozumenie 
cudzieho textu 

 Rozšíril si slovnú zásobu 
k danej téme 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Práca s textom – Konečne je môj 
muž doma 

1 
 Vedieť pracovať 

s neznámym textom 

 Porozumieť základným 
informáciám v texte 

 Vedel pracovať 
s neznámym textom 

 Porozumel základným 
informáciám v texte 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Aj to je príbeh lásky – príbeh 
podľa série obrázkov 1 

 Vytvoriť vlastný príbeh 
k danej sérii obrázkov 

 Vytvoril vlastný príbeh 
k danej sérii obrázkov Písomné skúšanie Samostatná práca 

Posluchové cvičenia 1 
 Porozumieť prejavu ako 

celku, hlavnej myšlienke 
a rozlíšiť hovoriacich 

 Porozumel prejavu ako 
celku, hlavnej myšlienke 
a rozlíšil hovoriacich 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Medziľudské vzťahy 
1 

 Osvojiť slovnú zásobu 
k danej téme 

 Vedieť použiť slovnú 
zásobu v komunikácii 

 Osvojil slovnú zásobu 
k danej téme 

 Vedel použiť slovnú 
zásobu v komunikácii 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Veľkonočné prázdniny 
3 

  
  

Konverzácia  k téme 

1 
 Požívať bežné gramatické 

prostriedky v rámci 
komunikačných situácií 

 Vedieť správne reagovať 
v prirodzených 
a simulovaných situáciách 

 Požíval bežné gramatické 
prostriedky v rámci 
komunikačných situácií 

 Vedel správne reagovať 
v prirodzených 
a simulovaných situáciách 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 
Skupinová práca 

Život s handycapom 
1 

 Rozšíriť si slovnú zásobu 
k danej téme 

 Využiť novú slovnú zásobu 
v ústnom prejave 

 Rozšíril si slovnú zásobu 
k danej téme 

 Využil novú slovnú zásobu 
v ústnom prejave 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Vzťahy v súčasnej rodine 1 
 Zvládnuť súvislý prejav 

k danej téme s využitím 
získanej slovnej zásoby 

 Zvládol súvislý prejav 
k danej téme s využitím 
získanej slovnej zásoby 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 
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 Popísať fungovanie 
jednotlivca a rodiny  
v ekonomickej oblasti 

 Popísal fungovanie 
jednotlivca a rodiny  
v ekonomickej oblasti 

Zhrnutie učiva 1 
 Systematizovať 

a analyzovať získané 
vedomosti 

 Systematizoval 
a analyzoval získané 
vedomosti 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Práca s obrazovým materiálom 2 
 Vedieť popísať obrázok 

a vytvoriť jednoduchý 
príbeh 

 Vedel popísať obrázok 
a vytvoril jednoduchý 
príbeh 

Ústne frontálne 
skúšanie  

Ústne odpovede  
Skupinová práca 

Opakovanie učiva k MS 

1 
 Systematizovať a zhrnúť 

získané vedomosti 

 Opakovanie a utvrdenie 
získaných poznatkov 
počas štúdia 

 Systematizoval a zhrnul 
získané vedomosti 

 Zopakoval a utvrdil 
získané  poznatky počas 
štúdia 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Opakovanie učiva k MS 

1 
 Systematizovať a zhrnúť 

získané vedomosti 

 Opakovanie a utvrdenie 
získaných poznatkov 
počas štúdia 

 Systematizoval a zhrnul 
získané vedomosti 

 Zopakoval a utvrdil 
získané  poznatky počas 
štúdia 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Opakovanie učiva k MS 

1 
 Systematizovať a zhrnúť 

získané vedomosti 

 Opakovanie a utvrdenie 
získaných poznatkov 
počas štúdia 

 Systematizoval a zhrnul 
získané vedomosti 

 Zopakoval a utvrdil 
získané  poznatky počas 
štúdia 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Opakovanie učiva k MS 

1 
 Systematizovať a zhrnúť 

získané vedomosti 

 Opakovanie a utvrdenie 
získaných poznatkov 
počas štúdia 

 Systematizoval a zhrnul 
získané vedomosti 

 Zopakoval a utvrdil 
získané  poznatky počas 
štúdia 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Opakovanie učiva k MS 

1 
 Systematizovať a zhrnúť 

získané vedomosti 

 Opakovanie a utvrdenie 
získaných poznatkov 
počas štúdia 

 Systematizoval a zhrnul 
získané vedomosti 

 Zopakoval a utvrdil 
získané  poznatky počas 
štúdia 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Opakovanie učiva k MS 

1 
 Systematizovať a zhrnúť 

získané vedomosti 

 Opakovanie a utvrdenie 
získaných poznatkov 
počas štúdia 

 Systematizoval a zhrnul 
získané vedomosti 

 Zopakoval a utvrdil 
získané  poznatky počas 
štúdia 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Opakovanie učiva k MS 

1 
 Systematizovať a zhrnúť 

získané vedomosti 

 Opakovanie a utvrdenie 
získaných poznatkov 
počas štúdia 

 Systematizoval a zhrnul 
získané vedomosti 

 Zopakoval a utvrdil 
získané  poznatky počas 
štúdia 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Opakovanie učiva k MS 

1 
 Systematizovať a zhrnúť 

získané vedomosti 

 Opakovanie a utvrdenie 
získaných poznatkov 
počas štúdia 

 Systematizoval a zhrnul 
získané vedomosti 

 Zopakoval a utvrdil 
získané  poznatky počas 
štúdia 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 
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Opakovanie učiva k MS 

1 
 Systematizovať a zhrnúť 

získané vedomosti 

 Opakovanie a utvrdenie 
získaných poznatkov 
počas štúdia 

 Systematizoval a zhrnul 
získané vedomosti 

 Zopakoval a utvrdil 
získané  poznatky počas 
štúdia 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Opakovanie učiva k MS 

1 
 Systematizovať a zhrnúť 

získané vedomosti 

 Opakovanie a utvrdenie 
získaných poznatkov 
počas štúdia 

 Systematizoval a zhrnul 
získané vedomosti 

 Zopakoval a utvrdil 
získané  poznatky počas 
štúdia 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 

Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava 
didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov, alebo prostredníctvom e-
learningového portálu.. 
Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. 
Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického 
testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom 
didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou 
sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia. 
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Názov predmetu Etická výchova 
Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník prvý, druhý 

Kód a názov študijného odboru 3341K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

8.4 ETICKÁ VÝCHOVA 

Charakteristika predmetu 
 
Vyučovací predmet etická výchova vychádza zo vzdelávacej oblasti „Človek a hodnoty“ štátneho  
vzdelávacieho  programu.  Na  túto  vzdelávaciu  oblasť  vyčlenil štátny vzdelávací program 1 hodinu  
týždenne v prvom a druhom ročníku štvorročného štúdia. 
Etická výchova vybavuje žiaka vedomosťami potrebnými pre jeho aktívne zapojenie do života 
spoločnosti. Zameriava sa na vytváranie kvalít súvisiacich s jeho začleňovaním do rôznych 
spoločenských vzťahov a väzieb. 
Vo vyučovaní sa uprednostňujú metódy, formy, prostriedky, ktoré podporujú prejavený záujem žiakov 
o predmet, umožňujú aktívnu účasť na získavaní poznatkov, stimulujú rozvoj ich poznávacích 
schopností, podporujú samostatnosť a tvorivosť. 
Tento predmet pripravuje mladých ľudí pre život, aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu 
harmonických a stabilných vzťahov v rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, 
v národe a medzi národmi. Zážitkovým učením účinne podporuje pochopenie a interiorizáciu 
mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa. Nevyhnutnými podmienkami účinnosti etickej 
výchovy sú aktívne zážitkové metódy, prijatie každého žiaka, pozitívne očakávania, zdôrazňovanie 
prosociálnych hodnôt ako sú spolupráca a pomoc. 
Učivo obsahuje : 
1.ročník: Základné predpoklady pozitívneho správania (komunikácia, pozitívne hodnotenie seba 
a druhých, empatia, asertivita, prosociálne správanie a spolupráca) 
2.ročník: Aplikácia etických princípov na konkrétne problémy (vzťahy v rodine, sexuálne správanie, 
rodinné hodnoty a normy, ekonomické hodnoty, náboženská etika, etika a práca v povolaní, fyzické 
a psychické zdravie )                                                                                                                                    
Výučba predmetu etická výchova bude prebiehať v bežnej triede a v letnej učebni v areáli školy. Pri 
práci so žiakmi sa budú využívať vlastné metódy etickej výchovy. Nie je prípustné na hodinách robiť 
skupinovú terapiu alebo jogové cvičenia, používať techniky, ktoré sú zamerané na terapeutické ciele 
a vyžadujú odbornosť a špeciálnu prípravu. 
Každý tematický celok obsahuje bohatú ponuku aktivít, z ktorých sa vyberú vždy tie, ktoré budú 
primerané veku žiakom a ich osobných dispozícií. Trieda sa môže deliť na skupiny podľa súčasnej 
platnej legislatívy. Etická výchova sa vyučuje v skupinách najviac 20 žiakov. 
Predmet nie je klasifikovaný, na vysvedčení a v katalógovom liste žiaka sa uvedie „absolvoval/-a“. 
 
Ciele vyučovacieho predmetu 
 
Cieľom predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou 
orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a národné hodnoty 
zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa daný predmet neuspokojuje s poskytovaním 
informácií o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením podporuje pochopenie mravných noriem. 
 
Špecifické ciele: 

 pomenovať na primeranej úrovni základné etické postoje a spôsobilosti 

 rozvíjať a zdokonaľovať postoje a spôsobilosti (sebaovládanie, pozitívne hodnotenie seba 
a druhých, komunikačné zručnosti) 

 vysvetliť základné etické pojmy 

 tolerovať správanie a názory veriacich spoluobčanov a spolužiakov 

 vysvetliť dôležité hodnoty a etické normy, súvisiace so životom a zdravím, rodinným životom, 
sexualitou 

 osvojiť si základné postoje a spôsobilosti pomocou zážitkových metód, aktivít 
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Po absolvovaní vzdelávacieho programu absolvent disponuje nasledovnými kľúčovými 
kompetenciami: 
 
 
Spôsobilosť konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 
 
Absolvent má: 
 
 určiť zdroje osobného a spoločenského života a ich očakávaný vývoj 

 vyjadrovať a zdôvodňovať svoje názory, konania, rozhodnutia a kultivovane sa vyjadrovať 

 správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky 

 využívať vedomosti pre spoluprácu s ostatnými ľuďmi pri aktívnom zapájaní sa do spoločenského 
života 

 identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti 

 vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia 

 zdôvodňovať svoje argumenty, práva, povinnosti a konanie 
 
 
Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, 
komunikovať v štátnom, materinskom a cudzom jazyku 
 
Absolvent má: 
 
 správne sa vyjadrovať v štátnom a v materinskom jazyku v písomnej a hovorenej forme 

 vedieť sa vyjadrovať v cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme 

 vyhľadávať vhodné informačné zdroje a potrebné informácie a vedieť ich spracovať 

 evidovať, triediť a uchovávať informácie, tak aby sa mohli využívať pri práci 

 overovať a interpretovať získané údaje 

 pracovať s elektronickou poštou a pokročilejšími informačnými a komunikačnými technológiami 
 

 
Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 
 
Absolvent má: 
 

 aktívne sa podieľať na skupinovej práci 

 niesť zodpovednosť aj za prácu druhých, hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu 

 taktne jednať s ostatnými ľuďmi, upevňovať tak medziľudské vzťahy  

 rozvíjať vlastnú aktivitu, samostatnosť, sebapoznanie, sebadôveru 

 rozpoznať problémové situácie a premýšľať o nich 

 analyzovať a vyvodzovať závery problémových situácií z každodennej praxe, z novinových 
článkov, z aktuálneho spoločenského diania  

 vytvárať dostatočný priestor k zisťovaniu pravdivosti vyslovovaných teórii a hypotéz 

 premýšľať o rôznych životných scenároch k určitým modelovým situáciami, uvádzať samostatne 
alebo v skupinách argumenty pre a proti ich prijatiu 

 prejaviť empatiu a sebareflexiu 

 pozitívne motivovať seba aj druhých 

 stanoviť priority cieľov 

 predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií a úloh pre ostatných členov 
tímu a posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú schopní určené kompetencie zvládnuť 
 

 
 
Spôsobilosť orientácie vo finančnej oblasti a manažmentu osobných financií: 
 

 nájsť a použiť finančné informácie 

 poznať pravidlá riadenia vlastných financií 

 vedieť získať vlastný príjem a schopnosť sporiť 

 vedieť používať finančné služby 

 porozumieť základným pojmom v oblasti finančníctva a sveta peňazí 
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 orientovať sa v oblasti finančných inštitúcií ( NBS, komerčné banky, poisťovne ) 
Stratégia vyučovania 
 

Názov tematického celku 
 
 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Dôstojnosť ľudskej osoby 
Komunikácia 
Empatia, asertivita 
Prosociálne správanie 

Zážitkové metódy 
Brainstorming – situačné 
hry 
Anketové metódy-
dialóg,diskusia 

Aktivity 
Práca s textom 
Skupinová práca žiakov 
Projekty 
Besedy  

Etické hodnoty, zásady 
Náboženská etika 
Ekonomické hodnoty 
Dobré vzťahy v rodine 
Etika sexuálneho života 
Etika práce 

Zážitkové metódy 
Brainstorming – situačné 
hry 
Anketové metódy-
dialóg,diskusia 

Aktivity 
Práca s textom 
Skupinová práca žiakov 
Projekty 
Besedy  

 
Učebné zdroje 
 

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
prostriedky 

Ďalšie 
zdroje 

Dôstojnosť ľudskej 
osoby 
Komunikácia 
Empatia, asertivita 
Prosociálne správanie 

Miedzgová J.: Základy etiky 
SPN Bratislava 1994 
 
Lencz a kol.: Metódy etickej 
výchovy 
MC Bratislava 1994 

Video a DVD 
prehrávač 
PC 
Dataprojekcia 

CD 
DVD 
 

Internet 
TV 
programy 
 

Etické hodnoty, 
zásady 
Náboženská etika 
Ekonomické hodnoty 
Dobré vzťahy v rodine 
Etika sexuálneho 
života 
Etika práce 

Miedzgová J.: Základy etiky 
SPN Bratislava 1994 
 
Lencz a kol.: Metódy etickej 
výchovy 
MC Bratislava 1994 

Video a DVD 
prehrávač 
PC 
Dataprojekcia 
 

CD 
DVD 

Internet 
TV 
programy 
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ROZPIS UČIVA PREDMETU:  ETICKÁ VÝCHOVA 
 8.4.1 ROČNÍK: PRVÝ 

1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku a učiva Hod. 
 

Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané vzdelávacie 
Výstupy 

 
Dôstojnosť ľudskej osoby 
 Podstata a cieľ predmetu 

 Nadviazanie kontaktu a vzájomné poznanie sa 

 Hry podporujúce nadviazanie kontaktu  

 Ľudská dôstojnosť ako hodnota 

 Poznanie vlastných silných stránok 

 Poznanie vlastných slabých stránok  

 Sebaovládanie 

 Sebavýchova  

 Autorita – jej pôvod a dôvody 

 
9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Všetky 
všeobecnovzdelávacie 
a odborné predmety vo 
všetkých ročníkoch 
 
 
 

 
Žiak má:  
 Spoznať zmysel etiky pre život človeka a fungovania spoločnosti 

 Vedieť nadviazať kontakt so svojimi  spolužiakmi 

 Definovať pojmy etika, morálka a etiketa 

 Vedieť  zistiť a spoznať svoje silné a slabé stránky a zamyslieť sa nad 
svojim správaním 

 Naučiť sa sebaovládaniu a sebavýchove 

 Tolerovať chyby druhých a vyrovnať sa s vlastnými chybami 

 Vedieť pozitívne hodnotiť druhých 

 Vedieť prejaviť druhým pozornosť 

Komunikácia 
 Počúvanie, úsmev 

 Neverbálna komunikácia, kontakt 

 Rozhovor, pravidlá rozhovoru 

 Pozdrav, poďakovanie 

 Diskusia a jej pravidlá 

 Konštruktívna kritika 
 
 

6 
 
 
 

Žiak má: 
 Naučiť sa rozvíjať komunikačné zručnosti 

 Dosiahnuť zrelšie vzťahy so svojimi rovesníkmi 

 Poznať základné prvky medziľudských vzťahov – pozdrav, otázka, 
poďakovanie, ospravedlnenie 

 Naučiť sa správne diskutovať a poznať pravidlá konštruktívnej kritiky 
 
 

Riešenie problémov a záťažových situácií 
 Kreativita a iniciatíva v medziľudských vzťahoch 

 Tvorivé riešenie medziľudských vzťahov 

 Stimulovanie tvorivých, motivačných vlastností 

 Stimulovanie osobnostných vlastností 

 Chyby človeka vo svojom živote  

 Úspechy človeka 
 

6 
 
 
 
 
 

Žiak má: 
 Vedieť tvorivo riešiť medziľudské vzťahy 

 Získať emocionálnu nezávislosť na rodičoch a dospelých 

 Vedieť verejne popísať svoje chyby a vedieť sa pochváliť 
 
 
 
 

Empatia – vyjadrovanie citov a pochopenie 
druhých 
 Komunikácia, vyjadrovanie citov 

 Vplyv citov na naše správanie 

 Radosť a smútok 

 Strach a obavy 

 Osobnostné predpoklady empatie 
 

5 Žiak má: 
 Vedieť sa vžiť do situácie druhých a naučiť sa pochopiť druhého 
 Vedieť prejaviť svoje city k druhým 
 Vyjadriť pozitívne a negatívne city 
 Naučiť sa nenásilným spôsobom zvládnuť emócie 
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Prosociálne správanie 
 Reálne vzory 

 Zobrazené vzory 

 Pozitívne a negatívne vzory 

 Etické hodnoty súťaživosti, pravidlá „fair play“ 

 Pomoc, darovanie, delenie sa 

 Prosociálne správanie ako vedomé vytváranie dobrých 
vzťahov 

 
 
 
 
 
 
 

 

7 

NŠFG : úspešné osobnosti, 
podnikatelia, bankrot, 
prosperita 

Žiak má: 
 Vedieť správne vybrať vlastnosti od svojich vzorov 

 Vedieť byť k sebe kritický 

 Poznať pravidlá „fair play“  

 Vedieť rozvinúť sociálne zodpovedné správanie 

 Pochopiť pojmy reálne a zobrazené vzory, pozitívne a negatívne vzory 

 Naučiť sa správnemu napodobňovaniu 

 Zamyslieť sa nad životným štýlom svojho vzoru a svojimi hodnotami 

 Naučiť sa spoločne rozhodovať a spolupracovať 

 Zamyslieť sa nad vzormi z detstva a zo súčasnosti 

 Naučiť sa tímovej práci pri riešení problémov 

 Vedieť rozlíšiť pozitívnych a negatívnych podnikateľov 
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ROZPIS UČIVA PREDMETU:  ETICKÁ VÝCHOVA 
 8.4.2 ROČNÍK . DRUHÝ 

1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku a učiva Hod. 
 

Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané vzdelávacie 
Výstupy 

 
Filozofické zovšeobecnenie osvojených 
etických hodnôt a zásad 
 Zmysel a smer života 

 Etické spôsobilosti -zručnosti 

 Mravné zásady a hodnoty 

 Aplikácia mravných zásad 

 Svedomie – náš vnútorný hlas 

 Rozvíjanie mravného úsudku 

 Etické problémy triedy 

 
7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Všetky 
všeobecnovzdelávacie 
a odborné predmety vo 
všetkých ročníkoch 
 
 
 

 
Žiak má:  
 Spoznať a chápať zmysel a smer svojho života 

 Vedieť podporiť vedomú voľbu hodnôt, pre ktoré stojí za to žiť 

 Vedieť si vytvoriť svoj osobný mravný kódex 

 Naučiť sa správne aplikovať mravné zásady 

 Pochopiť pojem svedomia ako svoj vnútorný hlas 

 Vedieť sa zamyslieť v zložitých situáciách 

 Oslobodiť sa od detského spôsobu mravného hodnotenia 

Náboženská etika 
 Čo si predstavujem pod pojmom náboženstvo 

 Biblické prvky v našej reči 

 Umenie, ľudové zvyky a Biblia 

 Prosociálnosť a východné náboženstvá 

 Prosociálnosť a kresťanstvo 

 Prečo ľudia veria 

 Prekážky vzájomného porozumenia medzi veriacimi a 
neveriacimi 

 
 

7 
 
 
 

Žiak má: 
 Vyjadriť svoje predstavy o náboženstve 

 Vedieť vysvetliť výrazy pochádzajúce z Biblie, ich význam 

 Spoznať umenie a ľudové zvyky súvisiace s náboženstvom 

 Ujasniť si vzťah svetových náboženstiev k prosociálnosti 

 Naučiť sa tolerancii, úcte a porozumeniu voči nábožensky založeným 
ľuďom 

 Vedieť odbúrať neodôvodnené predsudky medzi veriacimi a neveriacimi 

 Vedieť tolerovať názory veriacich spolužiakov 
 
 

Ekonomické hodnoty 
 Čo znamenajú pre mňa peniaze 

 Akú hodnotu majú peniaze 

 Skúsenosti s peniazmi 

3 
 
 
 
 
 

Žiak má: 
 Vedieť, aké miesto majú peniaze v jeho živote 

 Učiť sa zarábať a rozumne narábať s peniazmi 

 Oboznámiť sa s príjmami a výdavkami rodiny, peniaze sú prostriedkom, nie 
cieľom 

 Vedieť plánovať a hospodáriť s peniazmi 

 Ujasniť si pojmy úver a dlh, sporenie a investovanie 

Rodina, v ktorej žijem 
 Aká je naša rodina 

 Čo moja rodina odo mňa očakáva 

 Čo sa dá zlepšiť v našej rodine 

 Sklamanie v rodičoch, úspechy a neúspechy rodičov 
 

4 Žiak má: 
 Poznať a vedieť vysvetliť dôležitosť rodiny pre život človeka 
 Chápať svoje miesto v rodine a svoj podiel na jej aktivitách 
 Zamyslieť sa nad pozitívami a nedostatkami svojej rodiny 
 Uvedomiť si, vyjadriť a spracovať sklamania, uviesť ich na správnu mieru 
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Výchova k sexuálnemu zdraviu 
 Kamarátstvo, priateľstvo, láska 

 Výber životného partnera 

 Sexualita 

 Plánovanie rodičovstva 

 AIDS a iné pohlavné choroby 

 Vplyv drog na život človeka 

 Prirodzené a umelé metódy regulácie počatia 

 Etické problémy triedy 

 

8 

 

Žiak má: 
 Vysvetliť pojmy: kamarátstvo, priateľstvo, láska 

 Zamyslieť sa nad hodnotami svojho budúceho partnera 

 Poznať a vedieť prezentovať zásady sexuálneho života 

 Poznať metódy regulácie počatia a vedieť ich vysvetliť 

 Vedieť vysvetliť príčiny a dôsledky pohlavných chorôb a AIDS 

 Chápať, že sexuálny život musí byť integrovaný do zdravého životného 
štýlu 

 Akceptovať etické prvky ako zodpovednosť, sebaovládanie, úctu k iným 

Etika práce 
 Životné hodnoty a voľba povolania 

 Sprostredkovanie zamestnania, poradenstvo 

 Orientácia na trhu práce 

 Prvé zamestnanie 

 

4 Žiak má: 
 Zamyslieť sa čomu dáva v živote prednosť a čomu menej 

 Vedieť ako hľadať zamestnanie, pripraviť sa na pracovné vzťahy 

 Vedieť sa zorientovať na trhu práce, rozumieť hodnotám súťaživosti 

 Vedieť zozbierať informácie o možnom zamestnaní 

 

 
Etická výchova nie je hodnotená klasifikačným poriadkom, na vysvedčení a v katalógovom liste žiaka sa uvedie „absolvoval/-a“. 
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Názov predmetu Dejepis 
Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník prvý, druhý 

Kód a názov študijného odboru 3341K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

8.5 DEJEPIS 

Charakteristika predmetu 
 
Vyučovací predmet dejepis vychádza zo vzdelávacej oblasti „Človek a spoločnosť“. Na túto 
vzdelávaciu oblasť vyčlenil štátny vzdelávací program 1 hodinu týždenne v prvom a druhom ročníku 
štvorročného štúdia. 
Dejepis ako vyučovací predmet má pri výchove žiaka ako budúceho občana nezastupiteľné miesto. 
Umožňuje formovanie historického a národného povedomia, zdravého vlastenectva, vedie 
k porozumeniu medzi národmi, sprístupňuje žiakom všeľudské hodnoty v duchu princípov humanizmu 
a demokracie. 
Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia žiaka ako celistvej osobnosti 
a uchovanie kontinuity historickej pamäti v zmysle odovzdávania historickej skúsenosti, či už 
z miestnej, regionálnej, celoslovenskej, európskej alebo svetovej perspektívy. Súčasťou jej 
odovzdávania je predovšetkým postupné poznávanie takých historických udalostí, dejov, javov 
a procesov v priestore i čase, ktoré výrazným spôsobom ovplyvnili vývoj slovenskej spoločnosti 
a premietli sa do obrazu našej prítomnosti. Dôraz sa kladie na dejiny 19. a 20. storočia, v ktorých 
môžeme nájsť z väčšej časti korene súčasných spoločenských javov a problémov.  Dejepis prispieva 
aj k rozvíjaniu hodnotovej škály demokratickej spoločnosti. Rovnakú dôležitosť pripisuje aj 
demokratickým hodnotám európskej civilizácie. 
Vo vyučovaní sa uprednostňujú metódy, formy a prostriedky, ktoré podporujú prejavený záujem žiakov 
o predmet, umožňujú aktívnu účasť na získavaní poznatkov, stimulujú rozvoj ich poznávacích 
schopností, podporujú samostatnosť a tvorivosť. Pri vzdelávaní v predmete dejepis sa využíva práca 
s novými informačnými a komunikačnými technológiami, ktoré sme si osvojili prostredníctvom projektu 
„ŠKOLA 21. STOROČIA“. V niektorých tematických celkoch a hodinách sa pracuje s e-learningovým 
portálom a interaktívnou tabuľou. Prostredníctvom e-learningového portálu sa vypracovávajú výukové 
materiály v prostredí CLASS SERVERU. Je možné vytvárať a prideľovať testy a výukové materiály 
konkrétnym študentom a triedam, ktorí po prihlásení môžu študovať materiály, vypracovávať úlohy 
a komunikovať s učiteľmi.   
Vyučovací obsah tvoria národné dejiny v kontexte s dejinami svetovými v chronologickom usporiadaní. 
Učivo sme rozdelili nasledovne: 
1.ročník: Úvod do histórie, Starovek, Stredovek, Novovek I.( 15.- 18.stor.),  
               Novovek II. (18.- 19.stor.) 
2.ročník: Novovek III. (19.- 20.stor.), Súčasnosť  
Výučba predmetu dejepis bude prebiehať v bežnej triede a v učebni s IKT. 
Pri výučbe budú používané klasické a moderné metódy formy práce: 

- výklad učiteľa a riadený rozhovor 
- samostatná práca individuálna a skupinová( s textom, učebnicou)  
- domáca príprava( referáty, projekty, prezentácie) 
- multimediálne metódy(využitie počítača, videa, DVD, interaktívnej tabuli ) 
- diskusia, beseda 

Hodnotenie bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude 
prebiehať podľa podmienok hodnotenia školského vzdelávacieho programu. 
 
Ciele vyučovacieho predmetu 
 
Všeobecnými cieľmi predmetu dejepis je: 

 rozvíjať záujem o súčasnosť a minulosť vlastného národa 

 zorientovať sa v historickom čase 

 zoznámiť sa s významnými udalosťami a osobnosťami minulosti 

 hľadať súvislosti medzi minulosťou a súčasnosťou 
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 poznať a pochopiť hospodárske, sociálne, politické a kultúrne zmeny v národných a svetových 
dejinách 

 vedieť vyhľadávať rôzne zdroje informácií o histórii a pracovať s nimi 

 porozumieť historickému vývoju demokracie a princípom fungovania modernej demokracie 

 vedieť zaradiť regionálne a národné dejiny do európskeho a svetového kontextu 

 získavať komunikatívne schopnosti vrátane správneho používania historickej terminológie 

 chápať hodnotu historických a kultúrnych pamiatok a byť ochotný podieľať sa na ich ochrany 

 formovať kreativitu žiakov a skvalitniť výučbu s podporou IKT 
 
 
 
Po absolvovaní vzdelávacieho programu absolvent disponuje nasledovnými kľúčovými 
kompetenciami: 
 
 

Spôsobilosť konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 
 
Absolvent má: 
 
 určiť zdroje osobného a spoločenského života a ich očakávaný vývoj 

 vyjadrovať a zdôvodňovať svoje názory, konania, rozhodnutia a kultivovane sa vyjadrovať 

 správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky 

 využívať vedomosti pre spoluprácu s ostatnými ľuďmi pri aktívnom zapájaní sa do spoločenského 
života 

 identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti 

 vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia 

 zdôvodňovať svoje argumenty, práva, povinnosti a konanie 
 
 

Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, 
komunikovať v štátnom, materinskom a cudzom jazyku 
 
Absolvent má: 
 
 správne sa vyjadrovať v štátnom a v materinskom jazyku v písomnej a hovorenej forme 

 vedieť sa vyjadrovať v cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme 

 vyhľadávať vhodné informačné zdroje a potrebné informácie a vedieť ich spracovať 

 evidovať, triediť a uchovávať informácie, tak aby sa mohli využívať pri práci 

 overovať a interpretovať získané údaje 

 pracovať s elektronickou poštou a pokročilejšími informačnými a komunikačnými technológiami 
 

 
Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 
 
Absolvent má: 
 

 aktívne sa podieľať na skupinovej práci 

 niesť zodpovednosť aj za prácu druhých, hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu 

 taktne jednať s ostatnými ľuďmi, upevňovať tak medziľudské vzťahy  

 rozvíjať vlastnú aktivitu, samostatnosť, sebapoznanie, sebadôveru 

 rozpoznať problémové situácie a premýšľať o nich 

 analyzovať a vyvodzovať závery problémových situácií z každodennej praxe, z novinových 
článkov, z aktuálneho spoločenského diania  

 vytvárať dostatočný priestor k zisťovaniu pravdivosti vyslovovaných teórii a hypotéz 

 premýšľať o rôznych životných scenároch k určitým modelovým situáciami, uvádzať samostatne 
alebo v skupinách argumenty pre a proti ich prijatiu 

 prejaviť empatiu a sebareflexiu 

 pozitívne motivovať seba aj druhých 

 stanoviť priority cieľov 

 predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií a úloh pre ostatných členov 
tímu a posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú schopní určené kompetencie zvládnuť 
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Spôsobilosť orientácie vo finančnej oblasti a manažmentu osobných financií 
 
Absolvent má: 
 

 nájsť a použiť finančné informácie 

 poznať pravidlá riadenia vlastných financií 

 vedieť získať vlastný príjem a schopnosť sporiť 

 vedieť používať finančné služby 

 orientovať sa v oblasti finančných inštitúcií ( NBS, komerčné banky, poisťovne ) 
 
Stratégia vyučovania 
 

Názov tematického celku 
 
 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

 
Úvod do histórie  
 
Starovek 
 
Stredovek 

Výklad, prezentácie 
Riadený rozhovor 
Diskusia 
Rozprávanie 
Riešenie úloh 
E-learningový portál 
 

Frontálna výučba 
Skupinová práca žiakov 
Individuálna práca žiakov 
Práca s učebnicou 
a interaktívnou tabuľou 
Projekty, prezentácie 
Práca s e-lear. portálom 

 
Novovek I.( 15.- 18. stor.) 
 
Novovek II.( 18.- 19.stor.) 

Výklad, prezentácie 
Riadený rozhovor 
Diskusia 
Rozprávanie 
Riešenie úloh 
E-learningový portál 

Frontálna výučba 
Skupinová práca žiakov 
Individuálna práca žiakov 
Práca s učebnicou 
a interaktívnou tabuľou 
Projekty, prezentácie 
Práca s e-lear. portálom 

 
Novovek III.( 19.- 20.stor.) 
 
Súčasnosť 

Výklad 
Riadený rozhovor 
Diskusia 
Rozprávanie 
Riešenie úloh 
E-learningový portál 

Frontálna výučba 
Skupinová práca žiakov 
Individuálna práca žiakov 
Práca s učebnicou 
a interaktívnou tabuľou 
Projekty, prezentácie 
Práca s e-lear. portálom 

 
Učebné zdroje 
 

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
prostriedky 

Ďalšie 
zdroje 

 
Úvod do histórie  
 
Starovek 
 
Stredovek 

 
Chylová E., kol. : Dejepis pre SOŠ 
a SOU 1 
Orbis Pictus Istropolitana 
Bratislava 1997 

 
Tabuľa 
PC 
Videotechnika 
Dataprojektor 
Interaktívna 
tabuľa 

 
Učebnica 
Atlasy 
Odborná 
literatúra 

 
Internet 
CD 
DVD 
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Novovek I.( 15.- 18. 
stor.) 
 
Novovek II.( 18.- 
19.stor.) 

 
Chylová E., kol. : Dejepis pre SOŠ 
a SOU 2 
Orbis Pictus Istropolitana 
Bratislava 1997 

Tabuľa 
PC 
Videotechnika 
Dataprojektor 
Interaktívna 
tabuľa 
 

Učebnica 
Atlasy 
Odborná 
literatúra 

Internet 
CD 
DVD 
 

 
Novovek III.( 19.- 
20.stor.) 
 
Súčasnosť 

 
Chylová E., kol. : Dejepis pre SOŠ 
a SOU 3, 4 
Orbis Pictus Istropolitana 
Bratislava 1999 

Tabuľa 
PC 
Videotechnika 
Dataprojektor 
Interaktívna 
tabuľa 
 

Učebnica 
Atlasy 
Odborná 
literatúra 

Internet 
CD 
DVD 
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ROZPIS UČIVA PREDMETU: DEJEPIS 
 8.5.1 ROČNÍK : PRVÝ 

1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 
a učiva 

Hod. 
 

Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané vzdelávacie 
výstupy 

Kritéria hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Úvod do histórie  
 
 Úvod do predmetu – prečo sa 

učíme dejepis? 

 Historické pramene 
a pomocné vedy 

 Orientácia na časovej priamke 

 Periodizácia dejín 

 Vývoj človeka- etapy obdobia 
praveku 

 
 

5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Žiak má: 
 
 Objasniť zmysel poznávania 

minulosti, prácu historika 

 Poznať rôzne druhy 
prameňov a zhodnotiť ich 
význam pre históriu 

 Vedieť sa zorientovať na 
časovej priamke 

 Uviesť periodizáciu dejín 

 Poznať a porovnať jednotlivé 
etapy obdobia praveku 

 
Žiak: 
 
 Objasnil zmysel poznávania 

minulosti, prácu historika 

 Poznal rôzne druhy prameňov 
histórie 

 Správne sa zorientoval na 
časovej priamke 

 Správne uviedol periodizáciu 
dejín 

 Poznal a porovnal jednotlivé 
etapy obdobia praveku 

 

 
 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
Ústne individuálne 
skúšanie 

 
 
 
Ústne odpovede 

 

Starovek 
 
 Vznik štátu Mezopotámia 

 Egypt 

 Antické Grécko 

 Staroveký Rím- republika, 
cisárstvo 

 Rímska doba a Slovensko 

5  
Slovenský jazyk 
a literatúra 
 Staroveká literatúra 
 
Ročník: prvý 

Žiak má: 
 

 Charakterizovať spoločné 
znaky prvých civilizácií 

 Charakterizovať život 
v Mezopotámii a Egypte 

 Vysvetliť systém aténskej 
demokracie 

 Objasniť vývoj Ríma a dôvody 
premien foriem štátu 

 Uviesť civilizačný odkaz 
antiky pre súčasnosť 

 Vedieť pripraviť vlastnú 
prezentáciu a pacovať 
s interaktívnou tabuľou 

Žiak: 
 
 Charakterizoval spoločné 

znaky prvých civilizácií 

 Charakterizoval život 
v Mezopotámii a Egypte 

 Vysvetlil systém aténskej 
demokracie 

 Správne objasnil vývoj Ríma 

 Uviedol civilizačný odkaz 
antiky pre súčasnosť 

 Vedel pripraviť vlastnú 
prezentáciu a vedel pracovať 
s interaktívnou tabuľou 

 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
Písomné skúšanie 
 

 
 
 
Ústne odpovede 
Test – e-learningový 
portál 
 
 
 
 
 
Prezentácia 
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Stredovek 
 
 Vznik Veľkej Moravy 

a Slovania 

 Slovensko v uhorskom štáte, 
Arpádovci 

 Vznik a význam stredovekých 
miest 

 Románska a gotická kultúra 

 Dynastie na uhorskom tróne – 
Anjouovci, Luxemburgovci, 
vláda Mateja Korvína, 
Jagelovci 

 
 

Novovek I.(15.-18.stor.) 
 
 Humanizmus a renesancia 

 Slovensko v rukách 
Habsburgovcov 

 Zámorské objavy a vznik 
kolonializmu 

 Reformácia a protireformácia  

 Náboženské vojny v Európe 

 
 
 
 
 

 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 

Slovenský jazyk 
a literatúra 
 Stredoveká literatúra- 

veľkomoravské obdobie 
 
Ročník : prvý 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slovenský jazyk 
a literatúra 
 Humanizmus a renesancia 
 
Ročník : prvý 
 

NŠFG: zarábanie peňazí, 

zahraničný trh, export, import 
 
 
 

 

Žiak má: 
 

 Charakterizovať 
veľkomoravské obdobie 
a zdôvodniť jeho význam pri 
formovaní slovenského 
národa 

 Uviesť premeny stredovekého 
štátu a popísať vznik 
stredovekého mesta 

 Charakterizovať románsku 
a gotickú kultúru- hrad, kláštor 

 Poznať dynastie vládnuce 
v Uhorsku 

 

Žiak má: 
 

 Charakterizovať obdobie 
humanizmu a renesancie 

 Charakterizovať prínos 
Habsburgovcov 

 Zhodnotiť význam objavov pre 
ľudstvo 

 Vysvetliť príčiny reformácie 
a protireformácie  

 Zhodnotiť dôsledky 
náboženskej vojny 

 Vedieť pripraviť vlastnú 
prezentáciu a pracovať 
s interaktívnou tabuľou 

 

Žiak: 
 
 Charakterizoval 

veľkomoravské obdobie 
a zdôvodnil jeho význam pri 
formovaní slovenského 
národa 

 Uviedol a popísal vznik 
stredovekého štátu a mesta 

 Charakterizoval románsku 
a gotickú kultúru- hrad, kláštor 

 Poznal a charakterizoval 
dynastie v Uhorsku 

 
 

Žiak: 
 

 Charakterizoval obdobie 
humanizmu a renesancie 

 Charakterizoval prínos 
Habsburgovcov 

 Zhodnotil význam objavov pre 
ľudstvo 

 Vysvetlil príčiny reformácie 
a protireformácie  

 Zhodnotil dôsledky 
náboženskej vojny 

 Vedel pripraviť vlastnú 
prezentáciu a vedel pracovať 
s interaktívnou tabuľou 

 
 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
Ústne individuálne 
skúšanie 
Písomné skúšanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
Ústne individuálne 
skúšanie 
Písomné skúšanie 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ústne odpovede 
Skupinová písomná 
práca 
 
Test-e-learningový 
portál 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ústne odpovede 
Skupinová písomná 
práca 
 
Test-e-learningový 
portál 
 
Prezentácia 
 
 
 
 
 
 

 

Novovek II.(18.-19.stor.) 
 
 Vznik absolutistických 

monarchií 

 Mária Terézia na tróne 

 Reformátor Jozef II. 

 Peter Veľký v Rusku 

 Vznik USA – demokratizácia 
spoločnosti 

 Baroko – charakteristika 

 Klasicizmus – charakteristika 

 Veľká francúzska revolúcia 

 Napoleon Bonaparte a jeho 
výboje 

 Anton Bernolák – boj 
o spisovnú slovenčinu 

 

13 
 

Slovenský jazyk 
a literatúra 
 Barok 

 Novodobá slovenská 
literatúra – klasicistická, 
osvietenská, romantická 
literatúra 

 
Ročník : prvý 

NŠFG: platenie daní 

 

 

 

Žiak má: 
 
 Vysvetliť pojem absolutizmus, 

a vznik francúzskeho, ruského 
a rakúskeho absolutizmu 

 Charakterizovať prínos a 
reformy Márie Terézie 
a Jozefa II.  

 Vysvetliť význam Petra 
Veľkého 

 Vysvetliť prínos 
demokratizácie v USA 

 Charakterizovať staviteľstvo, 
sochárstvo, maliarstvo baroka 
a klasicizmu 

 Popísať význam Veľkej 
francúzskej revolúcie 

 

Žiak: 
 

 Vysvetlil pojem absolutizmus, 
a vznik francúzskeho, ruského 
a rakúskeho absolutizmu 

 Charakterizoval prínos a 
reformy Márie Terézie 
a Jozefa II.  

 Vysvetlil význam Petra 
Veľkého 

 Vysvetlil prínos 
demokratizácie v USA 

 Charakterizoval staviteľstvo, 
sochárstvo, maliarstvo baroka 
a klasicizmu 

 Popísal význam Veľkej 
francúzskej revolúcie a 

 
 
 
 
 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
Ústne individuálne 
skúšanie 
Písomné skúšanie 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ústne odpovede 
Skupinová písomná 
práca 
Test-e-learningový 
portál 
Prezentácia 
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 Pokrokové myšlienky 
štúrovcov  

 Revolučné roky 1848-1849 
v Európe 

 Slováci v revolúcii 1848-1849 
 
 
 
Časová rezerva: opakovanie 
učiva, športovo-vzdelávací kurz 

a Napoleona 

 Charakterizovať národné 
obrodenie a jeho fázy 

 Posúdiť význam slovenského 
národného obrodenia pri 
formovaní slovenského 
národa 

 Charakterizovať revolučné 
roky 1848-1849 v Európe 

Napoleona 

 Charakterizoval národné 
obrodenie a jeho fázy 

 Posúdil význam slovenského 
národného obrodenia pri 
formovaní slovenského 
národa 

 Charakterizoval revolučné 
roky 1848-1849 v Európe 
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ROZPIS UČIVA PREDMETU: DEJEPIS 
 8.5.2 ROČNÍK : DRUHÝ 

1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 
a učiva 

Hod. 
 

Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané vzdelávacie 
výstupy 

Kritéria hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Novovek III.(19.-20.stor.) 
 
 Vznik industriálnej spoločnosti 

a priemyselná revolúcia 

 Občianska vojna v USA 

 Vznik a úloha Matice 
slovenskej 

 Rakúsko – maďarské 
vyrovnanie, vznik dualizmu 

 Slováci v Rakúsku – Uhorsku 

 Príčiny prvej svetovej vojny 
a charakter vojny 

 Svetový konflikt a Slováci 

 Vojna a jej vplyv na udalosti 
v Rusku 

  Koniec prvej svetovej vojny 

 Zánik Rakúsko – Uhorska 
a vznik ČSR 

10  
 
Slovenský jazyk 
a literatúra 
 Matičné obdobie 

 Literatúra a prvá svetová 
vojna 

 
Ročník: druhý 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Žiak má: 
 
 Charakterizovať význam 

priemyselnej revolúcie 
a nástup novej spoločnosti 

 Uviesť význam občianskej 
vojny v USA 

 Uviesť význam založenia MS 

 Opísať cestu Habsburskej 
monarchie k dualizmu 

 Vysvetliť postavenie Slovákov 
v monarchii 

 Zovšeobecniť príčiny 1. sv. 
vojny 

 Opísať situáciu na Slovensku 
počas 1. sv. vojny 

 Charakterizovať Rusko v čase 
vojny 

 Zhodnotiť význam vzniku 1. 
ČSR 

 
Žiak: 
 
 Charakterizoval význam 

priemyselnej revolúcie 
a nástup novej spoločnosti 

 Uviedol význam občianskej 
vojny v USA 

 Uviedol význam založenia MS 

 Správne opísal cestu 
Habsburskej monarchie 
k dualizmu 

 Vysvetlil postavenie Slovákov 
v monarchii 

 Zovšeobecnil príčiny 1. sv. 
vojny 

 Správne opísal situáciu na 
Slovensku počas 1. sv. vojny 

 Charakterizoval Rusko v čase 
vojny 

 Zhodnotil význam vzniku 1. 
ČSR 

 
 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
Ústne individuálne 
skúšanie 

 
 
 
Ústne odpovede 
Test-e-learningový 
portál 
 
Prezentácie 

 

Súčasnosť 
Slovensko a svet medzi 
svetovými vojnami (1919 
– 1939) 
 
 Následky prvej svetovej vojny, 

Versailleský systém 

 Zahraničná politika v prvej 
ČSR 

 Politický systém v ČSR 

 Národnostná otázka v ČSR 

 Slovensko v novej republike 

 Mníchovská konferencia, 
Viedenská arbitráž 

 Totalitné režimy – 
komunizmus, fašizmus 

 Vznik fašistického hnutia – 
Taliansko 

 Vznik nacizmu a nástup 

10  
 
 
 

Slovenský jazyk 
a literatúra 
 Literatúra medzi dvoma 

svetovými vojnami 
 
Ročník: tretí 
 

Žiak má: 
 

 Uviesť čo zmenila 1. sv. vojna 

 Charakterizovať 
medzinárodné postavenie 
prvej ČSR 

 Vedieť vymenovať najsilnejšie 
politické strany v ČSR 

 Opísať národnostné zloženie 
obyvateľstva 

 Zhodnotiť postavenie 
Slovenska v novej republike 

 Vysvetliť podstatu 
mníchovského diktátu 
a Viedenskej arbitráže 

 Vysvetliť vznik fašistického 
totalitného režimu 

 Identifikovať spoločné 
a rozdielne znaky fašizmu 
a nacizmu 

Žiak: 
 
 Uviedol čo zmenila 1. sv. 

vojna 

 Charakterizoval 
medzinárodné postavenie 
prvej ČSR 

 Vedel vymenovať najsilnejšie 
politické strany v ČSR 

 Opísal národnostné zloženie 
obyvateľstva 

 Zhodnotil postavenie 
Slovenska v novej republike 

 Vysvetlil podstatu 
mníchovského diktátu 
a Viedenskej arbitráže 

 Vysvetlil vznik fašistického 
totalitného režimu 

 Identifikoval spoločné 
a rozdielne znaky fašizmu 

 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
Písomné skúšanie 
 

 
 
 
Ústne odpovede 
Skupinová písomná 
práca 
Prezentácia  
 
Test- e-learningový 
portál 
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Hitlera 

 Autoritatívny režim v Rusku – 
boľševizmus, stalinizmus 

 Oboznámiť sa s okolnosťami 
nástupu boľševického režimu 
v Rusku 

a nacizmu 

 Oboznámil sa s okolnosťami 
nástupu boľševického režimu 
v Rusku 

 

Druhá svetová vojna 
1939-1945 
 
 Prečo vypukla druhá svetová 

vojna 

 Vojna v Poľsku, blesková 
vojna na Západe, vojna 
v Afrike a na Balkáne, plán 
Barbarossa, vstup USA do 
vojny 

 Vznik Slovenského štátu 

 Vianočná dohoda a príprava 
SNP 

 SNP – ciele a význam 

 Koniec a výsledky druhej 
svetovej vojny – Postupimská 
konferencia, Norimberský 
proces 

 

6 
 

 
 
 
 
 

Slovenský jazyk 
a literatúra 
 Literatúra a druhá svetová 

vojna 
 
Ročník: štvrtý 
 

 

Žiak má: 
 

 Analyzovať príčiny druhej 
svetovej vojny 

 Opísať ťažiskové medzníky 
z priebehu druhej svetovej 
vojny 

 Vysvetliť okolnosti vzniku 
Slovenského štátu 

 Vysvetliť význam Vianočnej 
dohody 

 Charakterizovať ciele 
a historický význam SNP 

 Zhodnotiť výsledky druhej 
svetovej vojny 

 Zdôvodniť význam 
Postupimskej konferencie 
a Norimberského procesu 

 

Žiak: 
 
 Analyzoval príčiny druhej 

svetovej vojny 

 Opísal ťažiskové medzníky 
z priebehu druhej svetovej 
vojny 

 Správne vysvetlil okolnosti 
vzniku Slovenského štátu 

 Vysvetlil význam Vianočnej 
dohody 

 Charakterizoval ciele 
a historický význam SNP 

 Zhodnotil výsledky druhej 
svetovej vojny 

 Zdôvodnil význam 
Postupimskej konferencie 
a Norimberského procesu 

 
 
 

 
Ústne frontálne 
skúšanie 
Ústne individuálne 
skúšanie 
Písomné skúšanie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ústne odpovede 
Skupinová písomná 
práca 
 
Test 
 
 
 
Prezentácia 
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Slovensko po druhej 
svetovej vojne  
 
 Povojnové voľby – 1946 

 Februárové udalosti – 1948 

 Vyhlásenie ČSSR – 1960 

 Rok 1968 – pokus o 
„socializmus s ľudskou 
tvárou“ 

 Rok 1989 – „nežná“ revolúcia 

 Rozdelenie ČSFR a vznik SR 

 Súčasný vývoj SR 
 
 
 
 
 
 
 
Časová rezerva: opakovanie 
učiva 
 
 

 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Slovenský jazyk 
a literatúra 
 Literatúra po roku 1945 
 
Ročník: štvrtý 
 
 
 
 

 

Žiak má: 
 
 Popísať výsledky povojnových 

volieb 

 Zhodnotiť historické miesto 
februárového prevratu 

 Popísať zmenu názvu štátu 
na ČSSR 

 Zhodnotiť historický význam 
obrodného procesu z roku 
1968 

 Vysvetliť príčiny a dôsledky 
pádu železnej opony v roku 
1989 so zreteľom na nežnú 
revolúciu 

 Vysvetliť rozdelenie ČSFR 
v roku 1993 a zhodnotiť 
význam vzniku SR 

 Oboznámiť sa s významnými 
osobnosťami a udalosťami 
suverénnej Slovenskej 
republiky od roku 1993 po 
súčasnosť 

 Hodnotiť význam začlenenia 
SR do Európskeho 
integračného procesu 

 

Žiak: 
 

 Popísal výsledky povojnových 
volieb 

 Zhodnotil historické miesto 
februárového prevratu 

 Popísal zmenu názvu štátu na 
ČSSR 

 Zhodnotil historický význam 
obrodného procesu z roku 
1968 

 Vysvetlil príčiny a dôsledky 
pádu železnej opony v roku 
1989 so zreteľom na nežnú 
revolúciu 

 Vysvetlil rozdelenie ČSFR 
v roku 1993 a zhodnotil 
význam vzniku SR 

 Oboznámil sa s významnými 
osobnosťami a udalosťami 
suverénnej Slovenskej 
republiky od roku 1993 po 
súčasnosť 

 Hodnotil význam začlenenia 
SR do Európskeho 
integračného procesu 

 
 
 
 
 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
Ústne individuálne 
skúšanie 
Písomné skúšanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ústne odpovede 
Skupinová písomná 
práca 
Prezentácia referátu 
Prezentácia projektu 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hodnotenie: Ku kontrole dosiahnutých výsledkov vzdelávania slúži písomné a ústne skúšanie. Jednotlivé tematické celky sú overované písomnou formou. 
Ústne skúšanie žiak absolvuje aspoň jeden krát za polrok. Priebežne sú vedomosti overované orientačným skúšaním a frontálnym skúšaním. Okrem 
známkovania podľa klasifikačných kritérií je kladený dôraz aj na slovné hodnotenie a sebahodnotenie žiakov. 
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Názov predmetu Občianska náuka 
Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín 

Ročník prvý, druhý, tretí 

Kód a názov študijného odboru 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

8.6 OBČIANSKA NÁUKA 

Charakteristika predmetu 
 
Vyučovací predmet občianska náuka vychádza zo vzdelávacej oblasti „Človek a spoločnosť“ štátneho 
vzdelávacieho programu. Je určený žiakom prvého, druhého a tretieho ročníka štvorročného štúdia 
s dotáciou hodín 1 hod. týždenne. 
Občianska náuka vybavuje žiaka vedomosťami potrebnými pre jeho aktívne zapojenie do života 
spoločnosti. Zameriava sa na vytváranie kvalít súvisiacich s jeho začleňovaním do rôznych 
spoločenských vzťahov a väzieb. Vedie k reálnemu sebapoznávaniu a poznávaniu osobností druhých 
ľudí. Učí žiaka rešpektovať a uplatňovať mravné princípy a pravidlá spoločenského súžitia a preberá 
zodpovednosť za vlastné názory a správanie. Rozvíja občianske a právne vedomie žiaka, posiľňuje 
zmysel jednotlivca pre osobnú a občiansku zodpovednosť a motivuje žiaka k aktívnej účasti na živote 
v demokratickej spoločnosti. Zaoberá sa prevenciou xenofóbnych a extremistických postojov, smeruje 
žiaka k tolerancii, rešpektovaniu ľudských práv a úcte k prírodnému a kultúrnemu prostrediu. 
Predmet obsahuje učivo z rôznych humanitných a sociálno-vedných disciplín, ako sú psychológia, 
sociálna psychológia, sociológia,  teória štátu a práva, etika, etiketa, filozofia a politológia. 
V predmete získava žiak  vedomosti o podstate ľudskej psychiky, o usporiadaní spoločnosti 
a zákonitostiach, na ktorých stojí ľudská spoločnosť, o fungovaní spoločnosti a štátu, o filozofickom 
pohľade na život a svet. Získa vedomosti a schopnosti, ktoré mu umožnia lepšie porozumieť sebe 
samému a druhým ľudom, orientovať sa v spoločnosti, orientovať sa na trhu práce, uplatňovať svoje 
práva a byť schopný prípadne obhajovať aj práva druhých, zapojiť sa do vecí verejných. 
Vo vyučovaní sa uprednostňujú metódy, formy a prostriedky, ktoré podporujú prejavený záujem žiakov 
o predmet, umožňujú aktívnu účasť na získavaní poznatkov, stimulujú rozvoj ich poznávacích 
schopností, podporujú samostatnosť a tvorivosť.  
Výučba predmetu občianska náuka bude prebiehať v bežnej triede a v učebni s audiovizuálnou 
technikou. Pri práci so žiakmi budú využívané okrem frontálnej výučby, rôzne ďalšie metódy – 
diskusia, individuálna a skupinová práca, projekty, besedy. Hodnotenie bude založené na kritériách 
hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude prebiehať podľa podmienok hodnotenia 
školského vzdelávacieho programu. 
 
Ciele vyučovacieho predmetu 
 
Spoločenské: 

 získať prehľad o štruktúre vybraných spoločenských disciplín 

 rozvíjať svoje mravné vedomie 

 formulovať a klásť otázky v rôznych oblastiach spoločenského života, posudzovať ich rôzne 
riešenia 

 rozvíjať tolerantnú výmenu názorov 

 vytvárať si vlastné názory na základné otázky a postoje k nim 
 
Špecifické: 

 oboznámiť sa so všeobecnými zásadami kultivovaného spoločenského správania a vedieť ich 
prakticky využiť 

 zamyslieť sa nad základnými ľudskými hodnotami 

 uznávať a presadzovať demokratické rodinné vzťahy a uchovávať rodinné tradície 

 oboznámiť sa so základmi psychológie, so zákonitosťami a špecifikami psychiky človeka, so svojim 
miestom v spoločnosti 

 posilniť estetické vnímanie a cítenie, vedieť sa orientovať v umeleckých dielach 

 posilniť právne vedomie žiakov, poskytnúť základné vedomosti o štáte, práve a zákonitostí 
v demokratickej spoločnosti, o ľudských právach a slobodách 
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 získať základnú orientáciu o fungovaní politického systému a vzťahov v demokratickom štáte 

 uvedomiť si práva a povinnosti občana Slovenskej republiky 

 osvojiť si základné vedomosti o povahe filozofického poznania a jeho miesta v dejinách vedy 
a vplyve jednotlivých filozofov na myslenie a konanie 

 
 
Po absolvovaní vzdelávacieho programu absolvent disponuje nasledovnými kľúčovými 
kompetenciami: 
 
 
Spôsobilosť konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 
 
Absolvent má: 
 
 určiť zdroje osobného a spoločenského života a ich očakávaný vývoj 

 vyjadrovať a zdôvodňovať svoje názory, konania, rozhodnutia a kultivovane sa vyjadrovať 

 správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky 

 využívať vedomosti pre spoluprácu s ostatnými ľuďmi pri aktívnom zapájaní sa do spoločenského 
života 

 identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti 

 vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia 

 zdôvodňovať svoje argumenty, práva, povinnosti a konanie 
 
 
Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, 
komunikovať v štátnom, materinskom a cudzom jazyku 
 
Absolvent má: 
 
 správne sa vyjadrovať v štátnom a v materinskom jazyku v písomnej a hovorenej forme 

 vedieť sa vyjadrovať v cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme 

 vyhľadávať vhodné informačné zdroje a potrebné informácie a vedieť ich spracovať 

 evidovať, triediť a uchovávať informácie, tak aby sa mohli využívať pri práci 

 overovať a interpretovať získané údaje 

 pracovať s elektronickou poštou a pokročilejšími informačnými a komunikačnými technológiami 
 

 
Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 
 
Absolvent má: 
 

 aktívne sa podieľať na skupinovej práci 

 niesť zodpovednosť aj za prácu druhých, hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu 

 taktne jednať s ostatnými ľuďmi, upevňovať tak medziľudské vzťahy  

 rozvíjať vlastnú aktivitu, samostatnosť, sebapoznanie, sebadôveru 

 rozpoznať problémové situácie a premýšľať o nich 

 analyzovať a vyvodzovať závery problémových situácií z každodennej praxe, z novinových 
článkov, z aktuálneho spoločenského diania  

 vytvárať dostatočný priestor k zisťovaniu pravdivosti vyslovovaných teórii a hypotéz 

 premýšľať o rôznych životných scenároch k určitým modelovým situáciami, uvádzať samostatne 
alebo v skupinách argumenty pre a proti ich prijatiu 

 prejaviť empatiu a sebareflexiu 

 pozitívne motivovať seba aj druhých 

 stanoviť priority cieľov 

 predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií a úloh pre ostatných členov 
tímu a posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú schopní určené kompetencie zvládnuť 
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Spôsobilosť orientácie vo finančnej oblasti a manažmentu osobných financií: 
 
Absolvent má: 
 

 nájsť a použiť finančné informácie 

 poznať pravidlá riadenia vlastných financií 

 vedieť získať vlastný príjem a schopnosť sporiť 

 vedieť používať finančné služby 

 porozumieť základným pojmom v oblasti finančníctva a sveta peňazí 
orientovať sa v oblasti finančných inštitúcií ( NBS, komerčné banky, poisťovne) 
 
 
 
Stratégia vyučovania 
 

Názov tematického celku 
 
 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Základy spoločenského správania 
Človek ako jedinec 
Spoločenský pohyb 
Sociálne napätie v spoločnosti 
 

Výklad 
Riadený rozhovor 
Vysvetľovanie 
Rozprávanie 
Brainstorming (burza 
nápadov, situačné hry) 
Diskusia 

Frontálna výučba 
Skupinová práca žiakov 
Individuálna práca žiakov 
Projekty 
Besedy 

Človek a spoločnosť 
Globálne témy v dnešnom svete 
Humanitárna a rozvojová pomoc 

Výklad 
Riadený rozhovor 
Vysvetľovanie 
Rozprávanie 
Brainstorming (burza 
nápadov, situačné hry) 
Diskusia 

Frontálna výučba 
Skupinová práca žiakov 
Individuálna práca žiakov 
Projekty 
Práca s knihou 

Občan a štát 
Filozofia, dejiny filozofie 
Religionistika 

Výklad 
Riadený rozhovor 
Vysvetľovanie 
Rozprávanie 
Diskusia  

Frontálna výučba 
Skupinová práca žiakov 
Individuálna práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s dokumentmi 

 
Učebné zdroje 
 

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
prostriedky 

Ďalšie 
zdroje 

Základy 
spoločenského 
správania 
Človek ako jedinec 
Spoločenský pohyb 
Sociálne napätie v 
spoločnosti 
 

Prevendárová, Kubíčková: Základy 
rodinnej a sexuálnej výchovy 
SPN Bratislava 
Miedzgová J.,: Základy etiky 
SPN Bratislava 1994 
Okruhlicová A., Zelina M.,: Základy 
psychológie 
Litera, Bratislava 1997 
 
 

Tabuľa 
PC 
Videotechnika 
Dataprojektor 
DVD 

Denná tlač 
 

Internet 
Odborná 
literatúra 
CD a DVD 
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Človek a spoločnosť 
Globálne témy  
v dnešnom svete 
Humanitárna 
a rozvojová pomoc 

 
Sopóci J.,Búzik B.:Základy 
sociológie 
SPN, Bratislava 2003 
 
Mistrík E.,: Základy estetiky 
a etikety 
SPN Bratislava 1996 

Tabuľa 
PC 
Videotechnika 
Dataprojektor 
DVD 

Odborné 
časopisy 
 

Internet 
Odborná 
literatúra 
CD a DVD 

Občan a štát 
Filozofia, dejiny 
filozofie 
Religionistika 

Krsková A., Krátka D.,: Základy 
práva 
SPN Bratislava 1995 
 
Tóth R. :Základy politológie 
SPN, Bratislava 2004 
 
 
Kiczko L., Marcelli M.,: Dejiny 
filozofie 
SPN Bratislava 1993 

Tabuľa 
PC 
Videotechnika 
Dataprojektor 
DVD 

Dokumenty  
Ústava SR 
Všeobecná 
deklarácia 
ľudských práv 

Internet 
Odborná 
literatúra 
CD a DVD 
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8.6.1 ROČNÍK : PRVÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   OBČIANSKA NÁUKA 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

1. Základy 
spoločenského správania   

10   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Všeobecné zásady 
spoločenského správania 

 Prejavy správania 

 Pozdrav, oslovovanie, 
predstavovanie 

 Správanie sa na verejnosti, 
v škole, na pracovisku 

 Správanie sa pri 
spoločenských udalostiach 
– oblečenie 

 Spoločenský cit a takt, 
správanie sa k spolužiakom 

 Starostlivosť o zovňajšok, 
hygiena 

 Vkus, elegancia, 
výstrednosť, typy odevov 

 Stolovanie a všeobecné 
pravidlá pri jedení 

 Aktuálne otázky 
spoločenského 
a politického života 

  

 

Cudzí jazyk 
 Pozdravy 

 Reštaurácia alebo fastfood 
 
Ročník: prvý 
 

 

 

 Vedieť  správne vystupovať 
na verejnosti 

 Ovládať spoločenský bontón 

 Dodržiavať školský poriadok 
a demokraciu v škole 

 Vedieť sa správať pri 
rôznych oslavách, jubileách, 
rodinných oslavách 

 Osvojiť si zásady správania 
ku svojim spolužiakom, 
nadriadeným a podriadeným 

 Osvojiť si hygienické návyky 
a starať sa o svoj zovňajšok 

 Zvládať zásady a pravidlá 
správneho stolovania 

 Zaujímať sa o dianie vo 
svete a u nás 

 

 Správne vysvetlil 
vystupovanie na verejnosti 

 Prezentoval spoločenský 
bontón 

 Správne popísal 
dodržiavanie školského 
poriadku 

 Vedel správne určiť 
správanie sa pri oslavách 

 Osvojil si zásady správania 
ku spolužiakom 

 Správne si osvojil hygienické 
návyky 

 Zvládol pravidlá správneho 
stolovania 

 Zaujímal sa a vedel posúdiť 
spoločenskú a politickú  

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 
Skupinová 
písomná práca 
Prezentácia 
projektu 
Prezentácia 
referátu 

 

2.  Človek ako jedinec  
   15  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Pojem a predmet 
psychológie 

 Úloha dedičnosti 
a prostredia vo vývoji 
psychiky 

 Predstavy a fantázia 
 Myslenie a reč 
 Pamäť a učenie 
 Citový život 
 Vôľové procesy 
 Psychické zdravie a stres 
 Osobnosť človeka a jej 

charakteristika 
 Charakter osobnosti 

 
 
Etická výchova 
 Ľudská dôstojnosť ako hodnota 
 
Ročník: prvý 
 

 
 
 
 
 
 

 Vysvetliť, čím sa zaoberá 
psychológia 

 Vysvetliť pojem psychiky 

 Vedieť rozlíšiť psychické 
procesy 

 Popísať a rozlíšiť jednotlivé 
procesy pamäti 

 Popísať na konkrétnych 
príkladoch citové a vôľové 
procesy 

 Vysvetliť význam zdravej 
výživy a uviesť princípy 
zdravého životného štýlu 

 Charakterizovať základné 

 Vedel vysvetliť, čím sa 
zaoberá psychológia 

 Vysvetlil pojem psychiky 

 Vedel rozlíšiť psychické 
procesy 

 Popísal a rozlíšil jednotlivé 
procesy pamäti 

 Popísal na konkrétnych 
príkladoch citové a vôľové 
procesy 

 Vedel vysvetliť význam 
zdravej výživy a uviedol 
princípy zdravého životného 
štýlu 

Ústne frontálne 
skúšanie 
Písomné skúšanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ústne odpovede 
Skupinová 
písomná práca 
Prezentácia 
projektu 
Prezentácia 
referátu 
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 Rozumové schopnosti – 
inteligencia 

 Typológia osobnosti 
 Sociálna komunikácia 
 Konflikty – ich zvládanie 

a riešenie 
 Systém psychologického 

poradenstva – náročné 
životné situácie 

 

 
 
Etická výchova 
 Komunikačné spôsobilosti 

a empatia 

 Riešenie záťažových situácií 
 
Ročník: prvý 
 

 

vlastnosti osobnosti 

 Rozlíšiť pojmy inteligencia 
a nadanie 

 Charakterizovať známe 
teórie rozdelenia osobnosti 

 Popísať proces a formy 
komunikácie  

 Vymenovať postupy 
a spôsoby zvládania 
a riešenia konfliktov 

 Charakterizovať náročné 
životné situácie a uplatniť 
spôsoby vyrovnania sa  
s nimi(stres, depresia) 

 

 Charakterizoval základné 
vlastnosti osobnosti 

 Správne rozlíšil pojmy 
inteligencia a nadanie 

 Charakterizoval známe 
teórie rozdelenia osobnosti 

 Správne popísal proces 
a formy komunikácie 

 Vymenoval postupy 
a spôsoby zvládania 
a riešenia konfliktov 

  Uplatnil vhodné  spôsoby 
vyrovnania sa  s náročnými 
životnými situáciami 
 

Ústne frontálne 
skúšanie 
Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 
Skupinová 
písomná práca 
Prezentácia 
projektu 
Prezentácia 
referátu 

 

3.  Spoločenský pohyb  
3  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Zákony a zákonitosti 
spoločenského pohybu 

 Príčiny sociálnych zmien 
 Príčiny, prejavy a dôsledky 

migrácie 
 

 
Dejepis 
 Súčasnosť 
 
Ročník: druhý 

 

 Rozumieť zákonom 
a zákonitostiam 
spoločenského života 

 Vedieť odhaľovať príčiny 
sociálnych zmien 

 Chápať príčiny, prejavy 
a dôsledky migrácie 

 

 Rozumel zákonom 
a zákonitostiam 
spoločenského života 

 Vedel odhaľovať príčiny 
sociálnych zmien 

 Chápal príčiny, prejavy 
a dôsledky migrácie 

 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 
Skupinová 
písomná práca 
Prezentácia 
projektu 
Prezentácia 
referátu 

 

4.  Sociálne napätie v 
spoločnosti  
 

5  
 
 
Žiak má: 

 
 
Žiak: 

  

 Rozdelenie súčasného 
sveta 

 NATO, OSN, bezpečnosť 
obyvateľstva SR 

 Vojenský konflikt, diktatúra 
 Terorizmus 
 Príčiny a dôsledky 

terorizmu 
 

 
Dejepis 
 Súčasnosť 
 
Ročník: druhý 
 

 

 Popísať rozdelenie  
súčasného sveta 

 Popísať funkciu a činnosť 
NATO a OSN 

 Uvedomiť si príčiny 
vojenských konfliktov 

 Rozumieť pojmu terorizmus 
 Rozumieť príčinám 

a dôsledkom terorizmu 
 

 Popísal rozdelenie  
súčasného sveta 

 Popísal funkciu a činnosť 
NATO a OSN 

 Uvedomil si príčiny 
vojenských konfliktov 

 Rozumel pojmu terorizmus 
 Rozumel príčinám 

a dôsledkom terorizmu 
 

Ústne frontálne 
skúšanie 
Písomné skúšanie 
 

 

Ústne odpovede 
Skupinová 
písomná práca 
Prezentácia 
projektu 
Prezentácia 
referátu 
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8.6.2 ROČNÍK : DRUHÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   OBČIANSKA NÁUKA 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

1. Človek a spoločnosť 

(Socializácia, Rodina, 
Škola, Voľný čas, Sociálne 
problémy) 

 
 
 

27 

  
 
 
Žiak má: 

 
 
 
Žiak: 

  

 Sociológia ako vedná 
disciplína 

 História a súčasnosť 
sociológie 

 Kultúra – jej prvky 
a rozmanitosť 

 Socializácia 

 Deviácia 

 Sociálne skupiny 

 Sociálne problémy – 
kriminalita, extrémizmus 

 Sociálne roly a pozície 

 Komunita tradičnej 
a modernej spoločnosti 

 Medziľudská komunikácia 

 Verbálna komunikácia 

 Neverbálna komunikácia 

 Miesto a úloha rodiny 
v spoločnosti 

 Právne postavenie rodiny 
v štáte 

 Funkcie rodiny 

 Sociálna politika štátu vo 
vzťahu k rodine 

 Práva a povinnosti členov 
rodiny 

 Ekonomické otázky rodiny 

 Kamarátstvo, priateľstvo, 
láska 

 Uzavretie manželstva 

 Založenie rodiny 

 Rodinné a manželské 
konflikty 

 Predmanželské 
a manželské poradne 

  

 

 

 

 

 

 
NŠFG: Hospodárenie 

s peniazmi, investovanie, človek 
vo sfére peňazí, úver, dlh a 
sporenie 

 
 
 
 
 
 
Etická výchova 
 Rodina, v ktorej žijem 

 Výchova k sexuálnemu zdraviu 

 Komunikácia 
 
Ročník: prvý, druhý 
 

 

 

 

 

 Vysvetliť úlohu sociológie 
v živote človeka 

 Vymedziť pojem kultúra 
a uviesť jej základné prvky 

 Vysvetliť proces socializácie 

 Vysvetliť v čom spočíva 
nebezpečenstvo sociálnych 
deviácií 

 Charakterizovať sociálnu 
skupinu a popísať sociálne 
problémy 

 Popísať sociálne roly vo 
svojom živote 

 Rozlíšiť a charakterizovať 
typy komunity 

 Uplatniť spôsoby 
komunikácie vo formálnych 
a neformálnych vzťahoch 

 Vymenovať funkcie rodiny 
a rozlíšiť rôzne typy rodín 

 Poznať úlohu štátu pri 
formovaní rodiny 

 Vymenovať funkcie rodiny 

 Popísať práva a povinnosti 
členov rodiny 

 Uvedomiť si dôležitosť 
hospodárenia v rodine 
a pripraviť fiktívny rozpočet 
rodiny 

 Uviesť podmienky pri 
uzatváraní manželstva 

 Popísať rodinné 
a manželské konflikty 

 Oboznámiť sa 
s predmanželskými  
a manželskými poradňami 

 Vysvetlil úlohu sociológie 
v živote človeka 

 Správne vymedzil pojem 
kultúra a uviedol jej 
základné prvky 

 Vysvetlil proces socializácie 

 Vysvetlil v čom spočíva 
nebezpečenstvo sociálnych 
deviácií 

 Charakterizoval sociálnu 
skupinu a popísal sociálne 
problémy 

 Popísal sociálne roly vo 
svojom živote 

 Správne rozlíšil 
a charakterizoval typy 
komunity 

 Správne uplatnil spôsoby 
komunikácie 

 Vedel vymenovať funkcie 
rodiny a typy rodín 

 Poznal úlohu štátu 

 Vedel popísať funkcie rodiny 
a práva a povinnosti členov 
rodiny 

 Pripravil fiktívny rozpočet 
rodiny 

 Uviedol práva a povinnosti 
pri uzatváraní manželstva 
a vymenoval potrebné 
náležitosti 

 Posúdil a hľadal riešenie 
manželských a rodinných 
konfliktov 

 Poznal úlohu 
predmanželských 

Ústne frontálne 
skúšanie 
Písomné skúšanie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ústne odpovede 
Skupinová 
písomná práca 
Prezentácia 
projektu 
Prezentácia 
referátu 
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 Práva a povinnosti v škole, 
rola žiaka a pedagóga 

 Škola a rodina 

 Aktivity mladých ľudí 
a voľný čas 

 Spoločenské inštitúcie pre 
mladých ľudí 

Cudzí jazyk 
 Moja rodina 

 Členovia rodiny 

 Voľný čas 
 
Ročník: prvý 
 

 

 Poznať práva a povinnosti 
v škole 

 Objasniť vzťah školy 
a rodiny 

 Uviesť verziu racionálneho 
využívania voľného času 

 Uviesť inštitúcie pracujúce s 
mládežou 

a manželských poradní 
 

 Poznal práva a povinnosti 
v škole 

 Objasnil vzťah školy a rodiny 

 Uviedol verziu racionálneho 
využívania voľného času 

 Uviedol inštitúcie pracujúce 
s mládežou 

 

 

 
Ústne frontálne 
skúšanie 
Písomné skúšani 

 
Ústne odpovede 
Skupinová 
písomná práca 
Prezentácia 
projektu 
Prezentácia referát 

2.   Globálne témy 
v dnešnom svete 

3  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Globálne problémy sveta 

 Ekonomická kríza, detská 
práca, obchodovanie 
s ľuďmi 

 Aktuálne globálne problémy 
vo svete - informácie 
 

 

 
Dejepis 
 Súčasnosť 
 
Ročník: druhý 
 

NŠFG: Finančná kríza a jej 

dôsledky 

 Dokázať pomenovať 
globálne problémy sveta, 
ekonomickú krízu, detskú 
prácu, obchodovanie 
s ľuďmi, chudobu 

 Vyhľadať informácie 
o globálnych problémoch vo 
svete a objektívne ich 
zhodnotiť 

 

 Dokázal pomenovať 
globálne problémy sveta, 
ekonomickú krízu, detskú 
prácu, obchodovanie 
s ľuďmi, chudobu 

 Vyhľadal informácie 
o globálnych problémoch vo 
svete a objektívne ich 
zhodnotil 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 
Písomné skúšanie 
 

 

 

 

 

Ústne odpovede 
Skupinová 
písomná práca 
Prezentácia 
projektu 
Prezentácia 
referátu 

 

 

3. Humanitárna 
a rozvojová pomoc   

3  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Humanitárna pomoc 

 Rozvojová pomoc 

 Humanitárne právo 
 

 

 
Dejepis 
 Súčasnosť 
 
Ročník: druhý 
 

 

 Vysvetliť prepojenie medzi 
ľudskými právami 
a humanitárnym právom 

 Spoznať činnosť 
humanitárnych pracovníkov 

 

 Vysvetlil prepojenie medzi 
ľudskými právami 
a humanitárnym právom 

 Spoznal a vcítil sa do práce 
humanitárnych pracovníkov  

 

Ústne frontálne 
skúšanie 
Písomné skúšanie 
 

 

Ústne odpovede 
Skupinová 
písomná práca 
Prezentácia 
projektu 
Prezentácia 
referátu 
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8.6.3 ROČNÍK : TRETÍ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   OBČIANSKA NÁUKA 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

1. Občan a štát 

(Občan a občianstvo, Štát, 
Demokracia, Ľudské práva 
a slobody ) 

 

 
 

20 

  
 
 
 
Žiak má: 

 
 
 
 
Žiak: 

  

 Znaky a funkcie štátu 

 Formy štátu 

 Vládna a výkonná moc 
v štáte 

 Ústava ako základný zákon 

 Ústava SR a jej podstata 

 Ochrana ústavnosti a 
zákonnosti 

 Politický systém v SR, 
štátna správa 
a samospráva 

 Demokracia – princípy 
a prejavy 

 Ľudské práva – zakotvenie 
v dokumentoch 

 Porušovanie a ochrana 
práv, funkcia ombudsmana 

 Občianstvo človeka, 
slobody a práva 

 Občianske iniciatívy 

 Volebný systém, volebné 
správanie 

 Strany v demokratickej 
spoločnosti, ich postavenie 

 Politický radikalizmus 
a extrémizmus 

 Vznik a podstata práva 

 Základné práva 
a povinnosti občanov 
v demokratickej spoločnosti 

 Občianske a pracovné 
právo 

 Trestné právo 

  

 
Etická výchova 
 Filozofické zovšeobecnenie 

etických hodnôt a zásad  
 
Ročník: druhý 

 

 

Dejepis 
 Slovensko po druhej svetovej 

vojne 

 Súčasnosť 
 
Ročník: druhý 
 

 

 

NŠFG: Sankcie a poplatky, Právo 

na majetok, dedičstvo, 
Manažment osobných financií 

 Popísať vznik a funkcie štátu 

 Vymenovať a 
charakterizovať najčastejšie 
formy štátu 

 Charakterizovať štátnu moc 

 Objasniť funkciu ústavy 

 Uviesť orgány ochrany 
ústavnosti 

 Popísať základné články 
štátnej správy a samosprávy 

 Objasniť a charakterizovať 
fungovanie demokracie 

 Objasniť význam ľudských 
práv a vysvetliť funkciu 
ombudsmana 

 Uviesť ako sa dá získať a 
odobrať slovenské 
občianstvo 

 Vysvetliť systém 
parlamentných 
a komunálnych volieb 

 Charakterizovať strany 
v demokratickej spoločnosti 

 Charakterizovať prejavy 
rasizmu, nacizmu, 
neonacizmu, fašizmu 
a politického radikalizmu 

 Vysvetliť podstatu práva 

 Uviesť práva a povinnosti 
občanov 

 Charakterizovať občianske, 
pracovné a trestné právo 

 Zdôvodniť kriminalitu 

 Vymenoval funkcie štátu 

 Správne charakterizoval 
formy štátu 

 Charakterizoval štátnu moc 

 Správne objasnil funkciu 
ústavy 

 Uviedol orgány ochrany 
ústavnosti 

 Vedel popísať základné 
články štátnej správy 
a samosprávy 

 Vedel charakterizovať  
fungovanie demokracie 

 Správne popísal funkciu 
ombudsmana 

 Pochopil systém volieb 

 Vedel rozlíšiť a pomenovať 
strany v demokratickej 
spoločnosti 

 Správne popísal znaky 
extrémistických skupín 

 Správne vysvetlil podstatu 
práva 

 Správne uviedol práva 
a povinnosti občanov 
v demokratickej spoločnosti 

 Charakterizoval občianske, 
pracovné a trestné právo  

 Zdôvodnil kriminalitu 
páchanú mladistvými 
a kriminalitu páchanú na 
deťoch a mladistvých 

 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 
Skupinová 
písomná práca 
Prezentácia 
projektu 
Prezentácia 
referátu 
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 Kriminalita mladistvých mladistvých   

2.   Filozofia, dejiny 
filozofie 

8  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Predmet filozofie, vzťah 
filozofie k iným vedám 

 Filozofia , veda, 
náboženstvo, ideológia 

 Hlavné etapy vývoja 
filozofického myslenia 

 Antická filozofia 

 Stredoveká filozofia – 
patristika, scholastika 

 Novoveká filozofia – hlavné 
smery 

 Nemecká klasická filozofia 
– Kant, Hegel 

 Moderná filozofia 
20.storočia – 
pragmatizmus, 
existencializmus 

 

 

 
Dejepis 
 Starovek 

 Stredovek 

 Novovek 
 
Ročník: prvý, druhý 
 
 
 
 
 
 

NŠFG: Cena práce, aktívny 

príjem 
 
 

 

 Vedieť vysvetliť podstatu 
filozofie, uviesť rozdielne 
znaky filozofie a mýtu 

 Uviesť identifikačné znaky 
filozofie, vedy, náboženstva, 
ideológie 

 Vedieť rozdeliť filozofiu z 
 hľadiska dejín 

 Charakterizovať antickú 
filozofiu 

 Vedieť popísať obdobie 
patristiky a scholastiky 

 Vymenovať a popísať smery 
novovekej filozofie 

 Vedieť podstatu učenia 
Kanta a Hegla 

 Vedieť smery modernej 
filozofie 

 

 Vedel vysvetliť podstatu 
filozofie, uviedol rozdielne 
znaky filozofie a mýtu 

 Uviedol identifikačné znaky 
filozofie, vedy, náboženstva, 
ideológie 

 Vedel rozdeliť filozofiu z 
 hľadiska dejín 

 Charakterizoval antickú 
filozofiu 

 Vedel popísať obdobie 
patristiky a scholastiky 

 Vymenoval a popísal smery 
novovekej filozofie 

 Vedel podstatu učenia Kanta 
a Hegla 

 Vedel smery modernej 
filozofie 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 
Písomné skúšanie 
 

 

Ústne odpovede 
Skupinová 
písomná práca 
Prezentácia 
projektu 
Prezentácia 
referátu 
 

 

3.  Religionistika  
5  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Náboženstvo a spoločnosť 

 Prvky náboženstva – 
náboženská viera, symboly, 
obrady, sviatky, tradície 

 Svetové náboženstvá- 
kresťanstvo 

 Iné svetové náboženstvá – 
islam, budhizmus 

 Nové náboženské hnutia 

 

 
Etická výchova 
 Náboženská etika 
 
Ročník: druhý 
 

 

 Charakterizovať 
náboženstvo vo vzťahu 
k štátu 

 Rozlíšiť prvky náboženstva 
a vysvetliť ich význam 

 Určiť základné znaky 
svetových náboženstiev 

 Rozoznať prejavy 
sektárskeho myslenia 

 

 Charakterizoval 
náboženstvo vo vzťahu 
k štátu 

 Rozlíšil prvky náboženstva 
a vysvetlil ich význam 

 Určil základné znaky 
svetových náboženstiev 

 Rozoznal prejavy 
sektárskeho myslenia 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 
Písomné skúšanie 
 

 

Ústne odpovede 
Skupinová 
písomná práca 
Prezentácia 
projektu 
Prezentácia 
referátu 

 

 
Hodnotenie: Ku kontrole dosiahnutých výsledkov vzdelávania slúži písomné a ústne skúšanie. Jednotlivé tematické celky sú overované písomnou formou. Ústne 
skúšanie žiak absolvuje aspoň jeden krát za polrok. Priebežne sú vedomosti overované orientačným skúšaním a frontálnym skúšaním. Okrem známkovania podľa 
klasifikačných kritérií je kladený dôraz aj na slovné hodnotenie a sebahodnotenie žiakov. 
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zov predmetu fyzika 
Časový rozsah výučby 1. roč. - 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín   

2. roč. - 1 hodina  týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín   

Ročník  prvý, druhý 

Kód a názov študijného odboru 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 
 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

8.7 FYZIKA 

 

 CHARAKTERISTIKA PREDMETU  
 
Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Človek a príroda“ ŠVP 33. Na vytvorenie predmetu sme 
integrovali základné tematické celky: Mechanika, Energia okolo nás, Elektromagnetické žiarenia a Fyzika 
mikrosveta a rozširujúce moduly Molekulová fyzika a termodynamika, Vlastnosti kvapalín a plynov, Optika 
na vyučovanie v 1.ročníku s 2 hodinovou dotáciou týždenne a rozširujúce voliteľné moduly : Elektrina, 
Magnetizmus, Periodické deje v 2.ročníku s 1 hodinovou dotáciou týždenne. Rozšijúce voliteľné moduly si 
možno vybrať podľa zamerania a potrieb školy. 
 
Základnou charakteristikou predmetu je hľadanie zákonitých súvislostí medzi pozorovanými vlastnosťami 
prírodných objektov a javov, ktoré nás obklopujú v každodennom živote. Prírodovedné poznatky sú 
neoddeliteľnou a nezastupiteľnou súčasťou kultúry ľudstva. V procese vzdelávania sa má žiakom 
sprostredkovať poznanie, že neexistujú bariéry medzi jednotlivými úrovňami organizácie prírody a 
odhaľovanie jej zákonitostí je možné len prostredníctvom koordinovanej spolupráce všetkých 
prírodovedných odborov s využitím prostriedkov IKT.  
Žiaci si na aktivitách budú osvojovať 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 využiť získané vedomosti na efektívne riešenie problémov. Žiaci 
získajú informácie o tom, ako súvisí rozvoj prírodných vied s rozvojom techniky, technológií a so 
spôsobom života spoločnosti.  
Výučba fyziky v rámci prírodovedného vzdelávania má u žiakov prehĺbiť aj hodnotové a morálne aspekty 
výchovy, ku ktorým patria predovšetkým objektivita a pravdivosť poznania. To bude možné dosiahnuť 
slobodnou komunikáciou a nezávislou kontrolou spôsobu získavania dát alebo overovania hypotéz.  
Žiaci prostredníctvom fyzikálneho vzdelávania získajú vedomosti na pochopenie vedeckých ideí a 
postupov potrebných pre osobné rozhodnutia, na účasť v občianskych a kultúrnych záležitostiach. Získajú 
schopnosť zmysluplne sa stavať k lokálnym a globálnym záležitostiam ako zdravie, životné prostredie, 
nová technika, odpady a podobne. 
Predmet fyzika okrem všeobecnovzdelávacej funkcie plní aj prípravnú funkciu pre odbornú zložku 
vzdelávania. Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú v tomto predmete, im umožnia správne chápať 
a vysvetľovať javy, deje a zákonitosti reálneho sveta. Žiaci sú vedení k správnemu pochopeniu 
fyzikálnych pojmov, zákonov, princípov a teórií, ktoré tvoria základ fyzikálneho poznania. Aplikácia 
fyzikálnych poznatkov sa realizuje formou riešenia úloh, poukázaním na využitie fyziky vo vede, technike 
a občianskom živote. Z hľadiska funkcie fyziky ako prípravného predmetu sa akcentujú aplikácie fyziky 
v odbornej zložke vzdelávania a v praxi odboru. Vyučovanie poskytuje i súbor praktických zručností pre 
jednoduché fyzikálne merania, ich spracovanie a vyhodnotenie. Ďalej poskytuje osvojenie si stratégie 
a postupov, ktoré umožňujú riešenie problémov aj v bežnom živote. 
Učivo fyziky podľa nových štandardov má mať zároveň výchovný charakter. Slúži k tomu, aby si žiaci 
hneď na začiatku osvojili určité postoje, hodnoty, rozhodovanie. Vyučuje sa formou zábavných a pútavých 
písomných prác, testov, doplňovačiek, kvízov, súťaží a hier, vypracovávaním referátov a projektov, 
vyhľadávaním údajov na internete, uskutočňovaním exkurzií. Žiaci si musia uvedomiť, že fyzika, fyzikálne 
procesy vyplývajúce z fyzikálnych zákonov poskytujú ľudom nielen nové poznatky, ktoré postupne 
využívajú, ale ovplyvňujú aj zmeny výroby či spôsob života. Preto sme pri výbere učiva fyziky veľmi citlivo 
pristupovali už aj vzhľadom k jej aplikácii v odborných predmetoch a s prihliadnutím na vymedzenú 
týždennú hodinovú dotáciu. Prihliadali sme aj na proporcionalitu a primeranosť učiva podľa schopnosti 
žiakov. Vybraný obsah učiva podporuje medzipredmetové vzťahy, aplikačné súvislosti s odborom, dopĺňa 
a prepája rôzne oblasti základného učiva tak, aby žiaci poznali aj prírodovedné zákonitosti svojho odboru 
a vedeli ich prakticky využívať pri riešení odborných úloh. 
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Metódy, formy a prostriedky vyučovania fyziky majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností žiakov, 
podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri 
ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má možnosť spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ 
zase má povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším výkonom, podporovať jeho 
aktivity všeobecne, ale aj v oblasti zvýšeného záujmu v rámci študijného odboru. Implementovať metódu  
e-learning do vzdelávania. Využiť možnosti on-line testovania. 
Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu fyzika 
proporcionálne zastúpenie a prepojenie empirického a teoretického poznávania. Výchovné a vzdelávacie 
stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. V tomto predmete budeme 
rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie komunikatívne a sociálno interakčné, interpersonálne 
a intrapersonálne, spôsobilosti tvorivo riešiť problémy, spôsobilosti využívať informačné technológie a 
spôsobilosti byť demokratickým občanom.  Preto je dôležitou súčasťou teoretického poznávania 
a zároveň prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania a systematizácie poznatkov okrem 
iného aj riešenie kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh z učiva jednotlivých tematických celkov,  úloh 
komplexného charakteru, ktoré umožňujú spájať a využívať poznatky z viacerých častí učiva v rámci 
medzipredmetových vzťahov. Predmet fyzika je veľmi úzko previazaný s predmetmi: matematika, 
ekológia, chémia, informatika, odborné predmety /materiály, výrobné zariadenia/ . 
Previazanosťou s uvedenými predmetmi by malo fyzikálne vzdelávanie poskytnúť žiakom možnosť 
získania informácií o tom, ako súvisí rozvoj prírodných vied s rozvojom techniky, technológií a so 
spôsobom života spoločnosti. Každý žiak by mal dostať také vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré 
z neho spravia prírodovedne gramotného jedinca. Získané vedomosti by mali pomôcť v študijnom odbore 
pri ovládaní príslušných pomôcok, náradia, výrobných zariadení, materiálov, pri výrobe jednoduchých 
výrobkov a konštrukciách, kontrole prevedených prác a výrobkov. Osvojením učiva v učebnom odbore 
majú žiaci nadobudnúť všeobecný rozhľad tak, aby obstáli v podmienkach veľkých, stredných i malých 
podnikov, prípadne boli pripravení pre pokračovanie vo vysokoškolskom štúdiu. 
Pri výučbe bude pozornosť venovaná samostatnej práci žiakov, aktivizujúcim formám, ako sú diskusia, 
brainstorming, vytváranie logických schém a pojmových máp, práca s informáciami .... 
K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu fyzika patria aj fyzikálne experimenty 
a laboratórne cvičenia, pre ktoré má škola vytvorené dobré materiálno-technické a priestorové vybavenie. 
Mnohé fyzikálne experimenty sú zaznamenané na videu alebo CD nosičoch, preto využitie počítačov 
a internetu tiež prestavuje možnosti simulácie experimentov.  
Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia 
bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne 
metódy a prostriedky hodnotenia.  
Výučba bude prebiehať v odbornej učebni fyziky, v multimediálnej učebni a v učebni pre informatiku, 
s využitím knižnice a knižného materiálu, odborných časopisov, počítačov, didaktickej techniky. 
 Žiaci absolvujú exkurziu do Vodnej elektrárne Sučany,/ resp. Krpeľany/, exkurziu do prevádzok 
s modernými technológiami so zameraním na odbor stolár, plánovaná je exkurzia do Hvezdárne 
v Martine. 

 
CIELE PREDMETU  
 
Základným cieľom predmetu je poskytnúť žiakom vedomosti a zručnosti potrebné na správne pochopenie 
a vysvetlenie prírodovedných javov v okolitom reálnom svete.  
Vyučovanie smeruje k tomu, aby žiaci  
 

 rozvíjali svoje schopnosti myslieť koncepčne, kreatívne, kriticky,  

 chápali, ako rôzne prírodovedné disciplíny vzájomne súvisia a ako súvisia s inými predmetmi,  

 komunikovali myšlienky, pozorovania, argumenty, praktické skúsenosti použitím grafov a tabuliek,  

 demonštrovali poznatky a pochopenie vybraných vedeckých faktov, definícií, zákonov, teórií, 
modelov a systému jednotiek SI,  

 vyslovili problém vo forme otázky, ktorá môže byť zodpovedaná experimentom,  

 formulovali hypotézy,  

 plánovali vhodný experiment,  

 vyhodnotili celkový experiment včítane použitých postupov,  

 organizovali, prezentovali a vyhodnocovali dáta rôznymi spôsobmi,  

 používali vhodné nástroje a techniku na zber dát,  

 vedeli robiť racionálne a nezávislé rozhodnutia.  

 
Všeobecným cieľom vzdelávania v oblasti fyziky je výchova premýšľavého človeka, ktorý bude vedieť 
používať fyziku v rôznych životných situáciách (v odbornej zložke vzdelávania, v ďalšom štúdiu, 
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v osobnom živote, budúcom zamestnaní, voľnom čase a pod.) Cieľom vyučovania fyziky je schopnosť 
získavať, triediť, analyzovať a vyhodnocovať informácie z rozličných vedeckých technologických 
informačných zdrojov, využívanie informácií na riešenie problémov. Žiaci by mali poznať fyzikálne pojmy, 
veličiny a ich jednotky, sústavu SI, rozumieť fyzikálnej terminológii a vedieť ju správne používať vo svojom 
okolí. V nadväznosti na nadobudnuté zručnosti z matematiky využívať matematický aparát vo fyzike, čítať 
a konštruovať grafy funkčných závislostí medzi fyzikálnymi veličinami, poznali základné charakteristiky 
fyzikálneho deja. Žiaci si musia osvojiť zásady bezpečnosti a hygieny práce vo fyzikálnom laboratóriu 
i v praxi, zásady starostlivosti o tvorbu a ochranu životného prostredia, kriticky posúdiť úžitok a problémy 
spojené s využitím vedeckých poznatkov a techniky pre rozvoj spoločnosti. 
Cieľom vyučovacieho predmetu fyzika je poskytnúť žiakom  súbor vedomostí, zručností a kompetencií 
o fyzikálnych látkach, javoch, zákonitostiach a vzťahoch medzi nimi, formovať logické myslenie a rozvíjať 
vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní, odbornom výcviku 
a občianskom živote. Žiaci získajú poznatky o vybraných fyzikálnych pojmoch, osvoja si fyzikálnu 
terminológiu, budú ovládať základné pravidlá bezpečnosti práce s elektrickým zariadením. Žiaci 
nadobudnú presvedčenie o užitočnosti teoretických poznatkov a praktických zručností, že fyzikálne 
poznanie má význam pre ich osobnostný rast nielen z hľadiska konkrétneho praktického obsahu, ale aj 
z odhaľovania všeobecných princípov života na zemi.   
Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy v matematike v zmysle požiadaviek trhu, redukcia 
obsahu, obsahová zmena vytvorenie štruktúry modulov s využitím výučných materiálov dostupných 
edukačných portálov. 

 

Výchovnovzdelávací proces vo fyzike smeruje k tomu, aby žiaci:   

 vedeli získavať, triediť, analyzovať a vyhodnocovať informácie z rozličných vedeckých 
a technologických informačných zdrojov 

 využívali informácie na riešenie problémov 

 rozvíjali svoje schopnosti myslieť koncepčne, kreatívne, kriticky a analyticky ako aj schopnosti robiť 
racionálne a nezávisle rozhodnutia 

 vedeli rozlíšiť vedecké, odborné argumenty od osobných názorov 

 vedeli vysvetliť prírodné javy v bezprostrednom okolí a vedeli navrhnúť metódy testovania 
hodnovernosti vysvetlení 

 vedeli analyzovať vzťahy medzi vedou, technikou a spoločnosťou 

 rozumeli fyzikálnej terminológií, vedeli ju aktívne používať vo svojom okolí 

 poznali fyzikálne pojmy, veličiny a ich jednotky, sústavu SI 

 nadobudli zručnosť používať matematický aparát vo fyzike 

 pristupovali k riešeniu problému pozitívne 

 vedeli samostatne, prípadne v tíme uskutočniť jednoduché fyzikálne merania a vedeli spracovať ich 
výsledky 

 vedeli aplikovať metódy, logické postupy a kreativitu v skúmaní javov a v bezprostrednom okolí 
a praxi, efektívne pri tom využívať výpočtovú techniku 

 poznali základné charakteristiky fyzikálneho deja 

 osvojili si zásady bezpečnosti a hygieny práce vo fyzikálnom laboratóriu i v praxi, zásady starostlivosti 
o tvorbu a ochranu životného prostredia 

 vedeli kriticky posúdiť úžitok a problémy spojené s využitím vedeckých poznatkov a techniky pre 
rozvoj spoločnosti 

 
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete fyzika využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových 
kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

 
a) Spôsobilosť konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 

Absolvent má:  
- logicky a reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia,  

- porovnať formálne a neformálne pravidlá, zákonitosti, predpisy, sociálne normy,  

- morálne zásady, vlastné a celospoločenské očakávania v systéme, v ktorom existuje,  

- identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti,  

- vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností,  

- vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia,  

- popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, záujmy, obmedzenia a potreby,  

- definovať svoje ciele a prognózy,  

- určiť zdroje osobného a spoločenského života a ich očakávaný vývoj,  
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- zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie.  

 

b) Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, 
komunikovať v štátnom, materinskom a cudzom jazyku  
 
Absolvent má:  
- správne sa vyjadrovať v štátnom a v materinskom jazyku v písomnej hovorenej forme,  
- spoľahlivo sa vyjadrovať v cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme,  

- riešiť matematické príklady a rôzne situácie,  

- identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné zdroje,  

- posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov,  

- kriticky hodnotiť získané informácie,  

- formulovať, pozorovať, triediť a merať hypotézy,  

- overovať a interpretovať získané údaje,  

- pracovať s elektronickou poštou,  

- pracovať s rôznymi pokročilejšími informačnými a komunikačnými technológiami.  

 

c) Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách  
 

Absolvent má:  
- prejaviť empatiu a sebareflexiu,  

- vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu,  

- pozitívne motivovať seba a druhých,  

- ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie),  

- stanoviť priority cieľov,  

- predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií a úloh pre ostatných 
členov tímu a posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú schopní určené 
kompetencie zvládnuť,  

- prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje,  

- konštruktívne diskutovať, aktívne predkladať progresívne návrhy a pozorne počúvať druhých,  

- budovať a organizovať vyrovnanú a udržateľnú spoluprácu,  

- uzatvárať jasné dohody,  

- rozhodnúť o výbere správneho názoru z rôznych možností,  

- analyzovať hranice problému,  

- identifikovať oblasť dohody a rozporu,  

- určovať najzávažnejšie rysy problému, rôzne možnosti riešenia, ich klady a zápory v danom 
kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach, kritériá pre voľbu konečného optimálneho riešenia,  

- spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi,  

- samostatne pracovať a riadiť práce v menšom kolektíve,  

- určovať vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a osobnostnom 
raste,  

- predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať 
návrhy druhých,  

- prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným 
konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým.  

 

Implementácia cieľa projektu ŚKOLA 21.storočia 

 premena tradičnej školy na modernú, je s podporou IKT v aktívnom procese VVP rozvoja IKT 
kľúčových kompetencií žiaka cez ŠVP v predmete  F. 

 flexibilný prístup žiaka pri hľadaní a tvorbe digitálneho výučbového materiálu  

 žiak si má osvojiť metódu e-learningu v zmysle celoživotného vzdelávania v digitálnej informačnej 
spoločnosti, 

 žiak má využívať možnosti e-learningového portálu na vzdelávanie : www.esf.edu.sk  

 aktívny prístup žiaka pri využívaní študijného materiálu  z Class – serveru pri riešení testov, štúdiu 
digitálneho výučbového materiálu  

 žiak má využívať tvorivo získanú VT,software rozvíjať zručnosti s IKT vo VVP: PC, interaktívnu 
tabuľu, dataprojektor ,didaktické pomôcky  

 
Učme pre prax 
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 Žiak má pozorovať javy v prírode priamo alebo cez digitálny výučbový materiál, vysvetľovať, 
formulovať zákony a zvládať ich matematickú interpretáciu 

 Žiak má pochopiť význam experimentu  vo fyzike pomocou didaktických pomôcok alebo digitálnych 
simulácií  

 Žiak má pochopiť význam laboratórnej práce  vo fyzike pomocou didaktických pomôcok alebo 
digitálnych simulácií , respektíve poznať možnosti digitálneho laboratória 

 Žiak sa má oboznamovať s praktickým využitím poznatkov z fyziky v praxi, dostupných technických 
zariadeniach a princípom ich činnosti 

 Žiak má poznať ciele projektu Zelená škola ktoré súvisia s fyzikou z pohľadu :environmentalistika, 
šetrenie s elektrickou energiou, alternatívne zdroje elektrickej energie, recyklácia odpadu... 

 

Absolvent má: 
VZDELÁVACÍ  ŠTANDARD  
 

Obsah predmetu sa skladá z dvoch častí:  

 základ určený pre časovú dotáciu 1 hodina týždenne pre celé štúdium,  

 rozširujúce voliteľné moduly pre vyššiu časovú dotáciu, z ktorých si škola vyberie podľa svojho 
zamerania a potrieb,  

 rozširujúce voliteľné moduly pre nadstavbové štúdium, z ktorých si škola vyberie podľa svojho 
zamerania a potrieb.  

 Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru 

 
 

základný tematický celok: MECHANIKA  

výkonový štandard  obsahový štandard  
  znázornia schému javu, v ktorom 

pôsobia rôzne sily,  

  pomenujú sily pôsobiace na teleso,  

  odhadnú veľkosť pôsobiacej sily,  

  zostroja výslednicu všetkých 
pôsobiacich síl,  

  vysvetlia užitočnosť naklonenej roviny v 
každodennej praxi,  

  vysvetlia rozdiel medzi statickým a 
dynamickým trením,  

  navrhnú situácie, v ktorých je trenie 
užitočné resp. prekáža,  

  vysvetlia súvislosti medzi pôsobiacimi 
silami a pohybovým stavom telies,  

  využijú veličinu hybnosť a zákon 
zachovania hybnosti.  

  sila ako vektorová veličina  

  rôzne druhy síl (tiažová, tlaková, 
vztlaková, elektrostatická, trecia, 
magnetická)  

  výslednica síl  

  meranie sily  

  hybnosť ako vektorová veličina  

  zákon zotrvačnosti  

  zákon sily  

  zákon akcie a reakcie  

  zákon zachovania hybnosti  

  naklonená rovina  

  trenie  

  pohybový stav telesa  
 

 
 

základný tematický celok: ENERGIA OKOLO NÁS  

výkonový štandard  obsahový štandard  
  vykonajú a interpretujú 

ľubovoľný experiment premeny 
rôznych foriem energie,  

  opíšu reálne deje s využitím 
fyzikálnej terminológie,  

  opíšu ľubovoľný športový výkon 
z energetického hľadiska,  

  kvalitatívne charakterizujú 
rôzne formy energie,  

  riešia kvalitatívne aj 
kvantitatívne úlohy súvisiace s 
mechanickou prácou, výkonom, 
energiou, teplom,  

  mechanická práca  

  energia a jej rôzne formy  

  výkon  

  energia potravín  

 premeny rôznych foriem energie  
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základný tematický celok: ELEKTROMAGNETICKÉ ŽIARENIA A FYZIKA 
MIKROSVETA  

výkonový štandard  obsahový štandard  
  kvalitatívne charakterizujú rôzne 

druhy elektromagnetického žiarenia,  

  vysvetlia využitie röntgenového 
žiarenia v zdravotníctve,  

  poznajú účinky rádioaktívneho 
žiarenia a spôsoby ochrany pred 
jeho účinkami,  

  opíšu zloženie atómu,  

  vysvetlia vznik iónov z neutrálnych 
atómov.  

 

  viditeľné žiarenie  

  ultrafialové žiarenie  

  infračervené žiarenie  

  röntgenové žiarenie  

  rádioaktívne žiarenie  

  atóm a jeho štruktúra  

  ióny a ich vznik  
 

 
 

rozširujúci voliteľný modul: MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA  

výkonový štandard  obsahový štandard  
  vysvetlia podstatu kinetickej teórie 

stavby látok,  

  charakterizujú rôzne teplotné 
stupnice,  

  vysvetlia pojem teplo a jeho súvislosť 
s prácou,  

  vysvetlia termodynamické zákony a 
ich dôsledky,  

  charakterizujú jednotlivé skupenstvá a 
porovnajú ich,  

  vysvetlia deformáciu telesa,  

  opíšu teplotnú rozťažnosť látok,  

  vysvetlia jav anomálie vody.  
 

  kinetická teória stavby látok  

  Celziova teplotná stupnica, 
termodynamická teplotná stupnica  

  modely látok rozličných skupenstiev  

  difúzia a Brownov pohyb  

  vnútorná energia telesa a spôsoby 
jej zmeny  

  teplo ako forma energie  

  hmotnostná tepelná kapacita látky  

  termodynamické zákony  

  Hookov zákon  

  teplotná dĺžková a objemová 
rozťažnosť látok  

  anomália vody  
 

 
rozširujúci voliteľný modul: VLASTNOSTI KVAPALÍN A PLYNOV  

výkonový štandard  obsahový štandard  
  opíšu štruktúru kvapalných a 

plynných látok,  

  vysvetlia základné fyzikálne veličiny 
opisujúce vlastnosti kvapalín a plynov,  

  vysvetlia základné zákony platné pre 
kvapaliny a plyny,  

  opíšu správanie telies v kvapaline,  

  charakterizujú javy na rozhraní 
kvapaliny a pevného telesa.  

 

  tekutiny a ich vlastnosti  

  tlak, tlaková sila, hydrostatický tlak  

  Archimedov zákon, Pascalov zákon  

  plávanie telies, ponáranie telies, 
vznášanie sa telies v kvapaline  

  povrchová vrstva kvapaliny  

  kapilárna elevácia a kapilárna 
depresia  

 

 
 

rozširujúci voliteľný modul: PERIODICKÉ DEJE  

výkonový štandard  obsahový štandard  

  navrhnú možnosti šetrenia 
energie v domácnosti a vysvetlia 
ekonomickú návratnosť do 
energeticky nenáročných 
technológií.  
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  vysvetlia súvislosť periódy a 
frekvencie pohybu,  

  čítajú informácie z grafov 
periodických dejov,  

  vysvetlia fyzikálne veličiny opisujúce 
periodické deje,  

  experimentom zistia, od čoho závisí 
frekvencia kmitania oscilátora,  

  charakterizujú kmitanie a uvedú 
konkrétne príklady,  

  charakterizujú vlnenie a uvedú 
konkrétne príklady,  

  opíšu zvuk a vysvetlia jeho základné 
vlastnosti.  

 

  perióda, frekvencia  

  oscilátor, druhy oscilátorov  

  výchylka, amplitúda, uhlová rýchlosť, 
vlnová dĺžka, fáza kmitania  

  kmitanie  

  vlnenie  

  rovnica kmitania  

  premeny rôznych foriem energie v 
oscilátore  

  zvuk a jeho vlastnosti  
 

 
rozširujúci voliteľný modul: OPTIKA  

výkonový štandard  obsahový štandard  
  pochopia podstatu svetla,  

  vysvetlia základné vlastnosti svetla,  

  charakterizujú základné svetelné javy,  

  rozlíšia jednotlivé druhy 
elektromagnetického žiarenia,  

  zobrazia predmet zrkadlami a 
šošovkami,  

  opíšu vlastnosti vzniknutých obrazov,  

  navrhnú využitie zrkadiel a šošoviek v 
praxi,  

  vysvetlia činnosť oka ako optickej 
sústavy.  

 

  svetlo  

  základné vlastnosti svetla  

  index lomu  

  rýchlosť svetla  

  rozklad svetla  

  odraz a lom svetla  

  elektromagnetické spektrum  

  zrkadlá a ich základné body  

  šošovky a ich základné body  

  oko, lupa, ďalekohľad, fotoaparát  
 

 
 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 
 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Mechanika  
 
 
 
 
 
1.ročník 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
e-learning 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a pozorovanie 
Práca s interakt. tabuľou 
Práca s PC,IKT 

Energia okolo nás 

 
 
 
 
 
1.ročník 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
e-learning 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou,práca na PC 
Demonštrácia a pozorovanie 
Laboratórna práca 
Práca s interakt. tabuľou 
Práca s PC,IKT 

 
Elektromagnetické žiarenia 
a fyzika mikrosveta 

 
 
 
1.ročník 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
e-learning 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a pozorovanie 
Práca s interakt. tabuľou 
Práca s PC,IKT 

Elektrina 
 

Informačnoreceptívna – výklad 
Reproduktívna – rozhovor 

Frontálna výučba 
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2.ročník 

Heuristická – rozhovor,riešenie úloh 
 
e-learning 

Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a pozorovanie 
Práca s interakt. tabuľou 
Práca s PC,IKT 

Magnetizmus 
 
 
2.ročník 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
e-learning 

Demonštrácia a pozorovanie 
Exkurzia – hvezdáreň Martin 
Práca s odbor. literatúrou 
Práca s interakt. tabuľou 
Práca s interakt.tabuľou 

 
Molekulová fyzika a 
termodynamika 
 
 
1.ročník 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
e-learning 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a pozorovanie 
Práca s interakt. tabuľou 
Práca s PC,IKT 

Vlastnosti kvapalín a plynov 
 

 
 
1.ročník 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
e-learning 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a pozorovanie 
Práca s interakt. tabuľou 
Práca s PC,IKT 

Periodické deje 
 
 
 
2.ročník 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
e-learning 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a pozorovanie 
Práca s interakt. tabuľou 
Práca s PC,IKT 

Optika 
 
 
 
1.ročník 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
e-learning 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a pozorovanie 
Práca s interakt. tabuľou 
Práca s PC,IKT 

 

Učebné zdroje 

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

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie 
zdroje 

(internet, 
knižnica, ... 

Fyzikálne veličiny a ich 
jednotky 
Mechanika 
 

I.Cabák, M.Bednaŕík a kol. 
FyzikaII pre študijnéodbory 
SŠ pre pracujúcich ,SPN 
Bratislava 1982 
M.Bednařik a kol. Fyzika 1 pre 
študijné odbory , SPN 
Bratislava  1989 
J.Mikulčák a kol. 
Matematické, fyzikálne 
a chemické tabuľky pre 
stredné školy, SPN Bratislava 
1994 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart  
Videotechnika 

Fyzikálne tabuľky 
Súprava pre mechaniku 
a dynamiku 
Meradlá, silomery 

Internet  
CD 
DVD 
Edukačný  
dig. materiál 

Molekulová fyzika a 
termika 

I.Cabák, M.Bednaŕík a kol. 
FyzikaII pre študijnéodbory 
SŠ pre pracujúcich ,SPN 
Bratislava 1982 
 
M.Bednařik a kol. Fyzika 2 pre 
študijné odbory , SPN 
Bratislava  1995 
J.Mikulčák a kol. 
Matematické, fyzikálne 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Filpchart  
Videotechnika  

Fyzikálne  tabuľky 
Teplomery, vlhkomery 
Model tepelných 
motorov 

CD  
DVD 
Internet 
 
Edukačný  
dig. materiál 
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a chemické tabuľky pre 
stredné školy, SPN Bratislava 
1994 
 

Mechanické kmitanie a 
vlnenie 

I.Cabák, M.Bednaŕík a kol. 
FyzikaII pre študijnéodbory 
SŠ pre pracujúcich ,SPN 
Bratislava 1982 
 
M.Bednařik a kol. Fyzika 2 pre 
študijné odbory , SPN 
Bratislava  1995 
J.Mikulčák a kol. 
Matematické, fyzikálne 
a chemické tabuľky pre 
stredné školy, SPN Bratislava 
1994 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
Filpchart  

Fyzikálne  tabuľky 
Kyvadlo 
Súprava pre kmitavý 
pohyb 

CD  
DVD 
Internet 
Edukačný  
dig. materiál 

Vesmír I.Cabák, M.Bednaŕík a kol. 
FyzikaII pre študijnéodbory 
SŠ pre pracujúcich ,SPN 
Bratislava 1982 
 
M.Bednařik a kol. Fyzika 1 pre 
študijné odbory , SPN 
Bratislava  1989 
J.Mikulčák a kol. 
Matematické, fyzikálne 
a chemické tabuľky pre 
stredné školy, SPN Bratislava 
1994 

Videotechnika 
PC 
Tabuľa 
Interakt.tab.-
eBeam 

Odborná literatúra CD,DVD- 
Planéta Zem 
Internet 
Hvezdáreň  
Edukačný  
dig. materiál 

Elektrina a magnetizmus I.Cabák, M.Bednaŕík a kol. 
FyzikaII pre študijnéodbory 
SŠ pre pracujúcich ,SPN 
Bratislava 1982 
 
M. Řešátko a kol. Fyzika A  2. 
časť 
Pre učebné odbory SOU, SPN 
Bratislava 1985 
J.Mikulčák a kol. 
Matematické, fyzikálne 
a chemické tabuľky pre 
stredné školy, SPN Bratislava 
1994 

PC 
tabuľa 
Interakt.tab.-
eBeam 

Súprava pre pre 
elektrinu a 
magnetizmus 

CD  
DVD 
Internet 
Prevádzka 
s drev.strojmi 
Edukačný  
dig. materiál 

Optika I.Cabák, M.Bednaŕík a kol. 
FyzikaII pre študijnéodbory 
SŠ pre pracujúcich ,SPN 
Bratislava 1982 
 
M. Řešátko a kol. Fyzika A  2. 
časť 
Pre učebné odbory SOU, SPN 
Bratislava 1985 
J.Mikulčák a kol. 
Matematické, fyzikálne 
a chemické tabuľky pre 
stredné školy, SPN Bratislava 
1994 

PC 
tabuľa 
Interakt.tab.-
eBeam 

Súprava pre optiku CD  
DVD 
Internet 
Edukačný  
dig. materiál 

Atómová fyzika I.Cabák, M.Bednaŕík a kol. 
FyzikaII pre študijnéodbory 
SŠ pre pracujúcich ,SPN 
Bratislava 1982 
 
M. Řešátko a kol. Fyzika A  2. 
časť 
Pre učebné odbory SOU, SPN 
Bratislava 1985 
J.Mikulčák a kol. 
Matematické, fyzikálne 
a chemické tabuľky pre 
stredné školy, SPN Bratislava 
1994 

PC 
tabuľa 
Interakt.tab.-
eBeam 

Fyzikálne  tabuľky 
 

CD  
DVD 
Internet 
Edukačný  
dig. materiál 
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ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Fyzika  

8.7.1 ROČNÍK: PRVÝ  

 

2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Mechanika  
 

18 
2 

  
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Sila ako vektorová veličina  

 

1 
 Odborné 

predmety 
 Všeobecné 

premety 
 Odborný výcvik 

 Pochopiť vektorový charakter 
sily a skladanie síl. 

 Pochopil vektorový charakter 
sily a skladanie síl. 

Frontálne skúšanie 
ústne 

Ústne 
odpovede 

 Rôzne druhy síl tiažová 
(tiažová, tlaková, vztlaková, 
elektrostatická, trecia, 
magnetická)  
 

1 
 Odborné 

predmety 
 Všeobecné 

premety 
 Odborný výcvik 

 

 Znázorniť schému javu, v 
ktorom pôsobia rôzne sily,  

  pomenovať sily pôsobiace na 
teleso,  

  odhadnúť veľkosť pôsobiacej 
sily,  

  zostrojiť výslednicu všetkých 
pôsobiacich síl,  

 Znázornil schému javu, v 
ktorom pôsobia rôzne sily,  

  pomenoval sily pôsobiace na 
teleso,  

  odhadol  veľkosť pôsobiacej 
sily,  

  zostrojil výslednicu  všetkých 
pôsobiacich síl, 

Praktické skúšanie 

 

 

Demonštrácia, 
meranie 

Skupinová 
písomná práca 

 Rôzne druhy síl  tlaková  

 NŠFG : T1 
1 

 Odborné 
predmety 

 Všeobecné 
premety 

 Odborný výcvik 

 

 Znázorniť schému javu, v 
ktorom pôsobia rôzne sily,  

  Pomenovať sily pôsobiace na 
teleso,  

  odhadnúť veľkosť pôsobiacej 
sily,  

  zostrojí výslednicu všetkých 
pôsobiacich síl,  

 Získať spôsobilosť v NŠFG 
 

 Znázornil schému javu, v ktorom 
pôsobia rôzne sily,  

  pomenoval sily pôsobiace na 
teleso,  

  odhadol  veľkosť pôsobiacej 
sily,  

  zostrojil výslednicu  všetkých 
pôsobiacich síl, 

 Získal spôsobilosť v NŠFG 

 

Písomné skúšanie 

 

Písomné práce 

 

 

 Rôzne druhy síl vztlaková  
1 

 Odborné 
predmety 

 Všeobecné 
premety 

 Odborný výcvik 

 

 Znázorniť schému javu, v 
ktorom pôsobia rôzne sily,  

  Pomenovať sily pôsobiace na 
teleso,  

  odhadnúť veľkosť pôsobiacej 
sily,  

  zostrojí výslednicu všetkých 
pôsobiacich síl,  

 Znázornil schému javu, v ktorom 
pôsobia rôzne sily,  

  pomenoval sily pôsobiace na 
teleso,  

  odhadol  veľkosť pôsobiacej 
sily,  

  zostrojil výslednicu  všetkých 
pôsobiacich síl, 

Frontálne ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 
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 Rôzne druhy síl 
elektrostatická  1 

 Odborné 
predmety 

 Všeobecné 
premety 

 Odborný výcvik 

 

 Znázorniť schému javu, v 
ktorom pôsobia rôzne sily,  

  Pomenovať sily pôsobiace na 
teleso,  

  odhadnúť veľkosť pôsobiacej 
sily,  

  zostrojí výslednicu všetkých 
pôsobiacich síl,  

 Znázornil schému javu, v ktorom 
pôsobia rôzne sily,  

  pomenoval sily pôsobiace na 
teleso,  

  odhadol  veľkosť pôsobiacej 
sily,  

  zostrojil výslednicu  všetkých 
pôsobiacich síl, 

Frontálne skúšanie 
ústne 

 

 

Ústne 
odpovede 

 

 

 Rôzne druhy síl trecia  
1 

 Odborné 
predmety 

 Všeobecné 
premety 

 Odborný výcvik 

 

 Znázorniť schému javu, v 
ktorom pôsobia rôzne sily,  

  Pomenovať sily pôsobiace na 
teleso,  

  odhadnúť veľkosť pôsobiacej 
sily,  

  zostrojí výslednicu všetkých 
pôsobiacich síl,  

 Znázornil schému javu, v ktorom 
pôsobia rôzne sily,  

  pomenoval sily pôsobiace na 
teleso,  

  odhadol  veľkosť pôsobiacej 
sily,  

  zostrojil výslednicu  všetkých 
pôsobiacich síl, 

Frontálne ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

 Rôzne druhy síl magnetická  

 

1 
 Odborné 

predmety 
 Všeobecné 

premety 
 Odborný výcvik 

 

 Znázorniť schému javu, v 
ktorom pôsobia rôzne sily,  

  Pomenovať sily pôsobiace na 
teleso,  

  odhadnúť veľkosť pôsobiacej 
sily,  

  zostrojí výslednicu všetkých 
pôsobiacich síl,  

 Znázornil schému javu, v ktorom 
pôsobia rôzne sily,  

  pomenoval sily pôsobiace na 
teleso,  

  odhadol  veľkosť pôsobiacej 
sily,  

  zostrojil výslednicu  všetkých 
pôsobiacich síl, 

Frontálne skúšanie 
ústne 

 

 

Ústne 
odpovede 

 

 

  Výslednica síl  
 1 

 Odborné 
predmety 

 Všeobecné 
premety 

 Odborný výcvik 

 Vysvetliť čo je skladanie síl ,tj 
nahradenie sústavy síl jednou 
silou – výslednicou. 

 Vysvetlil čo je skladanie síl ,tj 
nahradenie sústavy síl jednou 
silou – výslednicou. 

Frontálne skúšanie 
ústne 

 

Ústne 
odpovede 

 

 Meranie sily 
1 

 Odborné 
predmety 

 Všeobecné 
premety 

 Odborný výcvik 

 pochopiť základné parametre, 
ktorými je sila určená 
(pôsobisko, veľkosť, smer)- je 
vektor 

 pochopil základné parametre, 
ktorými je sila určená 
(pôsobisko, veľkosť, smer)- je 
vektor 

Frontálne skúšanie 
ústne 

 

Ústne 
odpovede 

 

 Hybnosť ako vektorová 
veličina  

 

1 
 Odborné 

predmety 
 Všeobecné 

premety 
 Odborný výcvik 

 Vysvetliť, že hybnosť  je 
fyzikálna veličina, ktorá 
charakterizuje pohybový účinok 
hmotnosti (závisí na hmotnosti aj 
rýchlosti telesa). 

 Vysvetlil, že hybnosť  je fyzikálna 
veličina, ktorá charakterizuje 
pohybový účinok hmotnosti 
(závisí na hmotnosti aj rýchlosti 
telesa). 

Frontálne ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

 Zákon zotrvačnosti 
1 

 Odborné 
predmety 

 Všeobecné 
premety 

 Odborný výcvik 

 Pochopiť 1.Newtonov pohybový 
zákon 

 Pochopil 1.Newtonov pohybový 
zákon 

Frontálne skúšanie 
ústne 

 

Ústne 
odpovede 

 

 Zákon sily 

  NŠFG : T2 
1 

 Odborné 
predmety 

 Všeobecné 
premety 

 Odborný výcvik 

 Pochopiť 2.Newtonov pohybový 
zákon 

 

 Získať spôsobilosť v NŠFG 

 Pochopil 2.Newtonov pohybový 
zákon 

 

 Získal spôsobilosť v NŠFG 

Praktické skúšanie demonštrácia 
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 Zákon akcie a reakcie  
 1 

 Odborné 
predmety 

 Všeobecné 
premety 

 Odborný výcvik 

 Pochopiť 3.Newtonov pohybový 
zákon 

 Pochopil  3.Newtonov pohybový 
zákon 

Praktické skúšanie 

 

demonštrácia 

 Zákon zachovania hybnosti 
1 

 Odborné 
predmety 

 Všeobecné 
premety 

 Odborný výcvik 

 Pochopiť a vedieť aplikovať 
a použiť zákon zachovania 
hybnosti v praxi 

 využije veličinu hybnosť a zákon 
zachovania hybnosti. 

 Správne pochopil a vedel uviesť 
použitie zákona zachovania 
hybnosti v praxi 

 využil veličinu hybnosť a zákon 
zachovania hybnosti. 

Frontálne skúšanie 
ústne 

 

Ústne 
odpovede 

 

 Naklonená rovina  
 1 

 Odborné 
predmety 

 Všeobecné 
premety 

 Odborný výcvik 

 vysvetliť užitočnosť naklonenej 
roviny v každodennej praxi 

 vysvetlil užitočnosť naklonenej 
roviny v každodennej praxi Praktické skúšanie 

 

demonštrácia 

 Ttrenie 
1 

 Odborné 
predmety 

 Všeobecné 
premety 

 Odborný výcvik 

 vysvetliť rozdiel medzi statickým 
a dynamickým trením  

 navrhne situácie, v ktorých je 
trenie užitočné resp. prekáža 

 

 vysvetlil rozdiel medzi statickým 
a dynamickým trením 

 navrhol situácie, v ktorých je 
trenie užitočné resp. prekáža 

 

Praktické skúšanie 

 

Prezentácia,  

 Laboratórna práca: trenie 
Meranie trecej sily a výpočet 
súčiniteľa šmykového trenia) 
 

2 
 Odborné 

predmety 

 

 Skúmať experiment  Skúmal experiment 
Praktické cvičenie 
(oboznámiť sa 
s možnosťami 
digitálneho 
laboratória) 

protokol 

 

 Pohybový stav telesa 
2 

 Odborné 
predmety 

 Všeobecné 
premety 

 Odborný výcvik 

 vysvetlí súvislosti medzi 
pôsobiacimi silami a pohybovým 
stavom telies 

 vysvetlil súvislosti medzi 
pôsobiacimi silami a 
pohybovým stavom telies 

Praktické skúšanie 

 

demonštrácia 

Energia okolo nás  
 

 
8 

  
Žiak má: 

 
Žiak:   

 
 Mechanická práca  
 

1 
 Odborné 

predmety 
 Všeobecné 

premety 
 Odborný výcvik 

 Vysvetliť súvislosti medzi 
zmenami energie a vykonanou 
prácou. Ilustrovať na príkladoch 
zákon zachovania energie a jej 
premeny 

 Vysvetlil súvislosti medzi 
zmenami energie a vykonanou 
prácou. Ilustrovať na príkladoch 
zákon zachovania energie a jej 
premeny 

Praktické skúšanie 

 

demonštrácia 

 Energia a jej rôzne formy 

 NŠFG : T3 
2 

 Odborné 
predmety 

 Všeobecné 
premety 

 Odborný výcvik 

 

 riešia kvalitatívne aj kvantitatívne 
úlohy súvisiace s mechanickou 
prácou, výkonom, energiou, 
teplom 

 kvalitatívne charakterizuje rôzne 
formy energie 

 Získať spôsobilosť v NŠFG 

 riešia kvalitatívne aj 
kvantitatívne úlohy súvisiace s 
mechanickou prácou, výkonom, 
energiou, teplom 

 kvalitatívne charakterizoval 
rôzne formy energie 

Frontálne ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 
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 Získal spôsobilosť v NŠFG 

  Výkon  
 1 

 Odborné 
predmety 

 Všeobecné 
premety 

 Odborný výcvik 

 opíšu reálne deje s využitím 
fyzikálnej terminológie 

 opíšu reálne deje s využitím 
fyzikálnej terminológie 

Frontálne skúšanie 
ústne 

 

Ústne 
odpovede 

 

 Energia potravín 
2 

 Odborné 
predmety 

 Všeobecné 
premety 

 Odborný výcvik 

 opíše ľubovoľný športový výkon 
z energetického hľadiska, 

 opísal ľubovoľný športový 
výkon z energetického 
hľadiska, 

 

Písomné a ústne 
skúšanie 

 

Písomné práce 

Ústne 
odpovede 

 Premeny rôznych foriem 
energie  

 

2 
 Odborné 

predmety 
 Všeobecné 

premety 
 Odborný výcvik 

 

 vykoná a interpretuje ľubovoľný 
experiment premeny rôznych 
foriem energie,  

 navrhne  možnosti šetrenia 
energie v domácnosti a vysvetlia 
ekonomickú návratnosť do 
energeticky nenáročných 
technológií. 

 vykonal a interpretoval 
ľubovoľný experiment premeny 
rôznych foriem energie,  

 Navrhol  možnosti šetrenia 
energie v domácnosti a vysvetlia 
ekonomickú návratnosť do 
energeticky nenáročných 
technológií. 

Písomné skúšanie 

 

Referát 

 

Elektromagnetické 
žiarenia a fyzika 
mikrosveta 
 

8  
 

 
Žiak má: 

 
Žiak:   

 Viditeľné žiarenie  
 1 

 Odborné 
predmety 

 Všeobecné 
premety 

 Odborný výcvik 

 

 Kvalitatívne charakterizovať 
rôzne druhy 
elektromagnetického žiarenia 

 Poznať ,že ľudské oko je 
schopné ako svetlo registrovať 
elektromagnetické žiarenie s 
vlnovou dĺžkou od asi 400 nm do 
asi 750 nm 

 Kvalitatívne charakterizoval 
rôzne druhy 
elektromagnetického žiarenia 

 Poznal ,že ľudské oko je 
schopné ako svetlo registrovať 
elektromagnetické žiarenie s 
vlnovou dĺžkou od asi 400 nm 
do asi 750 nm 

 

Písomné a ústne 
skúšanie 

 

Písomné práce 

Ústne 
odpovede 

 Ultrafialové žiarenie  
 1 

 Odborné 
predmety 

 Všeobecné 
premety 

 Odborný výcvik 

 Poznať, že ultrafialové žiarenie 
(UV) je elektromagnetické 
žiarenie s vlnovou dĺžkou od 180 
nm do 400 nm vyvoláva zmeny 
predovšetkým v povrchových 
vrstvách kože.  

 Poznal, že ultrafialové žiarenie 
(UV) je elektromagnetické 
žiarenie s vlnovou dĺžkou od 180 
nm do 400 nm vyvoláva zmeny 
predovšetkým v povrchových 
vrstvách kože.  

Ústne  skúšanie 

 

Ústne 
odpovede  

 

 Infračervené žiarenie  

 NŠFG : T4 
1 

 Odborné 
predmety 

 Všeobecné 
premety 

 Odborný výcvik 

 

 Poznať, infračervené tepelné 
žiarenie sa už storočia využíva 
na medicínska a terapeutické 
účely a je označené za 
absolútne bezpečné. V 
každodennom živote je slnko 
zdrojom vyžarovanej energie. 

 Poznal, infračervené tepelné 
žiarenie sa už storočia využíva 
na medicínska a terapeutické 
účely a je označené za 
absolútne bezpečné. V 
každodennom živote je slnko 
zdrojom vyžarovanej energie. 

Ústne  skúšanie 

 

Ústne 
odpovede  
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 Získať spôsobilosť v NŠFG 
 

 Získal spôsobilosť v NŠFG 
 

 Röntgenové žiarenie 
1 

 Odborné 
predmety 

 Všeobecné 
premety 

 Odborný výcvik 

 Vysvetliť  využitie röntgenového 
žiarenia v zdravotníctve 

 Vysvetlil využitie röntgenového 
žiarenia v zdravotníctve 

Praktické skúšanie Prezentácia 

Exkurzia - 
protokol 

 Rádioaktívne žiarenie 
2 

 Odborné 
predmety 

 Všeobecné 
premety 

 Odborný výcvik 

 Poznať účinky rádioaktívneho 
žiarenia a spôsoby ochrany pred 
jeho účinkami 

 Poznal účinky rádioaktívneho 
žiarenia a spôsoby ochrany pred 
jeho účinkami 

Písomné skúšanie 

 

Referát 

 

 Atóm a jeho štruktúra 
1 

 Odborné 
predmety 

 Všeobecné 
premety 

 Odborný výcvik 

 Opísať  zloženie atómu  Opísal zloženie atómu Ústne  skúšanie 

 

Ústne 
odpovede  

 

 Ióny a ich vznik 
1 

 Odborné 
predmety 

 Všeobecné 
premety 

 Odborný výcvik 

 Vysvetliť vznik iónov z 
neutrálnych atómov. 

 Vysvetlil  vznik iónov z 
neutrálnych atómov 

Ústne  skúšanie 

 

Ústne 
odpovede  

 

Molekulová fyzika a 
termodynamika 
 

11  
 
Žiak má: 

 
Žiak:   

 Kinetická teória stavby látok  
 1 

 Odborné 
predmety 

 Všeobecné 
premety 

 Odborný výcvik 

 Vysvetliť podstatu kinetickej 
teórie stavby látok 

 Vysvetlil podstatu kinetickej 
teórie stavby látok 

Ústne  skúšanie 

 

Ústne 
odpovede  

 

 Celziova teplotná stupnica, 
termodynamická teplotná 
stupnica  

1 
 Odborné 

predmety 
 Všeobecné 

premety 
 Odborný výcvik 

 Charakterizovať rôzne teplotné 
stupnice 

 Charakterizoval rôzne teplotné 
stupnice 

Praktické skúšanie 

 

Demonštrácia 

 Modely látok rozličných 
skupenstiev  

 

1 
 Odborné 

predmety 
 Všeobecné 

premety 
 Odborný výcvik 

 Charakterizovať  jednotlivé 
skupenstvá a porovnať  ich 

 Charakterizoval jednotlivé 
skupenstvá a porovnal ich 

Ústne  skúšanie 

 

Ústne 
odpovede  

 

 Difúzia a Brownov pohyb  
 1 

 Odborné 
predmety 

 Všeobecné 
premety 

 Odborný výcvik 

 Vysvetliť , že difúzia je jav kedy 
častice jednej látky samovoľne 
prenikajú medzi častice druhej 
látky. 

 Vysvetlil , že difúzia je jav kedy 
častice jednej látky samovoľne 
prenikajú medzi častice druhej 
látky. 

Praktické skúšanie 

 

Demonštrácia 

 Vnútorná energia telesa a 
spôsoby jej zmeny 1 

 Odborné 
predmety 

 Všeobecné 
premety 

 Vedieť ,že  vnútorná energia 
telesa je súčasťou celkovej 
kinetickej energie neusporiadane 

 Vedel  , že  vnútorná energia 
telesa je súčasťou celkovej 
kinetickej energie neusporiadane 

Frontálne ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 
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 Odborný výcvik sa pohybujúcich častíc telesa a 
celkovej potenciálnej energie 
vzájomnej polohy týchto častíc. 

sa pohybujúcich častíc telesa a 
celkovej potenciálnej energie 
vzájomnej polohy týchto častíc. 

 Teplo ako forma energie 
1 

 Odborné 
predmety 

 Všeobecné 
premety 

 Odborný výcvik 

 

 Vysvetliť pojem teplo a jeho 
súvislosť s prácou 

 

 Vysvetlil pojem teplo a jeho 
súvislosť s prácou Ústne  skúšanie 

 

Ústne 
odpovede  

 

 Hmotnostná tepelná 
kapacita látky 1 

 Odborné 
predmety 

 Všeobecné 
premety 

 Odborný výcvik 

 Vysvetliť, že hmotnostnú tepelnú 
kapacitu c látky definujeme ako 
veličinu, ktorej číselná hodnota 
udáva v jouloch teplo potrebné 
na zohriatie 1 kg látky o 1 kelvin 

 Vysvetlil, že hmotnostnú tepelnú 
kapacitu c látky definujeme ako 
veličinu, ktorej číselná hodnota 
udáva v jouloch teplo potrebné 
na zohriatie 1 kg látky o 1 kelvin 

Ústne  skúšanie 

 

Ústne 
odpovede  

 

 Termodynamické zákony 
1 

 Odborné 
predmety 

 Všeobecné 
premety 

 Odborný výcvik 

 Vysvetliť termodynamické 
zákony a ich dôsledky 

 Vysvetlil termodynamické zákony 
a ich dôsledky Ústne  skúšanie 

 

Ústne 
odpovede  

 

 Hookov  zákon  
 1 

 Odborné 
predmety 

 Všeobecné 
premety 

 Odborný výcvik 

 Opísať teplotnú rozťažnosť látok  Opísať teplotnú rozťažnosť látok  
 Frontálne ústne 

skúšanie 
Ústne 
odpovede 

 Teplotná dĺžková a 
objemová rozťažnosť látok 1 

 Odborné 
predmety 

 Všeobecné 
premety 

 Odborný výcvik 

 Vysvetliť deformáciu telesa  Vysvetlil deformáciu telesa 
 

 

Praktické skúšanie 

 

Demonštrácia 

 Anomália vody  
 1 

 Odborné 
predmety 

 Všeobecné 
premety 

 Odborný výcvik 

 Vysvetliť jav anomálie vody  
 

 Vysvetlil jav anomálie vody.  
 Ústne  skúšanie 

 

Ústne 
odpovede  

 

Vlastnosti kvapalín a 
plynov 

6  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Tekutiny a ich vlastnosti  
 1 

 Odborné 
predmety 

 Všeobecné 
premety 

 Odborný výcvik 

 Opísať štruktúru kvapalných a 
plynných látok, vysvetliť 
základné fyzikálne veličiny 
opisujúce vlastnosti kvapalín a 
plynov,  

 Opísal štruktúru kvapalných a 
plynných látok, vysvetlil základné 
fyzikálne veličiny opisujúce 
vlastnosti kvapalín a plynov,  

Frontálne ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

 Tlak, tlaková sila, 
hydrostatický tlak 1 

 Odborné 
predmety 

 Všeobecné 
premety 

 Odborný výcvik 

  Vedieť, že hydrostatický tlak v 
plynoch a kvapalinách je tlak 
spôsobený ich hmotnosťou. 

 Vedel, že hydrostatický tlak v 
plynoch a kvapalinách je tlak 
spôsobený ich hmotnosťou. 

Praktické skúšanie 

 

demonštrácia 
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 Archimedov zákon, 
Pascalov zákon  

 

1 
 Odborné 

predmety 
 Všeobecné 

premety 
 Odborný výcvik 

 Vysvetliť základné zákony platné 
pre kvapaliny a plyny 

 Vysvetli základné zákony platné 
pre kvapaliny a plyny Ústne  skúšanie 

 

Ústne 
odpovede  

 

 Plávanie telies, ponáranie 
telies, vznášanie sa telies v 
kvapaline  

 NŠFG : T5 

 

1 
 Odborné 

predmety 
 Všeobecné 

premety 
 Odborný výcvik 

 Opísať správanie telies v 
kvapaline 

 

 Získať spôsobilosť v NŠFG 
 

 Opísal správanie telies v 
kvapaline 

 

 Získal spôsobilosť v NŠFG 
 

Frontálne ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

 Povrchová vrstva kvapaliny 
1 

 Odborné 
predmety 

 Všeobecné 
premety 

 Odborný výcvik 

 Zistiť ,že voľný povrch kvapaliny 
sa správa podobne ako tenká 
pružná blana 

 Zistil , že voľný povrch kvapaliny 
sa správa podobne ako tenká 
pružná blana 

Praktické skúšanie 

 

demonštrácia 

 Kapilárna elevácia a 
kapilárna depresia  

 

1 
 Odborné 

predmety 
 Všeobecné 

premety 
 Odborný výcvik 

 Pochopiť kapilaritu - javy spojené 
s povrch. napätím a 

zmáčavosťou. 
 Charakterizovať javy na rozhraní 

kvapaliny a pevného telesa.  

 Pochopil kapilaritu - javy spojené 
s povrch. napätím a 
zmáčavosťou 

 Charakterizoval javy na rozhraní 
kvapaliny a pevného telesa 

Ústne  skúšanie 

 

Ústne 
odpovede  

 

Optika 
 

9  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Svetlo ,  základné vlastnosti 
svetla  

 

1 
 Odborné 

predmety 
 Všeobecné 

premety 
 Odborný výcvik 

 Pochopiť podstatu svetla,  
      vysvetliť základné vlastnosti 

svetla  

 Rozlíšiť jednotlivé druhy 
elektromagnetického  žiarenia 

 Pochopiť podstatu svetla,  
       vysvetlil základné vlastnosti 

svetla  

 Rozlíšil jednotlivé druhy 
elektromagnetického  žiarenia 

Frontálne ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

 Index lomu 
1 

 Odborné 
predmety 

 Všeobecné 
premety 

 Odborný výcvik 

 Vedieť , že podiel rýchlosti svetla 
vo vákuu c a rýchlosti v danom 
prostredí v nazývame index lomu 

 Vedel , že podiel rýchlosti svetla 
vo vákuu c a rýchlosti v danom 
prostredí v nazývame index 
lomu 

Praktické skúšanie 

 

demonštrácia 

 Rýchlosť svetla  

 NŠFG : T6 
1 

 Odborné 
predmety 

 Všeobecné 
premety 

 Odborný výcvik 

 Zaujímať sa o novinky: Rýchlosť 
svetla nemusí byť nemenná. Dve 
nové štúdie spochybňujú 
zaužívanú teóriu o vákuu 

 Získať spôsobilosť v NŠFG 

 Zaujímal sa o novinky: Rýchlosť 
svetla nemusí byť nemenná. Dve 
nové štúdie spochybňujú 
zaužívanú teóriu o vákuu 

 Získal spôsobilosť v NŠFG 

Ústne  skúšanie 

 

Ústne 
odpovede  

 

 Rozklad svetla  
 1 

 Odborné 
predmety 

 Všeobecné 
premety 

 Odborný výcvik 

 Vedieť modelovať rozklad 
svetla 

 

 Vedel modelovať rozklad 
svetla 

 

Praktické skúšanie 

 

demonštrácia 

 Odraz a lom svetla 
1 

 Odborné 
predmety 

 Všeobecné 
premety 

 Odborný výcvik 

 Vedieť vysvetliť odraz a lom 
svetla 

 

 Vedel vysvetliť odraz a lom 
svetla 

 

Frontálne ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 
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 Elektromagnetické spektrum  
 1 

 Odborné 
predmety 

 Všeobecné 
premety 

 Odborný výcvik 

 Rozlíšiť jednotlivé druhy 
elektromagnetického žiarenia, 

 

 Rozlíšil  jednotlivé druhy 
elektromagnetického žiarenia, 

 

Ústne  skúšanie 

 

Ústne 
odpovede  

 

 Zrkadlá a ich základné body  
 1 

 Odborné 
predmety 

 Všeobecné 
premety 

 Odborný výcvik 

 Opísať vlastnosti vzniknutých 
obrazov   

 Navrhnúť využitie zrkadiel a 
šošoviek v praxi 

 Opísal vlastnosti vzniknutých 
obrazov  

 Navrhol využitie zrkadiel a 
šošoviek v praxi 

Ústne  skúšanie 

 

Ústne 
odpovede  

 

 Šošovky a ich základné 
body  

 

1 
 Odborné 

predmety 

 Všeobecné 
premety 

 Odborný výcvik 

 Opísať vlastnosti vzniknutých 
obrazov  

  Navrhnúť využitie zrkadiel a 
šošoviek v praxi 

 Opísal vlastnosti vzniknutých 
obrazov  

 Navrhol využitie zrkadiel a 
šošoviek v praxi 

Frontálne ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

 Oko, lupa, ďalekohľad, 
fotoaparát 

 NŠFG : T7 

1 
 Odborné 

predmety 

 Všeobecné 
premety 

 Odborný výcvik 

 Zamerať sa na vysvetlenie 
činnosti oka  ako optickej 
sústavy. 

 

 Získať spôsobilosť v NŠFG 
 

 Zameral sa na vysvetlenie 
činnosti oka  ako optickej 
sústavy. 

 

 Získal spôsobilosť v NŠFG 
 

Frontálne ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Laboratórna práca: 
Overenie zákona odrazu a 
lomu 

2 
 Odborné 

predmety 

 Všeobecné 
premety 

 Odborný výcvik 

 Skúmať experiment  Skúmať experiment 
Praktické 
cvičenie 
(oboznámiť sa 
s možnosťami 
digitálneho 
laboratória) 

protokol 

 

EXKURZIA 

Elektráreň(alternat.zdroj 
energie) 

2 
 Odborné 

predmety 

 

 Poznať prepojenie teórie s 
praxou 

 Poznal prepojenie teórie s 
praxou 

rozhovor referát 
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ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Fyzika  

8.7.2 ROČNÍK: DRUHÝ 

1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín  

 

Názov tematického celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Periodické deje 
 

10   

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Perióda, frekvencia  

 
1 

 Odborné 

predmety 

 Všeobecné 

premety 

 Odborný výcvik 

 Vysvetliť  súvislosť periódy a 

frekvencie pohybu  

 Vysvetlil súvislosť periódy a 

frekvencie pohybu 
Praktické 

skúšanie 

 

Demonštrácia, 

meranie 

Skupinová 

písomná práca 

 Oscilátor, druhy oscilátorov  

 NŠFG : T1 
1 

 Odborné 

predmety 

 Všeobecné 

premety 

 Odborný výcvik 

 Experimentom zistiť, od čoho 

závisí frekvencia kmitania 

oscilátora 

 Získať spôsobilosť v NŠFG 
 

 Experimentom zistil, od čoho 

závisí frekvencia kmitania 

oscilátora,  

 Získal  spôsobilosť v NŠFG 
 

Písomné 

skúšanie 

 

Písomné práce 

 

 

 Výchylka, amplitúda, uhlová 

rýchlosť, vlnová dĺžka, fáza 

kmitania  

2 
 Odborné 

predmety 

 Všeobecné 

premety 

 Odborný výcvik 

 Čítať informácie z grafov 

periodických dejov 

 Vysvetliť fyzikálne veličiny 

opisujúce periodické deje 

 Čítal  informácie z grafov 

periodických dejov 

 Vysvetlil fyzikálne veličiny 

opisujúce periodické deje 

Frontálne ústne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

 Kmitanie  
1 

 Odborné 

predmety 

 Všeobecné 

premety 

 Odborný výcvik 

 Charakterizovať  kmitanie a 

uvedú konkrétne príklady 

 Charakterizoval kmitanie a uvedú 

konkrétne príklady 
Frontálne 

skúšanie ústne 

 

Ústne 

odpovede 

 

 Vlnenie 

 NŠFG : T2 
1 

 Odborné 

predmety 

 Všeobecné 

premety 

 Odborný výcvik 

 Charakterizovať  vlnenie a uvedú 

konkrétne príklady 

 Získať spôsobilosť v NŠFG 
 

 Charakterizoval  vlnenie a uvedú 

konkrétne príklady 

 Získal spôsobilosť v NŠFG 
 

Frontálne ústne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

 rovnica kmitania  
1 

 Odborné 

predmety 

 Všeobecné 

premety 

 Odborný výcvik 

 Vysvetliť zmysel rovnice, 

rozobrať obsah jednotlivých 

veličín 

 Vysvetlil zmysel rovnice, 

rozobrať obsah jednotlivých 

veličín 

Frontálne 

skúšanie ústne 

 

Ústne 

odpovede 
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 Premeny rôznych foriem 

energie v oscilátore  
1 

 Odborné 

predmety 

 Všeobecné 

premety 

 Odborný výcvik 

 Pochopiť, že celková mechanická 

energia je konštantná, pochopiť  

že sa periodicky mení  

potenciálna energia na pohybovú  

 Pochopil, že celková 

mechanická energia je 

konštantná, pochopil  že sa 

periodicky mení  potenciálna 

energia na pohybovú 

Frontálne 

skúšanie ústne 

 

Ústne 

odpovede 

 

 Zvuk a jeho vlastnosti  

 NŠFG : T3 
2 

 Odborné 

predmety 

 Všeobecné 

premety 

 Odborný výcvik 

 Opísať zvuk a vysvetliť  jeho 

základné vlastnosti.  

 Získať spôsobilosť v NŠFG 

 

 Opísal  zvuk a vysvetlil a jeho 

základné vlastnosti.  

 Získal spôsobilosť v NŠFG 

 

Frontálne 

skúšanie ústne 

 

Ústne 

odpovede 

 

Elektrina  

16 

  

 

Žiak má: 

 

 

Žiak: 

  

 Elektrický náboj a jeho 

vlastnosti  
1 

 Odborné 

predmety 

 Všeobecné 

premety 

 Odborný výcvik 

 Charakterizovať základné 

vlastnosti elektrického náboja 

 Charakterizoval základné 

vlastnosti elektrického náboja 
Frontálne 

skúšanie ústne 

 

Ústne 

odpovede 

 

 Silové pôsobenie elektrických 

nábojov 

 Coulombov zákon  

 

1 
 Odborné 

predmety 

 Všeobecné 

premety 

 Odborný výcvik 

 Vysvetliť základné zákony 

opisujúce elektrické sily 

pôsobiace medzi elektrickými 

nábojmi 

 Vysvetlil základné zákony 

opisujúce elektrické sily 

pôsobiace medzi elektrickými 

nábojmi 

Praktické 

skúšanie 

 

demonštrácia 

 Elektrizácia telies 

 NŠFG : T4 
1 

 Odborné 

predmety 

 Všeobecné 

premety 

 Odborný výcvik 

 Skúmať  a experimentálne 

predviesť  jav elektrizácie telies 

 Získať spôsobilosť v NŠFG 
 

 Skúmal a experimentálne 

predviedol  jav elektrizácie telies 

 

 Získal spôsobilosť v NŠFG 
 

Frontálne 

skúšanie ústne 

 

Ústne 

odpovede 

 

 Elektroskop a elektrometer 
1 

 Odborné 

predmety 

 Všeobecné 

premety 

 Odborný výcvik 

 Elektrický náboj, je  fyzikálna 

veličina; má svoju jednotku 

a veľkosť,  vedieť  ju merať 

 Elektrický náboj, je  fyzikálna 

veličina; má svoju jednotku 

a veľkosť,  vedel  ju merať 

Praktické 

skúšanie 

 

demonštrácia 

 Elektrické pole 
1 

 Odborné 

predmety 

 Všeobecné 

premety 

 Odborný výcvik 

 Charakterizovať elektrické pole  Charakterizoval elektrické pole Praktické 

skúšanie 

 

Prezentácia,  

 Intenzita elektrického poľa, 

elektrický potenciál, elektrické 

napätie, elektrický prúd, 

kapacita vodiča, elektrický 

2 
 Odborné 

predmety 

 Všeobecné 

 Vysvetliť základné elektrické 

fyzikálne veličiny 

 Vysvetlil základné elektrické 

fyzikálne veličiny 

Praktické 

skúšanie 

demonštrácia 
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odpor, elektrická práca, 

elektrický príkon a výkon  

premety 

 Odborný výcvik 

 Kondenzátory a ich spájanie  

 NŠFG : T5 
1 

 Odborné 

predmety 

 Všeobecné 

premety 

 Odborný výcvik 

 Poznať  , že kondenzátor je 

pasívna elektrotechnická 

akumulačná súčiastka 

používaná v elektrických 

obvodoch k dočasnému 

uchovaniu elektrického náboje, 

možnosti spájania 

 Získať spôsobilosť v NŠFG 

 Poznal  , že kondenzátor je 

pasívna elektrotechnická 

akumulačná súčiastka 

používaná v elektrických 

obvodoch k dočasnému 

uchovaniu elektrického náboje, 

možnosti spájania 

 Získal spôsobilosť v NŠFG 

Praktické 

skúšanie 

 

demonštrácia 

 Schéma elektrického obvodu, 

schematické značky jeho častí  
1 

 Odborné 

predmety 

 Všeobecné 

premety 

 Odborný výcvik 

 Zostaviť podľa schémy elektrický 

obvod 

 Zostavil podľa schémy elektrický 

obvod 

Frontálne ústne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

 Voltmeter, ampérmeter a ich 

zapájanie do elektrického 

obvodu 

1 
 Odborné 

predmety 

 Všeobecné 

premety 

 Odborný výcvik 

 Vedieť  zmerať elektrické 

napätie a elektrický prúd 

 Vedel  zmerať elektrické napätie 

a elektrický prúd 

Frontálne 

skúšanie ústne 

 

Ústne 

odpovede 

 

 rôzne druhy elektrických 

zdrojov  
1 

 Odborné 

predmety 

 Všeobecné 

premety 

 Odborný výcvik 

 Charakterizovať elektrické zdroje  Charakterizoval elektrické 

zdroje 

Písomné a ústne 

skúšanie 

Písomné práce 

Ústne 

odpovede 

 Ohmov zákon  
1 

 Odborné 

predmety 

 Všeobecné 

premety 

 Odborný výcvik 

 

 Opísať elektrický odpor ako 

vlastnosť látky 

 Vysvetliť závislosť elektrického 

odporu vodiča od jeho rozmerov 

a teploty 

 Opísal elektrický odpor ako 

vlastnosť látky 

 Vysvetlil závislosť elektrického 

odporu vodiča od jeho rozmerov 

a teploty 

Písomné 

skúšanie 

 

Referát 

 

 Kirchhoffove zákony 

 NŠFG : T6 
1 

 Odborné 

predmety 

 Všeobecné 

premety 

 Odborný výcvik 

 Poznať dve pravidlá stanovujúce 

princípy zachovania náboja a 

energie v elektrických obvodoch. 

 Získať spôsobilosť v NŠFG  

 Poznal dve pravidlá stanovujúce 

princípy zachovania náboja a 

energie v elektrických 

obvodoch.  
 Získal spôsobilosť v NŠFG 
 

Frontálne 

skúšanie ústne 

 

Ústne 

odpovede 
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 Laboratórna práca: Ohmov 

zákon 
2 

 Odborné 

predmety 

 Všeobecné 

premety 

 Odborný výcvik 

 Skúmať experiment  Skúmal  experiment 
Praktické cvičenie 

(oboznámiť sa 

s možnosťami 

digitálneho 

laboratória) 

protokol 

 

Magnetizmus 4  

 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 
  

 Trvalý magnet a jeho 

magnetické pole  

 NŠFG : T7 

1 
 Odborné 

predmety 

 Všeobecné 

premety 

 Odborný výcvik 

 Vedieť znázoniť magnetické 

pole,  

 Získať spôsobilosť v NŠFG 
 

 

 Vedel znázonilť magnetické pole,  

 Získal spôsobilosť v NŠFG 
 

Písomné a ústne 

skúšanie 

Písomné práce 

Ústne 

odpovede 

 Vodič s prúdom a jeho 

magnetické pole 

 Cievka s prúdom a jej 

magnetické pole 

1 
 Odborné 

predmety 

 Všeobecné 

premety 

 Odborný výcvik 

 Vedieť znázorniť magnetické 

pole  

 

 Vedel znázornil magnetické pole, 

 
Ústne  skúšanie 

 

Ústne 

odpovede  

 

 Magnetické indukčné čiary  

 
1 

 Odborné 

predmety 

 Všeobecné 

premety 

 Odborný výcvik 

 

 Vedieť znázorniť magnetické 

pole,  

 Definovať veličiny opisujúce 

magnetické pole, 

 Vyjadriť magnetickú silu 

pôsobiacu na vodič s prúdom a 

na časticu s elektrickým 

nábojom, 

 Vedel znázornil magnetické pole,  

 Definoval veličiny opisujúce 

magnetické pole, 

 Vyjadril  magnetickú silu 

pôsobiacu na vodič s prúdom a 

na časticu s elektrickým nábojom,   

Praktické 

skúšanie 

Prezentácia 

Exkurzia - 

protokol 

 Magnetická indukcia, 

magnetický indukčný tok  

 

1 
 Odborné 

predmety 

 Všeobecné 

premety 

 Odborný výcvik 

 Definovať veličiny opisujúce 

magnetické pole, 

 

 Definoval veličiny opisujúce 

magnetické pole, 

 

Frontálne 

skúšanie ústne 

 

Ústne 

odpovede 

 

 Faradayov zákon, Lenzov 

zákon 
1 

 Odborné 

predmety 

 Všeobecné 

premety 

 Odborný výcvik 

 Vysvetliť jav elektromagnetickej 

indukcie.  

 

 Vysvetlil jav elektromagnetickej 

indukcie.  

 

Frontálne 

skúšanie ústne 

 

Ústne 

odpovede 

 

EXKURZIA 

Pracovisko s elektrickými 

zariadeniami (OV, OBP) 

2 
 Odborné 

predmety 

 Všeobecné 

premety 

 Odborný výcvik 

 Spojiť  teóriu s praxou,  
 Spojil  teóriu s praxou Praktické 

skúšanie 

referát 
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Názov predmetu matematika 
Časový rozsah výučby 2 hodiny  týždenne, spolu  66 vyučovacích hodín 

2 hodiny  týždenne, spolu  66 vyučovacích hodín 
2 hodiny  týždenne, spolu  66 vyučovacích hodín 
1,5  hodiny  týždenne, spolu  43,5 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý, druhý, tretí, štvrtý 

Kód a názov učebného odboru 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

8.8 MATEMATIKA 

Charakteristika predmetu 

 
Na túto vzdelávaciu oblasť ŠVP vyčlenil 7,5  hodín týždenne, túto dotáciu je rozdelená: vyučovanie 
matematiky bude prebiehať v prvom ročníku 2 hodiny týždenne, v druhom ročníku 2 hodiny 
týždenne, v treťom ročníku 2 hodinu týždenne a štvrtom 1,5 hodine týždenne.  
Vzdelávací obsah predmetu v študijných odboroch SOŠ je rozdelený do piatich tematických celkov: 
 
Čísla, premenná a počtové výkony s číslami  
Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy  
Geometria a meranie  
Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika  
Logika, dôvodenie, dôkazy 
 
Predmet matematika v študijnom odbore 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby svojím 
obsahom nadväzuje na učivo základnej školy, rozvíja, rozširuje a prehlbuje ho. Jeho obsah je 
štruktúrovaný do tematických celkov. 
Matematické vzdelávanie v odbornom školstve má svoje významné miesto, nakoľko v jednotlivých 
odboroch plní popri funkcii všeobecného vzdelávania aj prípravnú funkciu pre odbornú zložku 
vzdelávania. V oblasti poznatkov a zručností ide predovšetkým o matematické pojmy a fakty, vzťahy 
medzi nimi, ucelené teoretické pohľady, príslušnú terminológiu, frazeológiu a symboliku, metódy 
práce, algoritmy riešenia úloh, princípy matematického modelovania a aplikácie v rozsahu a hĺbke, 
ktoré zodpovedajú danej hodinovej dotácii a úrovni rozvoja matematických schopností a vedomostí 
žiakov.  Vedomosti musia byť všeobecnovzdelávacieho charakteru, ktoré  budú žiakom potrebné pri 
štúdiu ostatných – najmä odborných predmetov a zároveň sa prispeje prostredníctvom vyučovania 
matematiky k rozvoju osobnosti žiakov. Všeobecným cieľom matematického vzdelávania je výchova 
premýšľavého človeka, ktorý bude vedieť používať matematiku v rôznych životných situáciách (v 
odbornej zložke vzdelávania, v ďalšom štúdiu, v osobnom živote, budúcom zamestnaní, voľnom 
čase, a pod).Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete veľmi úzko 
súvisia so životom s odborom. Žiaci si musia uvedomiť, že matematika poskytujú ľuďom nielen nové 
poznatky, ktoré postupne využívajú, ale ovplyvňuje aj zmeny výroby, spôsobu života. Preto sme pri 
výbere učiva veľmi citlivo pristupovali už aj vzhľadom k jej aplikácii v odborných predmetoch 
a s prihliadnutím na vymedzenú týždennú hodinovú dotáciu. Prihliadali sme aj na proporcionalitu 
a primeranosť učiva podľa schopností žiakov. 
 Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budovali 
na základe tolerancie, aby získali a osvojili si  teoretické vedomosti a zručnosti  v matematike, aby 
tieto mohli využiť aj v občianskom živote , v odbore. 
Metódy, formy a prostriedky vyučovania matematiky majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností 
žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také stratégie 
vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má možnosť spolurozhodovať 
a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším 
výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale aj v oblasti zvýšeného záujmu v rámci učebného 
odboru. Implementovať metódu  e-learning do vzdelávania. Využiť možnosti on-line testovania 

 



Školský vzdelávací program                                                                          Drevár a nábytkár 

Spojená škola, Československej armády 24, Martin               3341 K operátor drevárskej  a 
nábytkárskej výroby 

 

 202 

Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu matematika 
proporcionálne zastúpenie a prepojenie empirického a teoretického poznávania. Výchovné 
a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. V tomto 
predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie komunikatívne a sociálno interakčné, 
interpersonálne a intrapersonálne, spôsobilosti tvorivo riešiť problémy, spôsobilosti využívať 
informačné technológie a spôsobilosti byť demokratickým občanom.  Preto je dôležitou súčasťou 
teoretického poznávania a zároveň prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania 
a systematizácie poznatkov okrem iného aj riešenie kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh z učiva 
jednotlivých tematických celkov, matematizácia reálnej situácie, úloh komplexného charakteru, ktoré 
umožňujú spájať a využívať poznatky z viacerých častí učiva v rámci medzipredmetových vzťahov. 
Predmet matematika je veľmi úzko previazaný s odbornými predmetmi aj všeobecnovzdelávacími aj 
odborným výcvikom.  
K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese matematiky  patrí materiálno-technické 
a priestorové vybavenie počítačová učebňa, multimediálna učebňa s interaktívnou tabuľou, internet, 
CD nosiče, odborná literatúra..  
Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. 
Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú 
sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  
Výučba bude prebiehať v počítačovej učebni, multimediálnej učebni s interaktívnou tabuľou a bežnej 
triede.   

Ciele vyučovacieho predmetu 

 
Cieľom matematiky na stredných školách je komplexne rozvíjať žiakovu osobnosť. Proces vzdelania 
smeruje k tomu, aby žiaci získali schopnosť používať matematiku vo svojom budúcom živote a 
vedeli:  

 správne používať matematickú symboliku, znázorňovať vzťahy,  

 čítať s porozumením súvislé texty obsahujúce čísla, závislosti a vzťahy a nesúvislé texty 
obsahujúce tabuľky, grafy a diagramy,  

 používať rôzne spôsoby reprezentácie matematického obsahu (text, tabuľky, grafy, 
diagramy),  

 orientovať sa v rovine a priestore,  

 pracovať s návodmi a tvoriť ich,  

 samostatne analyzovať texty úloh, a riešiť ich, odhadovať, hodnotiť a zdôvodňovať výsledky, 
vyhodnocovať rôzne spôsoby riešenia.  

 
Cieľom vyučovacieho predmetu matematika v študijnom odbore 3341 K operátor drevárskej 
a nábytkárskej výroby je poskytnúť žiakom  súbor vedomostí, zručností a kompetencií o  javoch, 
zákonitostiach a vzťahoch medzi nimi, formovať logické myslenie a rozvíjať vedomosti, zručnosti 
a kľúčové kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní, odbornom výcviku a občianskom živote. 
Matematika má v systéme vzdelávania kľúčové postavenie predovšetkým preto, lebo výrazne rozvíja 
myslenie žiakov. Učí ich robiť analýzu aj syntézu, vyslovovať hypotézy, dokazovať a overovať ich 
správnosť praxou. Vedie ich k racionálnej práci, deduktívnemu spôsobu myslenia, k presnej a 
stručnej formulácii myšlienok, učí ich osvojiť si matematickú symboliku ako ďalší prostriedok 
vyjadrovania. Žiakov vedie k poznaniu, že teória je nevyhnutná pre riešenie praktických úloh a že 
teória vzniká riešením praktických problémov a úloh. Základné poslanie predmetu matematika je 
určené aj jej potrebou pri výklade a riešení problémov v ďalších predmetoch        
     Klásť dôraz pri osvojovaní pojmov z matematiky chápať ich v širšom zábere a tak vytvoriť 
predpoklad možnosť študovať absolventom na VŠ . 
Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy v matematike  v zmysle požiadaviek trhu, 
redukcia obsahu, obsahová zmena vytvorenie štruktúry modulov s využitím výučných materiálov 
dostupných edukačných portálov. 
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Absolvent má: 
 

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD  

Výkonový štandard 

 

Čísla, premenná a počtové výkony s číslami  
Žiak po absolvovaní daného študijného odboru vie:  

 na (približný) výpočet číselných výrazov a hodnôt funkcií používať kalkulačku,  

 porovnať dve reálne čísla na úrovni presnosti kalkulačky (napr. výpočtom ich rozdielu),  

 využiť počítanie s mocninami 10 (súčin a podiel) pri rádovom odhade výsledku a pri 
premene jednotiek,  

 použiť základné počtové úkony, výpočty s percentami a odhad ich výsledku, trojčlenku, 
priamu a nepriamu úmernosť a pomer v konkrétnych situáciách (napr. odhadnúť príjem, 
spočítať výdavky, určiť výhodnejšiu cenu jedného  

 tovaru a výhodnejšiu cenu celého nákupu, porovnávať príjmy a výdavky na základe 
výpisu z účtu, zistiť splatnosť faktúry, vypočítať penále pri nedodržaní termínu splatnosti, 
vyplniť číselné údaje vo formulári vyžadujúcom použitie nie veľkého počtu základných 
počtových operácií, vypočítať odvody do poisťovni z príjmov, vypočítať jednotlivé typy 
daní, vypočítať úrok (mesačný, ročný) a pod.),  

 posúdiť správnosť tvrdení vychádzajúcich z percentuálnych údajov,  

 porozumieť princípu splácania pôžičky a zostaviť umorovací plán.  
 

Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy  

 Žiak po absolvovaní daného študijného odboru vie:  

 dosadiť do vzorca,  

 zapísať jednoduché vzťahy opísané slovne pomocou premenných, konštánt, rovností a 
nerovností,  

 nájsť všetky riešenia lineárnej a kvadratickej rovnice,  

 v jednoduchých prípadoch vyjadriť neznámu zo vzorca,  

 graficky znázorniť hodnoty funkcie danej tabuľkou,  

 pre lineárnu funkciu danú tabuľkou hodnôt doplniť chýbajúce hodnoty do tabuľky a nájsť 
predpis tejto funkcie,  

 zostrojiť graf lineárnej a kvadratickej funkcie podľa jej predpisu,  

 určiť predpis lineárnej funkcie na základe jej grafu,  

 porovnávať dve funkčné závislosti, ktorých grafy sú dané alebo ich žiak zostrojil použitím 
výpočtovej techniky,  

 z predpisu lineárnej funkcie (podľa koeficientov vystupujúcich v tomto predpise) určiť 
vlastnosti lineárnej funkcie (rast, klesanie, najväčšia a najmenšia hodnota na 
ohraničenom uzavretom intervale),  

 použiť tabuľkový kalkulátor na zostrojenie grafu funkcie f a približné riešenie rovníc tvaru 
f(x) = a, (kde a je dané číslo),  

 z daného grafu funkcie (vrátane prípadov, keď na zostrojenie grafu treba použiť 
tabuľkový kalkulátor)  

- odčítať s dostatočnou presnosťou veľkosť funkčnej hodnoty,  
- rozhodnúť o ohraničenosti a periodičnosti funkcie,  
- určiť (presne alebo približne)  

  jej extrémy,  
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  intervaly, na ktorých funkcia rastie (klesá, je konštantná),  

  jej najväčšie, resp. najmenšie hodnoty na danom intervale , b a, 

  body (alebo intervaly), v ktorých nadobúda kladné, resp. záporné, resp. nulové hodnoty,  

 sledovať zmenu grafu funkcie v závislosti od zmeny koeficientov vystupujúcich v jej predpise 
(využitím výpočtovej techniky),  

 riešiť lineárnu nerovnicu, zaznačiť riešenie na číselnej osi,  

 graficky znázorniť na číselnej osi množinu riešení nerovnice typu f (x) > a (pokiaľ žiak vie načrtnúť 
alebo pomocou tabuľkového kalkulátora zostrojiť graf funkcie f) a riešenie zapísať pomocou 
intervalov,  

 riešiť jednoduché praktické úlohy vyžadujúce čítanie grafu funkcie alebo jeho tvorbu,  

 určiť neznámu hodnotu v prípade vzťahov zadaných tabuľkou.  

 

Geometria a meranie  
 Žiak po absolvovaní daného študijného odboru vie:  

 rozhodnúť, či sú dva trojuholníky zhodné alebo podobné,  

 použiť Pytagorovu a Euklidove vety pri výpočtoch,  

 premeniť uhol zo stupňovej do oblúkovej miery a naopak,  

 určiť časti kruhu a vypočítať ich obsah,  

 vypočítať obsah rovinných útvarov rozložiteľných na základné rovinné útvary,  

 vypočítať obvody a obsahy rovinných útvarov pomocou Pytagorovej vety a goniometrických 
funkcií,  

 v rovnobežnom premietaní načrtnúť kváder, jednoduché teleso zložené z malého počtu kvádrov,  

 nakresliť bokorys, pôdorys a nárys jednoduchých útvarov zložených z kvádrov,  

 zostrojiť rez kocky rovinou určenou tromi bodmi ležiacimi v rovinách stien, z ktorých aspoň dva 
ležia v tej istej stene daného telesa,  

 použiť vzorce na výpočet objemu a povrchu hranatých kolmých telies, oblých telies a zrezaných 
telies,  

 riešiť praktické úlohy zamerané na študijný odbor.  
 

Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika  
Žiak po absolvovaní daného študijného odboru vie:  

 používať rôzne stratégie zisťovania počtu možností (vypisovanie, použitie kombinatorických 
pravidiel súčtu a súčinu),  

 riešiť jednoduché úlohy na pravdepodobnosť, založené na hľadaní pomeru všetkých priaznivých a 
všetkých možností,  

 zhromaždiť údaje štatistického súboru,  

 usporiadať hodnoty štatistického znaku, rozdeliť ich do intervalov, určiť stredné hodnoty 
intervalov, vytvoriť tabuľku hodnôt štatistických znakov a ich početností,  

 vypočítať charakteristiky úrovne a variability,  

 určiť štatistické charakteristiky zo zadania slovnej úlohy,  

 aplikovať získané poznatky a vzťahy v úlohách z praxe,  

 použiť vhodný softvér na grafické spracovanie dát.  

 

Logika, dôvodenie, dôkazy  
Žiak po absolvovaní daného študijného odboru vie:  

 správne vnímať logické spojky v rôznych prostrediach,  

 pracovať s jednoduchými návodmi, odbornými textami a ukážkami nariadení vrátane posúdenia 
správnosti z nich odvodených tvrdení,  

 zovšeobecniť jednoduché tvrdenia,  

 svoje riešenie, resp. tvrdenie odôvodniť.  
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       Obsahový štandard 

      

Čísla, premenná a počtové výkony s číslami  
Vypĺňanie formulárov s číselnými údajmi.  
Elementárna finančná matematika (rozhodovanie o výhodnosti nákupu alebo zľavy, poistenie, rôzne 
typy daní a ich výpočet, výpisy z účtov a faktúry, úrok, pôžička, umorená pôžička, splátky a umorovacia 
istina, lízing, hypotéka).  
Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy  
Rôzne (negrafické) metódy reprezentácie vzťahov (slovné, algebrické, tabuľkové).  
Algebrizácia a modelovanie jednoduchých kvantitatívnych vzťahov (výrazy, vzorce, nerovnosti).  
Algebrické, približné a grafické riešenie rovníc a nerovníc (aj s využitím vhodného  

softvéru).  
Graf funkcie jednej premennej, základné vlastnosti funkcií (na základe grafu).  

Geometria a meranie  

Trigonometria.  
Euklidove vety.  
Kruh a jeho časti.  
Obvody a obsahy rovinných útvarov.  
Rez kocky.  
Objem a povrch hranatých kolmých telies, oblých telies a zrezaných telies.  
Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika  

Kombinatorika – úlohy založené na použití kombinatorického pravidla súčtu a súčinu.  
Pravdepodobnosť – základné úlohy.  
Štatistika – grafické spracovanie dát (histogram, kruhový diagram, čiarové grafy).  
Základné vlastnosti súboru – stredná hodnota, modus, medián, rozptyl, smerodajná odchýlka.  

Logika, dôvodenie, dôkazy  

Logické spojky a kvantifikátory a ich používanie v bežnom živote.  

      
Poznámka:  
Podľa zamerania a potrieb odboru a podľa hodinovej dotácie je v kompetencii učiteľa zaradiť vhodné 
učivo tak, aby matematika kontinuálne dopĺňala nutné požiadavky na matematický aparát pre 
úspešné zvládnutie odborných predmetov. Napríklad kužeľosečky, komplexné čísla.  

. 
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete matematika využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 
kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 
 

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

 sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (video, text, hovorené slovo, diagram) tak, aby 
každý každému porozumel, 

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver,  

 kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet), 

 správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky. 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

 rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére, 

 osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve, 
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 hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých. 

Schopnosti riešiť problémy 

 rozpoznávať problémy v priebehu ich matematického vzdelávania využívaním všetkých metód 
a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii (pozorovanie, meranie, 
experimentovanie, matematické prostriedky, grafické prostriedky a pod.), 

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich matematickom 
vzdelávaní, 

 hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli 
prispieť k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky 
neviedli k cieľu, 

 posudzovať riešenie daného matematického problému z hľadiska jeho správnosti, 
jednoznačnosti alebo efektívnosti a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne 
riešenia daného problému, 

 korigovať nesprávne riešenia problému, 

 používať osvojené metódy riešenia matematických problémov aj v iných oblastiach vzdelávania 
žiakov, pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 získavať informácie v priebehu ich matematického vzdelávania využívaním všetkých metód 
a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu 
daného problému alebo osvojiť si nové poznatky. 

 

Implementácia cieľa projektu ŚKOLA 21.storočia 

 premena tradičnej školy na modernú, je s podporou IKT v aktívnom procese VVP rozvoja IKT 
kľúčových kompetencií žiaka cez ŠVP v predmete  M. 

 flexibilný prístup žiaka pri hľadaní a tvorbe digitálneho výučbového materiálu  

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Čísla, premenná a počtové výkony 
s číslami 
 
 
 
 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
e-learning 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s interakt. tabuľou 
Práca s PC,IKT 

Geometria a meranie  
 
 
 
 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
e-learning 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s interakt. tabuľou 
Práca s PC,IKT 

Logika, dôvodenie, dôkazy  
 
 
 
 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
e-learning 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s interakt. tabuľou 
Práca s PC,IKT 

Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy  
 
 
 
 
 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
e-learning 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s interakt. tabuľou 
Práca s PC,IKT 

Kombinatorika, pravdepodobnosť, 
štatistika  
 
 
 
 
 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
e-learning 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s interakt. tabuľou 
Práca s PC,IKT 
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 žiak si má osvojiť metódu e-learningu v zmysle celoživotného vzdelávania v digitálnej 
informačnej spoločnosti, 

 žiak má využívať možnosti e-learningového portálu na vzdelávanie : www.esf.edu.sk  

 aktívny prístup žiaka pri využívaní študijného materiálu  z Class – serveru pri riešení testov, 
štúdiu digitálneho výučbového materiálu  

 žiak má využívať tvorivo získanú VT,software rozvíjať zručnosti s IKT vo VVP: PC, interaktívnu 
tabuľu, dataprojektor ,didaktické pomôcky  

 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

 formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu ich matematického vzdelávania využívaním 
všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

 preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa, zdravie 
a spoluzodpovednosť za životné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku.  

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 
 

 

 
Učebné zdroje 

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

 
 

Názov 
tematického 
celku 

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie 
zdroje 

(internet, 
knižnica, ... 

Čísla, premenné, 
výrazy 

E.Calada,J.Řepová,O.Petránek 
Matematika pre študijné odbory SOŠ 
a SOU 1.časť 
Bratislava 1984 SPN 
O.Odvárko,E.Calda,J.Kolouchová,J.Řepová 
Matematika pre študijné odbory SOŠ 
a SOU 6.časť 
Bratislava 1987 SPN 

Dataprojektor  
PC,IKT 
Tabuľa 
e-Beam  

kalkulačka 
did.pomôcky 

Internet  
knižnica 
Edukačný  
dig.materiál 
 

Rovnice, nerovnice 
a ich sústavy 

O.Odvárko,E.Calda,J.Kolouchová,J.Řepová 
Matematika pre študijné odbory SOŠ 
a SOU 6.časť 
Bratislava 1987 SPN 

Dataprojektor  
PC,IKT 
 
Tabuľa 
e-Beam 

Matematické 
tabuľky 
kalkulačka 
did.pomôcky 

Internet  
knižnica 
Edukačný  
dig.materiál 
 

Funkcie O.Odvárko,J.Řepová 
Matematika pre študijné odbory SOŠ 
a SOU 3.časť 
Bratislava 1985 SPN 
O.Odvárko,E.Calda,J.Kolouchová,J.Řepová 
Matematika pre študijné odbory SOŠ 
a SOU 6.časť 

Dataprojektor  
PC,IKT 
 
Tabuľa 
e-Beam 

Rysovacie 
potreby 
did.pomôcky 

Internet  
knižnica 
Edukačný  
dig.materiál 
 

Kuželosečky 
 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
e-learning 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s interakt. tabuľou 
Práca s PC,IKT 

Komplexné čísla 
 
 
 
 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
e-learning 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s interakt. tabuľou 
Práca s PC,IKT 
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Bratislava 1987 SPN 

Geometria O.Odvárko,E.Calda,J.Kolouchová,J.Řepová 
Matematika pre študijné odbory SOŠ 
a SOU 6.časť 
Bratislava 1987 SPN 
E.Calada,J.Řepová,O.Petránek 
Matematika pre študijné odbory SOŠ 
a SOU 1.časť 
Bratislava 1984 SPN 

Dataprojektor  
PC,IKT 
 
Tabuľa 
e-Beam 

Kalkulačka 
Rysovacie 
potreby 
did.pomôcky 

Internet  
knižnica 
 
Edukačný  
dig.materiál 
 

Logika, dôvodenie, 
dôkazy  
 

O.Odvárko,J.Řepová 
Matematika pre študijné odbory SOŠ 
a SOU 3.časť 
Bratislava 1985 SPN 
 

   

Kombinatorika 
a teória 
pravdepodobnosti 

O.Petránek, E.Calda, P.Hebák 
Matematika pre študijné odbory SOŠ 
a SOU 4.časť 
Bratislava 1985 SPN 
O.Odvárko,E.Calda,J.Kolouchová,J.Řepová 
Matematika pre študijné odbory SOŠ 
a SOU 6.časť 
Bratislava 1987 SPN 

Dataprojektor  
PC,IKT 
 
Tabuľa 
e-Beam 

kalkulačka 
did.pomôcky 

Internet  
knižnica 
 
Edukačný  
dig.materiál 
 

Základy štatistiky O.Petránek, E.Calda, P.Hebák 
Matematika pre študijné odbory SOŠ 
a SOU 4.časť 
Bratislava 1985 SPN 

Dataprojektor  
PC,IKT 
 
Tabuľa 
e-Beam 

Matematické 
tabuľky 
Kalkulačka 
did.pomôcky 

Internet  
knižnica 
Edukačný  
dig.materiál 
 

Práca s údajmi a 
informáciami 

O.Odvárko,E.Calda,J.Kolouchová,J.Řepová 
Matematika pre študijné odbory SOŠ 
a SOU 6.časť 
Bratislava 1987 SPN 

Dataprojektor  
PC,IKT 
 
Tabuľa 
e-Beam 

Matematické 
tabuľky, 
Kalkulačka 
Rysovacie 
potreby 
did.pomôcky 

Internet  
knižnica 
Edukačný  
dig.materiál 
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8.8.1 ROČNÍK : PRVÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:  MATEMATIKA 

2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín  

Názov tematického 
celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia vzdelávacích 
výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Čísla, premenná a 

počtové výkony 

s číslami 

33   
 
 
Žiak má: 

 
 
 
Žiak: 

  

 Reálne čísla 
Prirodzené čísla 
Celé čísla 
Racionálne čísla 
a iracionálne čísla 
Desatinné čísla 

 

3  Odborné predmety 

 Všeobecné predmety 

 Odborný výcvik 
 

 Ovládať základné poznatky 
o číselných oboroch 

 Rozvíjať a upevňovať pojem 
reálneho čísla 

 Porovnať dve reálne čísla na úrovni 
presnosti kalkulačky (napr. 
výpočtom ich rozdielu),  

 využívať IKT 
 

 Ovládal základné poznatky 
o číselných oboroch 

 Rozvíjal a upevňovať pojem 
reálneho čísla 

 Porovnal dve reálne čísla na 
úrovni presnosti kalkulačky (napr. 
výpočtom ich rozdielu),  

využíval IKT 

 

Ústne skúšanie 
 

Ústne odpovede  
 

 Množina ,interval 

 

1 
 Odborné predmety 

 Všeobecné predmety 

 Odborný výcvik 

 Poznať pojem  množina, interval a 
ovládať množinové operácie s nimi 
a dokázať ich používať 

        využívať IKT 
 

  Poznal pojem  množina, interval a 
ovládať množinové operácie 
s nimi a dokázať ich používať     

využíval IKT 
 

Písomné skúšanie 

 

písomné 

odpovede 

 

 Percentá 3 
 Odborné predmety 

 Všeobecné predmety 

 Odborný výcvik 
 

 Použiť základné počtové úkony, 
výpočty s percentami a odhad ich 
výsledku 

 Posúdiť správnosť tvrdení 
vychádzajúcich z percentuálnych 
údajov 

využívať IKT 
 
 

 Použil základné počtové úkony, 
výpočty s percentami a odhad ich 
výsledku 

 Posúdiť správnosť tvrdení 
vychádzajúcich z percentuálnych 
údajov 

využíval IKT 

Ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede  

 

 Trojčlenka 

 Priama a nepriama 
úmernosť 

2 
 
      

 Odborné predmety 

 Všeobecné predmety 

 Odborný výcvik 

 

 Previesť reálny problém na 
matematickú úlohu 

 Ovládať trojčlenku, priamu a 
nepriamu  úmernosť a pomer v 
konkrétnych situáciách 

využívať IKT 
 

 Previedol reálny problém na 
matematickú úlohu 

 Ovládať trojčlenku, priamu a 
nepriamu  úmernosť a pomer v 
konkrétnych situáciách 

využívať IKT 
 

Ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede  
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 Mocniny 
a odmocniny 
s racionálnym 
exponentom 

 Počtové výkony               
s mocninami  

2  Odborné predmety 

 Všeobecné predmety 

 Odborný výcvik 
 

 Ovládať základné poznatky 
o mocninách, odmocninách 

 Definovať mocninu a odmocninu 
s racionálnym exponentom 
využívať IKT 

 

 Ovládal základné poznatky 
o mocninách, odmocninách 

 Definoval mocninu a odmocninu 
s racionálnym exponentom 
využíval IKT 

 

Ústne skúšanie 
 

Ústne odpovede  
 

 Zápis čísla v tvare   
a.10n 2 

 Odborné predmety 

 Všeobecné predmety 

 Odborný výcvik 

 

 Využiť počítanie s mocninami 10 
(súčin a podiel) pri rádovom odhade 
výsledku a pri premene jednotiek 

využívať IKT 
 

 Využil počítanie s mocninami 10 
(súčin a podiel) pri rádovom 
odhade výsledku a pri premene 
jednotiek 

využíval IKT 

Písomné 
odpovede 

Neštandardizova
ný  

didaktický test 

 Výrazy 1  Odborné predmety 

 Všeobecné predmety 

 Odborný výcvik 
 

 Ovládať základné poznatky 
o výrazoch 
 na (približný) výpočet číselných 
výrazov a hodnôt funkcií používať 
kalkulačku 

využívať IKT 
 

 Ovládal základné poznatky 
o výrazoch 
na (približný) výpočet číselných 
výrazov a hodnôt funkcií používal  
kalkulačku 

využíval IKT 
 

Ústne frontálne 
skúšanie 
 

Ústne odpovede 
 

 Mnohočleny 

 Počtové operácie 
s mnohočlenmi(+,-,*) 

1 
 Odborné predmety 

 Všeobecné predmety 

 Odborný výcvik 

 

 Definovať počtové operácie 
s mnohočlenmi(+,-,*) 

využívať IKT 
 

 Definoval  počtové operácie 
s mnohočlenmi(+,-,*) 

využíval IKT 
 

Ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 Lomené výrazy 

 Počtové výkony 
s lomenými výrazmi 

3 
 Odborné predmety 

 Všeobecné predmety 

 Odborný výcvik 

 

 Poznať princíp úpravy lomených 
výrazov  

        využívať IKT 

 Poznal princíp úpravy lomených 
výrazov 

       využíval IKT 
 

 

Písomné skúšanie 

 

Neštandardizova
ný didaktický 
test 

 

 Vzorce 1 
 Odborné predmety 

 Všeobecné predmety 

 Odborný výcvik 

 

 Používať algoritmy v riešení 
algebraických úloh 

 
využívať IKT 
 

 Používal algoritmy v riešení 
algebraických úloh 

využíval IKT 
 

Ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 Vypĺňanie 
formulárov 
s číselnými údajmi. 

 

3 
 Odborné predmety 

 Všeobecné predmety 

 Odborný výcvik 

 

 Vyplniť číselné údaje vo formulári 
vyžadujúcom použitie nie veľkého 
počtu základných počtových 
operácií 

 Vyplnil číselné údaje vo formulári 
vyžadujúcom použitie nie veľkého 
počtu základných počtových 
operácií 

Písomné skúšanie 

 

Písomné 
odpovede 

 EFM rozhodovanie 
o výhodnosti nákupu 
alebo zľavy 

1 
 Odborné predmety 

 Všeobecné predmety 

 Odborný výcvik 

 

 Odhadnúť príjem, spočítať výdavky 

 Určiť výhodnejšiu cenu jedného 
tovaru a výhodnejšiu cenu celého 
nákupu 

 Odhadol  príjem, spočítal výdavky 

 Určil výhodnejšiu cenu jedného 
tovaru a výhodnejšiu cenu celého 
nákupu 

Ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede 
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 EFM poistenie 1 
 Odborné predmety 

 Všeobecné predmety 

 Odborný výcvik 

 

 Vypočítať odvody do poisťovni z 
príjmov 

 Vypočítal odvody do poisťovni z 
príjmov Ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 EFM rôzne typy daní 
a ich výpočet 

1 
 Odborné predmety 

 Všeobecné predmety 

 Odborný výcvik 

 

 Vypočítať jednotlivé typy daní  Vypočítal  jednotlivé typy daní Ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 EFM výpisy z účtov  1 
 Odborné predmety 

 Všeobecné predmety 

 Odborný výcvik 

 

 Porovnávať príjmy a výdavky na 
základe výpisu z účtu 

 Porovnal  príjmy a výdavky na 
základe výpisu z účtu 

Písomné skúšanie 

 

Písomné 
odpovede 

 EFM  faktúry 1 
 Odborné predmety 

 Všeobecné predmety 

 Odborný výcvik 

 

 Popísať účtovný doklad faktúru  Popísať účtovný doklad faktúru 
Písomné skúšanie 

 

Písomné 
odpovede 

 EFM úrok 2 
 Odborné predmety 

 Všeobecné predmety 

 Odborný výcvik 

 

 Vypočítať úrok (mesačný, ročný) a 
pod.  

 

 Vypočítal  úrok (mesačný, ročný) a 
pod.  

 

Písomné skúšanie 

 

Písomné 
odpovede 

 EFM pôžička, 
umorená pôžička 

1 
 Odborné predmety 

 Všeobecné predmety 

 Odborný výcvik 

 

 Porozumieť princípu splácania 
pôžičky a zostaviť umorovací plán.  

 

 Porozumel  princípu splácania 
pôžičky a zostaviť umorovací plán.  

 

Ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 EFM  splátky 
a umorovacia istina 

1 
 Odborné predmety 

 Všeobecné predmety 

 Odborný výcvik 

 

 Aplikovať matematické poznatky pri 
riešení úloh z odbornej 
a hospodárskej praxe 

        využívať IKT 
 

 Aplikoval matematické poznatky 
pri riešení úloh z odbornej 
a hospodárskej praxe 

        využívať IKT 
 

Ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 EFM  lízing 1  Odborné predmety 

 Všeobecné predmety 

 Odborný výcvik 
 

 Aplikovať matematické poznatky pri 
riešení úloh z odbornej 
a hospodárskej praxe 

        využívať IKT 
 

 Aplikoval matematické poznatky 
pri riešení úloh z odbornej 
a hospodárskej praxe 

       využíval IKT 
 

Ústne  frontálne 
skúšanie 
 

Ústne odpovede 

 EFM  hypotéka 1  Odborné predmety 

 Všeobecné predmety 

 Odborný výcvik 
 

 Aplikovať matematické poznatky pri 
riešení úloh z odbornej 
a hospodárskej praxe 

          využívať IKT 
 

 Aplikoval matematické poznatky 
pri riešení úloh z odbornej 
a hospodárskej praxe 

       využíval IKT 
 

Ústne frontálne 
skúšanie 
 

Ústne odpovede 
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 Písomná práca 
a jej analýza 2  

 Ovládať  samostatne  pracovať na 
zverenej úlohe 

 

 Ovládal  samostatne pracovať na 
zverenej úlohe 

 

    

Písomné skúšanie 

 

 
Písomná práca 
 

Logika, dôvodenie, 

dôkazy  
 

4   
 
Žiak má: 

 
 
Žiak: 

  

 Výroky 4  Odborné predmety 

 Všeobecné premety 

 Odborný výcvik 
 

 Správne vnímať logické spojky v 
rôznych prostrediach,  

 Pracovať s jednoduchými návodmi, 
odbornými textami a ukážkami 
nariadení vrátane posúdenia 
správnosti z nich odvodených 
tvrdení,  

 Zovšeobecniť jednoduché tvrdenia,  
svoje riešenie, resp. tvrdenie 
odôvodniť.  

využívať IKT 

 Správne vnímal logické spojky v 
rôznych prostrediach,  

 Pracoval s jednoduchými 
návodmi, odbornými textami a 
ukážkami nariadení vrátane 
posúdenia správnosti z nich 
odvodených tvrdení,  

 Zovšeobecnil jednoduché tvrdenia 
svoje riešenie, resp. tvrdenie 
odôvodnil 

využíval IKT 

Písomné skúšanie 
 

písomné 
odpovede 

Geometria 
 a meranie (v rovine) 

14  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Vety o zhodnosti 
trojuholníkov 

1 
 Odborné predmety 

 Všeobecné premety 

 Odborný výcvik 

 

 Využívať zhodnosť a podobnosť 
trojuholníkov pri riešení príkladov 
z odbornej praxe 

 Schopnosť používať pri riešení 
geometrických problémov 
algeb.metó  

 využívať IKT 
 

 Využíval zhodnosť a podobnosť 
trojuholníkov pri riešení príkladov 
z odbornej praxe 

 Používal pri riešení geometrických 
problémov algebraické metódy 

       využíval IKT 
 

Písomné skúšanie 

 

písomné 
odpovede 

 Vety o podobnosti 
trojuholníkov  

1  Odborné predmety 

 Všeobecné predmety 

 Odborný výcvik 
 

 Používať algoritmy pri riešení 
geometrických úloh 

  využívať IKT 
 

 Používal algoritmy pri riešení 
geometrických úloh 

  využíval IKT 
 

Ústne skúšanie 
 

Ústne odpovede 
 

 Rovinné útvary 
 

2  Odborné predmety 

 Všeobecné predmety 

 Odborný výcvik 
 

 Vypočítať obsah rovinných útvarov 
rozložiteľných na základné rovinné 
útvary  

 Vypočítať obvody a obsahy rovinných 

útvarov pomocou Pytagorovej vety a 
goniometrických funkcií,  

  využívať IKT 
 

 Vypočítal obsah rovinných útvarov 
rozložiteľných na základné rovinné 
útvary,  

 Vypočítal obvody a obsahy 

rovinných útvarov pomocou 
Pytagorovej vety a goniometrických 

funkcií,  

  využíval IKT 
 

Písomné skúšanie 
 

Neštandardizova
ný didaktický 
test 
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 Kružnica a kruh, 
jeho časti 

 

2  Odborné predmety 

 Všeobecné predmety 

 Odborný výcvik 
 

 Ovládať vzorec  Obvod a obsah 
kruhu 

  využívať IKT 
 

 Ovládal vzorec Obvod a obsah 
kruhu 

       využíval IKT 
 

Písomné skúšanie 
 Písomné  

odpovede 

 Uhol 2  Odborné predmety 

 Všeobecné predmety 

 Odborný výcvik 
 

 Premeniť uhol zo stupňovej do 
oblúkovej miery a naopak 

 Premenil uhol zo stupňovej do 
oblúkovej miery a naopak 

Písomné skúšanie 
 

písomné 
odpovede 

 Trigonometria 
pravouhlého 
trojuholníka 

3  Odborné predmety 

 Všeobecné predmety 

 Odborný výcvik 
 

 Uviesť praktické úlohy s využitím 
trigonometrie 

  využívať IKT 
 

 Uviedol praktické úlohy s využitím 
trigonometrie 

 využíval IKT 
 

Frontálne 
skúšanie 
 

Ústne odpovede 

 Euklidove vety 

 Pytagorova veta 

3  Odborné predmety 

 Všeobecné predmety 

 Odborný výcvik 
 

 Aplikovať matematické poznatky pri 
riešení úloh z odbornej 
a hospodárskej praxe 

          využívať IKT 
 

 Aplikoval matematické poznatky 
pri riešení úloh z odbornej 
a hospodárskej praxe 

            využíval IKT 
 

Písomné skúšanie 
 

Neštandardizova
ný  didaktický 
test 

Vzťahy, funkcie, 
tabuľky, diagramy 
(úvod)    

11   
Žiak má:     Žiak: 

  

 Vzorec -všeobecne 2  Odborné predmety 

 Všeobecné predmety 

 Prax 

 Poznať Rôzne (negrafické) metódy 
reprezentácie vzťahov (slovné, 
algebrické, tabuľkové).  

 v jednoduchých prípadoch vyjadriť 
neznámu zo vzorca 

 vedel dosadiť do vzorca  

 zapísal jednoduché vzťahy opísané 
slovne pomocou premenných, 
konštánt, rovností a nerovností  

Písomné a ústne  
skúšanie 
 

Ústne odpovede 
Písomné 
odpovede 

 Rovnica , metódy 
riešenia rovníc –
všeobecne 

 NŠFG : T1 

1  Odborné predmety 

 Všeobecné predmety 

 Prax 

 Pochopiť algebrizáciu a modelovanie 
jednoduchých kvantitatívnych 
vzťahov (výrazy, vzorce, nerovnosti 

 Poznať algebrické, približné a 
grafické riešenie rovníc a nerovníc  
(aj s využitím vhodného softvéru) 

 Získať spôsobilosť v NŠFG 

 Pochopil algebrizáciu a 
modelovanie jednoduchých 
kvantitatívnych vzťahov (výrazy, 
vzorce, nerovnosti  

 Získal spôsobilosť v NŠFG 
 

Písomné a ústne  
skúšanie 
 

Ústne odpovede 
Písomné 
odpovede 

 Pojem funkcie 
 

1  Odborné predmety 

 Všeobecné predmety 

 Prax 

  Zhodnotiť graf funkcie jednej 
premennej, základné vlastnosti 
funkcií (na základe grafu). 

 Vedieť graficky znázorniť hodnoty 
funkcie danej tabuľkou  

 Rozumel obsahu pojmu funkcia Ústne frontálne 
skúšanie 
 

Ústne odpovede 
 

 Druhy funkcie 1  Odborné predmety 

 Všeobecné predmety 

 Prax 

 Rozlišovať základné okruhy funkcií 
a funkčných závislostí  

 
 

 Rozlišoval základné okruhy funkcií 
a funkčných závislostí 

Ústne skúšanie 
 

Ústne odpovede  
 

 Definičný obor, 
obor hodnôt funkcie 

1  Odborné predmety 

 Všeobecné predmety 

 Prax 

 Vedieť určiť definičný obor a obor 
hodnôt funkcie 

 Vedel určiť definičný obor a obor 
hodnôt funkcie 

Ústne skúšanie 
 

Ústne odpovede  
 

 Vlastnosti funkcie 2  Odborné predmety  Určiť z daného grafu funkcie  Uviedol niektoré vlastnosti funkcie Ústne skúšanie Ústne odpovede  
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 Všeobecné predmety 

 Prax 

((vrátane prípadov, keď na 
zostrojenie grafu treba použiť 
tabuľkový kalkulátor) určiť veľkosť 
funkčnej hodnoty, ohraničenosti,, 
periodičnost, extrémy 

   

 Priebeh funkcie 2  Odborné predmety 

 Všeobecné predmety 

 Prax 

 sledovať intervaly, na ktorých funkcia 
rastie (klesá, je konštantná),  

  jej najväčšie, resp. najmenšie 
hodnoty na danom intervale , b a, 

  body (alebo intervaly), v ktorých 
nadobúda kladné, resp. záporné, 
resp. nulové hodnoty,  

 Rozumel grafu funkcia Písomné a ústne  
skúšanie 
 
 
 
 

Grafický prejav  
 
 
 
  

 Písomná práca a jej 
analýza 

2 
 Odborné predmety 

 Všeobecné predmety 

 Odborný výcvik 

 

 Vedieť samostatne  pracovať na 
zverenej úlohe 

 

 Vedel samostatne pracovať na 
zverenej úlohe 

 

 

Písomné skúšanie 

 

Písomná práca 

 Opakovanie 
a riešenie úloh z 
praxe 

1 
 Odborné predmety 

 Prax 

 Utvrdiť a systemalizovať záskané 
poznatky 

 Utvrdil a systemalizoval záskané 
poznatky   
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8.8.2  ROČNÍK : DRUHÝ   

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:  MATEMATIKA    2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín  

Názov tematického 
celku 
Témy  

Hodi
ny 

Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia vzdelávacích 
výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Lineárne funkcie, 
rovnice a 
nerovnice 

19   
 
Žiak má: 
 

 
 
Žiak: 

  

Konštantná a lineárna 
funkcia 

2  Odborné predmety 

 Všeobecné 
predmety 

 Prax 

  zostrojiť graf lineárnej funkcie 
podľa predpisu 

 určiť predpis lineárnej funkcie na 
základe jej grafu,  

 z predpisu lineárnej funkcie 
(podľa koeficientov vystupujúcich 
v tomto predpise) určiť vlastnosti 
lineárnej funkcie (rast, klesanie, 
najväčšia a najmenšia hodnota 
na ohraničenom uzavretom 
intervale 

 správne určil def. Obor, obor 
funkčných hodnôt  

 použiť tabuľkový kalkulátor 
(Excel) na zostrojenie grafu 
funkcie f a približné riešenie 
rovníc tvaru f(x) = a, (kde a je 
dané číslo),  

 

Písomné 
a ústne  
skúšanie 
 
 
 
 

Grafický prejav  
 
 
 
  

Lineárne rovnice 
s jednou neznámou 

2  Odborné predmety 

 Všeobecné 
predmety 

 Prax 

 nájsť všetky riešenia lineárnej 
rovnice 

 riešiť lineárnu nerovnicu, 
zaznačiť riešenie na číselnej osi,  

 Správne použil ekvivalentné 
metódy riešenia rovníc 
a nerovníc 

 graficky znázorniť na číselnej 
osi množinu riešení nerovnice 
typu f (x) > a (pokiaľ žiak vie 
načrtnúť alebo pomocou 
tabuľkového kalkulátora 
zostrojiť graf funkcie f) 
a riešenie zapísať pomocou 
intervalov 

Písomné 
a ústne  
odpovede  
 

Písomné 
a ústne  
skúšanie 

Slovné úlohy 2  Odborné predmety 

 Všeobecné 
predmety 

 Prax 

 Urobiť matematizáciu danej 
úlohy, vyriešiť ju, overiť výsledky 
a spätne interpretovať podľa 
zadania slovnej úlohy 

 Urobil matematizáciu danej 
úlohy, vyriešil ju, overil výsledky 
a spätne interpretoval podľa 
zadania slovnej úlohy 

Písomné 
a ústne  
odpovede  
 

Písomné 
a ústne  
skúšanie 
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Písomná práca a jej 
analýza 

 

2  Odborné predmety 

 Všeobecné 
predmety 

 Odborný výcvik 

 Ovládať  samostatne  pracovať 
na zverenej úlohe 

 Ovládal  samostatne pracovať 
na zverenej úlohe 

 
    

Písomné 
skúšanie 
 

 
Písomná práca 

Lineárne nerovnice 
s jednou neznámou 

2  Odborné predmety 

 Všeobecné 
predmety 

 Prax 

 Vyriešiť lineárne nerovnice, ich 
riešenie znázorniť na číselnej 
osi a zapísať intervalom 

 Vyriešil lineárne nerovnice, ich 
riešenie znázornil na číselnej 
osi a zapísal intervalom 

Písomné 
a ústne  
odpovede  
 

Písomné 
a ústne  
skúšanie 

Riešenie úloh 1  Odborné predmety 

 Všeobecné 
predmety 

 Prax 

 Riešiť úlohy z odboru  Riešil úlohy z odboru Písomné 
a ústne  
odpovede  
 

Písomné 
a ústne  
skúšanie 

Sústavy nerovníc 
s jednou neznámou 

2  Odborné predmety 

 Všeobecné 
predmety 

 Prax 

 Vedieť riešiť sústavy nerovníc 
s jednou  neznámou 

 Vedel riešiť sústavy nerovníc 
s jednou  neznámou 

Písomné 
a ústne  
odpovede  
 

Písomné 
a ústne  
skúšanie 

Sústavy 2 rovníc s 2 
neznámymi 

3  Odborné predmety 

 Všeobecné 
predmety 

 Prax 

 Vedieť riešiť sústavy dvoch 
rovníc s dvoma neznámymi 

 Vedel riešiť sústavy dvoch 
rovníc s dvoma neznámymi 

Písomné 
a ústne  
odpovede  
 

Písomné 
a ústne  
skúšanie 

Sústavy 3 rovníc s 3 
neznámymi 

1  Odborné predmety 

 Všeobecné 
predmety 

 Prax 

 Vedieť riešiť sústavy troch 
rovníc s troma neznámymi 

 Vedel riešiť sústavy troch rovníc 
s troma neznámymi 

Písomné 
a ústne  
odpovede  
 

Písomné 
a ústne  
skúšanie 

Slovné úlohy 2  Odborné predmety 

 Všeobecné 
predmety 

 Prax 

 Urobiť matematizáciu danej 
úlohy, vyriešiť ju, overiť výsledky 
a spätne interpretovať podľa 
zadania slovnej úlohy 

 Urobil matematizáciu danej 
úlohy, vyriešil ju, overil výsledky 
a spätne interpretoval podľa 
zadania slovnej úlohy 

Písomné 
a ústne  
odpovede  
 

Písomné 
a ústne  
skúšanie 

Riešenie úloh 2  Odborné predmety 

 Všeobecné 
predmety 

 Prax 

 Riešiť úlohy z odboru  Riešil úlohy z odboru Písomné 
a ústne  
odpovede  
 

Písomné 
a ústne  
skúšanie 

Kvadratické 
funkcie, rovnice 
a nerovnice  

 
14 

  
Žiak má 

 
Žiak:  
 

  

Kvadratická funkcia 3  Odborné predmety 

 Všeobecné 
predmety 

 Prax 

 Definovať kvadratickú funkciu, 
určiť jej definičný obor a obor 
hodnôt, nájsť vrcholy paraboly 

 Definoval kvadratickú funkciu, 
určil jej definičný obor a obor 
hodnôt, našiel vrcholy paraboly 

Písomné a 
ústne  
skúšanie 

Grafický prejav  
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Kvadratické rovnice  4  Odborné predmety 

 Všeobecné 
predmety 

 Prax 

 nájsť všetky riešenia kvadratickej 
rovnice 

 vedel efektívne riešiť 
kvadratické rovnice 

Písomné a 
ústne  
odpovede  
 

Písomné a 
ústne  
skúšanie 

Slovné úlohy 3  Odborné predmety 

 Všeobecné 
predmety 

 Prax 

 Urobiť matematizáciu danej 
úlohy, vyriešiť ju, overiť výsledky 
a spätne interpretovať podľa 
zadania slovnej úlohy 

 Urobil matematizáciu danej 
úlohy, vyriešil ju, overil výsledky 
a spätne interpretoval podľa 
zadania slovnej úlohy 

Písomné a 
ústne  
odpovede  
 

Písomné a 
ústne  
skúšanie 

Riešenie úloh 1  Odborné predmety 

 Všeobecné 
predmety 

 Prax 

 Riešiť úlohy z odboru  Riešil úlohy z odboru Písomné a 
ústne  
odpovede  
 

Písomné a 
ústne  
skúšanie 

Kvadratické nerovnice 3  Odborné predmety 

 Všeobecné 
predmety 

 Prax 

 Určiť riešenie kvadratickej 
nerovnice 

 Určil riešenie kvadratickej 
nerovnice 

Písomné a 
ústne  
odpovede  
 

Písomné a 
ústne  
skúšanie 

Odmocniny 
a mocniny 
s racionálnym 
mocniteľom 

12   
 
 
Žiak má 

 
 
 
Žiak:  
 

  

Mocniny s racionálnym 
mocniteľom 

3  Odborné predmety 

 Všeobecné 
predmety 

 Prax 

  Definovať mocninu 
s racionálnym mocniteľom 

 Definoval mocninu 
s racionálnym mocniteľom 

Písomné a 
ústne  
odpovede  
 

Písomné a 
ústne  
skúšanie 

Počítanie s mocninami 
s racionálnym 
mocniteľom 
 

3  Odborné predmety 

 Všeobecné 
predmety 

 Prax 
 

  Vedieť počítať s odmocninami 
ako s mocninami s racionálnym 
mocniteľom 

 Vedieť počítať s odmocninami 
ako s mocninami s racionálnym 
mocniteľom 

Písomné a 
ústne  
odpovede  
 

Písomné a 
ústne  
skúšanie 

Pojem a vlastnosti 
funkcie - opakovanie 

2  Odborné predmety 

 Všeobecné 
predmety 

 Prax 

 Systemalizovať získané 
poznatky o funkciách 

 Systemalizoval získané 
poznatky o funkciách 

Písomné a 
ústne  
odpovede  
 

Písomné a 
ústne  
skúšanie 

Nepriama úmernosť 2  Odborné predmety 

 Všeobecné 
predmety 

 Prax 

 Definovať nepriamu úmernosť, 
vedieť načrtnúť graf a určiť 
vlastnosti funkcie 

 Definoval nepriamu úmernosť, 
vedel načrtnúť graf a určil 
vlastnosti funkcie 

Písomné a 
ústne  
odpovede  
 

Písomné a 
ústne  
skúšanie 
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Mocninové funkcie 2  Odborné predmety 

 Všeobecné 
predmety 

 Prax 

 Definovať mocninové funkcie Definoval mocninové funkcie Písomné a 
ústne  
odpovede  
 

Písomné a 
ústne  
skúšanie 

Písomná práca a jej 
analýza 

2  Odborné predmety 

 Všeobecné 
predmety 

 Prax 

 Ovládať  samostatne  pracovať 
na zverenej úlohe 

 Ovládal  samostatne pracovať 
na zverenej úlohe 

 
    

Písomné 
skúšanie 
 

 
Písomná práca 

Exponenciálne a 
logaritmické 
funkcie, rovnice a 
nerovnice  

 
17 

  
Žiak má 

 
Žiak:  
 

  

Exponenciálna funkcia  

 NŠFG : T2  

2  Odborné predmety 

 Všeobecné 
predmety 

 Prax 

 Definovať exponenciálnu  
funkciu, poznať jej definičný 
obor, obor funkčných hodnôt, 
určiť jej základné vlastnosti a 
načrtnúť graf  

 Určil definičný obor, obor 
funkčných hodnôt a ostatné 
základne vlastnosti vedel 
načrtnúť grafy exponenciálnej 
funkcie 

Písomné a 
ústne  
skúšanie  
  
Písomné a 
ústne  
skúšanie  

Písomné a 
ústne  
odpovede  
Grafické  
odpovede 

Exponenciálne rovnice  3  Odborné predmety 

 Všeobecné 
predmety 

 Prax 

  Vedieť riešiť základné 
exponenciálne rovnice  

 

 Riešil základné exponenciálne  
rovnice 

Písomné a 
ústne  
odpovede  
 

Písomné a 
ústne  
skúšanie 

Logaritmická funkcia 2  Odborné predmety 

 Všeobecné 
predmety 

 Prax 

 Definovať logaritmickú  funkciu, 
poznať jej definičný obor, obor 
funkčných hodnôt, určiť jej 
základné vlastnosti a načrtnúť 
graf  

 Určil definičný obor, obor 
funkčných hodnôt a ostatné 
základne vlastnosti vedel 
načrtnúť grafy logaritmickejj 
funkcie 

Písomné a 
ústne  
skúšanie  
  
Písomné a 
ústne  
skúšanie  

Písomné a 
ústne  
odpovede  
Grafické  
odpovede 

Logaritmus 2  Odborné predmety 

 Všeobecné 
predmety 

 Prax 

 Definovať logaritmus a poznať 
základné vlastnosti logaritmov 

 Definoval logaritmus a poznal 
základné vlastnosti logaritmov 

Písomné a 
ústne  
odpovede  
 

Písomné a 
ústne  
skúšanie 

Vety o logaritmoch 2  Odborné predmety 

 Všeobecné 
predmety 

 Prax 

 Vedieť využiť vety o logaritmoch 
pri riešení úloh 

 Vedel využiť vety o logaritmoch 
pri riešení úloh 

Písomné a 
ústne  
odpovede  
 

Písomné a 
ústne  
skúšanie 
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Logaritmické rovnice 2  Odborné predmety 

 Všeobecné 
predmety 

 Prax 

 Vedieť previesť základné 
logaritmické rovnice na 
exponenciálne a riešiť ich 

 Vedel previesť základné 
logaritmické rovnice  na 
exponenciálne a riešiť ich 

Písomné a 
ústne  
odpovede  
 

Písomné a 
ústne  
skúšanie 

Prirodzený a dekadický 
logaritmus 

2  Odborné predmety 

 Všeobecné 
predmety 

 Prax 

 Pochopiť rozdiel medzi 
dekadickým a prirodzeným 
logaritmom 

 Pochopil rozdiel medzi 
dekadickým a prirodzeným 
logaritmom 

Písomné a 
ústne  
odpovede  
 

Písomné a 
ústne  
skúšanie 

Riešenie úloh 2  Odborné predmety 

 Všeobecné 
predmety 

 Prax 

 Riešiť úlohy z odboru  Riešil úlohy z odboru Písomné a 
ústne  
odpovede  
 

Písomné a 
ústne  
skúšanie 
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8.8.3 ROČNÍK : TRETÍ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   MATEMATIKA 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

1.   Goniometrické 
funkcie, 
goniometrické 
rovnice 

 
33 

  
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Zobrazenie množiny R do 
jednotkovej kružnice 

1  

 

 Odborné predmety 

 Všeobecné predmety 

 Odborný výcvik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Odborné predmety 

 Všeobecné predmety 

 Odborný výcvik 
 
 
 
 

 Poznať a vedieť používať 
jednotkovú kružnicu 

 Poznal a vedel používať 
jednotkovú kružnicu 

Ústne skúšanie  
Písomné skúšanie  
Frontálne ústne 
skúšanie  

Písomné a ústne  
odpovede  
 

Orientovaný uhol 1 
 Vedieť pracovať 

s orientovaným uhlom 
 Vedel pracovať 

s orientovaným uhlom 

Ústne skúšanie  
Písomné skúšanie  
Frontálne ústne 
skúšanie  

Písomné a ústne  
odpovede  
 

Základná veľkosť 
orientovaného uhla 

1 
 Vedieť pracovať 

s orientovaným uhlom 
a poznať jeho základnú 
veľkosť 

 Vedel pracovať 
s orientovaným uhlom 
a poznať jeho základnú 
veľkosť 

Ústne skúšanie  
Písomné skúšanie  
Frontálne ústne 
skúšanie  

Písomné a ústne  
odpovede  
 

Hodnota goniometrických 
funkcií v kvadrantoch 
jednotkovej kružnice 

3 
 Vedieť graficky určiť hodnotu 

goniometrických funkcií 
v jednotlivých kvadrantoch 

 Vedel graficky určiť hodnotu 
goniometrických funkcií 
v jednotlivých kvadrantoch 

Ústne skúšanie  
Písomné skúšanie  
Frontálne ústne 
skúšanie  

Písomné a ústne  
odpovede  
 

Riešenie úloh 1 
 Aplikovať získané poznatky 

pri riešení úloh z praxe 
 Aplikoval získané 

poznatky pri riešení úloh z 
praxe 

Ústne skúšanie  
Písomné skúšanie  
Frontálne ústne 
skúšanie  

Písomné a ústne  
odpovede  
 

Funkcia sínus – vlastnosti a 
graf 

2 
 Poznať grafy gon. funkcií 

a vedieť z nich vyčítať ich 
vlastnosti 

 Poznal grafy gon. funkcií 
a vedieť z nich vyčítať ich 
vlastnosti 

Ústne skúšanie  
Písomné skúšanie  
Frontálne ústne 
skúšanie  

Písomné a ústne  
odpovede  
 

Funkcia kosínus – vlastnosti a 
graf 

2 
 Poznať grafy gon. funkcií 

a vedieť z nich vyčítať ich 
vlastnosti 

 Poznal grafy gon. funkcií 
a vedieť z nich vyčítať ich 
vlastnosti 

Ústne skúšanie  
Písomné skúšanie  
Frontálne ústne 
skúšanie  

Písomné a ústne  
odpovede  
 

Riešenie úloh 1 
 Aplikovať získané poznatky 

pri riešení úloh z praxe 
 Aplikoval získané 

poznatky pri riešení úloh z 
praxe 

Ústne skúšanie  
Písomné skúšanie  
Frontálne ústne 
skúšanie  

Písomné a ústne  
odpovede  
 

Funkcia tangens  a kotangens 3 
 Poznať grafy gon. funkcií  Poznal grafy gon. funkcií Ústne skúšanie  

Písomné skúšanie  
Písomné a ústne  
odpovede  
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 Odborné predmety 

 Všeobecné predmety 

 Odborný výcvik 
 

a vedieť z nich vyčítať ich 
vlastnosti 

a vedieť z nich vyčítať ich 
vlastnosti 

Frontálne ústne 
skúšanie  

 

Riešenie úloh 1 
 Aplikovať získané poznatky 

pri riešení úloh z praxe 
 Aplikoval získané 

poznatky pri riešení úloh z 
praxe 

Ústne skúšanie  
Písomné skúšanie  
Frontálne ústne 
skúšanie  

Písomné a ústne  
odpovede  
 

Goniometrické rovnice 4 
 Vedieť riešiť jednoduché 

goniometrické rovnice 
 Vedel riešiť jednoduché 

goniometrické rovnice 

Ústne skúšanie  
Písomné skúšanie  
Frontálne ústne 
skúšanie  

Písomné a ústne  
odpovede  
 

Súčtové vzorce 3 
 Využiť súčtové vzorce pri 

riešení úloh 
 Využil súčtové vzorce pri 

riešení úloh 

Ústne skúšanie  
Písomné skúšanie  
Frontálne ústne 
skúšanie  

Písomné a ústne  
odpovede  
 

Riešenie úloh 1 
 Aplikovať získané poznatky 

pri riešení úloh z praxe 
 Aplikoval získané 

poznatky pri riešení úloh z 
praxe 

Ústne skúšanie  
Písomné skúšanie  
Frontálne ústne 
skúšanie  

Písomné a ústne  
odpovede  
 

Sínusova veta 3 
 Použiť sínusovú 

a kosínusovú vetu pri 
výpočtoch úloh z praxe 

 Použil sínusovú a kosínusovú 
vetu pri výpočtoch úloh z 
praxe 

Ústne skúšanie  
Písomné skúšanie  
Frontálne ústne 
skúšanie  

Písomné a ústne  
odpovede  
 

Kosínusova veta 1 
 Použiť sínusovú 

a kosínusovú vetu pri 
výpočtoch úloh z praxe 

 Použil sínusovú a kosínusovú 
vetu pri výpočtoch úloh z 
praxe 

Ústne skúšanie  
Písomné skúšanie  
Frontálne ústne 
skúšanie  

Písomné a ústne  
odpovede  
 

Písomná práca a jej analýza 2  
 Ovládať  samostatne  

pracovať na zverenej úlohe 
 Ovládal  samostatne 

pracovať na zverenej úlohe 

   

Písomné skúšanie 

 

 
Písomná práca 

Riešenie všeobecného 
trojuholníka 

2  Odborné predmety 

 Všeobecné predmety 

 Odborný výcvik 

 

 Využiť sínusovú 
a kosínusovu vetu pri riešení 
všeobecného trojuholníka 

 Využil sínusovú a kosínusovu 
vetu pri riešení všeobecného 
trojuholníka 

Ústne skúšanie  
Písomné skúšanie  
Frontálne ústne 
skúšanie  

Písomné a ústne  
odpovede  
 

Využitie trigonometrie v praxi 1 
 Využiť získané poznatky pri 

riešení úloh z praxe 
 Využil získané poznatky pri 

riešení úloh z praxe 

Ústne skúšanie  
Písomné skúšanie  
Frontálne ústne 
skúšanie  

Písomné a ústne  
odpovede  
 

2.   Geometria a meranie, 
stereometria 

33  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Základné pojmy 3  Odborné predmety 

 Všeobecné predmety 

 Odborný výcvik 

 

 Osvojiť si základné pojmy 
z geometrie a stereometrie 

 Osvojil si základné pojmy 
z geometrie a stereometrie 

Ústne skúšanie  
Písomné skúšanie  
Frontálne ústne 
skúšanie  

Písomné a ústne  
odpovede  
 

Vzájomná poloha bodov, 
priamok a rovín 

1 
 Rozlíšiť vzájomnú polohu 

bodov, priamok a rovín 
 Rozlíšil vzájomnú polohu 

bodov, priamok a rovín 

Ústne skúšanie  
Písomné skúšanie  
Frontálne ústne 
skúšanie  

Písomné a ústne  
odpovede  
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Uhol dvoch priamok 
 

1  

 

 

 

 

 Odborné predmety 

 Všeobecné predmety 

 Odborný výcvik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Odborné predmety 

 Všeobecné predmety 

 Odborný výcvik 

 

 Rozlíšiť rôzne druhy uhlov  Rozlíšil rôzne druhy uhlov Ústne skúšanie  
Písomné skúšanie  
Frontálne ústne 
skúšanie  

Písomné a ústne  
odpovede  
 

Podmienky rovnobežnosti 
a kolmosti 

 
1 

 Poznať podmienky 
rovnobežnosti a kolmosti  

 Poznal podmienky 
rovnobežnosti a kolmosti  

Ústne skúšanie  
Písomné skúšanie  
Frontálne ústne 
skúšanie  

Písomné a ústne  
odpovede  
 

Uhol priamky a roviny 
 

1 
 Rozlíšiť vzájomnú polohu 

priamky a roviny 
 Rozlíšil vzájomnú polohu 

priamky a roviny 

Ústne skúšanie  
Písomné skúšanie  
Frontálne ústne 
skúšanie  

Písomné a ústne  
odpovede  
 

Uhol dvoch rovín 
 

1 
  Ústne skúšanie  

Písomné skúšanie  
Frontálne ústne 
skúšanie  

Písomné a ústne  
odpovede  
 

Riešenie úloh 
 

1 
 Aplikovať získané poznatky 

pri riešení úloh z praxe 
 Aplikoval získané 

poznatky pri riešení úloh z 
praxe 

Ústne skúšanie  
Písomné skúšanie  
Frontálne ústne 
skúšanie  

Písomné a ústne  
odpovede  
 

Telesá 2 
 Rozlíšiť a popísať jednotlivé 

telesá 
 Rozlíšil a popísal jednotlivé 

telesá 

Ústne skúšanie  
Písomné skúšanie  
Frontálne ústne 
skúšanie  

Písomné a ústne  
odpovede  
 

Objem a povrch kvádra, kocky, 
hranola, valca 

 
3 

 Počítať objemy a povrchy 
hranatých telies 

 Počítal objemy a povrchy 
hranatých telies 

Ústne skúšanie  
Písomné skúšanie  
Frontálne ústne 
skúšanie  

Písomné a ústne  
odpovede  
 

Objem a povrch ihlana 
a kužeľa 

 
2 

 Počítať objemy a povrchy 
ihlana a kužeľa 

 Počítal objemy a povrchy 
ihlana a kužeľa 

Ústne skúšanie  
Písomné skúšanie  
Frontálne ústne 
skúšanie  

Písomné a ústne  
odpovede  
 

Riešenie úloh 
 

1 
 Aplikovať získané poznatky 

pri riešení úloh z praxe 
 Aplikoval získané poznatky 

pri riešení úloh z praxe 

Ústne skúšanie  
Písomné skúšanie  
Frontálne ústne 
skúšanie  

Písomné a ústne  
odpovede  
 

Guľa a jej časti 
 

2 
 Popísať guľu a určiť jej časti  Popíslť guľu a určiť jej časti Ústne skúšanie  

Písomné skúšanie  
Frontálne ústne 
skúšanie  

Písomné a ústne  
odpovede  
 

Písomná práca a jej analýza 2  
 Ovládať  samostatne  

pracovať na zverenej úlohe 
 Ovládal  samostatne 

pracovať na zverenej úlohe 

   

Písomné skúšanie 

 

 
Písomná práca 

Objem a povrch gule 
 

2  

 

 Počítať objem a povrch gule  Počíttal objem a povrch 
gule 

Ústne skúšanie  
Písomné skúšanie  
Frontálne ústne 
skúšanie  

Písomné a ústne  
odpovede  
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Objem a povrch častí gule 
 

3  

 

 Odborné predmety 

 Všeobecné predmety 

 Odborný výcvik 

 

 Počítať objem a povrch častí 
gule 

 Počítal objem a povrch 
častí gule 

Ústne skúšanie  
Písomné skúšanie  
Frontálne ústne 
skúšanie  

Písomné a ústne  
odpovede  
 

Riešenie úloh z praxe 
 

3 
 Aplikovať získané poznatky 

pri riešení úloh z praxe 
 Aplikoval získané 

poznatky pri riešení úloh z 
praxe 

Ústne skúšanie  
Písomné skúšanie  
Frontálne ústne 
skúšanie  

Písomné a ústne  
odpovede  
 

Zhrnutie učiva 
 

4 
 Systemalizovať a upevniť 

získané poznatky 
 Systemalizoval a upevnil 

získané poznatky 

Ústne skúšanie  
Písomné skúšanie  
Frontálne ústne 
skúšanie  

Písomné a ústne  
odpovede  
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8.8.4 ROČNÍK : ŠTVRTÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   ´MATEMATIKA 1,5 hodiny týždenne, spolu 45 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

1.   Kombinatorika  
15 

  
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Základné pojmy 1 
 Odborné predmety 

 Všeobecné predmety 

 Odborný výcvik 

 Všeobecné predmety 

 Odborný výcvik 

 

 používať rôzne stratégie 
zisťovania počtu možností 
(vypisovanie, použitie 
kombinatorických pravidiel 
súčtu a súčinu 

 používať rôzne stratégie 
zisťovania počtu možností 
(vypisovanie, použitie 
kombinatorických pravidiel 
súčtu a súčinu 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Variácie 
2 

 

 vedieť aplikácie variácií na 
praktických úlohách  

 vedel aplikácie variácií na 
praktických úlohách  

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 

Permutácie 

 

2 

 
 vedieť aplikácie permutácií 

na praktických úlohách  
 

 vedel aplikácie permutácií 
na praktických úlohách        

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Faktoriál 2 
 vysvetliť pojem faktoriál 

a vedieť ho použiť 
 vysvetliť pojem faktoriál 

a vedieť ho použiť 

  

Kombinácie  

NŠFG : T5 
2  vedieť aplikácie kombinácií 

na praktických úlohách  

 získať spôsobilosť v NŠFG 
 

 vedel aplikácie kombinácií 
na praktických úlohách  

 získal spôsobilosť v NŠFG 
 

Písomné skúšanie Písomné odpovede 

 

Vlastnosti kombinačných. čísel 
2  vedieť aplikácie 

kombinačných čísel na 
praktických úlohách  

 

 vedel aplikácie 
kombinačných čísel na 
praktických úlohách  

 

Individuálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 Pascalov trojuholník 
1    Vedieť zostaviť Pascalov 

trojuholník a určiť vlastnosti 
 Vedel zostaviť Pascalov 

trojuholník a určil vlastnosti 

  

Binomická veta 

 
2  vedieť aplikácie binomickej 

vety na praktických úlohách  
 

 vedel aplikácie binomickej 
vety na praktických 
úlohách  

 

Písomné skúšanie Neštandardizovaný 
didaktický test 

Riešenie úloh 1 
 používať rôzne stratégie 

zisťovania počtu možností 
(vypisovanie, použitie 
kombinatorických pravidiel 
súčtu a súčinu 

 používať rôzne stratégie 
zisťovania počtu možností 
(vypisovanie, použitie 
kombinatorických pravidiel 
súčtu a súčinu 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 
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2.  Pravdepodobnosť  
9 

  
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Náhodný jav 
1  

 Definovať základné pojmy  Definoval základné pojmy Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 

Početnosť, elementárny jav 
2 

 Určiť početnosť javu  Určil početnosť javu Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 

Pravdepodobnosť náhodného 
javu 2 

 Aplikovať základný vzorec  
      na riešenie prákladov 

 Aplikoval základný vzorec  
      na riešenie prákladov 

  

Riešenie úloh 2 
 Vedieť riešiť úlohy z praxe  Vedel riešiť úlohy z praxe 

Písomné skúšanie Písomné odpovede 

Písomná práca a jej analýza 2  
 Ovládať  samostatne   
      pracovať na zverenej úlohe 

      Ovládal  samostatne 
pracovať na zverenej úlohe Písomné skúšanie 

 
Písomná práca 

3.  Štatistika 
9  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Základné štatis.pojmy 2 

   zhromaždiť údaje 
štatistického súboru 

 usporiadať hodnoty 
štatistického znaku, rozdeliť 
ich do intervalov, určiť 
stredné hodnoty intervalov, 
vytvoriť tabuľku hodnôt 
štatistických znakov a ich 
početností 

 použiť vhodný softvér na 
grafické spracovanie dát 

 zhromaždil údaje 
štatistického súboru 

 usporiadal hodnoty 
štatistického znaku, rozdeliť 
ich do intervalov, určiť 
stredné hodnoty intervalov, 
vytvoriť tabuľku hodnôt 
štatistických znakov a ich 
početností 

 použil vhodný softvér na 
grafické spracovanie dát 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Aritmet.priemer  
NŠFG : T6 

1 
 vypočítať charakteristiky 

úrovne a variability 
 

 Získať spôsobilosť v NŠFG 
 

 vypočítal charakteristiky 
úrovne a variability 

 

 Získal spôsobilosť v NŠFG 
 

Písomné skúšanie Písomné odpovede 

Modus 
 

2 
 určiť štatistické 

charakteristiky zo zadania 
slovnej úlohy,  

 určiť štatistické 
charakteristiky zo zadania 
slovnej úlohy 

Individuálne 
skúšanie 

Individuálne 
odpovede 

Medián 2 
 aplikovať získané poznatky 

a vzťahy v úlohách z praxe 
 aplikovať získané poznatky 

a vzťahy v úlohách z praxe 

Frontálne skúšanie Písomné odpovede 

Št.odchýlka a rozptyl l  
NŠFG : T7 
 

 

2 
 poznať možnosti   štatistiky 

pri  spracovaní údajov 

 Získať spôsobilosť v NŠFG 
 

 poznal možnosti   štatistiky 
pri  spracovaní údajov 

 Získal spôsobilosť v NŠFG 
 

Individuálne 
skúšanie 

Písomné odpovede 

4.  Komplexné čísla 
12  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 
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Pojem komplexného čísla 
1  

 Definovať a vedieť zobraziť 
     komplexné číslo 

 Definoval a vedel zobraziť 
     komplexné číslo 

Písomné a ústne  
odpovede  

Písomné a ústne  
skúšanie 

Počtové výkony 
s komplexnými číslami 2 

 Zvládnuť základné počtové 
     operácie s kompl. číslami 

 Zvládol základné počtové 
     operácie s kompl. číslami Individuálne 

skúšanie 
Individuálne 
odpovede 

Komplexne združené číslo 
1 

 Vedieť určiť a zobraziť  
      komplexne združené číslo 

 Vedel určiť a zobraziť  
      komplexne združené číslo 

Písomné a ústne  
odpovede  
 

Písomné a ústne  
skúšanie 

Absolútna hodnota 
komplexného čísla 

1  Určiť absolútnu hodnotu  
      kompl. čísla 

 Určil absolútnu hodnotu  
      kompl. čísla 

Písomné a ústne  
odpovede  
 

Písomné a ústne  
skúšanie 

Podiel komplexných čísel 1  Vedieť vydeliť 2 kompl.  
      čísla 

 Vedel vydeliť 2 kompl.  
      čísla Individuálne 

skúšanie 
Individuálne 
odpovede 

Goniometrický tvar 
komplexného čísla 2 

 Vedieť zapísať komplexné  
      číslo v goniometrickom  
       tvare 

 Vedieť zapísať komplexné  
      číslo v goniometrickom  
       tvare 

Písomné a ústne  
odpovede  
 

Písomné a ústne  
skúšanie 

Riešenie úloh 1  Vedieť riešiť úlohy z praxe  Vedel riešiť úlohy z praxe 
Individuálne 
skúšanie 

Individuálne 
odpovede 

Moivrova veta 1  Vedieť uplatniť Moivrovu  
      vetu pri riešení úloh 

 Vedel uplatniť Moivrovu  
      vetu pri riešení úloh 

Písomné a ústne  
odpovede  
 

Písomné a ústne  
skúšanie 

Písomná práca a jej 
analýza 

2  
 Ovládať  samostatne   
      pracovať na zverenej úlohe 

      Ovládal  samostatne 
pracovať na zverenej úlohe 

 

Písomné skúšanie 
 
Písomná práca 
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Názov predmetu informatika 
Časový rozsah výučby 2 hodiny  týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý 

Kód a názov učebného odboru 3341 K Operátor drevárskej a nábytkárskej 
výroby 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

8.9 INFORMATIKA 

Charakteristika predmetu 

Obsah výučby informatika vychádza zo vzdelávacej oblasti „Matematika a práca s informáciami“ 
ŠVP 33 Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov. Na vytvorenie predmetu sme integrovali  
obsahový štandard: „Informácie okolo nás“, „Princípy fungovania digitálnych technológií“, 
„Komunikácia prostredníctvom digitálnych technológií“, „Postupy, riešenie problémov, 
algoritmické myslenie“, „Informačná spoločnosť“. 

Cieľom vzdelávania v informačných technológiách je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov 
a techník používania pri práci s údajmi v počítačových systémoch. Je potrebné žiakov viesť 
k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej komunikácie. Žiak sa má naučiť správne 
vyhľadávať, triediť, spracúvať informácie v súvislosti s rešpektovaním právnych, etických 
a morálnych zásad používania informačných technológií. 

Metódy, formy a prostriedky vyučovania informatiky majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností 
žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také stratégie 
vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má možnosť spolurozhodovať 
a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším 
výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale aj v oblasti zvýšeného záujmu v rámci učebného 
odboru. Takouto formou je individuálna alebo skupinová práca na projektoch 

Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu informatika 
proporcionálne zastúpenie a prepojenie empirického a teoretického poznávania. Výchovné 
a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. V tomto 
predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie komunikatívne a sociálno interakčné, 
interpersonálne a intrapersonálne, spôsobilosti tvorivo riešiť problémy, spôsobilosti využívať 
informačné technológie a spôsobilosti byť demokratickým občanom.  Preto je dôležitou súčasťou 
teoretického poznávania a zároveň prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania 
a systematizácie poznatkov. Pričom nebrániť sa spoznávať a osvojovať si novinky v informačných 
technológiách so zámerom ich aplikovať účelne v odbore a živote. Predmet informatika  je veľmi 
úzko previazaný s odbornými predmetmi aj všeobecnovzdelávacími aj odborným výcvikom,  
markantne zmenil charakter práce..  

K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese informatiky  patrí  internet, exkurzie, CD 
nosiče, odborná literatúra..  

Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. 
Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú 
sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  

Výučba bude prebiehať v odbornej učebni informatiky a bežnej triede.   

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu Informatika v študijných odboroch USOV je naučiť žiakov pracovať 
v prostredí bežných aplikačný programov, efektívne využívať informácie, komunikovať cez sieť.  Je 
potrebné naučiť žiakov rozvíjať svoje schopnosti kooperácie, komunikácie a viesť ich k výskumnej 
práci. Rozvíjať svoju osobnosť, tvorivosť, logické a kritické myslenie, snažiť sa o sebavzdelávanie. 
Naučiť rešpektovať intelektuálne vlastníctvo a autorstvo informatických produktov. 
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Nová iniciatíva v oblasti elektronického vzdelávania (E-learning) si kladie za cieľ zvýšiť úroveň 
digitálnej gramotnosti žiakov. Efektívne využívanie informačných a komunikačných technológií, 
vrátane možnosti učenia sa formou on-line, výrazne prispeje k realizácii celoživotného vzdelávania 
pre ľudí rôzneho veku, k udržiavaniu identity komunity a vytváraniu možnosti virtuálnej komunikácie  
medzi lokálnymi komunitami aj na veľké vzdialenosti. Sú to teda schopnosti, ktoré umožňujú žiakom 
ich osobnostný rast, vlastné učenie a výkonnosť v práci.  

 

Absolvent má (výkonový štandard): 

 Vedieť vysvetliť pojmy, princípy kódovania 
 Poznať druhy aplikácií, vybrať vhodnú aplikáciu, zdôvodniť svoj výber 
 Vedieť spracovávať informácie 
 Vedieť vymenovať časti počítača von Neumannovského typu 
 Charakterizovať operačný systém, vedieť ho efektívne využívať 
 Poznať princíp fungovania internetu, spôsoby vyhľadávania informácií 
 Vedieť analyzovať problém, použiť vhodný algoritmus 
 Vedieť rozpoznať a odstrániť syntaktické chyby, opraviť ich 
 Poznať e-vzdelávanie, možnosti a výhody takéhoto vzdelávania 
 Vedieť vysvetliť pojmy licencia, ochrana, počítačový vírus 
 Poznať sociálne, kultúrne, zdravotné aspekty používania počítačov a služieb internetu 

 

Absolvent má (obsahový štandard): 

 Informácia – textová, grafická, zvuková, prenos informácií 
 Prezentovať informácie, uchovávanie informácií 
 Základné pojmy – hardvér, softvér, operačný systém, vlastnosti, funkcie, počítačová sieť 
 Počítačová sieť, interaktívna, neinteraktívna komunikácia 
 Sociálne siete, netiketa, bezpečnosť na internete 
 Programovací jazyk, syntax, pojmy, riadiace štruktúry 
 Informatika v rôznych oblastiach 
 Riziká informačných technológií 
 Etika a právo 
 E-learning, dištančné vzdelávanie 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete informatika využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 
kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

 

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

 sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (video, text, hovorené slovo, diagram) tak, aby 
každý každému porozumel, 

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver,  
 kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet), 
 správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky. 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

 rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére, 
 osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve, 
 hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých. 

Schopnosti riešiť problémy 

 rozpoznávať problémy v priebehu ich informatického vzdelávania využívaním všetkých metód 
a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii (pozorovanie, meranie, 
experimentovanie, matematické prostriedky, grafické prostriedky a pod.), 
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 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich informatickom 
vzdelávaní, 

 hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli 
prispieť k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie 
a prostriedky neviedli k cieľu, 

 posudzovať riešenie daného informatického problému z hľadiska jeho správnosti, 
jednoznačnosti alebo efektívnosti a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne 
riešenia daného problému, 

 korigovať nesprávne riešenia problému, 
 používať osvojené metódy riešenia informatických problémov.  

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 získavať informácie v priebehu ich informatického vzdelávania využívaním všetkých metód 
a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu 
daného problému alebo osvojiť si nové poznatky. 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

 formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu ich informatického vzdelávania využívaním 
všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

 preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa, zdravie 
a spoluzodpovednosť za životné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku.  

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 
 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Bezpečnosť a hygiena pri práci 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Práca s PC 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 

Informácie okolo nás 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Práca s PC 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 

Princípy fungovania digitálnych 
technológií 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Práca s PC 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 

Komunikácia prostredníctvom 
digitálnych technológií 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Práca s PC 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 

Postupy, riešenie problémov, 
algoritmické myslenie 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Práca s PC 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 

Informačná spoločnosť 
Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 

Práca s PC 
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Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
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Učebné zdroje 

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

 
 

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 
knižnica, ... 

Bezpečnosť 
a hygiena pri práci 

Ivan Kalaš a kolektív 
Informatika pre stredné školy 
SPN-Mladé letá,s.r.o. Bratislava 2003 

Dataprojektor  
PC 
Tabuľa 
e-Beam  

PC 
 

Internet  
knižnica 

Informácie okolo nás 

Ivan Kalaš a kolektív 
Informatika pre stredné školy 
SPN-Mladé letá,s.r.o. Bratislava 2003 
J.Machová Práca s textom 
SPN-Mladé letá,s.r.o. Bratislava 2004 
S.Lukáč-Ľ.Šnajder Práca s tabuľkami 
SPN-Mladé letá,s.r.o. Bratislava 2004 
Ľ.Šnajder,M.Kireš Práca s multimédiami 
SPN-Mladé letá,s.r.o. Bratislava 2005 
Ľ.Salanci Práca s grafikou 
 
 

Dataprojektor  
PC 
Tabuľa 
e-Beam  

PC 
 

Internet  
knižnica 

Princípy fungovania 
digitálnych 
technológií 

Ivan Kalaš a kolektív 
Informatika pre stredné školy 
SPN-Mladé letá,s.r.o. Bratislava 2003 

Dataprojektor  
PC 
Tabuľa 
e-Beam 

PC 
 

Internet  
knižnica 

Komunikácia 
prostredníctvom 

digitálnych 
technológií 

SPN-Mladé letá,s.r.o. Bratislava 2004 
Ľjašková,Ľ.Šnajder,R.Baranovič 
Práca s internetom       SPN 
MEDIA TRADE spol s.r.o. Bratislava 
2001  
 

Dataprojektor  
PC 
Tabuľa 
e-Beam 

PC 
 

Internet  
knižnica 

Postupy, riešenie 
problémov, 
algoritmické 

myslenie 

Ivan Kalaš a kolektív 
Informatika pre stredné školy 
SPN-Mladé letá,s.r.o. Bratislava 2003 

Dataprojektor  
PC 
Tabuľa 
e-Beam 

PC 
 

Internet  
knižnica 

Informačná 
spoločnosť 

Ivan Kalaš a kolektív 
Informatika pre stredné školy 
SPN-Mladé letá,s.r.o. Bratislava 2003 

Dataprojektor  
PC 
Tabuľa 
e-Beam 

PC 
 

Internet  
knižnica 
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8.9.1 ROČNÍK : PRVÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: INFORMATIKA 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín  

Názov tematického 
celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Bezpečnosť a hygiena 
pri práci 

1   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Ergonómia a fyziológia 
práce v laboratóriu 

1  
 
 
 

Všeobecné predmety 
 

Odborné predmety 
 

 Zvyšovať si digitálnu 
gramotnosť  

 Oboznámiť sa so 
zásadami a pravidlami 
práce v laboratóriu  

 Zvyšoval si digitálnu 
gramotnosť  

 Oboznámil so zásadami 
a pravidlami práce v 
laboratóriu 

Frontálne ústne 
skúšanie 
 
 

Ústne odpovede 
 

Informácie okolo nás 
 

31  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Informácie okolo nás- 
základné pojmy 

3 
 

 
 
 
 
 
 

Slovenský jazyk a literatúra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odborné kreslenie 
 
 
 
 

Matematika 
 

 Definovať pojmy 
informácia, kódovanie, 
šifrovanie, komprimácia 

 Naučiť sa pracovať 
s informáciami 
 

 Definoval pojmy 
informácia, kódovanie, 
šifrovanie, komprimácia 

 Naučil sa pracovať s 
informáciami 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Ústne odpovede  
 
Praktické cvičenie 

 Textová informácia 

 

6 
 Naučiť sa základy 

kódovania, štýlu, písma 
 Naučiť sa jednoduchý, 

zložitý formát, hlavička, 
päta 

 Naučiť sa pracovať 
s textovým softvérom 
 

 Naučil sa základy 
kódovania, štýlu, písma 

 Naučil sa jednoduchý, 
zložitý formát, hlavička, 
päta 

 Naučil sa pracovať 
s textovým softvérom 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Ústne odpovede  

Praktické cvičenie 

 Grafická informácia 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 
 Definovať pojmy rastrová, 

vektorová grafika 
 Naučiť sa čo je animovaná 

grafika 
 Pochopiť grafické formáty 
 Naučiť sa pracovať 

s grafickým softvérom 
 

 Definoval pojmy rastrová, 
vektorová grafika 

 Naučil sa čo je animovaná 
grafika 

 Pochopil grafické formáty 
 Naučil sa pracovať 

s grafickým softvérom 
 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Ústne odpovede  

Praktické cvičenie  
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 Číselná informácia 6 
 
 
 
 
 
 

Slovenský jazyk a literatúra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Naučiť sa čo je číselná 
informácia 

 Naučiť sa čo je hárok, 
bunka, vzorec, funkcia, 
atď. 

 Naučiť sa pracovať 
s tabuľkovým kalkulátorom 
 

 Naučil sa čo je číselná 
informácia 

 Naučil sa čo je hárok, 
bunka, vzorec, funkcia, 
atď. 

 Naučil sa pracovať 
s tabuľkovým kalkulátorom 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Ústne odpovede  

Praktické cvičenie  

 Zvuková informácia 5 
 Definovať pojmy zvuk, 

zvukový formát, 
konvertovanie 

 Naučiť sa spracovávať, 
konvertovať, nahrávať 
zvuk 

 Naučiť sa pracovať 
s aplikačným softvérom 
 

 Definoval pojmy zvuk, 
zvukový formát, 
konvertovanie 

 Naučil sa spracovávať, 
konvertovať, nahrávať 
zvuk 

 Naučil sa pracovať 
s aplikačným softvérom 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Ústne odpovede  

Praktické cvičenie 

 Prezentácia informácií 5 
 Naučiť sa prezentovať 

informácie 
 Naučiť sa čo je to 

hypertext, odkazy 
 Naučiť sa pravidlá 

prezentovania 
 

 Naučil sa prezentovať 
informácie 

 Naučil sa čo je to 
hypertext, odkazy 

 Naučil sa pravidlá 
prezentovania 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Ústne odpovede 

Didaktický projekt 

Princípy fungovania 
digitálnych technológií 

12  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Architektúra PC 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odborné kreslenie 

 

 Naučiť sa schému Von 
Neumannovského typu 

 Naučiť sa využitie, význam 
týchto častí 
 

 Naučil sa schému Von 
Neumannovského typu 

 Naučil sa využitie, význam 
týchto častí 
 

Písomné skúšanie 

 

Skupinová práca 

Referát 

 Vstupno-výstupné 
zariadenia 

3 
 Naučiť sa typy vstupných, 

výstupných zariadení, 
 Pochopiť parametre 

zariadení 
 

 Naučil sa typy vstupných, 
výstupných zariadení, 

 Pochopil parametre 
zariadení 
 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Praktické cvičenie 

Ústne odpovede 

Referát 

 Softvér 2 
 Definovať pojem softvér 
 Vysvetliť rozdelenie 

softvéru podľa spôsobu 
použitia 

 Definoval pojem softvér 
 Vysvetlil rozdelenie 

softvéru podľa spôsobu 
použitia 

Frontálne ústne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Didaktický test 

 Operačný systém 2 
 Pochopiť pojem operačný 

systém, základné 
vlastnosti, funkcie OS 

 Zoznámiť sa s rôznymi 
druhmi operačných 
systémov 
 

 Pochopil pojem operačný 
systém, základné 
vlastnosti, funkcie OS 

 Zoznámil sa s rôznymi 
druhmi operačných 
systémov 

Frontálne ústne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 
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 Počítačová sieť 2 
 Definovať  pojem server, 

sieť 
 Vysvetliť architektúru, 

rozdelenie sietí podľa 
rozľahlosti 

 Definoval pojem server, 
sieť 

 Vysvetlil architektúru, 
rozdelenie sietí podľa 
rozľahlosti 

Frontálne ústne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Didaktický test 

 Aktualizácia učiva 1 
 Získať vedomosti 

o zmenách v učive (napr. 
vynovený softvér) 

 Získal vedomosti 
o zmenách v učive (napr. 
vynovený softvér) 
 

Frontálne skúšanie Skupinová práca 

Referát 

Komunikácia 
prostredníctvom 

digitálnych technológií 

22  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Server - klient 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slovenský jazyk a literatúra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Občianska náuka 
 

 Definovať pojem server, 
klient 

 Pochopiť spôsoby ochrany 
počítača zapojeného 
v sieti 

 Vysvetliť vzťah server-
klient 

 Definoval pojem server, 
pojem klient 

 Pochopil spôsoby ochrany 
počítača zapojeného 
v sieti 

 Vysvetlil vzťah server-
klient 
 

Frontálne ústne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 Interaktívna 
komunikácia 

3 
 Definovať pojem internet, 

komunikácia 
 Pochopiť princípy aktívnej 

komunikácie 
 

 Definoval pojem internet, 
komunikácia 

 Pochopil princípy aktívnej 
komunikácie 

Praktické cvičenie 

 

Praktické skúšanie 

 Neinteraktívna 
komunikácia 

3 
 Definovať pojem e-pošta, 

diskusné fórum 
 Pochopiť princípy pasívnej 

komunikácie 
 

 Definoval pojem internet, 
komunikácia 

 Pochopil princípy pasívnej 
komunikácie 

Praktické cvičenie 

 

Praktické cvičenie 

 Sociálne siete 3 
 Pochopiť pojem sociálna 

sieť, typy sociálnych sietí 
 Pochopiť pravidlá 

dodržiavania netikety 
 

 Pochopil pojem sociálna 
sieť, typy sociálnych sietí 

 Pochopil pravidlá 
dodržiavania netikety 

Písomné skúšanie 

 

Písomné odpovede 

 Netiketa, internetová 
bezpečnosť 

 

3 
 Definovať pojem netiketa 
 Pochopiť zásady 

internetového správania 

 Definoval pojem netiketa 
 Pochopil zásady 

internetového správania 

Frontálne ústne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 Služby internetu 

 

3 
 Pochopiť pojem internet, 

bezpečnosť na internete 
 Naučiť sa využívať služby 

internetu 

 Pochopil pojem internet, 
bezpečnosť na internete 

 Naučil sa využívať služby 
internetu 

Praktické cvičenie Praktické skúšanie 

 Webové prehliadače 

 

2 
 Definovať pojem web, 

prehliadač 
 Vedieť porovnať typy web 

prehliadačov 

 Definoval pojem web, 
prehliadač 

 Vedel porovnať typy web 
prehliadačov 

Praktické cvičenie Praktické skúšanie 
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 Nové trendy 
v informačných 
technológiách 

2 
  Naučiť sa využívať 

možnosti celoživotného 
vzdelávania, e-
vzdelávania 

 Naučil sa využívať 
možnosti celoživotného 
vzdelávania, e-
vzdelávania 

Písomné skúšanie 

 

Didaktický test 
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8.9.2 ROČNÍK : DRUHÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: INFORMATIKA 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín  

Názov tematického 
celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Bezpečnosť a hygiena 
pri práci 

1   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Ergonómia a fyziológia 
práce v laboratóriu 

0,5 Všeobecné predmety 
 
Odborné predmety 
 
 

 Zvyšovať si digitálnu 
gramotnosť  

 Orientovať sa 
v aplikačných softvéroch 
využívaných v praxi 

 Zvyšoval si digitálnu 
gramotnosť  

 Orientoval sa 
v aplikačných softvéroch 
využívaných v praxi 

Frontálne ústne 
skúšanie 
 
 

Ústne odpovede 
 

 Organizácia práce 
v laboratóriu 

 

0,5 
 Sa oboznámiť so 

zásadami a pravidlami 
práce v laboratóriu 

 Oboznámil so zásadami 
a pravidlami práce v 
laboratóriu 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Informácie okolo nás 
(voliteľné témy) 

26  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Textový editor Word 6 
Všeobecné predmety 
 
Odborné predmety 
 

 

 Rozvíjať zručnosti pri práci 
s PC 

 Naučiť sa pracovať 
s informáciami 
 

 Rozvíjal zručnosti pri práci 
s PC 

 Naučil sa pracovať 
s informáciami 
 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Ústne odpovede  
 
Praktické cvičenie 

 Tabuľkový editor Excel 5 
 Rozvíjať zručnosti pri práci 

s PC 
 Naučiť sa pracovať 

s informáciami 
 

 Rozvíjal zručnosti pri práci 
s PC 

 Naučil sa pracovať 
s informáciami 
 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Ústne odpovede  
 

Praktické cvičenie 

 Grafický editor- Zoner 
Callisto 

 

6 
 Rozvíjať  zručnosti pri 

práci s PC 
 Naučiť sa pracovať 

s informáciami 
 

 Rozvíjal zručnosti pri práci 
s PC 

 Naučil sa pracovať 
s informáciami 
 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Ústne odpovede  

Praktické cvičenie  

 Multimédiá – Power 
Point 

6  
 Efektívne využívať 

informačné a komunikačné 
technológie v bežnom 
živote a odbore 

 Efektívne využíval 
informačné a komunikačné 
technológie v bežnom 
živote a odbore 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Ústne odpovede  

Praktické cvičenie 
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 Multimédiá- Tvorba web 
stránok 

3  
 Efektívne využívať 

informačné a komunikačné 
technológie v bežnom 
živote a odbore 

 Efektívne využíval 
informačné a komunikačné 
technológie v bežnom 
živote a odbore 

Ústne skúšanie 

Praktické cvičenie 

Ústne odpovede  

Praktické cvičenie 

Oblasti využitia 
informatiky 

2  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Prezentácia 
v PowerPoint 

2  
 Spoznať na  užívateľskej 

úrovni Kancelársky softvér 
PowerPoint 

 Graficky znázorniť reálne 
situácie a úlohy 

 Spoznal na  užívateľskej 
úrovni Kancelársky softvér 
PowerPoint 

 Graficky znázornil reálne 
situácie a úlohy 

Ústne skúšanie 

 

 

Prezentácia 

Informačná spoločnosť 
2  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Nové trendy 
v informačných 
technológiách 

2   Realizovať princíp 
celoživotného vzdelávania 

 Využívať možnosti 
Elektronického 
vzdelávania-e-learning 

 Realizoval princíp 
celoživotného vzdelávania 

 Využíval možnosti 
Elektronického 
vzdelávania-e-learning 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Prezentácia 
Didaktický test 

Práca s údajmi 
a informáciami v odbore 

2  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Internet 2 
Všeobecné predmety 
 
Odborné predmety 
 

 

 Oboznámiť sa so 
samoštúdiom 

 Naučiť sa získavať 
informácie  

 Oboznámil sa so 
samoštúdiom 

 Naučil sa získavať 
informácie 

Ústne skúšanie 

 

Praktické cvičenie 

Skupinová práca 

Praktické cvičenie 
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Názov predmetu Telesná a športová výchova 

Časový rozsah výučby 1. – 3. roč. - 2 hodiny týždenne, spolu 198 hodín 
4. roč. – 1,5 hod. týždenne, spolu 45 hodín 

Ročník  Prvý, druhý, tretí, štvrtý 

Kód a názov študijného odboru 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

8.10 TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 

Charakteristika predmetu 

Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb vytvára priestor na uvedomenie si potreby celoživotnej starostlivosti 
žiakov o svoje zdravie, na osvojenie si teoretických vedomostí a praktických skúseností o výchove 
k zdraviu prostredníctvom pohybových aktivít, telesnej výchovy a športovej činnosti. Poskytuje základné 
informácie o biologických, fyzických, pohybových psychologických a sociálnych základoch zdravého 
životného štýlu. Žiak získa kompetencie, ktoré súvisia s poznaním a starostlivosťou o vlastné telo, 
pohybový rozvoj, zdatnosť a zdravie, ktoré určujú kvalitu budúceho života v dospelosti. Osvojí si postupy 
ochrany a upevnenia zdravia, princípy predchádzania civilizačných ochorení, metódy rozvoja pohybových 
schopností a pohybovej výkonnosti, v prípade žiakov so zdravotným oslabením alebo zdravotným 
postihnutím aj princípy úpravy zdravotných porúch. Získa vedomosti a zručnosti o zdravotne 
orientovaných telovýchovných činnostiach aj z viacerých druhov športových disciplín. Je vedený 
k chápaniu kvality pohybu ako dôležitej súčasti svojho komplexného rozvoja, k zorientovaniu sa vo výbere 
pohybu pri vyskytujúcich sa zdravotných poruchách, k  poznaniu kompenzačných a regeneračných aktivít 
a ich   uplatneniu v režime dňa.  

Vzdelávacia oblasť spája vedomosti, návyky, postoje, schopnosti a zručnosti o pohybe, športe, zdraví 
a zdravotnom štýle, ktoré sú utvárané prostredníctvom realizovaných foriem vyučovania telesnej 
a športovej výchovy, vrátane telesnej výchovy alebo formou integrovanej telesnej a športovej výchovy. 

Aby absolvent vzdelávacieho programu spoľahlivo preukázal výkon v tejto vzdelávacej oblasti musí 
disponovať stanovenými výkonovými štandardmi a ovládať učivo predpísané obsahovými štandardmi.  

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

 Regulovať správanie, prehodnocovať základné zručnosti, sebatvoriť, zapájať sa do medziľudských 
vzťahov, pracovať v tíme, preberať zodpovednosť sám za seba a za prácu iných, schopnosť starať 
sa  o svoje zdravie a životné prostredie. 

 Stanovovať si ciele a priority podľa svojich osobných schopností, záujmov , pracovnej orientácie 
a životných podmienok. 

 Využívať sebakontrolu, sebareguláciu, sebahodnotenie a vlastné  rozhodovanie na plnenie cieľov. 

 Overovať získané poznatky, kriticky posudzovať názory, postoje a správanie druhých. 

 Mať zodpovedný vzťah k svojmu zdraviu, starať sa o svoj fyzický a duševný rozvoj, byť si vedomý 
dôsledkov nezdravého životného štýlu  a závislosti. 

 Uvedomiť si a rešpektovať, že telesná, citová, rozumová i vôľová zložka osobnosti sú rovnocenné 
a vzájomne sa dopĺňajú. 

 Pochopiť globálnu povahu sveta a úlohu jednotlivca v ňom, rozvoj masovej turistiky. 

 Mať základné sociálne návyky potrebné na styk s ľuďmi a prakticky uplatňovať pri styku s ľuďmi 
spoločensky uznávané normy. 

 V praxi uplatňovať humanitné zásady vzťahov medzi ľuďmi a ekologické zásady vo vzťahu 
k životnému prostrediu. 

 Vytvoriť si pozitívny vzťah ku kultúrnym hodnotám, prírode a životnému prostrediu a aktívne sa 
podieľať na ich ochrane. 

 Prejavovať aktívne postoje k vlastnému všestrannému telesnému rozvoju predovšetkým snahou 
o dosiahnutie optimálnej úrovne telesnej zdatnosti a vlastnú pohybovú aktivitu spojiť s vedomím 
potreby sústavného zvyšovania  telesnej zdatnosti a upevňovania zdravia. 

 Ovládať a dodržiavať zásady do pomoci, zabrániť úrazu a poskytnúť prvú pomoc pri úraze, 
uplatňovať pri športe a pobyte v prírode poznatky z ochrany a tvorby životného prostredia. 
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 Uvedomiť si potrebu  celoživotnej starostlivosti o svoje zdravie, na osvojenie si teoretických  
a praktických skúseností o výchove k zdraviu prostredníctvom pohybových aktivít, telesnej výchovy 
a športovej činnosti. 

 Poskytnúť základné informácie o biologických, fyzických, pohybových, psychologických a sociálnych 
základoch zdravého životného štýlu. 

 Získať kompetencie, ktoré súvisia s poznaním a starostlivosťou o vlastné telo, pohybový rozvoj, 
zdatnosť a zdravie. 

 Osvojiť si postupy ochrany a upevnenia zdravia, princípy predchádzania civilizačných ochorení, 
metódy rozvoja pohybových schopností a pohybovej výkonnosti. V prípade  žiakov so zdravotným 
oslabením alebo zdravotným postihnutím aj princípy zdravotných porúch. 

 Získať vedomosti a zručnosti o zdravotne orientovaných telovýchovných činnostiach aj z viacerých 
druhov športových disciplín. 

 Viesť k chápaniu kvality pohybu ako dôležitej súčasti svojho komplexného rozvoja, k zorientovaniu 
sa vo výbere pohybu pri vyskytujúcich sa zdravotných poruchách, k poznaniu kompenzačných 
a regeneračných aktivít a ich uplatnenie v režime. 

 Disponovať výkonovými štandardami a ovládať učivo predpísané obsahovými štandardami. 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete telesná výchova využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 
kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

 Osvojovať si kultúru myslenia a poznávania, vyhľadávania, uchovávania, využívania a vytvárania 
informácií, s rozvojom schopností komunikovať aspoň v jednom cudzom jazyku. 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

 Aktívne sa zapájať  do spoločnosti s jasným zmyslom pre vlastnú identitu a smer života 

 Seba zdokonaľovať sa a zvyšovať výkonnosť. 

 Učiť sa počas celého života. 

 Udržiavať si potrebnú úroveň pohybových zručností. 

 Pracovať v tíme, preberať zodpovednosť sám za seba, niesť zodpovednosť za druhých.. 

 Starať sa o svoje zdravie a životné prostredie, stanovovať si priority podľa svojich osobných 
schopností, záujmov. 

 Byť si vedomý dôsledkov nezdravého životného štýlu a závislostí. 

Schopnosti riešiť problémy 

 Vyhodnocovať základné dopady na životné prostredie, dopady na telesné a duševné zdravie. 

 Zhodnotiť význam  rozmanitých informácií a využiť len tie, ktoré sú najdôležitejšie pre objasnenie 
problému. 

 Vedieť ovplyvňovať ľudí. 

 Spolupracovať pri riešení problémov . 

 

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 Vyhodnocovať možnosti plánovania realizácie projektov. 

 Vedieť vystihnúť princípy odmeňovania a oceňovania aktívnych a tvorivých študentov. 

 Rýchle sa rozhodovať a prijímať opatrenia 

 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom 
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 Zdokonaľovať svoj osobnostný rast, vlastné učenie. 

 Seba poznávať, seba kontrolovať a seba regulovať pre prácu v kolektíve. 

 Prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a prácu ostatných. 

 Pochopiť globálnu povahu sveta a úlohu jednotlivca v ňom. 

 Rozvíjať masovú turistiku. 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 
 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Atletika - jeseň Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Hromadná forma 
Skupinová forma 
Individuálna forma 

Gymnastika Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Forma kruhového cvičenia 
Forma cvičenia na 
stanovištiach 
Forma doplnkových cvičení 
Hromadná forma 
Skupinová forma 
Individuálna forma 
 

Športové hry Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Metodicko-organizačné formy 
Hromadná forma 
Skupinová forma 
Individuálna forma 
 

Atletika - jar Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

Hromadná forma 
Skupinová forma 
Individuálna forma 
 

Posilňovňa Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

Forma kruhového cvičenia 
Forma cvičenia na 
stanovištiach 
Forma doplnkových cvičení 
 

Učebné zdroje 

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

Názov 
tematickéh
o celku 

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie 
zdroje 
(internet, 
knižnica, ... 

Atletika - 
jeseň 

Antala,B. a kol.:Didaktika školskej 
TV.FTVŠ UK.Bratislava 2001 
Junger,J.,Zusková, K.:Pohybové 
programy pre všetkých.FHPU.Prešov 
1998 
Antala,B.: Hodnotenie školskej TV. 
Bratislava 1997 

Dataprojektor  
PC 
Oceľové pásmo  

Rozbežisko 
s doskočisko
m na skok do 
diaľky 
+,náradie 

Internet  
Odborná 
literatúra 

Gymnastika Perečinská,K.,Lenková,R.:Všeobecn Videomagnetofó Náradie, Internet 
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á gymnastika.PUFŠ.Prešov 2007 
Krištofič,J.:Gymnastická príprava 
športovca.Grada. Praha 2006 
Antala,B. a kol.: IV.Európsky kongres 
FIEP.TV a šport.Škola v pohybe. UK 
v Bratislave. Bratislava 2007 
Bursová, M.: Kompenzačné 
cvičenia.Grada. Praha 2005 
Holienka,M. a kol.: Hodnotenie 
vzdelávacích štandardov z TV žiakov 
SŠ. FTVŠ UK. Bratislava 1998 

n 
Magnetofón 
Osobná váha 
 

náčinie, CD 
Odborná 
literatúra 

Športové hry Moravec, R. a kol.: Teória a didaktika 
športu. FTVŠ UK. Bratislava 2004 
Šimonek, J. a kol.: Model rozvoja 
koordinačných schopností 
v dlhodobej športovej príprave 
v športových hrách. Bratislava 2005 
Mikuš,M., Šimonek, J.: Kondičná 
príprava v športových hrách. SZH. 
Prešov 2002 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
Pretekárske čísla 
Volejbalové siete 
Hustilka 
Rozlišovače na 
hry 

Telocvičňa 
Vonkajšie 
ihrisko 
Náradie a 
náčinie 

Internet 
Odborná 
literatúra 

Atletika - jar Antala,B. a kol.:Didaktika školskej 
TV.FTVŠ UK.Bratislava 2001 
Junger,J.,Zusková, K.:Pohybové 
programy pre všetkých.FHPU.Prešov 
1998 
Antala,B.: Hodnotenie školskej TV. 
Bratislava 1997 

Pretekárske čísla 
Oceľové pásmo 
Digitálne stopky 
Granáty 
Rýľ, lopata, 
hrable 

Školský dvor 
Rozbežisko 
s doskočisko
m na skok do 
diaľky, 
náradie 

CD – 
Význam 
enzýmov pri 
priebehu 
chemických 
reakcií 
v živých 
organizmoc
h 

Posilňovňa Tlapák,P.: Tvarovanie tela pre mužov 
a ženy. ARSCI. Praha 2007 
Pavluch,L., Frolíková, K,: Osobný 
tréner. Grada . Praha 2004 
Bimbi-Dresp, M.: Veľká kniha cvikov 
Pilates. Svojtka a CO. Bratislava 
2007 
Hrčka, J.: Šport pre všetkých. 
MANCON. Prešov 2000. 
Neumann, G. a kol.: Tréning pod 
kontrolou. Grada . Praha 2005 

Posilňovňa 
Osobná váha 
Lekárnička stála 
Magnetofón 

Náradie 
Náčinie 

Internet 
Odborné 
časopisy 
Odborná 
literatúra 
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8.10.1 ROČNÍK : PRVÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny 
Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia vzdelávacích 
výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky hodnotenia 

Testy všeobecnej 
pohybovej výkonnosti, 
rozvoj všeobecných 
pohybových schopností 

7 Žiak má: Žiak: 

  

 Úvodná časť, testy 
všeobecnej pohybovej 
výkonnosti 

 
 správne previesť zadané testové cvičenia  

s maximálnym úsilím, 
 rozvíjať základné pohybové schopnosti  

 previedol test v čo najkratšom čase, 
vykonal čo najväčší počet opakovaní 
v časovom limite, dosiahol max. výkon 
v merateľných jednotkách  

 

Praktické skúšanie 

 

Meranie pohybovej výkonnosti, 
štatistické porovnávanie 
dosiahnutého výkonu 

Gymnastika 13 Žiak má: Žiak:   

 
  ovládať základné prvky akrobacie, 

preskokov a rytmickej gymnastiky 
 predviedol správne technicky určené 

prvky a samostatne pripravenú 
zostavu 

Praktická skúška Odborné posudzovanie zvládnutia 
techniky jednotlivých prvkov 

 

Basketbal 16 Žiak má: Žiak:   

 

 

 
 ovládať základné pravidlá basketbalu, 

základné spôsoby streľby, základné 
prihrávky, vedenie lopty, spôsob bránenia 
a vedenia útoku, útočné a obranné 
kombinácie 

 dokázal v určenom časovom limite 
dosiahnuť max. počet košov streľbou 
dvojtaktom, dokáže viesť loptu po 
určenej dráhe 

Praktická skúška Odborné posudzovanie,  štatistické 
porovnávanie dosiahnutého výkonu  

Volejbal 19 Žiak má: Žiak:     

 
 

 ovládať základné pravidlá volejbalu,  
odbíjanie obojručne zhora, zdola, podanie, 
nahrávku, útočný úder, blok a herné 
kombinácie 

 predviedol  správne technicky 
základné spôsoby odbíjania, podania, 
útočného úderu, nahrávky 

Praktická skúška Odborné posudzovanie zvládnutia 
techniky jednotlivých herných 
činností jednotlivca 

  

Atletika 11 
Žiak má: Žiak:    Žiak: 

  
 ovládať techniku zadaných 

ľahkoatletických disciplín 
správne technicky a v čo najlepšom výkone 
splnil zadané úlohy 

Praktická skúška Meranie výkonu, štatistické 
porovnávanie dosiahnutého výkonu 

Účelové cvičenia 18 Žiak má: Žiak:   

   popísať právne normy upravujúce povinnosti 
prípravy občanov Slovenskej republiky na 
ochranu ich zdravia, ochranu prírody 

 popísal právne normy upravujúce 
povinnosti prípravy občanov Slovenskej 
republiky na ochranu ich zdravia, 

Praktická skúška, 
ústna skúška 

Slovné hodnotenie 
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a obranu vlasti, 
 mať prehľad o orgánoch a organizáciách 

podieľajúcich sa na brannej, ekologickej 
a humanitárnej výchove občanov, 

 mať schopnosť poskytnúť prvú pomoc pri 
úrazoch, pri záchrane topiaceho sa 

 mať záujem o športové aktivity podporujúce 
jeho telesný a zdravotný rozvoj, 

 ovládať čísla Záchranného integrovaného 
systému 

 mať teoretické a praktické znalosti 
v prípadoch hasenia požiaru, pri evakuácii 
obyvateľstva, 

 chrániť prírodu a životné prostredie. 

ochranu prírody a obranu vlasti, 
 mal prehľad o orgánoch a organizáciách 

podieľajúcich sa na brannej, ekologickej 
a humanitárnej výchove občanov, 

 vedel poskytnúť prvú pomoc pri úrazoch 
i pri záchrane topiaceho, 

 preukázal záujem o športové aktivity 
podporujúce jeho telesný a zdravotný 
rozvoj, 

 ovládal čísla Záchranného 
integrovaného systému 

 preukázal teoretické a praktické znalosti 
v prípadoch hasenia požiaru, pri 
evakuácii obyvateľstva, 

 ovládal zásady ako chrániť prírodu 
a životné prostredie. 
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8.10.2 ROČNÍK : DRUHÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   TELESNÁ A  ŠPORTOVÁ  VÝCHOVA 2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín 

Názov tematického 
celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia vzdelávacích 
výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Osvojovanie 
pohybových 
činností 

60   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Atletika 12  
 Rozvíjať obratnosť, silu, rýchlosť, 

vytrvalosť a vzťah všeobecnej prípravy na 
tréningový proces 

 Osvojovať si potrebnú terminológiu 
a prostriedky komunikácie 

 Osvojiť si zásady rozvoja aerobickej 
a silovej zdatnosti, pohybových zručností 
a zásady športového tréningu. Osvojovať 
si príslušnú športovú terminológiu 
a komunikačné prostriedky, zásady, 
základné pravidlá jednotlivých disciplín 
a súťaží 

 Upozorňovať na nevhodné cvičenia 
 Osvojovať si správne cvičebné návyky, 

metódy, postupy vykonávania jednotlivých 
cvičení a súborov,, názvosloví 

 Prejavovať aktívne postoje 
k vlastnému všestrannému 
telesnému rozvoju a vlastnú 
pohybovú aktivitu spojiť s vedomím 
potreby sústavného  zvyšovania 
telesnej zdaním a upevňovania 
zdravia 

 Splniť požiadavky všeobecnej 
pohybovej výkonnosti 

 Aktívne ovládať základnú techniku 
a taktiku vybraných športových 
disciplín 

 Rozumieť odbornej terminológii 
pohybových činností 

 Uplatňovať zásady účelnej 
organizácie športových súťaží 

Praktická ukážka 

Výkon 

Meranie 

 

 Gymnastika 12  
 Pripraviť organizmus na pohybovú činnosť 
 Rozvíjať estetické vnímanie a estetický 

prejav, pohybovú pamäť a kreativitu 
 Osvojovať si potrebnú terminológiu 

a prostriedky komunikácie 
 Rozvíjať špeciálne pohybové schopnosti 

a celkovú telesnú zdatnosť 
 Kontrolovať účinnosť vyrovnávacích, 

dychových, relaxačných cvičení, cvičení 
na správne držanie tela 

 Upozorňovať na nevhodné cvičenia 
 Využívať na účelnú organizáciu práce 

a zvýšenie účinnosti telovýchovného 
procesu 

 Vedieť základné telovýchovné pojmy 
a názvoslovie 

 Zabrániť úrazu, ovplyvňovať bezpečnosť 
a účinok telesného cvičenia 

 Osvojiť si prostriedky aktívneho  
pasívneho odpočinku 

 Učiť sa poskytovať prvú pomoc 

 Ovládať aktívne techniku jednotlivých 
disciplín 
 

 Rozumieť odbornej terminológii 
 

 Uplatňovať zásady účelnej 
organizácie telovýchovných aktivít 
 

 Transferovať získané zručnosti do 
pracovnej motoriky a ovládať 
kompenzačné cvičenia na 
regeneráciu telesných a duševných 
síl 
 

 Vnímať krásu pohybu, prostredia 
a ľudských vzťahov 
 

 Získať kompetencie súvisiace s 
poznaním 

 

Praktická ukážka 

 

  

Vizuálne 
yhodnotenie 
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 Športové hry 

 

20  
 Rozvíjať cvičenia motivačné, tvorivé 

psychomotorické 
 Osvojiť si základnú pohybovú štruktúru 
 Osvojovať si príslušnú športovú 

terminológiu, zásady, základné pravidlá 
volejbalu a súťaží vo volejbale 

 Upozorňovať na nevhodné cvičenia 
 Osvojovať si správne cvičebné návyky, 

metódy, postupy vykonávania jednotlivých 
činností a názvoslovia 

 Zabrániť úrazu, ovplyvňovať bezpečnosť 
a účinok telesného cvičenia 

 Zoznámiť s prístupmi k plánovaniu 
a organizovaniu činností 

 Aktívne ovládať základn techniku 
a taktiku vybraného športového 
odvetvia 

 Rozumieť odbornej terminológii 
 Prejavovať zmysel pre fair-play, 

kolektívnu spoluprácu a vzájomnú 
pomoc 

 Vlastnú pohybovú aktivitu spojiť 
s vedomím potreby sústavného 
zvyšovania telesnej zdatnosti 
a upevňovania zdravia 

Formovanie osobnosti žiaka v duchu 
fair play 

 

Praktická ukážka 

 

  

Vizuálne 
yhodnotenie 

 Posilňovanie 

 

16  
 Vytvoriť si komplex poznatkov 

v starostlivosti o zdravie 
 Objasniť pojem aktívne zdravie v zmysle 

zdravej výživy, otužovania, nefajčenia, 
účelného napĺňania voľného času 
pohybom 

 Pochopiť pohyb ako základnú vlastnosť 
života 

 Osvojiť si zdravotne vhodné pohybové 
činnosti a návyky 

 Osvojiť si zásady svalovej zdatnosti, 
pohybových zručností a zásady 
športového tréningu 

 Rozvíjať špeciálne pohybové schopnosti 
a celkovú zdatnosť 

 Upozorňovať n nevhodné cvičenia 
 Kompenzovať možnosť jednostranného 

zaťaženia v školských činnostiach 
 Osvojovať si správne cvičebné návyky 
 Osvojiť si prostriedky aktívneho 

a pasívneho odpočinku 
 Zdôrazniť miesto telovýchovných aktivít 

v životospráve človeka z hľadiska rytmu 
práce a odpočinku 

 Vytvoriť si ucelenú predstavu 
o ľudskom organizme, poznať 
zásady správnej životosprávy 
 

 Rozumieť odbornej terminológii 
 

 Transferovať získané zručnosti do 
pracovnej motoriky 
 

 Ovládať kompenzačné cvičenia na 
regeneráciu telesných a duševných 
síl 
 

 Prejavovať zmysel pre vzájomnú 
pomoc 

Ústne overenie 
vedomosti 

výkon 

Porovnanie 
výkonnosti 

 

Teoretické 
vedomosti 

2  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Základné 
poznatky o TC 

 

  
 Vytvoriť komplex poznatkov v oblasti 

starostlivosti o zdravie 
 Objasniť pojem aktívne zdravie v zmysle 

zdravej výživy, otužovania, nefajčenia, a 
pochopiť pohyb ako základnú vlastnosť 
života 

 Osvojiť si zdravotne vhodné pohybové 
činnosti a návyky abstinencie, sexuálnej 

 Vytvoriť si ucelenú predstavu 
o ľudskom organizme, poznať 
zásady správnej životosprávy 
 

 Prejavovať aktívne postoje 
k vlastnému všestrannému 
telesnému rozvoju 
 

Frontálne ústne 
skúšanie 

 

Ústne 
odpovede 
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výchovy, účelného napĺňania voľného 
času, predchádzanie chorobám 

 Znižovať riziko rozvoja kardiovaskulárnych 
ochorení, riziko vzniku a rozvoja 
hypertenzie, osteoporózy, stresu, úzkosti, 
depresií a osamelosti 

 Vnímať krásu pohybu, prostredia 
a ľudských vzťahov 

 Terminológia 

 

  
 Osvojiť si potrebnú terminológiu 

a prostriedky komunikácie 
 Rozumieť odbornej terminológii 

púohybových činností Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

 Pravidlá, 
organizácia 

 

  
 Osvojovať si zásady, základné pravidlá 

jednotlivých športov a súťaží 
 Aktívne ovládať základné techniky 

a tatktiky vybraných športových 
odvetví 

 Uplatňovať zásady účelnej 
organizácie telovýchovných aktivít 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Skupinová 
práca 

 

 Popis techniky 

 

  
 Osvojiť si základné pohybové štruktúry  Aktívne ovládať základné techniky 

vybraných športových odvetví Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Praktické 
cvičenie 

 

Diagnostika 
4  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Telesný rozvoj 

 

   Uvedomelý rozvoj zdatnosti a pohybových 
zručností 

 

 Zvyšovať telesnú zdatnosť 
a upevňovať zdravie 

 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústne 
odpovede 

 

 Všeobecná 
pohybová 
výkonnosť 

 

   Rozvíjať rýchlostne silové, vytrvalostné 
cvičenia napomáhajúce rozvoj pohyblivosti 
kĺbov, správne držanie tela 

 Prejavovať aktívne postoje 
k vlastnému všestrannému 
telesnému rozvoju 

 Vlastnú pohybovú aktivitu spojiť 
s vedomím potreby sústavného 
zvyšovania  telesnej zdatnosti 
a upevňovania zdravia 

Praktické skúšanie Skupinová 
práca 
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8.10.3 ROČNÍK : TRETÍ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   TELESNÁ A  ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín 

Názov 
tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia vzdelávacích 
výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Osvojovanie 
pohybových 
činností 

60   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Atletika 12  
 Rozvíjať obratnosť, silu, rýchlosť, 

vytrvalosť a vzťah všeobecnej prípravy na 
tréningový proces 

 Osvojovať si potrebnú terminológiu 
a prostriedky komunikácie 

 Osvojiť si zásady rozvoja aerobickej 
a silovej zdatnosti, pohybových zručností 
a zásady športového tréningu. Osvojovať 
si príslušnú športovú terminológiu 
a komunikačné prostriedky, zásady, 
základné pravidlá jednotlivých disciplín 
a súťaží 

 Upozorňovať na nevhodné cvičenia 
 Osvojovať si správne cvičebné návyky, 

metódy, postupy vykonávania jednotlivých 
cvičení a súborov,, názvosloví 

 Prejavovať aktívne postoje 
k vlastnému všestrannému 
telesnému rozvoju a vlastnú 
pohybovú aktivitu spojiť s vedomím 
potreby sústavného  zvyšovania 
telesnej zdaním a upevňovania 
zdravia 

 Splniť požiadavky všeobecnej 
pohybovej výkonnosti 

 Aktívne ovládať základnú techniku 
a taktiku vybraných športových 
disciplín 

 Rozumieť odbornej terminológii 
pohybových činností 

 Uplatňovať zásady účelnej 
organizácie športových súťaží 

Praktická ukážka 

Výkon 

Meranie 

 

 Gymnastika 12  
 Pripraviť organizmus na pohybovú činnosť 
 Rozvíjať estetické vnímanie a estetický 

prejav, pohybovú pamäť a kreativitu 
 Osvojovať si potrebnú terminológiu 

a prostriedky komunikácie 
 Rozvíjať špeciálne pohybové schopnosti 

a celkovú telesnú zdatnosť 
 Kontrolovať účinnosť vyrovnávacích, 

dychových, relaxačných cvičení, cvičení 
na správne držanie tela 

 Upozorňovať na nevhodné cvičenia 
 Využívať na účelnú organizáciu práce 

a zvýšenie účinnosti telovýchovného 
procesu 

 Vedieť základné telovýchovné pojmy 
a názvoslovie 

 Zabrániť úrazu, ovplyvňovať bezpečnosť 
a účinok telesného cvičenia 

 Ovládať aktívne techniku jednotlivých 
disciplín 
 

 Rozumieť odbornej terminológii 
 

 Uplatňovať zásady účelnej 
organizácie telovýchovných aktivít 
 

 Transferovať získané zručnosti do 
pracovnej motoriky a ovládať 
kompenzačné cvičenia na 
regeneráciu telesných a duševných 
síl 
 

 Vnímať krásu pohybu, prostredia 
a ľudských vzťahov 
 

 Získať kompetencie súvisiace s 

 

Praktická ukážka 

 

  

Vizuálne 
yhodnotenie 
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 Osvojiť si prostriedky aktívneho  
pasívneho odpočinku 

 Učiť sa poskytovať prvú pomoc 

poznaním 

 Športové hry 

 

20  
 Rozvíjať cvičenia motivačné, tvorivé 

psychomotorické 
 Osvojiť si základnú pohybovú štruktúru 
 Osvojovať si príslušnú športovú 

terminológiu, zásady, základné pravidlá 
volejbalu a súťaží vo volejbale 

 Upozorňovať na nevhodné cvičenia 
 Osvojovať si správne cvičebné návyky, 

metódy, postupy vykonávania jednotlivých 
činností a názvoslovia 

 Zabrániť úrazu, ovplyvňovať bezpečnosť 
a účinok telesného cvičenia 

 Zoznámiť s prístupmi k plánovaniu 
a organizovaniu činností 

 Aktívne ovládať základn techniku 
a taktiku vybraného športového 
odvetvia 

 Rozumieť odbornej terminológii 
 Prejavovať zmysel pre fair-play, 

kolektívnu spoluprácu a vzájomnú 
pomoc 

 Vlastnú pohybovú aktivitu spojiť 
s vedomím potreby sústavného 
zvyšovania telesnej zdatnosti 
a upevňovania zdravia 

Formovanie osobnosti žiaka v duchu 
fair play 

 

Praktická ukážka 

 

  

Vizuálne 
yhodnotenie 

 Posilňovanie 

 

16  
 Vytvoriť si komplex poznatkov 

v starostlivosti o zdravie 
 Objasniť pojem aktívne zdravie v zmysle 

zdravej výživy, otužovania, nefajčenia, 
účelného napĺňania voľného času 
pohybom 

 Pochopiť pohyb ako základnú vlastnosť 
života 

 Osvojiť si zdravotne vhodné pohybové 
činnosti a návyky 

 Osvojiť si zásady svalovej zdatnosti, 
pohybových zručností a zásady 
športového tréningu 

 Rozvíjať špeciálne pohybové schopnosti 
a celkovú zdatnosť 

 Upozorňovať n nevhodné cvičenia 
 Kompenzovať možnosť jednostranného 

zaťaženia v školských činnostiach 
 Osvojovať si správne cvičebné návyky 
 Osvojiť si prostriedky aktívneho 

a pasívneho odpočinku 
 Zdôrazniť miesto telovýchovných aktivít 

v životospráve človeka z hľadiska rytmu 
práce a odpočinku 

 Vytvoriť si ucelenú predstavu 
o ľudskom organizme, poznať 
zásady správnej životosprávy 
 

 Rozumieť odbornej terminológii 
 

 Transferovať získané zručnosti do 
pracovnej motoriky 
 

 Ovládať kompenzačné cvičenia na 
regeneráciu telesných a duševných 
síl 
 

 Prejavovať zmysel pre vzájomnú 
pomoc 

Ústne overenie 
vedomosti 

výkon 

Porovnanie 
výkonnosti 

 

Teoretické 
vedomosti 

2  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Základné 
poznatky o TC 

 

  
 Vytvoriť komplex poznatkov v oblasti 

starostlivosti o zdravie 
 Objasniť pojem aktívne zdravie v zmysle 

zdravej výživy, otužovania, nefajčenia, a 
pochopiť pohyb ako základnú vlastnosť 

 Vytvoriť si ucelenú predstavu 
o ľudskom organizme, poznať 
zásady správnej životosprávy 

 Prejavovať aktívne postoje 
k vlastnému všestrannému 

Frontálne ústne 
skúšanie 

 

Ústne 
odpovede 
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života 
 Osvojiť si zdravotne vhodné pohybové 

činnosti a návyky abstinencie, sexuálnej 
výchovy, účelného napĺňania voľného 
času, predchádzanie chorobám 

 Znižovať riziko rozvoja kardiovaskulárnych 
ochorení, riziko vzniku a rozvoja 
hypertenzie, osteoporózy, stresu, úzkosti, 
depresií a osamelosti 

telesnému rozvoju 
 Vnímať krásu pohybu, prostredia 

a ľudských vzťahov 

 Terminológia 

 

  
 Osvojiť si potrebnú terminológiu 

a prostriedky komunikácie 
 Rozumieť odbornej terminológii 

púohybových činností Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

 Pravidlá, 
organizácia 

 

  
 Osvojovať si zásady, základné pravidlá 

jednotlivých športov a súťaží 
 Aktívne ovládať základné techniky 

a tatktiky vybraných športových 
odvetví 

 Uplatňovať zásady účelnej 
organizácie telovýchovných aktivít 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Skupinová 
práca 

 

 Popis techniky 

 

  
 Osvojiť si základné pohybové štruktúry  Aktívne ovládať základné techniky 

vybraných športových odvetví Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Praktické 
cvičenie 

 

Diagnostika 
4  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Telesný rozvoj 

 

   Uvedomelý rozvoj zdatnosti a pohybových 
zručností 

 

 Zvyšovať telesnú zdatnosť 
a upevňovať zdravie 

 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústne 
odpovede 

 

 Všeobecná 
pohybová 
výkonnosť 

 

   Rozvíjať rýchlostne silové, vytrvalostné 
cvičenia napomáhajúce rozvoj pohyblivosti 
kĺbov, správne držanie tela 

 Prejavovať aktívne postoje 
k vlastnému všestrannému 
telesnému rozvoju 

 Vlastnú pohybovú aktivitu spojiť 
s vedomím potreby sústavného 
zvyšovania  telesnej zdatnosti 
a upevňovania zdravia 

Praktické skúšanie Skupinová 
práca 
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8.10.4 ROČNÍK : ŠTVRTÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   TELESNÁ A  ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 1,5 hodiny týždenne, spolu 45 hodín 

Názov 
tematického celku 
Témy  

Hodiny  Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia vzdelávacích 
výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Osvojovanie 
pohybových 
činností 

30   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Atletika 12 Atletická abeceda 

Vysoký a polovysoký 
štart 

Prekážkový beh 

Beh na 100 m  

Beh na 1000 m  

Hod granátom  

Hod plnou loptou 

 Rozvíjať obratnosť, silu, rýchlosť, 
vytrvalosť a vzťah všeobecnej prípravy na 
tréningový proces 

 Osvojovať si potrebnú terminológiu 
a prostriedky komunikácie 

 Osvojiť si zásady rozvoja silovej zdatnosti, 
pohybových zručností a zásady 
športového tréningu. Osvojovať si 
príslušnú športovú terminológiu 
a komunikačné prostriedky, zásady, 
základné pravidlá jednotlivých disciplín 
a súťaží 

 Upozorňovať na nevhodné cvičenia 
 Osvojovať si správne cvičebné návyky, 

metódy, postupy vykonávania jednotlivých 
cvičení a súborov,, názvosloví 

 Prejavovať aktívne postoje 
k vlastnému všestrannému 
telesnému rozvoju a vlastnú 
pohybovú aktivitu spojiť s vedomím 
potreby sústavného  zvyšovania 
telesnej zdaním a upevňovania 
zdravia 

 Splniť požiadavky všeobecnej 
pohybovej výkonnosti 

 Aktívne ovládať základnú techniku 
a taktiku vybraných športových 
disciplín 

 Rozumieť odbornej terminológii 
pohybových činností 

 Uplatňovať zásady účelnej 
organizácie športových súťaží 

Praktická ukážka 

Výkon 

Meranie 

 

 Gymnastika 10 Cvičenie s náčiní  

Akrobacia – kotúľ 
vpred  

Premet cez švédsku 
debnu 

Cvičenie na náradí 

Stoj na  rukách 

 Cvičenie s náčiním, tyče a švihadlá 
 Akrobacia – kotúľ vzad do stoja na rukách 

. premet vpred, zostava 
 

 Precvičovanie prvku ,premet cez švédsku 
debnu 

  
 Cvičenie bez náčinia a s náčiním 
 Kondičné cvičenia  
 Osvojiť si prostriedky aktívneho  

pasívneho odpočinku 
 Učiť sa poskytovať prvú pomoc 

 Ovládať aktívne techniku 
jednotlivých disciplín 

 Rozumieť odbornej terminológii 
 Uplatňovať zásady účelnej 

organizácie telovýchovných aktivít 
 Transferovať získané zručnosti do 

pracovnej motoriky a ovládať 
kompenzačné cvičenia na 
regeneráciu telesných a duševných 
síl 

 Vnímať krásu pohybu, prostredia 
a ľudských vzťahov 

 Získať kompetencie súvisiace s 
poznaním 

 

Praktická ukážka 

 

  

Vizuálne 
yhodnotenie 

 Športové hry 

 

4 Volejbal – pravidlá. 
Ihrisko 

 Rozvíjať cvičenia motivačné, tvorivé 
psycho motorické 

 Osvojiť si základnú pohybovú štruktúru 

 Aktívne ovládať základnú techniku 
a taktiku vybraného športového 
odvetvia 

 

Praktická ukážka 

  

Vizuálne 
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Basketbal-          
používať 
príslušnú 
športovú 
terminológiu,  

        navrhnúť zásady 
športového 
tréningu,  

-   poznať základné 
pohybové 
štruktúry 
vybraných 
športových 
odvetví, 
základné 
pravidlá 
jednotlivých 
športov a súťaží,  

-     uviesť a vysvetliť 
zásady etiky 
športu a fair-play 
konania.  

 

 Osvojovať si príslušnú športovú 
terminológiu, zásady, základné pravidlá 
volejbalu a súťaží vo volejbale 

 Upozorňovať na nevhodné cvičenia 
 Osvojovať si správne cvičebné návyky, 

metódy, postupy vykonávania jednotlivých 
činností a názvoslovia 

 Zabrániť úrazu, ovplyvňovať bezpečnosť 
a účinok telesného cvičenia 

 Zoznámiť s prístupmi k plánovaniu 
a organizovaniu činností 

 Rozumieť odbornej terminológii 
 Prejavovať zmysel pre fair-play, 

kolektívnu spoluprácu a vzájomnú 
pomoc 

 Vlastnú pohybovú aktivitu spojiť 
s vedomím potreby sústavného 
zvyšovania telesnej zdatnosti 
a upevňovania zdravia 

Formovanie osobnosti žiaka v duchu 
fair play 

 
vyhodnotenie 

 Posilňovanie 

 

4 Hrudník- Triceps 
Bench Press-4×5-
8op 

Biceps –Predlaktia -
Brucho 
Zdvih vľlkej činky 
4×8-12 
Striedavé zdvihy 
jedno rúčiek 4×8-12 
Ramená -Trapézy 
Tlaky na ramená v 
sede 

Chrbát –Nohy -
Brucho 
sťahovanie kladky na 
hrudník 4×8-12 
Priťahovanie veľkej 
činky v predklone 

 Vytvoriť si komplex poznatkov 
v starostlivosti o zdravie 

 Objasniť pojem aktívne zdravie v zmysle 
zdravej výživy, otužovania, nefajčenia, 
účelného napĺňania voľného času 
pohybom 

 Pochopiť pohyb ako základnú vlastnosť 
života 

 Osvojiť si zdravotne vhodné pohybové 
činnosti a návyky 

 Osvojiť si zásady svalovej zdatnosti, 
pohybových zručností a zásady 
športového tréningu 

 Rozvíjať špeciálne pohybové schopnosti 
a celkovú zdatnosť 

 Upozorňovať n nevhodné cvičenia 
 Kompenzovať možnosť jednostranného 

zaťaženia v školských činnostiach 
 Osvojovať si správne cvičebné návyky 
 Osvojiť si prostriedky aktívneho 

a pasívneho odpočinku 
 Zdôrazniť miesto telovýchovných aktivít 

v životospráve človeka z hľadiska rytmu 
práce a odpočinku 

 Vytvoriť si ucelenú predstavu 
o ľudskom organizme, poznať 
zásady správnej životosprávy 

 Rozumieť odbornej terminológii 
 Transferovať získané zručnosti do 

pracovnej motoriky 
 Ovládať kompenzačné cvičenia na 

regeneráciu telesných a duševných 
síl 

 Prejavovať zmysel pre vzájomnú 
pomoc 

Ústne overenie 
vedomosti 

výkon 

Porovnanie 
výkonnosti 
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Teoretické 
vedomosti 

9  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Základné 
poznatky o TC 

 

4 dostatočný pohyb 
tela na čerstvom 
vzduchu najmenej 1 
hodinu denne 
fajčenie by malo byť 
zamedzené 

konzumácia alkoholu 
by mala byť 
obmedzene 

nadváha by mala byť 
trvalou zmenou 
stravy pomaly 
odbúraná  

 Vytvoriť komplex poznatkov v oblasti 
starostlivosti o zdravie 

 Objasniť pojem aktívne zdravie v zmysle 
zdravej výživy, otužovania, nefajčenia, a 
pochopiť pohyb ako základnú vlastnosť 
života 

 Osvojiť si zdravotne vhodné pohybové 
činnosti a návyky abstinencie, sexuálnej 
výchovy, účelného napĺňania voľného 
času, predchádzanie chorobám 

 Znižovať riziko rozvoja kardiovaskulárnych 
ochorení, riziko vzniku a rozvoja 
hypertenzie, osteoporózy , stresu, úzkosti, 
depresií a osamelosti 

 Vytvoriť si ucelenú predstavu 
o ľudskom organizme, poznať 
zásady správnej životosprávy 

 Prejavovať aktívne postoje 
k vlastnému všestrannému 
telesnému rozvoju 

 Vnímať krásu pohybu, prostredia 
a ľudských vzťahov 

Frontálne ústne 
skúšanie 

 

Ústne 
odpovede 

 

 Terminológia 

 

2 Priame odpoveď 
 Osvojiť si potrebnú terminológiu 

a prostriedky komunikácie 
 Rozumieť odbornej terminológii 

pohybových činností Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

 Pravidlá, 
organizácia 

 

2 Základné pravidlá  
 Osvojovať si zásady, základné pravidlá 

jednotlivých športov a súťaží 
 Aktívne ovládať základné techniky 

a taktiky vybraných športových 
odvetví 

 Uplatňovať zásady účelnej 
organizácie telovýchovných aktivít 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Skupinová 
práca 

 

 Popis techniky 

 

1 Motorická docilita 
 Osvojiť si základné pohybové štruktúry  Aktívne ovládať základné techniky 

vybraných športových odvetví Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Praktické 
cvičenie 

 

Diagnostika 
6  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Telesný rozvoj 

 

3 Pohybové aktivity  Uvedomelý rozvoj zdatnosti a pohybových 
zručností 

 

 Zvyšovať telesnú zdatnosť 
a upevňovať zdravie 

 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústne 
odpovede 

 

 Všeobecná 
pohybová 
výkonnosť 

 

3 Kalanetika – celkový 
rozvoj tela  

 Rozvíjať rýchlostne silové, vytrvalostné 
cvičenia napomáhajúce rozvoj pohyblivosti 
kĺbov, správne držanie tela 

 Prejavovať aktívne postoje 
k vlastnému všestrannému 
telesnému rozvoju 

 Vlastnú pohybovú aktivitu spojiť 

Praktické skúšanie Skupinová 
práca 
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s vedomím potreby sústavného 
zvyšovania  telesnej zdatnosti 
a upevňovania zdravia 
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Názov predmetu Konverzácia v cudzom jazyku 
Časový rozsah výučby 1. roč. - 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

2. roč. - 1 hodina týždenne, spolu 30 vyučovacích hodín 

Ročník  tretí, štvrtý 

Kód a názov študijného odboru 3347 K  drevárska a nábytkárska výroba 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

8.11 KONVERZÁCIA V CUDZOM JAZYKU 

Charakteristika predmetu 

Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Jazyk a komunikácia“ ŠVP 33 SPRACÚVANIE 
DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV. Cieľom vyučovania konverzácie v cudzom jazyku  
je rozvíjať a posilňovať  komunikačné zručnosti. Žiak na úrovni B1 má rozvinuté zručnosti na úrovni A2 
a ďalej ich zdokonaľuje 

1 Počúvanie s porozumením 

Žiak zdokonaľuje svoje zručnosti tak, aby dokázal porozumieť krátke jednoduché monologické, 
dialogické ústne prejavy informatívneho charakteru s tematikou každodenného života v štandardnom 
jazyku a v primeranom tempe. 

2 Čítanie s porozumením 

Žiak zdokonaľuje svoje zručnosti tak, aby dokázal porozumieť jednoduchým textom informatívneho 
a faktografického charakteru, primerane náročným textom s tematikou každodenného života 
a jednoduchým beletrizovaným textom. 

3 Písomný prejav 

Žiak si zdokonaľuje svoje zručnosti tak, aby dokázal   

 napísať hlavné myšlienky z vypočutého alebo prečítaného textu,  

 zostaviť osnovu, konspekt, anotáciu textu, 

 napísať krátky oznam, správu, odkaz, ospravedlnenie, 

 jednoducho opísať osobu, predmet, miesto, činnosť, udalosť, 

 napísať jednoduchý súkromný list, 

 napísať jednoduchý úradný list, 

 napísať jednoduchý životopis,   

 napísať rozprávanie.   

4 Ústny prejav  

Ústny prejav  - dialóg 

Žiak vie jazykovo správne, zrozumiteľne a primerane situácii reagovať v bežných životných situáciách. 
Ďalej rozvíja svoje zručnosti, aby dokázal: 

 reagovať na podnety v rôznych  komunikačných  situáciách, 

 začať, udržiavať a ukončiť rozhovor,  

 správne reagovať na partnerove repliky v situačných dialógoch. 

Ústny prejav  - monológ 
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Žiak ďalej rozvíja svoje zručnosti, aby dokázal: 

 opísať osoby (vonkajší vzhľad, charakterové vlastnosti, fyzický stav), predmety, miesto,  
činnosti a udalosti, 

 opísať obrázky, mapy, 

 interpretovať a odovzdávať informácie, 

 utvoriť jednoduchý príbeh na základe obrázkov alebo osnovy. 

 
Cieľové kompetencie cudzích jazykov majú charakter všeobecne formulovaných požiadaviek 

na vedomosti a zručnosti, ktoré si má žiak osvojiť v priebehu štúdia. Významne sa podieľa na príprave 
žiakov, na aktívny život v multikultúrnej spoločnosti, vedie žiakov k osvojeniu si praktických rečových 
zručností cudzieho jazyka, ako nástroja dorozumievania v situáciách každodenného života. Pripravuje 
ich na účasťv priamej i nepriamej komunikácii, ako aj na prístup k novým informačným zdrojom 
a rozširuje ich poznatky o svete. Prispieva k formovaniu osobnosti žiaka, rozvíja ich schopnosti učiť sa 
po celý život, učí ich byť vnímavými k iným kultúram, disponovať schopnosťami, používať rôzne 
spôsoby dorozumievania s inými kultúrami. Vzdelávanie v cudzom jazyku zodpovedá výstupnej úrovni 
Spoločného európskeho referenčného rámca jazykovej spôsobilosti. 

Na podporu výučby jazykov využijeme prácu s novými informačnými a komunikačnými 
technológiami a didaktickými pomôckami, ktoré sme získali prostredníctvom projektu „ŠKOLA 21. 
STOROČIA“. Tie umožňujú na  niektorých hodinách pracovať počítačmi, dataprojektorom, CD 
prehrávačom, s e-learningovým portálom a interaktívnou tabuľou. Prostredníctvom e-learningového 
portálu sú vypracovávané rôzne výukové materiály v prostredí CLASS SERVERU, vytvárané testy 
a výukové materiály konkrétnym študentom a triedam, čo umožňuje zohľadniť individuálne zvláštnosti 
žiakov a pracovať s nadanými žiakmi, ktorí po prihlásení môžu zadané materiály študovať, 
vypracovávať úlohy a komunikovať prostredníctvom portálu s vyučujúcim. Vzdelávanie v cudzom 
jazyku by malo byť orientované viac do praktickej roviny so zameraním na rečové zručnosti 
a postupné skvalitňovanie jazykového prejavu; malo by smerovať k motivácii žiakov k štúdiu cudzích 
jazykov. 

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Rodina 
Kultúra a umenie  
Šport 
Bývanie 
Obchod a služby 
Starostlivosť o zdravie 
Cestovanie 
Vzdelanie 
Zamestnanie 
Vzťahy medzi ľuďmi 
Človek a príroda 
Vedecko-technický rozvoj 
Človek a spoločnosť  
Komunikácia a jej formy 
Masmédiá 
Mládež a jej svet 
Stravovanie 
Záľuby, voľný čas, životný štýl 
Multikultúrna spoločnosť 
Mestá a miesta 
Obliekanie a móda  
Kniha – priateľ človeka 
Vzory a ideály 
Krajina, ktorej jazyk sa učím 
Slovensko – moja vlasť 

Výklad,  
dialóg, 
rozhovor, 
počúvanie s porozumením, 
práca s textom, 
čítanie s porozumením, 
multimediálna prezentácia 
e-learning 
 
 
 
 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Exkurzia 
Práca s interaktívnou tabuľou 
Práca s PC a internetom 
Projekty a prezentácie 
Práca s e-learningovým portálom 
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Učebné zdroje 

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

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, 
knižnica, ... 

Rodina 
Kultúra a umenie  
Šport 
Bývanie 
Obchod a služby 
Starostlivosť 
o zdravie 
Cestovanie 
Vzdelanie 
Zamestnanie 
Vzťahy medzi ľuďmi 
Človek a príroda 
Vedecko-technický 
rozvoj 
Človek a spoločnosť  
Komunikácia a jej 
formy 
Masmédiá 
Mládež a jej svet 
Stravovanie 
Záľuby, voľný čas, 
životný štýl 
Multikultúrna 
spoločnosť 
Mestá a miesta 
Obliekanie a móda  
Kniha – priateľ 
človeka 
Vzory a ideály 
Krajina, ktorej jazyk 
sa učím 
Slovensko – moja 
vlasť 

Nemecký jazyk pre 2. ročník 
stredných škôl a stredných 
odborných učilíšť. Autorky: 
doc.PhDr. Eva Ondrčková, 
CSc. PhDr. Ľudmila Čulenová, 
prof PhDr  Věra Höppnerová, 
DrSc 
Schválilo Ministerstvo školstva 
SR dňa 5. 10. 2004 pod číslom 
30826/2004 92 ako učebnicu 
stredných škôl a zaradilo ju do 
zoznamu odporúčaných 
učebníc pre stredné školy 

 

CD prehrávač 
PC 
Internet 
Dataprojektor 
Interaktívna 
tabuľa 

Učebnica 
Cudzojazyčné 
časopisy- Spitze, 
Freundschaft 
Pracovné zošity 
Nástenné mapy 

Knižnica 
Mapa 
CD  
DVD 
Internet 
Korešpondencia 
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 I. Tematické okruhy 

       Rodina 
 

a) životopis  (osobné údaje, meno, bydlisko, dátum a miesto narodenia, rodinný stav, významné 
momenty v živote), 

b) členovia rodiny (zovňajšok, charakter, záľuby), 
c) rodinné vzťahy (vzťahy medzi súrodencami, rodičmi a deťmi, starí rodičia, pomoc v rodine, 

domáce práce, všedné dni a rodinné oslavy).  
 

             Kultúra a umenie 
 
a) možnosti kultúry v meste a na vidieku (múzeá, výstavy, divadlá, kiná, koncerty, cirkus, tanec), 
b) obľúbená oblasť kultúry a umenia (žánre, známe osobnosti), 
c) návšteva kultúrneho podujatia. 
 

           Šport  
 
a) druhy športu (kolektívne, individuálne, letné a zimné, atraktívne športy, rekreačný 

a profesionálny šport), 
b) šport, ktorý ma zaujíma (aktívne, pasívne), dôvody, 
c) význam športu pre rozvoj osobnosti (fyzické a duševné zdravie, vôľové vlastnosti, charakter). 
 
      Bývanie 

 
a) môj domov (opis prostredia, v ktorom bývam, vybavenie miestnosti), 
b) bývanie v meste a na vidieku (výhody a nevýhody), 
c) ideálne bývanie (vlastné predstavy o bývaní). 

       Obchod a služby 
 

d) nákupné zariadenia (obchody, hypermarkety, trhoviská), 
e) služby (pošta, banka, polícia, čerpacia stanica), 
f) reklama a vplyv reklamy na zákazníkov). 
 

      Starostlivosť o zdravie 
 

g) ľudské telo, 
h) bežné a civilizačné choroby, úrazy, telesné a fyzické stavy, choroby, návšteva u lekára, 

v lekárni, 
i) zdravý spôsob života (správna životospráva, telesná a duševná hygiena). 

             Cestovanie 
 

a) príprava na cestu, dôvody, cieľ a význam cestovania (za prácou, na dovolenku, služobne), 
b) dopravné prostriedky (výhody a nevýhody jednotlivých dopravných prostriedkov), 
c) individuálne a kolektívne cestovanie (spôsob a druhy dopravy, druhy ubytovania, stravovanie). 

             Vzdelanie 
 

a) školský systém (typy školských zariadení, skúšky, organizácia školského roka, klasifikácia, 
prázdniny), 

b) vyučovanie (rozvrh hodín, predmety, prestávky, školské stravovanie, aktivity na hodine), 
c) život študenta (voľný čas, záľuby, mimoškolské aktivity, priatelia, vreckové). 

            
           
           Zamestnanie 

 
d) typy povolaní (fyzická a duševná práca), voľba povolania, jej motivácia, 
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e) trh práce (ponuka pracovných miest a nezamestnanosť, žiadosť o zamestnanie, profesijný 
životopis, prijímací pohovor), 

f) pracovný čas a voľný čas (zdokonaľovanie práce, nové technológie). 
g)              Vzťahy medzi ľuďmi 

 
h) medziľudské vzťahy (v rodine a v škole, susedské, generačné), 
i) priateľstvo a láska (hodnotový systém, postoje, stretnutia, oslavy), 
j) spoločenské problémy (vzťah spoločnosti a jednotlivcov k postihnutým, závislým 

a bezdomovcom). 
             Človek a príroda 

 
a) ročné obdobia, počasie, 
b) príroda okolo nás – fauna (zvieratá voľne žijúce, v ZOO, domáce) a flóra, 
c) stav životného prostredia (znečistenie zeme, vôd, ovzdušia), prírodné katastrofy. 

              Vedecko-technický rozvoj 
 

a) život kedysi a dnes (výdobytky vedy a techniky a životná úroveň, prístroje v domácnosti), 
b) pozoruhodné objavy a vynálezy vedy a techniky, 
c) veda a technika v službách človeka (elektronika, informatika, jadrová fyzika...). 

             Človek a spoločnosť 
 

k) morálka (správanie sa mladých a starších ľudí, etická výchova v rodine a v škole), 
l) spoločenská etiketa – stretnutia, pozdravy a blahoželania, etiketa návštev: dôvody a čas, témy 

rozhovorov, pohostenie, 
m) normy a ich porušovanie (morálka a zákon, nedorozumenie a konflikt). 

             Komunikácia a jej formy 
 

a) typy komunikácie a jej význam (verbálna, neverbálna), 
b) komunikácia v rôznych situáciách (na verejnosti a v súkromí medzi mladými, mladými 

a staršími, na ulici, v škole, v rodine, v každodennom živote, vo výnimočných situáciách), 
c) moderné formy komunikácie (mobilný telefón, počítač – elektronická pošta, internet). 

            Masmédiá 
 

a) typy masovokomunikačných prostriedkov (ich využitie, výhody, nevýhody), 
b) tlač (noviny, časopisy, rubriky) – výber, nákup, čítanie – obľúbené rubriky a články, 
c) rozhlas, televízia (obľúbené typy programov, sledovanosť). 

             Mládež a jej svet  
 

d) charakteristika mladých (zovňajšok, móda, vnútorná charakteristika, typické vlastnosti, 
záujmy), 

e) postavenie mladých v spoločnosti (práva a povinnosti, možnosti štúdia, práca, mladé rodiny), 

f) vzťahy medzi rovesníkmi a generačné vzťahy (konflikty – príčiny, prejavy, dôsledky). 
 
             Stravovanie 

 
a) jedlá a nápoje počas dňa (raňajky, obed, večera), obľúbené jedlo, 
b) stravovacie možnosti a zariadenia (stravovanie v škole, doma, v reštauráciách), 
c) národné kuchyne – zvyky a špeciality (suroviny, jedlá, stolovanie). 

             Záľuby, voľný čas a životný štýl 
 

g) možnosti trávenia voľného času, 
h) organizovaný voľný čas (mimoškolské aktivity, krúžky, brigády), 

i) individuálne záľuby (umenie, kultúra, hudba, knihy, šport, domáce práce, príroda). 
             Multikultúrna spoločnosť 

 
a) sviatky – zvyky a tradície (cirkevné a štátne sviatky, folklórne tradície a rôzne podujatia), 
b) spolunažívanie ľudí rôznych národností v jednej krajine, 
c) zbližovanie kultúr (kontakty kedysi a dnes), osobné kontakty s inými kultúrami, tolerancia. 

             Mestá a miesta 
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a) dôležité miesta v mojom živote (rodisko, miesto štúdií, miesto trávenia víkendov a prázdnin), 
b) sprevádzanie turistov (privítanie, základné informácie o pobyte), 
c) turisticky zaujímavé miesta (hrady, zámky, kúpele, jaskyne) a mestá. 

             Obliekanie a móda 
 

a) vplyv počasia a podnebia na odievanie, 
b) odev a doplnky na rôzne príležitosti, 
c) výber oblečenia (móda, vek, vkus, nálada, možnosti), starostlivosť o oblečenie. 

            Kniha – priateľ človeka 
 

d) knihy – výber, čítanie, 
e) obľúbený autor a žánre, 

f) prečítané dielo spisovateľa krajiny, ktorej jazyk sa učím (život a dielo spisovateľa). 
            Vzory a ideály 

 
a) pozitívne a negatívne charakterové vlastnosti, ideálny človek, kritéria hodnôt, 
b) človek, ktorého si vážim, 
c) skutoční literárni hrdinovia. 

             Krajina, ktorej jazyk sa učím 
 

a) krajina a obyvatelia, 
b) miesto, ktoré by som navštívil, 
c) výnimočnosť, zvyky, tradície a konvencie. 

             Slovensko – moja vlasť 
 

a) krajina a obyvatelia, 
b) miesta, ktoré by som odporučil cudzincom, 
c) zvyky, tradície, konvencie. 

 
 



Školský vzdelávací program                                                                          Drevár a nábytkár 

Spojená škola, Československej armády 24, Martin              3341 K operátor drevárskej  a nábytkárskej výroby 

 

   260 

8.11.1 ROČNÍK : TRETÍ 

 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   KONVERZÁCIA V NEMECKOM JAZYKU 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

     
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Úvodná hodina 1  

 

 

Etická výchova 

 

 

Občianska náuka 
 
 

Občianska náuka 
 
 
 
Telesná a športová výchova 
 
 
 
 
 

Občianska náuka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slovenský jazyk 

 Pochopiť význam 
nemeckého jazyka pre 
komunikáciu v EU a vo 
svete 

 Pochopil význam 
nemeckého jazyka pre 
komunikáciu v EU a vo 
svete  

  

Rodina 2 
 Osvojiť si slovnú zásobu 

danej témy  
 Vedieť rozprávať o rodine 

 Osvojil si slovnú zásobu 
danej témy  

 Vedel rozprávať o rodine 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Kultúra a umenie 2 
 Osvojiť si novú slovnú 

zásobu  

 vedieť popísať kultúrny 
život v meste a na vidieku  

 

 Osvojil si novú slovnú 
zásobu  

 vedel popísať kultúrny 
život v meste a na vidieku  
 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Voľný čas 2 
 Rozšíriť si  slovnú zásobu 

na danú tému  
 Vedieť rozprávať 

o svojich záľubách 

 Rozšíril si  slovnú zásobu 
na danú tému Ústne frontálne 

skúšanie 
Ústne odpovede 

Šport 2 
 Rozšíriť slovnú zásobu 

k danej téme   
 Vedieť popísať druhy 

športu a význam 
olympijských hier 
 

 Rozšíril si slovnú zásobu 
k danej téme  

 Vedel popísať druhy 
športu a význam 
olympijských hier 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Cestovanie 1 
 Rozvíjať si schopnosť 

komunikácie v cudzom 
jazyku  

 Zvládnuť slovnú zásobu 
danej témy 

 Rozvíjal si schopnosť 
komunikácie v cudzom 
jazyku  

 Zvládol slovnú zásobu 
danej témy 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Dopravné prostriedky, 
ubytovanie v hoteli 

1 
 Osvojiť si novú slovnú 

zásobu  
 Vedieť komunikovať 

v bežnej situácii – 
ubytovať sa v hoteli 

 Osvojil si novú slovnú 
zásobu  

 Vedel komunikovať 
v bežnej situácii – 
ubytovať sa v hoteli 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Píšem list z dovolenky 1 
 Osvojiť si štruktúru 

osobného listu  
 Vedieť napísať list 

 Osvojil si štruktúru 
osobného listu  

 Vedel napísať list 

Písomné skúšanie Písomné odpovede 



Školský vzdelávací program                                                                          Drevár a nábytkár 

Spojená škola, Československej armády 24, Martin              3341 K operátor drevárskej  a nábytkárskej výroby 

 

   261 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slovenský jazyk 

priateľovi z dovolenky priateľovi z dovolenky 

Konverzácia k témam 1 
 hľadať a nájsť súvislosti 

medzi jednotlivými 
témami 

 našiel súvislosti medzi 
jednotlivými témami Ústne frontálne 

skúšanie 
Ústne odpovede 

Zamestnanie, povolania 2 
 Vedieť vyjadriť svoje 

názory  
 Rozvíjať si schopnosť 

samostatného prejavu  
 Vedieť sformulovať 

a napísať žiadosť 

 Vedel vyjadriť svoje názory   
 Rozvíjal si schopnosť 

samostatného prejavu  
 vedel sformulovať 

a napísať žiadosť 
 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Žiadosť a životopis 2 
 vedieť napísať žiadosť a 

životopis 
 vedel napísať žiadosť a 

životopis Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Vzdelanie a školský systém 2 
 osvojiť si novú slovnú 

zásobu na danú tému  
 vedieť charakterizovať 

školský systém 
v Nemecku a na 
Slovensku 

 osvojil si novú slovnú 
zásobu na danú tému  

 vedel charakterizovať 
školský systém 
v Nemecku a na 
Slovensku 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Obliekanie a móda 2 
 vedieť popísať oblečenie  
 zvládnuť situačné úlohy-

nákup oblečenia 

 vedel popísať oblečenie   
 zvládol situačné úlohy-

nákup oblečenia 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Nakupovanie 2 
 vedieť zvládnuť situačné 

úlohy v obchode 
 vedel zvládnuť situačné 

úlohy v obchode Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Bývanie 2 
 osvojiť si novú slovnú 

zásobu k danej téme  
 vedieť popísať dom podľa 

svojich predstáv 

 osvojil si novú slovnú 
zásobu k danej téme  

 vedel popísať dom podľa 
svojich predstáv 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Multikultúrna spoločnosť 
2 Občianska náuka 

 

 

Občianska náuka 

 

 zvládnuť slovnú zásobu 
danej témy  

 vedieť popísať sviatky 
a oslavy vo vlastnej 
rodine 

 zvládol slovnú zásobu 
danej témy  

 vedel popísať sviatky 
a oslavy vo vlastnej rodine 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Sviatky a oslavy 
2 

 vedieť popísať spôsoby 
slávenia sviatkov u nás 
a v zahraničí 

 vedel popísať spôsoby 
slávenia sviatkov u nás a v 
zahraničí 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Konverzácia k témam 
1 

 zdokonaliť sa v ústnom 
prejave  

 zvládnuť situačné úlohy 

 zdokonalil sa v ústnom 
prejave  

 zvládol situačné úlohy  

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Starostlivosť o zdravie 
2 

 osvojiť si novú slovnú 
zásobu  

 vedieť popísať časti 
ľudského tela  

 vedieť reagovať 
v konkrétnych situáciách 
– návšteva u lekára 

 osvojil si novú slovnú 
zásobu  

 vedel popísať časti 
ľudského tela  

 vedel reagovať 
v konkrétnej situácii – 
návšteva u lekára 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Záverečné opakovanie 1  
 Systematizovať 

a analyzovať získané 
 Systematizoval 

a analyzoval  získané Ústne frontálne Ústne odpovede 
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vedomosti  vedomosti skúšanie 



Školský vzdelávací program                                                                          Drevár a nábytkár 

Spojená škola, Československej armády 24, Martin              3341 K operátor drevárskej  a nábytkárskej výroby 

 

263 
 

8.11.2 ROČNÍK : ŠTVRTÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   KONVERZÁCIA V NEMECKOM JAZYKU 1 hodina týždenne, spolu 30 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

     
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Úvodná hodina 1  
 
 
 

Občianska náuka 
 
 
 
 
 
 
Etická výchova 
 
 

Občianska náuka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Občianska náuka 
 
 
 
 
 
Slovenský jazyk a literatúra 
 
 
 

 Pochopiť význam 
nemeckého jazyka pre 
komunikáciu v EU a vo 
svete 

 Pochopil význam 
nemeckého jazyka pre 
komunikáciu v EU a vo 
svete  

  

Obchod a služby 
2 

 rozšíriť si slovnú zásobu 
k danej téme  

  vedieť reagovať 
v konkrétnej situácii – 
kupovanie oblečenia  

 zvládnuť situačné úlohy – v 
obchode 

 rozšíril si slovnú zásobu 
k danej téme  

  vedel reagovať 
v konkrétnej situácii – 
kupovanie oblečenia  

 zvládol situačné úlohy – v 
obchode 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Mládež a jej svet 
2 

 vedieť pohotovo vyjadriť 
svoje postoje a názory 
v ústnom i písomnom 
prejave 

 vedel pohotovo vyjadriť 
svoje postoje a názory 
v ústnom i písomnom 
prejave 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Človek a spoločnosť 
2 

 rozšíriť si slovnú zásobu 
a vedieť ju správne využiť 

 rozšíril si slovnú zásobu 
a vedel ju správne využiť Ústne frontálne 

skúšanie 
Ústne odpovede 

Veda a technika 
2 

 vedieť vymenovať 
technické vynálezy a ich 
objaviteľov 

 vedel vymenovať 
technické vynálezy a ich 
objaviteľov 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Konverzácia k témam 
1 

 zdokonaliť sa v ústnom 
prejave  

 zvládnuť situačné úlohy 

 zdokonalil sa v ústnom 
prejave  

 zvládol situačné úlohy  

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Stravovanie 2  zvládnuť slovnú zásobu 
danej témy  

 vedieť reagovať v bežnej 
situácii – dialóg v 
reštaurácii 

 zvládol slovnú zásobu 
danej témy  

 vedel reagovať v bežnej 
situácii – dialóg v 
reštaurácii 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Masmédiá 2 
 zdokonaliť sa v ústnom 

prejave  
 vedieť rozprávať 

o jednotlivých médiách 

 zdokonalil sa v ústnom 
prejave  

 vedel rozprávať 
o jednotlivých médiách 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 
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Komunikácia a jej formy 2 Občianska náuka 
 
 
 
 
 
Slovenský jazyk a literatúra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etická výchova 
 
 
 
 
Geografia 
 
 
Geografia 

 vedieť vysvetliť pojmy 
verbálna a neverbálna 
komunikácia  

 vedieť pohotovo vyjadriť 
svoje názory v ústnom 
i písomnom prejave 

 vedel vysvetliť pojmy 
verbálna a neverbálna 
komunikácia  

 vedel pohotovo vyjadriť 
svoje názory v ústnom 
i písomnom prejave 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Kniha – priateľ človeka 2 
 rozšíriť si slovnú zásobu 

k danej téme  
 vedieť porozprávať o svojej 

obľúbenej knihe  

 rozšíril si slovnú zásobu 
k danej téme  

 vedel porozprávať o svojej 
obľúbenej knihe 
 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Človek a príroda 2 
 vedieť využiť znalosti 

cudzieho jazyka 
v konkrétnych životných 
situáciách  

 charakterizovať ročné 
obdobia  

 vymenovať niektoré 
chránené živočíchy a 
rastliny na Slovensku 

 vedel využiť znalosti 
cudzieho jazyka 
v konkrétnych životných 
situáciách  

 charakterizoval ročné 
obdobia  

 vymenoval  niektoré 
chránené živočíchy a 
rastliny na Slovensku 
 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Konverzácia k témam 1 
 zdokonaliť sa v ústnom 

prejave  
 zvládnuť situačné úlohy 

 zdokonalil sa v ústnom 
prejave  

  zvládol situačné úlohy  
 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Vzory a ideály. Vzťahy medzi 
ľuďmi. 

2 
 Vedieť predstaviť svoj vzor 

a idol  
 Vedieť popísať vzťahy 

medzi ľudmi (rodičia a deti, 
mládež, spolky,...) 

 Vedel predstaviť svoj idol  
 Vedel popísať vzťahy 

medzi ľuďmi 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Slovensko – moja vlasť. Mestá 
a miesta. 

2 
 Vedieť poskytnúť základné 

informácie o Slovensku, 
svojom bydlisku a rodisku 

 Vedel poskytnúť základné 
informácie o Slovensku, 
svojom bydlisku a rodisku 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Krajina, ktorej jazyk sa učím – 
Nemecko, Rakúsko , 
Švajčiarsko 

3  Vedieť poskytnúť 
informácie o nemecky 
hovoriacich krajinách, 
charakterizovať jednotlivé 
krajiny 

 Vedel  poskytnúť 
informácie o nemecky 
hovoriacich krajinách, 
charakterizoval jednotlivé 
krajiny 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Zhrnutie učiva 1  
 vedieť využiť znalosti 

z cudzieho jazyka 
v konkrétnych situáciách 

 vedel využiť znalosti 
z cudzieho jazyka 
v konkrétnych situáciách 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Záverečné opakovanie 1  
 Systematizovať 

a analyzovať získané 
vedomosti  

 Systematizoval 
a analyzoval  získané 
vedomosti 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 
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8.11.3 ROČNÍK : TRETÍ 

ROZPIS UČIVA PREDMETU: konverzácia v anglickom jazyku 
1 hodina týždenne, spolu 33 hodín 

Nazov tematickeho celku  
 

Hodiny Medzipredmetove 
vztahy 

Ocakavane 
vzdelavacie vystupy 

Kritéria hodnotenia 
vzdelávacich výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky hodnotenia 

I.Človek 
 
 

2  Žiak má: Žiak:   

Téma: Osobná identifikácia  
A Osobné údaje  
B  Vonkajší vzhľad  
C Charakteristika osobnosti 

 

 
 

2 Etická výchova Zvládnuť predpísanú 
slovnú 
zásobu k téme 
Vedieť opísať obrázok 
k téme 

Vedieť komunikovať na 
danú 
situáciu 
Vedieť vyjadriť svoj 
postoj k téme 

Zvládol predpísanú slovnú 
zásobu k téme 
Vedel opísať obrázok 
k téme 

Vedel komunikovať na 
danú 
situáciu 
Vedel vyjadriť svoj postoj k 
téme 

Ústne 
individuálne 
skúšanie 

 

Ústne skupinové 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Motivačný rozhovor 

II Dom  
 
 

2  
Žiak má: Žiak:   

Téma: Bývanie  
A Miesto bydliska  
B Vnútrajšok domu 
C Domáce práce  
 

 

2 Geografia Zvládnuť predpísanú 
slovnú 
zásobu k téme 
Vedieť opísať obrázok 
k téme 
Vedieť komunikovať na 
danú 
situáciu 
Vedieť vyjadriť svoj 
postoj k téme 

Zvládol predpísanú slovnú 
zásobu 
k téme 
Vedel opísať obrázok 
k téme 
Vedel komunikovať na 
danú 
situáciu 
Vedel vyjadriť svoj postoj k 
téme 

Ústne 
individuálne 
skúšanie 

Ústne skupinové 
skúšanie 

 Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede 

III  Škola  
 
 

2  
Žiak má: Žiak:   

Téma: Vzdelanie  
A Vyučovacie predmety  
B Vzdelávanie  
C Život v škole  

 

2 Etika 
Geografia 

Zvládnuť predpísanú 
slovnú 
zásobu k téme 
Vedieť opísať obrázok 
k téme 

Zvládol predpísanú slovnú 
zásobu 
k téme 
Vedel opísať obrázok 
k téme 

Písomné 
skúšanie 

Ústne 

Didaktický test 

Ústne odpovede 
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Vedieť komunikovať na 
danú 
situáciu 
Vedieť vyjadriť svoj 
postoj k téme 

Vedel komunikovať na 
danú 
situáciu 
Vedel vyjadriť svoj postoj k 
téme  
 

individuálne 
Skúšanie 

Ústne skupinové 
skúšanie 

IV Rodinný a spoločenský 
život 
  
 

8  

Žiak má: Žiak:   

Téma: Denný program  
 
Téma: Rodina  
A  Životné etapy  
B  Rodinný život  
 
Téma: Voľný čas  
Téma: Vzťahy  

 

2 
 
2 
 
 
 
2 
2 
 
 
 

Etika 
Zvládnuť predpísanú 
slovnú 
zásobu k téme 
Vedieť opísať obrázok 
k téme 
Vedieť komunikovať na 
danú 
situáciu 
Vedieť vyjadriť svoj 
postoj k téme 

Zvládol predpísanú slovnú 
zásobu 
k téme 
Vedel opísať obrázok 
k téme 
Vedel komunikovať na 
danú 
situáciu 
Vedel vyjadriť svoj postoj k 
téme 

Ústne 
individuálne 
Skúšanie 

Ústne skupinové 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Motivačný rozhovor 

V   Stravovanie  
 
 

2  
Žiak má: Žiak:   

Téma: Stravovanie  
A Potraviny 
B Stravovanie mimo domov  
C Jedlo  

 

2 Geografia Zvládnuť predpísanú 
slovnú 
zásobu k téme 
Vedieť opísať obrázok 
k téme 
Vedieť komunikovať na 
danú 
situáciu 
Vedieť vyjadriť svoj 
postoj k téme 

Zvládol predpísanú slovnú 
zásobu 
k téme 
Vedel opísať obrázok 
k téme 
Vedel komunikovať na 
danú 
situáciu 
Vedel vyjadriť svoj postoj k 
téme 

Ústne 
individuálne 
Skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne skupinové 
skúšanie 

Ústne odpovede 

VI Nákupy  
 
 

2  
Žiak má: Žiak:   

 
 
Téma: Nakupovanie  
A Druhy obchodov 

 
 
2 

Geografia Zvládnuť 
predpísanú slovnú 
zásobu k téme 
Vedieť opísať 

Zvládol predpísanú 
slovnú zásobu 
k téme 
Vedel opísať obrázok 

Písomné 
skúšanie 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

Ústne odpovede 
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B  Kúpa, predaj  

 

 

 

obrázok k téme 
Vedieť komunikovať 
na danú 
situáciu 
Vedieť vyjadriť svoj 
postoj k téme 

k téme 
Vedieť komunikovať 
na danú 
situáciu 
Vedieť vyjadriť svoj 
postoj k téme 

Ústne  

VII Cestovanie 
 
 
 

6  

Žiak má: Žiak:   

Téma: Cestovanie  
 
Téma: Dovolenky 
A Prázdniny 
C Druhy prázdnin  
D Čo sa dá robiť cez 
prázdniny  
E Ubytovanie 
 
Téma: Doprava  
B Dopravné prostriedky  

 

2 
 
2 
 
 
 
 
 
2 

Geografia 
Zvládnuť predpísanú 
slovnú 
zásobu k téme 
Vedieť opísať 
obrázok k téme 
Vedieť komunikovať 
na danú 
situáciu 
Vedieť vyjadriť svoj 
postoj k téme 

Zvládol predpísanú 
slovnú zásobu 
k téme 
Vedel opísať obrázok 
k téme 
Vedel komunikovať na 
danú 
situáciu 
Vedel vyjadriť svoj 
postoj k téme 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne 
skupinové 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Motivačný rozhovor  

 
IX Šport  

 

2  
Žiak má: Žiak:   

Téma: Šport  
A Populárne športové 
disciplíny  
B Ľudia a šport 
C Športové udalosti  

 

2 Telesná výchova Zvládnuť predpísanú 
slovnú 
zásobu k téme 
Vedieť opísať 
obrázok k téme 
Vedieť komunikovať 
na danú 
situáciu 
Vedieť vyjadriť svoj 
postoj k téme 

Zvládol predpísanú 
slovnú zásobu 
k téme 
Vedel opísať obrázok 
k téme 
Vedel komunikovať na 
danú 
situáciu 
Vedel vyjadriť svoj 
postoj k téme 

Ústne 
individuálne 
Skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede 

X Príroda  
 

2  
Žiak má: Žiak:   

Téma: Počasie  
A Podnebie  
B Zvieratá a rastliny  

 

 
 
 
2 

Geografia Zvládnuť predpísanú 
slovnú 
zásobu k téme 
Vedieť opísať 
obrázok k téme 
Vedieť komunikovať 

Zvládol predpísanú 
slovnú zásobu 
k téme 
Vedel opísať obrázok 
k téme 
Vedel komunikovať na 

Ústne skúšanie 

Ústne 
individuálne 

Motivačný rozhovor  

Ústne odpovede 
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na danú 
situáciu 
Vedieť vyjadriť svoj 
postoj k téme 

danú 
situáciu 
Vedel vyjadriť svoj 
postoj k téme 
 
 
 
 

skúšanie 

XI  Veľká Británia a britské 
ostrovy 
 

5  
Žiak má: Žiak:   

 
Téma: Veľká Británia 
A Všeobecné vedomosti  
B Fotografie  
C Sviatky, zvyky a tradície 
D   Kvíz 
 

 

 
 
2 
 
 
2 
1 

Geografia Zvládnuť predpísanú 
slovnú 
zásobu k téme 
Vedieť opísať 
obrázok k téme 
Vedieť komunikovať 
na danú 
situáciu 
Vedieť vyjadriť svoj 
postoj k téme 

Zvládol predpísanú 
slovnú zásobu 
k téme 
Vedel opísať obrázok 
k téme 
Vedel komunikovať na 
danú 
situáciu 
Vedel vyjadriť svoj 
postoj k téme 

Ústne 
skupinové 
skúšanie 

Ústne 
individuálne 
skúšanie 

Motivačný rozhovor  

Ústne odpovede 

 

 

 
Techniky na rozvoj jazykových schopností – ústny prejav: 

 odhadovanie obsahu zakrytej časti obrázku 

 popis obrázku 

 vyhľadávanie rozdielov medzi obrázkami 

 otázky k obrázku 

 popis deja na obrázku 

 odpovede na otázky 

 kladenie otázok 

 slovná reakcia na určitú situáciu 

 popis situácie 

 sumarizácia 

 zahratie určitej role v scénke 

 rozhovor – interview 

 vyjadrenie hodnotenia, názoru 
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Školský vzdelávací program – Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 3341 K 

Stredná odborná škola Turany   344 
 

 

8.11.4 ROČNÍK : ŠTVRTÝ 

ODNV 
ROZPIS UČIVA PREDMETU: konverzácia v anglickom jazyku 

1 hodinu týždenne, spolu 30 hodin 

Názov tematického celku  
Témy 

Hodiny Medzipredmetoveé 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích vystupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky hodnotenia 

Rodina 1  Žiak má:    

Rodina a jej význam, vzťahy v 
rodine 

  Zvládnuť predpísanú 
slovnú 
zásobu k téme 
Vedieť opísať obrázok k 
téme 

Zvládol predpísanú slovnú 
zásobu k téme 
Vedel opísať obrázok k 
téme 

Ústne individuálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Rodina v minulosti 
a súčasnosti, problémy  
v rodine 

  Vedieť komunikovať na 
danú 
situáciu 
Vedieť vyjadriť svoj 
postoj k téme 

Vedel komunikovať na 
danú 
situáciu 
Vedel vyjadriť svoj postoj 
k téme 

Ústne skupinové 
skúšanie 

Motivačný rozhovor 

Kultúra a umenie 1  Žiak má: Žiak:   

Kultúra v meste a na dedine, 
kultúrne podujatia 

  Zvládnuť predpísanú 
slovnú 
zásobu k téme 
Vedieť opísať obrázok k 
téme 

Zvládol predpísanú slovnú 
zásobu 
k téme 
Vedel opísať obrázok k 
téme 

Ústne individuálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Môj vzťah ku kultúre, 
obľúbené osobnosti 

  Vedieť komunikovať na 
danú 
situáciu 
Vedieť vyjadriť svoj 
postoj k téme 

Vedel komunikovať na 
danú 
situáciu 
Vedel vyjadriť svoj postoj 
k téme 

Písomné skúšanie Písomná práca 

Šport 1  Žiak má: Žiak:   

Šport , jeho význam, druhy 
športov 

  Zvládnuť predpísanú 
slovnú 
zásobu k téme 
Vedieť opísať obrázok k 
téme 

Zvládol predpísanú slovnú 
zásobu 
k téme 
Vedel opísať obrázok k 
téme 

Písomné skúšanie Didaktický test 

Olympijské hry, môj vzťah k 
športu 

  Vedieť komunikovať na 
danú 
situáciu 
Vedieť vyjadriť svoj 

Vedel komunikovať na 
danú 
situáciu 
Vedel vyjadriť svoj postoj 

Ústne individuálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 
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postoj k téme k téme 

Bývanie 1  Žiak má: Žiak:   

Bývanie v meste a na 
dedine, moje bývanie 

  Zvládnuť predpísanú 
slovnú 
zásobu k téme 
Vedieť opísať obrázok k 
téme 

Zvládol predpísanú slovnú 
zásobu 
k téme 
Vedel opísať obrázok k 
téme 

Ústne individuálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Bývanie v minulosti 
a súčasnosti, problémy s 
bývaním 

  Vedieť komunikovať na 
danú 
situáciu 
Vedieť vyjadriť svoj 
postoj k téme 

Vedel komunikovať na 
danú 
situáciu 
Vedel vyjadriť svoj postoj 
k téme 

Ústne skupinové 
skúšanie 

Motivačný rozhovor 

Obchod a služby 1  Žiak má: Žiak:   

Možnosti na nakupovanie, 
služby 

  Zvládnuť predpísanú 
slovnú 
zásobu k téme 
Vedieť opísať obrázok k 
téme 

Zvládol predpísanú slovnú 
zásobu 
k téme 
Vedel opísať obrázok k 
téme 

Ústne individuálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Marketingové stratégie, 
vplyv reklamy 

  Vedieť komunikovať na 
danú 
situáciu 
Vedieť vyjadriť svoj 
postoj k téme 

Vedel komunikovať na 
danú 
situáciu 
Vedel vyjadriť svoj postoj 
k téme 

Písomné skúšanie Písomná práca 

Starostlivosť o zdravie 1  Žiak má: Žiak:   

Zdravie a jeho význam, 
civilizačné choroby 

  Zvládnuť 
predpísanú slovnú 
zásobu k téme 
Vedieť opísať 
obrázok k téme 

Zvládol predpísanú 
slovnú zásobu 
k téme 
Vedel opísať obrázok 
k téme 

Písomné 
skúšanie 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

Zdravý a nezdravý 
životný 
štýl, moderné liečebné 
metódy 

  Vedieť komunikovať 
na danú 
situáciu 
Vedieť vyjadriť svoj 
postoj k téme 

Vedel komunikovať 
na danú 
situáciu 
Vedel vyjadriť svoj 
postoj k téme 

Ústne 
individuálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Cestovanie 1  Žiak má: Žiak:   

Príprava na cestu, ciele  
cesty, dopravné 
prostriedky 

  Zvládnuť predpísanú 
slovnú 
zásobu k téme 
Vedieť opísať 
obrázok k téme 

Zvládol predpísanú 
slovnú zásobu 
k téme 
Vedel opísať obrázok 
k téme 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Cestovanie v minulosti 
a súčasnosti, moja 
vysnívaná krajina 

  Vedieť komunikovať 
na danú 
situáciu 

Vedel komunikovať na 
danú 
situáciu 

Ústne 
skupinové 

Motivačný rozhovor  
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Vedieť vyjadriť svoj 
postoj k téme 

Vedel vyjadriť svoj 
postoj k téme 

skúšanie 

Vzdelanie 1  Žiak má: Žiak:   

Školské systémy, význam  
štúdia cudzích jazykov 

  Zvládnuť predpísanú 
slovnú 
zásobu k téme 
Vedieť opísať 
obrázok k téme 

Zvládol predpísanú 
slovnú zásobu 
k téme 
Vedel opísať obrázok 
k téme 

Ústne 
individuálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Študentský život, jeho 
výhody a nevýhody 

  Vedieť komunikovať 
na danú 
situáciu 
Vedieť vyjadriť svoj 
postoj k téme 

Vedel komunikovať na 
danú 
situáciu 
Vedel vyjadriť svoj 
postoj k téme 

Písomné 
skúšanie 

Písomná práca 

Zamestnanie 1  Žiak má: Žiak:   

Pracovné možnosti doma 
a v zahraničí, pracovné 
podmienky 

  Zvládnuť predpísanú 
slovnú 
zásobu k téme 
Vedieť opísať 
obrázok k téme 

Zvládol predpísanú 
slovnú zásobu 
k téme 
Vedel opísať obrázok 
k téme 

Ústne skúšanie Motivačný rozhovor  

Nezamestnanosť, 
pracovný 
pohovor, životopis, 
motivačný list 

  Vedieť komunikovať 
na danú 
situáciu 
Vedieť vyjadriť svoj 
postoj k téme 

Vedel komunikovať na 
danú 
situáciu 
Vedel vyjadriť svoj 
postoj k téme 

Ústne 
individuálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Vzťahy medzi ľuďmi 1  Žiak má: Žiak:   

Vzťahy v rodine, v škole, 
priateľstvo a láska 

  Zvládnuť predpísanú 
slovnú 
zásobu k téme 
Vedieť opísať 
obrázok k téme 

Zvládol predpísanú 
slovnú zásobu 
k téme 
Vedel opísať obrázok 
k téme 

Písomné 
skúšanie 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

Problémy v spoločnosti – 
postoj spoločnosti 
k postihnutým, drogovo 
závislým, k 
bezdomovcom 

  Vedieť komunikovať 
na danú 
situáciu 
Vedieť vyjadriť svoj 
postoj k téme 

Vedel komunikovať na 
danú 
situáciu 
Vedel vyjadriť svoj 
postoj k téme 

Ústne 
individuálne 
skúšanie 

Motivačný rozhovor  

Človek a príroda 1  Žiak má: Žiak:   

Vzťah človeka k prírode, 
ohrozené zvieratá a 
rastliny 

  Zvládnuť predpísanú 
slovnú 
zásobu k téme 
Vedieť opísať 
obrázok k téme 

Zvládol predpísanú 
slovnú zásobu 
k téme 
Vedel opísať obrázok 
k téme 

Ústne 
skupinové 
skúšanie 

Ústne odpovede 
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Znečistenie životného 
prostredia, jeho príčiny a  
dôsledky 

  Vedieť komunikovať 
na danú 
situáciu 
Vedieť vyjadriť svoj 
postoj k téme 

Vedel komunikovať na 
danú 
situáciu 
Vedel vyjadriť svoj 
postoj k téme 

Písomné 
skúšanie 

Písomná práca 

Vedecko-technický 
rozvoj 

1  
Žiak: Žiak:   

Život v minulosti 
a súčasnosti; významné 
vynálezy a vynálezcovia 

  Zvládnuť predpísanú 
slovnú zásobu k 
téme 
Vedieť opísať 
obrázok k téme 

Zvládol predpísanú 
slovnú zásobu 
k téme 
Vedel opísať obrázok 
k téme 

Písomné 
skúšanie 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

Život s mobilnými 
telefónmi 
a internetom, negatíva 
vedy 
a techniky 

  Vedieť komunikovať 
na danú 
situáciu 
Vedieť vyjadriť svoj 
postoj k téme 

Vedel komunikovať na 
danú 
situáciu 
Vedel vyjadriť svoj 
postoj k téme 

Ústne 
individuálne 
skúšanie 

Motivačný rozhovor  

Človek a spoločnosť  1  Žiak má: Žiak:   

Morálka, etika   Zvládnuť predpísanú 
slovnú 
zásobu k téme 
Vedieť opísať 
obrázok k téme 

Zvládol predpísanú 
slovnú zásobu 
k téme 
Vedel opísať obrázok 
k téme 

Ústne 
skupinové 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Práva a povinnosti 
každodenného života, 
ľudia 
v núdzi 

  Vedieť komunikovať 
na danú 
situáciu 
Vedieť vyjadriť svoj 
postoj k téme 

Vedel komunikovať na 
danú 
situáciu 
Vedel vyjadriť svoj 
postoj k téme 

Písomné 
skúšanie 

Písomná práca 

Komunikácia a jej formy 1  Žiak má: Žiak:   

Komunikácia, jej význam 
a 
formy, komunikácia 
v situáciách 
každodenného 
života 

  Zvládnuť predpísanú 
slovnú 
zásobu k téme 
Vedieť opísať 
obrázok k téme 

Zvládol predpísanú 
slovnú zásobu 
k téme 
Vedel opísať obrázok 
k téme 

Písomné 
skúšanie 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

Moderné komunikačné 
prostriedky 

  Vedieť komunikovať 
na danú 
situáciu 
Vedieť vyjadriť svoj 
postoj k téme 

Vedel komunikovať na 
danú 
situáciu 
Vedel vyjadriť svoj 
postoj k téme 

Ústne 
individuálne 
skúšanie 

Motivačný rozhovor  

Masmédiá 1  Žiak má: Žiak:   
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Typy a úlohy masmédií   Zvládnuť predpísanú 
slovnú 
zásobu k téme 
Vedieť opísať 
obrázok k téme 

Zvládol predpísanú 
slovnú zásobu 
k téme 
Vedel opísať obrázok 
k téme 

Ústne 
skupinové 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Tlač, televízia, internet a 
ich 
pozitíva a negatíva  

  Vedieť komunikovať 
na danú 
situáciu 
Vedieť vyjadriť svoj 
postoj k téme 

Vedel komunikovať na 
danú 
situáciu 
Vedel vyjadriť svoj 
postoj k téme 

Písomné 
skúšanie 

Písomná práca 

Mládež a jej svet 1  Žiak má: Žiak:   

Život mladých ľudí a ich 
miesto v spoločnosti 

  Zvládnuť predpísanú 
slovnú 
zásobu k téme 
Vedieť opísať 
obrázok k téme 

Zvládol predpísanú 
slovnú zásobu 
k téme 
Vedel opísať obrázok 
k téme 

Písomné 
skúšanie 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

Problémy mladých, 
generačné problémy 

  Vedieť komunikovať 
na danú 
situáciu 
Vedieť vyjadriť svoj 
postoj k téme 

Vedel komunikovať na 
danú 
situáciu 
Vedel vyjadriť svoj 
postoj k téme 

Ústne 
individuálne 
skúšanie 

Motivačný rozhovor  

Stravovanie 1  Žiak má: Žiak:   

Stravovacie návyky,  
obľúbená kuchyňa a jedlá 

  Zvládnuť predpísanú 
slovnú 
zásobu k téme 
Vedieť opísať 
obrázok k téme 

Zvládol predpísanú 
slovnú zásobu 
k téme 
Vedel opísať obrázok 
k téme 

Ústne 
skupinové 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Slovenská a nemecká 
kuchyňa, zdravá a 
nezdravá 
výživa 

  Vedieť komunikovať 
na danú 
situáciu 
Vedieť vyjadriť svoj 
postoj k téme 

Vedel komunikovať na 
danú 
situáciu 
Vedel vyjadriť svoj 
postoj k téme 

Písomné 
skúšanie 

Písomná práca 

Záľuby, voľný čas 
a životný štýl  

1  Žiak má: Žiak: 
  

Voľno časové aktivity 
detí, 
mladých, dospelých 

  Zvládnuť predpísanú 
slovnú 
zásobu k téme 
Vedieť opísať 
obrázok k téme 

Zvládol predpísanú 
slovnú zásobu 
k téme 
Vedel opísať obrázok 
k téme 

Písomné 
skúšanie 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

Organizované a 
individuálne 
aktivity; môj voľný čas  

  Vedieť komunikovať 
na danú 
situáciu 
Vedieť vyjadriť svoj 

Vedel komunikovať na 
danú 
situáciu 
Vedel vyjadriť svoj 

Ústne 
individuálne 
skúšanie 

Motivačný rozhovor  
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postoj k téme postoj k téme 

Multikultúrna 
spoločnosť 

1  
Žiak má: Žiak: 

 
 

Zvyky a tradície   Zvládnuť predpísanú 
slovnú 
zásobu k téme 
Vedieť opísať 
obrázok k téme 

Zvládol predpísanú 
slovnú zásobu 
k téme 
Vedel opísať obrázok 
k téme 

Ústne 
individuálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Vzťahy medzi väčšinou 
a menšinou, tolerancia 
k iným kultúram 

  Vedieť komunikovať 
na danú 
situáciu 
Vedieť vyjadriť svoj 
postoj k téme 

Vedel komunikovať na 
danú 
situáciu 
Vedel vyjadriť svoj 
postoj k téme 

Písomné 
skúšanie 

Písomná práca 

Mestá a miesta 1  Žiak má: Žiak:   

Významné miesta v 
mojom 
živote 

  Zvládnuť predpísanú 
slovnú 
zásobu k téme 
Vedieť opísať 
obrázok k téme 

Zvládol predpísanú 
slovnú zásobu 
k téme 
Vedel opísať obrázok 
k téme 

Písomné 
skúšanie 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

Turisticky zaujímavé 
miesta, 
moje vysnívané m iesto 

  Vedieť komunikovať 
na danú 
situáciu 
Vedieť vyjadriť svoj 
postoj k téme 

Vedel komunikovať na 
danú 
situáciu 
Vedel vyjadriť svoj 
postoj k téme 

Ústne 
individuálne 
skúšanie 

Motivačný rozhovor  

Obliekanie a móda 1  Žiak má: Žiak:   

Móda, módne trendy   Zvládnuť predpísanú 
slovnú 
zásobu k téme 
Vedieť opísať 
obrázok k téme 

Zvládol predpísanú 
slovnú zásobu 
k téme 
Vedel opísať obrázok 
k téme 

Ústne 
skupinové 
skúšanie 

Ústne odpovede 

„Šaty robia človeka“, môj 
štýl 
obliekania 

  Vedieť komunikovať 
na danú 
situáciu 
Vedieť vyjadriť svoj 
postoj k téme 

Vedel komunikovať na 
danú 
situáciu 
Vedel vyjadriť svoj 
postoj k téme 

Písomné 
skúšanie 

Písomná práca 

Kniha – priateľ človeka  1  Žiak má: Žiak:   

Žánre – môj obľúbený 
žáner 

  Zvládnuť predpísanú 
slovnú 
zásobu k téme 
Vedieť opísať 
obrázok k téme 

Zvládol predpísanú 
slovnú zásobu 
k téme 
Vedel opísať obrázok 
k téme 

Písomné 
skúšanie 

Neštandardizovaný 
didaktický test 
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Čítanie ako koníček 
mladých 
ľudí, sfilmované knihy 

  Vedieť komunikovať 
na danú 
situáciu 
Vedieť vyjadriť svoj 
postoj k téme 

Vedel komunikovať na 
danú 
situáciu 
Vedel vyjadriť svoj 
postoj k téme 

Ústne 
individuálne 
skúšanie 

Motivačný rozhovor  

Vzory a ideály 1  Žiak má: Žiak:   

Vzory, charakterové 
vlastnosti, hod noty 

  Zvládnuť predpísanú 
slovnú 
zásobu k téme 

Zvládol predpísanú 
slovnú zásobu 
k téme 

Písomné 
skúšanie 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

Literárni a reálni 
hrdinovia, 
môj vzor 

  Vedieť opísať 
obrázok k téme 

Vedel opísať obrázok 
k téme 

Ústne 
individuálne 
skúšanie 

Motivačný rozhovor  

Krajina, ktorej jazyk sa 
učím (Veľká Británia)  

1  Žiak má: Žiak: 
  

Veľká Británia – základná 
charakteristika 

  Zvládnuť predpísanú 
slovnú 
zásobu k téme 

Zvládol predpísanú 
slovnú zásobu 
k téme 

Ústne 
skupinové 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Londýn – turisticky 
zaujímavé miesta a 
mestá 

  Vedieť opísať 
obrázok k téme 

Vedel opísať obrázok 
k téme 

Ústne 
individuálne 
skúšanie 

Motivačný rozhovor  

Slovensko – moja vlasť 1  Žiak má: Žiak:   

Slovensko – základná 
geografická a 
demografická 
charakteristika 

  Zvládnuť predpísanú 
slovnú 
zásobu k téme 

Zvládol predpísanú 
slovnú zásobu 
k téme 

Písomné 
skúšanie 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

Turisticky zaujímavé 
miesta 

  Vedieť opísať 
obrázok k téme 

Vedel opísať obrázok 
k téme 

Ústne 
individuálne 

Motivačný rozhovor  

a mestá, Bratislava     skúšanie  

Moja ideálna budúcnosť 1  Žiak má: Žiak:   

Moje predstavy a plány 
do 
bud úcnosti (bývanie, 
práca, 
partner) 

  Zvládnuť predpísanú 
slovnú 
zásobu k téme 
Vedieť opísať 
obrázok k téme 

Zvládol predpísanú 
slovnú zásobu 
k téme 
Vedel opísať obrázok 
k téme 

Písomné 
skúšanie 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

Moje životné priority   Vedieť komunikovať 
na danú 
situáciu 
Vedieť vyjadriť svoj 
postoj k téme 

Vedel komunikovať na 
danú 
situáciu 
Vedel vyjadriť svoj 
postoj k téme 

Ústne 
individuálne 
skúšanie 

Motivačný rozhovor  

Moje rodné mesto 1  Žiak má: Žiak:   
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Moje mesto – základná 
charakteristika 

  Zvládnuť predpísanú 
slovnú 
zásobu k téme 
Vedieť opísať 
obrázok k téme 

Zvládol predpísanú 
slovnú zásobu 
k téme 
Vedel opísať obrázok 
k téme 

Ústne 
individuálne 
skúšanie 

Motivačný rozhovor 

Kultúra, šport a služby 
v mojom meste, 
významné 
osobnosti 

  Vedieť komunikovať 
na danú 
situáciu 
Vedieť vyjadriť svoj 
postoj k téme 

Vedel komunikovať na 
danú 
situáciu 
Vedel vyjadriť svoj 
postoj k téme 

Písomné 
skúšanie 

Písomná práca 

William Shakespeare 1  Žiak má: Žiak:   

Život Williama 
Shakespeara 

  Zvládnuť predpísanú 
slovnú 
zásobu k téme 

Zvládol predpísanú 
slovnú zásobu 
k téme 

Písomné 
skúšanie 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

Najvýznamnejšie diela 
Williama Shakespeara 

  Vedieť opísať 
obrázok k téme 

Vedel opísať obrázok 
k téme 

Ústne 
individuálne 
skúšanie 

Motivačný rozhovor  

Krajina, ktorej jazyk sa 
učím - USA 

1  Žiak má: Žiak: 
  

USA – základná 
charakteristika 

  Zvládnuť predpísanú 
slovnú 
zásobu k téme 

Zvládol predpísanú 
slovnú zásobu 
k téme 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Turisticky zaujímavé 
miesta 
a mestá, štáty 

  Vedieť opísať 
obrázok k téme 

Vedel opísať obrázok 
k téme 

Ústne 
individuálne 
skúšanie 

Motivačný rozhovor  

Môj denný program  1  Žiak má: Žiak:   

Denné povinnosti   Zvládnuť predpísanú 
slovnú 
zásobu k téme 

Zvládol predpísanú 
slovnú zásobu 
k téme 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Zvyklosti, môj denný 
program 

  Vedieť opísať 
obrázok k téme 

Vedel opísať obrázok 
k téme 

Ústne 
individuálne 
skúšanie 

Motivačný rozhovor  
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Názov predmetu Cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry 

Časový rozsah výučby 33 hodín 

Ročník  štvrtý 

Kód a názov študijného odboru 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk  

8.12 CVIČENIA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY 

Charakteristika predmetu 

Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia. Prehlbuje učivo predmetu slovenský jazyk 
a literatúra.  Na túto oblasť ŠkVP vyčlenil 1 hodinu v štvrtom ročníku. 

 Predmet vytvára u žiakov svojím všeobecným zameraním predpoklady k  intelektuálnemu rozvoju a 
prosociálnemu správaniu, vychováva žiakov ku kultivovanému jazykovému prejavu a podieľa sa na ich 
všestrannom duševnom rozvoji. 

Výučba bude prebiehať v učebni slovenského jazyka a podľa potreby v PC učebni. Žiaci absolvujú v každom 
ročníku jednodňovú exkurziu v Martine a návštevu divadelného predstavenia. 

  

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu je sprostredkovať žiakom jazykové a všeobecné kompetencie tak, aby boli 
schopní  vyjadrovať a správne zdôvodňovať svoje názory, súvislo hovoriť na danú tému, voľne rozprávať, 
reprodukovať alebo interpretovať prečítaný alebo vypočutý text. Poskytnúť žiakom všeobecný kultúrny rozhľad , 
rozvíjať vzťah k národu a úctu a tolerancia k iným národom.  

 
Vyučovací predmet má rozvíjať estetické cítenie žiakov, chápať prínos literatúry a umeleckého zážitku pre život 

človeka, chápať literárne dielo ako špecifickú výpoveď o skutočnosti a o vzťahu človeka k nej, vyjadriť vlastný 
čitateľský zážitok a zdôvodniť ho. Pri interpretácii ukážok vychádzať podstatných literárnych faktov, pojmov 
a poznatkov, 
 

 Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

1.  Verbálne vyjadrovanie 
 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou  
Práca s cvičebnicou 
Mimoškolská (domáca príprava 
žiakov) 

2.  Písomné vyjadrovanie Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou  
Práca s cvičebnicou 
Mimoškolská (domáca príprava 
žiakov) 
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3.  Štylistika Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou  
Práca s cvičebnicou 
Mimoškolská (domáca príprava 
žiakov) 

4. Jazykové prostriedky a náuka 
o jazyku 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou  
Práca s cvičebnicou 
Práca so slovníkmi 
Mimoškolská (domáca príprava 
žiakov) 

5.  Práca s textom a získavanie 
informácii 

 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou  
Práca s cvičebnicou 
Práca s jazykovými príručkami, 
slovníkmi 
Mimoškolská (domáca príprava 
žiakov) 

6.  Literatúra v živote človeka 

 
Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Práca s knihou  
Mimoškolská (domáca príprava 
žiakov) 

7.  Staroveká literatúra 
a stredoveká literatúra 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Práca s knihou  
Mimoškolská (domáca príprava 
žiakov) 

 Humanizmus a renesancia Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou  
Mimoškolská (domáca príprava 
žiakov) 

9 . Barok Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou  
Mimoškolská (domáca príprava 
žiakov) 

10.  Novodobá slovenská 
literatúra  

 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou  
Mimoškolská (domáca príprava 
žiakov) 

11.  Literárny realizmus 
a literárna moderna 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
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Práca s knihou  
Mimoškolská (domáca príprava 
žiakov) 
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Učebné zdroje 

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

 

Tematický celok Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 
knižnica, ... 

1.Verbálne 
vyjadrovanie 

 

HINCOVÁ, K., HÚSKOVÁ, 
A.: Slovenský jazyk pre 
1.- 4. ročník SOŠ. 
Bratislava. 

KUCHÁRIKOVÁ, M. a kol.: 
Cvičebnica SJ pre 1. 
ročník. Bratislava: SPN 
2007. 

CALTIKOVA, M., A KOL.: 
Slovenský jazyk pre 1. 
ročník, Bratislava: Orbis 
PictusIstropolitana. 

CALTIKOVA, M., A KOL.: 
Slovenský jazyk pre 2. 
ročník, Bratislava: Orbis 
PictusIstropolitana. 

CALTIKOVA, M., A KOL.: 
Slovenský jazyk pre 3. 
ročník, Bratislava: Orbis 
PictusIstropolitana. 

Dataprojektor 
Tabuľa 
Magnetofón 
s CD 
 

gramatické tabuľky 
zo slovenského 
jazyka 
magnetofónové 
nahrávky 
jazykové slovníky 
 

 

 

2. Písomné 
vyjadrovanie 

HINCOVÁ, K., HÚSKOVÁ, 
A.: Slovenský jazyk pre 
1.- 4. ročník SOŠ. 

Bratislava. 
KUCHÁRIKOVÁ, M. a kol.: 

Cvičebnica SJ pre 1. 
ročník. Bratislava: SPN 
2007. 

 

Tabuľa 
 

gramatické tabuľky 
zo slovenského 
jazyka 
jazykoné slovníky 
 
  
 

Internet 
knižnica 

3. Štylistika IHNÁTKOVÁ, N. a kol. : 
Čítanka pre 1. ročník. 

Bratislava: Litera 1995. 
HINCOVÁ, K., HÚSKOVÁ, 

A.: Slovenský jazyk pre 
1.- 4. ročník SOŠ. 

Bratislava. 
KUCHÁRIKOVÁ, M. a kol.: 

Cvičebnica SJ pre 2. 
ročník. Bratislava: SPN 

2007. 
CALTIKOVA, M., A KOL.: 

Slovenský jazyk pre 1. 
ročník, Bratislava: Orbis 
PictusIstropolitana. 

CALTIKOVA, M., A KOL.: 
Slovenský jazyk pre 2. 
ročník, Bratislava: Orbis 
PictusIstropolitana. 

CALTIKOVA, M., A KOL.: 
Slovenský jazyk pre 3. 
ročník, Bratislava: Orbis 
PictusIstropolitana. 

PC 
Tabuľa 
Magnetofón 
s CD 
 

Denná tlač 
Jazykové slovníky 
Odborné časopisy 
 Učebnica 
 
Cvičebnica 
 

Internet 
knižnica 
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4. Jazykové 
prostriedky 
a náuka o jazyku 

HINCOVÁ, K., HÚSKOVÁ, 
A.: Slovenský jazyk pre 
1.- 4. ročník SOŠ. 
Bratislava. 

KUCHÁRIKOVÁ, M. a kol.: 
Cvičebnica SJ pre 2. 
ročník. Bratislava: SPN 
2007. 

CALTIKOVA, M., A KOL.: 
Slovenský jazyk pre 1. 
ročník, Bratislava: Orbis 
PictusIstropolitana. 

CALTIKOVA, M., A KOL.: 
Slovenský jazyk pre 2. 
ročník, Bratislava: Orbis 
PictusIstropolitana. 

CALTIKOVA, M., A KOL.: 
Slovenský jazyk pre 3. 
ročník, Bratislava: Orbis 
PictusIstropolitana. 

Tabuľa 
 

Denná tlač 
Jazykové slovníky 
Odborné časopisy 
 Učebnica 
 
Cvičebnica 
 

knižnica 

5. Práca s textom 
a získavanie 
informácii 

 

HINCOVÁ, K., HÚSKOVÁ, 
A.: Slovenský jazyk pre 
1.- 4. ročník SOŠ. 
Bratislava. 

KUCHÁRIKOVÁ, M. a kol.: 
Cvičebnica SJ pre 2. 
ročník. Bratislava: SPN 
2007. 

CALTIKOVA, M., A KOL.: 
Slovenský jazyk pre 1. 
ročník, Bratislava: Orbis 
PictusIstropolitana. 

CALTIKOVA, M., A KOL.: 
Slovenský jazyk pre 2. 
ročník, Bratislava: Orbis 
PictusIstropolitana. 

PC 
 
Tabuľa 
 
 

 Denná tlač 
Jazykové slovníky 
Odborné časopisy 
 Učebnica 
 
Cvičebnica 
 

Internet 
knižnica 

6. Literatúra 
v živote človeka 

 

 
ŽILKA,T.  a kol.: Teória 

literatúry. Bratislava: 
Poľana 2007. 

 IHNÁTKOVÁ, N. a kol. : 
Čítanka pre 1. ročník. 
Bratislava: Litera 1995. 

IHNÁTKOVÁ, N. a kol. : 
Čítanka pre 2. ročník. 

Bratislava: Litera 1995. 
IHNÁTKOVÁ, N. a kol. : 

Čítanka pre 3. ročník. 
Bratislava: Litera 1995. 

IHNÁTKOVÁ, N. a kol. : 
Čítanka pre 4. ročník. 
Bratislava: Litera 1995. 

Tabuľa 
 

Učebnica  
Rôzna beletria 
  
 

knižnica 
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7.  Staroveká 
literatúra 
a stredoveká 
literatúra 

SAKÁKOVÁ, Z.: Zmaturuj 
z literatúry. Bratislava: 
Didaktis 2005. ISBN 80-
89160-02-6 

ŽILKA,T.  a kol.: Teória 
literatúry. Bratislava: 
Poľana 2007. 

 IHNÁTKOVÁ, N. a kol. : 
Čítanka pre 1. ročník. 

Bratislava: Litera 1995. 
Obert, V. a kol.: Literatúra 1 
pre 1. ročník gymnázií a SŠ. 
Litera, Bratislava 1996. 
 

Tabuľa 
Video 

Učebnica 
Čítanka 
Monografie 
Portréty 
Videokazety 
 
 
  
 

CD-umelecký 
text 

8. Humanizmus a 
renesancia 

Obert, V. a kol.: Literatúra 1 
pre 1. ročník gymnázií a SŠ. 
Litera, Bratislava 1996 
Somorová, R.: Nová 
maturita. Slovenský jazyk 
a literatúra. Príroda, 
Bratislava 2005 
Žilka, T.: Teória literatúry pre 
gymnázia a SŠ. Litera, 
Bratislava 1997 
Findra, J.: Slovník 
literárnovedných termínov. 
SPN, Bratislava 1987 
Hanáková, E. a kol.: 
Zmaturuj z literatúry 1. 
Didaktis, Bratislava 2006 
Ihnátková, N. a kol.: Čítanka 
1 pre 1. ročník gymnázií 
a SŠ. Litera, Bratislava 1997 
Smiešková, M.: Literatúra. 

Fragment, Bratislava 2007 

PC 
Tabuľa 
 

Učebnica 
Čítanka 
Monografie 
Portréty 
 
 

 

9. Barok Obert, V. a kol.: Literatúra 1 
pre 1. ročník gymnázií a SŠ. 
Litera, Bratislava 1996 
Somorová, R.: Nová 
maturita. Slovenský jazyk 
a literatúra. Príroda, 
Bratislava 2005 
Žilka, T.: Teória literatúry pre 
gymnázia a SŠ. Litera, 
Bratislava 1997 
Findra, J.: Slovník 
literárnovedných termínov. 
SPN, Bratislava 1987 
Hanáková, E. a kol.: 
Zmaturuj z literatúry 1. 
Didaktis, Bratislava 2006 
Ihnátková, N. a kol.: Čítanka 
1 pre 1. ročník gymnázií 
a SŠ. Litera, Bratislava 1997 
 

 
Tabuľa 
 
 
 

Učebnica 
Čítanka 
Monografie 
 
 

 

10. Novodobá 
slovenská 
literatúra  
 

 

Obert, V. a kol.: Literatúra 1 
pre 1. ročník gymnázií a SŠ. 
Litera, Bratislava 1996 
Somorová, R.: Nová 
maturita. Slovenský jazyk 
a literatúra. Príroda, 
Bratislava 2005 
Žilka, T.: Teória literatúry pre 
gymnázia a SŠ. Litera, 
Bratislava 1997 
Findra, J.: Slovník 

PC 
Tabuľa 
Video 
 

Učebnica 
Čítanka 
Monografie 
Portréty 
Videokazety 
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literárnovedných termínov. 
SPN, Bratislava 1987 
Hanáková, E. a kol.: 
Zmaturuj z literatúry 1. 
Didaktis, Bratislava 2006 
Ihnátková, N. a kol.: Čítanka 
1 pre 1. ročník gymnázií 
a SŠ. Litera, Bratislava 1997. 
 

11. Literárny 
realizmus 
a literárna 
moderna 

Obert, V. a kol.: Literatúra 2 
pre 2. ročník gymnázií a SŠ. 
Poľana, Bratislava 2003 
Somorová, R.: Nová 
maturita. Slovenský jazyk 
a literatúra. Príroda, 
Bratislava 2005 
Žilka, T.: Teória literatúry pre 
gymnázia a SŠ. Litera, 
Bratislava 1997 
Findra, J.: Slovník 
literárnovedných termínov. 
SPN, Bratislava 1987 
Hanáková, E. a kol.: 
Zmaturuj z literatúry 1. 
Didaktis, Bratislava 2006 
Ihnátková, N. a kol.: Čítanka 
2 pre 2. ročník gymnázií 
a SŠ. Litera, Bratislava 1997 
 

PC 
Tabuľa 
Video 
 

Učebnica 
Čítanka 
Monografie 
Portréty 
Videokazety 
 
  
 

Internet 
knižnica 
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8.12.1 ROČNÍK : ŠTVRTÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   cvičenia  zo slovenského jazyka a literatúry 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

1. Vybrané kapitoly zo 
slovenského jazyka a 
literatúry 

 
33 

  
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Verbálna  a neverbálna 
komunikácia 

 

1 
 

 

Informatika 

Občianska náuka 

Estetická výchova 

Technológia 

 

 

 

 

 

 

Informatika 

Občianska náuka 

Estetická výchova 

Technológia 

 

 

 

 

 

 
- uvedomiť si význam 
neverbálnych prvkov a 
podmienok komunikácie 
v každodennom živote, 
- rozlíšiť vecný a prenesený 
význam slova s ohľadom na 
kontext, 
- pochopiť špecifickosť 
umeleckej výpovede 
a podstatu estetického 
zážitku, 
- rozlíšiť jazykovo-štylistickú, 
tematickú a myšlienkovú 
zložku diela, 
- interpretovať 
báseň jazykovo-štylisticky 
a myšlienkovo,           - 
preštylizovať vecný text n 
expresívny, charakterizovať 
jazykové a syntaktické 
prostriedky, 
- interpretovať ukážky 
 s dôrazom na tému, 
- charakterizovať rytmus 
a metrum poézie, 
- rozlíšiť základné stopy a 
rýmy 
- porovnať časomerný 
a sylabický prozodický 
systém,   

 

- uvedomil si význam 
neverbálnych prvkov a 
podmienok komunikácie 
v každodennom živote, 
- rozlíšil vecný a prenesený 
význam slova s ohľadom na 
kontext, 
- pochopil špecifickosť 
umeleckej výpovede 
a podstatu estetického 
zážitku, 
- rozlíšil jazykovo-štylistickú, 
tematickú a myšlienkovú 
zložku diela, 
- interpretoval 
báseň jazykovo-štylisticky 
a myšlienkovo,           - 
preštylizoval vecný text n 
expresívny, charakterizoval 
jazykové a syntaktické 
prostriedky, 
- interpretoval ukážky 
 s dôrazom na tému, 
- charakterizoval rytmus 
a metrum poézie, 
- rozlíšil základné stopy a 
rýmy 
- porovnal časomerný 
a sylabický prozodický 
systém,   

 

Ústne frontálne 
a individuálne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 
 
 
 
 

Ústne frontálne 
a individuálne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 
 
 
 
 

Ústne frontálne 
a individuálne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 
 
 
 
 

Ústne frontálne 
a individuálne 
skúšanie 
Písomné 

 
 

Ústna odpoveď 
Písomná odpoveď 
 
 
 

Ústna odpoveď 
Písomná odpoveď  
 
 

Ústna odpoveď 
Písomná odpoveď 
 
 

Ústna odpoveď 
Písomná odpoveď  
 
 
 
 

Ústna odpoveď 
Písomná odpoveď 
 
 

Ústna odpoveď 
Písomná odpoveď 
 
 

Ústna odpoveď 

Komunikačný reťazec, 
podmienky komunikácie 

1 

Lexikálny a gramatický 
význam slova, 
frazeologizmy 

1 

Vnímanie umeleckého 
textu 

1 

Štruktúra literárneho diela 
Konštantín , Proglas 

1 

Expresívna a vecná  
výpoveď 

2 

Štylistické využitie syntaxe 
1 

J. Kollár, Predspev 2 

Výrazové prostriedky 
poézie, metrika 

1 

Jazykové prostriedky 1 

Stopy, verš, rým  1 

Kompozícia literárneho 
diela 

1 

Kompozícia literárneho 
diela – klasická   tragédia 

1 

Kompozícia literárneho 1 
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diela – klasická   tragédia 
 

 

 

Informatika 

Občianska náuka 

Estetická výchova 

Technológia 

 

- interpretovať básnickú 
skladbu: kompozícia, 
myšlienka, téma, jazyk, 
vlastné hodnotenie,  
- rozlíšiť dejový a významový 
plán posledného spevu Smrti 
Jánošíkovej a skladby Mor ho! 
- interpretovať ukážky 
 s dôrazom na tému 
a jazykové básnické 
prostriedky, 
- rozlíšiť debatu, diskusiu, 
polemiku, 
- vedome uplatňovať zvukovú 
moduláciu a intonáciu 
v modelových situáciách, 
- prezentovať svoj príspevok 
v diskusii, 
- vytvoriť osnovu textu, 
- charakterizovať vetnú 
a nadvetnú  syntax odborného 
a umeleckého opisu, 
- charakterizovať pásmo 
rozprávača a pásmo postáv, 
- určiť idealizovaný, sociálny 
charakterový typ postavy, 
- vyjadriť vlastný názor na 
dielo, podporiť ho citáciou 

 
 

- interpretoval básnickú 
skladbu: kompozícia, 
myšlienka, téma, jazyk, 
vlastné hodnotenie,  
- rozlíšil dejový a významový 
plán posledného spevu Smrti 
Jánošíkovej a skladby Mor 
ho!  
- interpretoval ukážky 
 s dôrazom na tému 
a jazykové básnické 
prostriedky, 
- rozlíšil debatu, diskusiu, 
polemiku, 
- vedome uplatňoval zvukovú 
moduláciu a intonáciu 
v modelových situáciách, 
- prezentoval svoj príspevok 
v diskusii, 
- vytvoril osnovu textu, 
- charakterizoval vetnú 
a nadvetnú  syntax 
odborného a umeleckého 
opisu, 
- charakterizoval pásmo 
rozprávača a pásmo postáv, 
- určil idealizovaný, sociálny 
charakterový typ postavy, 
- vyjadril vlastný názor na 
dielo, podporil ho citáciou. 

skúšanie  
 
 
 

Ústne frontálne 
a individuálne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 
 
 
 

Ústne frontálne 
a individuálne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 
 
 
 
 
 

Ústne frontálne 
a individuálne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 
 
 
 
 
 
 

Písomná odpoveď 
 
 
 

Ústna odpoveď 
Písomná odpoveď 
 
 

Ústna odpoveď 
Písomná odpoveď 
 
 
 

Ústna odpoveď 
Písomná odpoveď 
 
 
 

Ústna odpoveď 
Písomná odpoveď 
 
 
 

Ústna odpoveď 
Písomná odpoveď 

J. Botto, Smrť Jánošíkova 1 

S. Chalupka 3 

Ústne útvary verejnej 
komunikácie  

2 

Diskusia, získavanie 
informácií 

 
1 

Diskusný príspevok 1 

Rozbor vecného textu 1 

Odborný opis, pracovný 
postup 

1 

Práca s ukážkami, 
horizontálne a hĺbkové  
členenie diela  

 
1 

P. O. Hviezdoslav  1 

H.  de Balzac, Otec Goriot 1 

J. G. Tajovský,  Maco Mlieč 1 

B. S. Timrava 1 

Odborná exkurzia 2 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 

Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava 
didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov. 

 Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického 
testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol  v prvom 
didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou 
sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka.  
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9 UČEBNÉ OSNOVY ODBORNÝCH PREDMETOV 

 

Názov a adresa školy Stredná odborná škola strojnícka, Československej 
armády 24 Martin 

Názov školského vzdelávacieho programu Drevár a nábytkár 

Kód a názov ŠVP 33 Spracúvanie dreva a výroba hudobných 
nástrojov 

Kód a názov študijného odboru 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia  denná 
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Názov predmetu ekonomika 
Časový rozsah výučby 3.roč. - 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

4.roč. – 1 hodina týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník  Tretí, štvrtý 

Kód a názov študijného odboru 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

9.1 EKONOMIKA 

Charakteristika predmetu 

Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti ŠVP 33 Spracovanie dreva a výroba hudobných 
nástrojov, ktorú sme uplatnili pri tvorbe vyučovacieho predmetu. Jeho výučba je orientovaná do 3. a 4.  
ročníka štúdia.  

Odborný predmet ekonomika v študijnom odbore 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 
rozvíja, rozširuje a prehlbuje učivo predmetu služby a cestovný ruch.. Jeho obsah je štruktúrovaný do 
tematických celkov (téma a podtémy). Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto 
predmete veľmi úzko súvisia s makroekonomickými pojmami. Pri výbere učiva sme pristupovali už aj 
vzhľadom k jeho aplikácii v ďalších odborných predmetoch a s prihliadnutím na vymedzenú týždennú 
hodinovú dotáciu. Prihliadali sme aj na proporcionalitu a primeranosť učiva podľa schopností žiakov.  

Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budovali 
na základe tolerancie, aby získali a osvojili si  teoretické vedomosti a zručnosti  v oblasti 
makroekonómie. Úlohou predmetu je oboznámiť žiakov aj s fungovaním trhovej ekonomiky. Budeme 
žiakov viesť aj k sledovaniu udalostí okolo nás pre lepšie orientovanie sa vo svete ekonomiky.  

Odborný predmet je medzipredmetovo previazaný s odbornými vyučovacími predmetmi odborný 
výcvik, služby a cestovný ruch, marketing a manažment.  

Metódy, formy a prostriedky vyučovania majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností žiakov, 
podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, 
pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má možnosť spolurozhodovať a spolupracovať, 
učiteľ zase má povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším výkonom, podporovať 
jeho aktivity všeobecne, ale aj v oblasti zvýšeného záujmu v rámci študijného odboru. Pri výučbe 
používame formu výkladu, riadeného rozhovoru, preferujeme prácu s učebnicami a počítačom. 
Odporúčajú sa aj rôzne odborné časopisy a noviny s ekonomickou tematikou.  

Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu ekonomika 
proporcionálne zastúpenie a prepojenie praktického a teoretického poznávania. Výchovné 
a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. V tomto 
predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie tvorivo riešiť problémy a spôsobilosti 
využívať informačné technológie.  Preto je dôležitou súčasťou teoretického poznávania a zároveň 
prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania a systematizácie poznatkov okrem iného aj 
riešenie kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh z učiva jednotlivých tematických celkov, úloh 
komplexného charakteru, ktoré umožňujú spájať a využívať poznatky z viacerých častí učiva v rámci 
medzipredmetových vzťahov.   

K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu ekonomika patria aj ukážky 
z praxe.  

Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. 
Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú 
sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  

Výučba bude prebiehať v bežnej triede.  

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu ekonomika v študijnom odbore 33414 operátor drevárskej 
a nábytkárskej výroby je poskytnúť žiakom  súbor vedomostí, zručností a kompetencií o makro 
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i mikroekonómii, formovať logické myslenie a rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie 
využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní, odbornom výcviku a občianskom živote. Žiaci získajú poznatky o  
pojmoch, osvoja si základné vzťahy medzi organizmom a vonkajším prostredím, budú ovládať 
využiteľnosť pre podnikanie.  

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete chémia využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových 
kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

Schopnosti riešiť problémy 

 rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, 
ktoré majú v danom okamihu k dispozícii (pozorovanie a pod.), 

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich vzdelávaní, 
 hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli 

prispieť k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky 
neviedli k cieľu, 

 posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo 
efektívnosti a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného 
problému, 

 korigovať nesprávne riešenia problému, 
 používať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov, pokiaľ 

sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania využívaním všetkých metód 
a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu 
daného problému alebo osvojiť si nové poznatky. 

 precvičovať komunikačné schopnosti, ktoré si tento odbor vyžaduje. Žiaci využívajú interaktívnu 
tabuľu, e-learningový portál, power-pointové prezentácie získavajú tak praktické zručnosti pri 
práci s modernými technológiami. 

 pracovať samostatne, v skupinkách vytvárať projekty, riešiť problematiku. Žiaci sa učia pracovať 
s modernými technológiami ako je interaktívna tabuľa, internetové zdroje a dopĺňajú si tak 
teoretické vedomosti praktickými skúsenosťami. Učia sa pracovať samostatne, vyhľadávať 
informácie, zapájať do vyučovacieho procesu schopnosti a zručnosti.  
 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Základné ekonomické pojmy 
 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Ekonomická hra 

Trh a trhový mechanizmus Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Ekonomická hra trh alebo 
centrálne plánovanie 

Podnikateľská činnosť Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Ekonomické hry 

Zdroje podniku a efektívnosť Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s internetom 
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Personálne plánovanie a analýza 
práce 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 

Frontálna výučba 

Poisťovníctvo Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 

Banková sústava, riadenie 
osobných financií 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s internetom 
Vypracovanie projektu 

Daňová sústava Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická-rozhovor,riešenie úloh 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Práca s internetom 

Národné hospodárstvo, 
národohospodárske ukazovatele 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická-rozhovor,riešenie úloh 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Práca s internetom 

Právne zakladanie podnikania, 
ochrana spotrebiteľa 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s internetom 

 

 

Učebné zdroje 

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

 

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 
knižnica, ... 

Základné ekonomické 
pojmy 
 

Orbánová D., Velichová Ľ. – 
Podniková ekonomika pre 1. ročník 
SPN Bratislava 2007 

PC 
Tabuľa 
 

Schéma  
 

Internet  
 

Trh a trhový 
mechanizmus 

Orbánová D., Velichová Ľ. – 
Podniková ekonomika pre 1. ročník 
SPN Bratislava 2007 
Kolektív – Ekonómia pre učiteľov 
Nadáca F. A. Hayeka  Bratislava, 
2006 

 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika  
Meotar 

 
Priesvitné fólie 

CD – ekonómia 
pre učiteľov 

Podnikateľská činnosť Orbánová D., Velichová Ľ. – 
Podniková ekonomika pre 1. ročník 
SPN Bratislava 2007  
Kolektív autorov – Ekonómia pre 
učiteľov ESF 2007 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 

Výrobky  
Grafy 

Trend  
Hospodárske 
noviny 

Zdroje podniku a 
efektívnosť 

Orbánová D., Velichová Ľ. – 
Podniková ekonomika pre 1. ročník 
SPN Bratislava 2007  

Videotechnika  
PC 
Tabuľa 

Priesvitné fólie 
Schémy 

Internet 

Personálne 
plánovanie a analýza 
práce 

Orbánová D., Velichová Ľ. – 
Podniková ekonomika pre 2. ročník 
SPN Bratislava 2007 

PC 
Tabuľa 

Schéma Internet 

Poisťovníctvo  PC 
Tabuľa 

Mapa EÚ Internet 

Banková sústava, 
riadenie osobných 
financií 

Kolektív – podnikateľské 
vzdelávanie, Central European 
Business and Social initiative, ESF 
2009 

Dataprojektor 
PC 
 

DVD Povolanie 
podnikateľ 

Internet 
Živnostenský   
Obchodný 
zákonník 

Daňová sústava Kolektív – podnikateľské 
vzdelávanie, Central European 
Business and Social initiative, ESF 
2009 

Dataprojektor 
PC 
 

DVD Kvalitní 
v škole – 
úspešní v 
živote 

Internet 

Národné 
hospodárstvo, 
národohospodárske 
ukazovatele 

Kolektív – podnikateľské 
vzdelávanie, Central European 
Business and Social initiative, ESF 
2009 

Dataprojektor 
PC 
 

DVD Kvalitní 
v škole – 
úspešní v 
živote 

Internet 
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Právne zakladanie 
podnikania, ochrana 
spotrebiteľa 

Kolektív – podnikateľské 
vzdelávanie, Central European 
Business and Social initiative, ESF 
2009 

Dataprojektor 
PC 
 

DVD Kvalitní 
v škole – 
úspešní v 
živote 

Internet 
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9.1.1 ROČNÍK : TRETÍ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Ekonomika  

1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Základné ekonomické 
pojmy  

3   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Ekonómia, história 
ekonómie 

 Mikroekonómia 
a makroekonómia, 
ekonomika, potreby, 
výrobné faktory 

 
1 
 
 
 

2 

 

 

 

Technológia 

 Popísať vznik ekonómie 
ako vedy 

 Vymenovať a popísať 
rozdelenie  ekonómie 

 Definovať pojem 
ekonomika , potreby 

 Vymenovať a podpísať 
výrobné faktory 

 Popísal vznik ekonómie 
ako vedy 

 Vymenoval a popísal 
rozdelenie  ekonómie 

 Definoval pojem 
ekonomika  

 Vymenoval a popísal 
výrobné faktory 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

 

Trh a trhový 
mechanizmus 

3  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Trh, subjekty trhu, dopyt 1 
  Na základe otázok z praxe 

uviesť spôsob fungovania 
trhu 

 Vymenovať a popísať 
subjekty trhu 

 Nakresliť posun krivky 
dopytu na základe príkladu 

 Na základe otázok z praxe 
uviedol spôsob fungovania 
trhu 

 Vymenoval a popísal 
subjekty trhu 

 Nakreslil posun krivky 
dopytu na základe príkladu 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

 

 
 Ponuka, činitele 

ovplyvňujúce ponuku 
 Krivka ponuky, 

konkurencia 

1 

 

 

 
 Definovať a popísať 

ponuku 
 Na základe príkladu 

nakresliť krivku ponuky 
 Odvodiť z príkladu činitele 

ovplyvňujúce ponuku 
 Vymenovať a popísať 

druhy konkurencie 

 Definoval a popísal 
ponuku 

 Na základe príkladu 
nakreslil krivku ponuky 

 Odvodil z príkladu činitele 
ovplyvňujúce ponuku 

 Vymenoval a popísal 
druhy konkurencie 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

 

 Systematizácia 
vedomostí 

1  Preveriť si vedomosti 
získané z tem. celku za 
pomoci testu 

 Preveril si vedomosti 
získané z tem. celku za 
pomoci testu 

Písomné skúšanie Didaktický test 

 

Podnikateľská činnosť 
15  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Podnikanie 
a podnikateľská činnosť, 
druhy podnikov 

1 
 
 
 
 

 Vedieť definovať 
podnikateľskú činnosť a 
podnikanie 

 Vedel  definovať 
podnikateľskú činnosť a 
podnikanie 

Frontálne ústne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 
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 Práva povinnosti 
podnikateľa 

1 
 
 
 
 
 
 
Všetky odborné predmety 

 Vedieť charakterizovať 
práva a povinnosti 
podnikateľa 

 Vedel charakterizovať 
práva a povinnosti 
podnikateľa 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď 

 

 Obchodné spoločnosti, 
v.o.s, k.s., s.r.o., a.s. 

 
4 

 Vedieť popísať podnikanie 
v jednotlivých obchodných 
spoločnostiach 

 Vedel popísať podnikanie 
v jednotlivých obchodných 
spoločnostiach 

Písomné skúšanie 

 

Didaktický test 

 

 Živnosti, živnostenský 
zákon 

2 
 Vedieť charakterizovať aké 

živnosti je možne v rámci 
platnej legislatívy založiť 

 Vedel charakterizovať aké 
živnosti je možne v rámci 
platnej legislatívy založiť 

Písomné skúšanie 

 

Didaktický test 

 

 Založenie ,zrušenie 
živnosti, práca so 
živnostenským registrom 

2  Vedieť na praktických 
príkladoch realizovať 
založenia, zrušenie  

 Vedel na praktických 
príkladoch realizovať 
založenia, zrušenie 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 

 Podnikateľský 
zámera jeho štruktúra 

4 
 Vedieť zostaviť 

podnikateľský zámer podľa 
odboru a štruktúry , 
v ktorej by chcel podnikať 

 Vedel zostaviť 
podnikateľský zámer podľa 
odboru a štruktúry , 
v ktorej by chcel podnikať 

Písomné skúšanie 

 

Didaktický test 
 
 

 Etika v podnikaní 1  
 Má poznať zásady 

etického podnikania 
 Pozná zásady etického 

podnikania 
 
Ústne skúšanie 

 
Ústne odpovede 

Zdroje podniku a 
efektívnosť 

12  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Majetok podniku, 
dlhodobý, krátkodobý 

2 Všetky odborné 
predmety 

 Definovať a popísať 
majetok podniku, jeho 
rozdelenie 

 Definoval a popísal 
majetok podniku, jeho 
rozdelenie 

 

Písomné skúšanie 

 

Didaktický test 

 Opotrebovanie a odpisy 
dlhodobého majetku 

2  
 Popísať opotrebenie a 

odpisy 
 Popísal opotrebenie a 

odpisy Písomné skúšanie 

 

Didaktický test 

 Výrobok, produkt, životný 
cyklus výrobku 

1  
 Popísať výrobný cyklus  Popísal výrobný cyklus  

Ústne skúšanie 
 
Ústne odpovede 

 Náklady, rozdelenie 
nákladov 

2   Definovať náklady 

 Popísať rozdelenie 
nákladov 

 Definoval náklady 

 Popísal rozdelenie 
nákladov 

 
Ústne skúšanie 

 
Ústne odpovede 

 Kalkulácie, kalkulačný 
vzorec nákladov  

2   Vysvetliť kalkulačný vzorec 
nákladov 

 

 Vysvetlil  kalkulačný 
vzorec nákladov 

Praktické cvičenie Vyriešenie konkrétnej 
praktickej úlohy 

 Výpočet ceny výrobku 2   Vypočítať cenu výrobku  Vypočítal cenu výrobku Praktické cvičenie Vyriešenie konkrétnej 
praktickej úlohy 
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 Výnosy a ekonomická 
efektívnosť podniku 

1   Definovať a popísať 
výnosy, ekonomickú 
efektívnosť 

 Definoval a popísal 
výnosy, ekonomickú 
efektívnosť 

 
Ústne skúšanie 

 
Ústne odpovede 
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9.1.2 ROČNÍK : ŠTVRTÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Ekonomika 1 hodina týždenne, spolu 30 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzi  predmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Personálne plánovanie 
a analýza práce 

2   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Výber pracovníkov, pracovný 
pohovor 

1 Technológia  Popísať výber 
pracovníkov, pracovný 
pohovor 

 Popísať výber 
pracovníkov, pracovný 
pohovor 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď  

Hodnotenie a odmeňovanie 
pracovníkov 

1   Popísať hodnotenie 
a odmeňovanie 
pracovníkov 

 Popísať hodnotenie 
a odmeňovanie 
pracovníkov 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď  

Poisťovníctvo 5   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Základné pojmy, funkcie 1   Vysvetliť základné pojmy z 
poisťovníctva 

 Vysvetlil základné pojmy z 
poisťovníctva 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď  

Poisťovacie činnosti 1 Slovenský jazyk  Popísať poisťovacie 
činnosti 

 Popísal poisťovacie 
činnosti Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

Sociálne poistenie – 
zdravotné, nemocenské, 
dôchodkové 

 
3 

  Vysvetliť sociálne poistenie 
a popísať ho 

 Vysvetlil sociálne poistenie 
a popísal ho Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

Banková sústava, 
riadenie osobných 
financií 

6   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Úloha  bánk, NBS 1  

Technológia 

 

 

 

 Charakterizovať banky 
a ich úlohy 

 Vysvetliť funkcie 
a fungovanie  NBS 

 Charakterizoval  pojem 
banka a jej úlohy 

 Vysvetlil  funkcie 
a fungovanie  NBS 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústna odpoveď  

 Obchodné banky , 
bankové operácie, 
vkladové a úverové 

2 
 Popísať obchodné banky 

a jednotlivé bankové 
operácie  

 Popísal obchodné banky 
a bankové operácie Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 
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 Riadenie osobných 
financií 

3 Všetky odborné aj 
všeobecno-vzdelávacie 
predmety 

 Popísať základné pravidlá 
riadenia osobných financií 

 Vysvetliť podstatu 
využívania finančných 
informácií 

 Stanoviť si reálne finančné 
ciele 

 Popísať riziká spojené 
s riadením vlastných 
financií 

 Popísal základné pravidlá 
riadenia osobných financií 

 Vysvetlil podstatu 
využívania finančných 
informácií 

 Stanovil si reálne finančné 
ciele 

 Popísal riziká spojené 
s riadením vlastných 
financií 

Frontálne ústne 
skúšanie 

Praktické úlohy 

Ústna odpoveď 

 

Práca na PC 

Daňová sústava 7 
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Daňová sústava,  pojem, 
význam daní 

1  Vysvetliť pojem daň. 
sústava a rozdelenie daní 

 
 Vysvetlil  pojem daň. 

Sústava a rozdelenie  

Frontálne ústne 
skúšanie 

Ústna odpoveď 

 Priame a nepriame dane 1 
 

 Vysvetliť  fungovanie 
priamych a nepriamych 
daní daní 

 
 Vysvetlil  rozdelenie daní 

na priame a nepriame 

Písomné skúšanie 

Frontálne ústne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 Daň z pridanej hodnoty 

 

1 
 

 Charakterizovať  daň 
z pridanej hodnoty 
a vyplniť priznanie k DPH 

 
 Charakterizoval  daň 

z pridanej hodnoty 
a vyplnil daň. priznanie k 
DPH 

Ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Prezentácia – 
Referát 

 

 Daň z príjmov PO  

 

1 

 

 
 

 Charakterizovať daň 
z príjmov PO    a vyplniť 
daň. priznanie PO  

 
 Charakterizoval  daň z 

príjmov PO  a vyplnil daň. 
priznanie  PO 

Frontálne ústne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Písomné skúšanie 

 Daň z príjmov FO 

 

1 

 

 
 

 Charakterizovať  daň 
z príjmov FO a vyplniť 
daňové priznanie 

 
 Charakterizoval  daň 

z príjmov FO a vyplnil 
daňové priznanie 

Ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Písomné skúšanie 

 Spotrebné dane, cestná 
daň, daň z nehnuteľnosti  

 Vyberanie a platenie daní 

 

 

 

2 

 

 

 
 

 Charakterizovať spotrebné 
dane , cestnú daň, daň 
z nehnuteľnosti 

 Charakterizovať vyberanie 
a spôsoby platenia daní 

 
 Charakterizoval  spotrebné 

dane, cestnú daň, daň 
z nehnuteľnosti 

 Charakterizoval  vyberanie 
a spôsoby platenia daní  

Písomné skúšanie 

Frontálne ústne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 
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Národné hospodárstvo, 
národohospodárske 
ukazovatele 

5  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Podstata NH , úlohy a 
ciele 

1 
 

 Charakterizovať národné 
hospodárstvo  a členenie 
NH 

 
 Charakterizoval národné 

hospodárstvo a rozčlenil 
NH 

Písomné skúšanie 

 

Didaktický test 

 

 Štruktúra NH, riadenie 
NH, základné makro 
ekonomické  ukazovatele, 
inflácia , nezamestnanosť 

 

4 
 

 CharakterizovaťNH 
 Vysvetliť pojem 

nezamestnanosť, inflácia, 
HDP, ČEB 

 
 Charakterizoval NH 
 Vysvetlil pojem 

nezamestnanosť, inflácia, 
HDP, ČEB 

Písomné skúšanie Ústne odpovede  

Písomná práca 

Právne zakladanie 
podnikania, ochrana 
spotrebiteľa 

5  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Zmluvy  2 
 

 Vedieť popísať základné 
náležitosti  zmlúv 

 Vedel  popísať základné 
náležitosti zmlúv 

Frontálne ústne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 Postup pri vybavovaní 
reklamácie 

1 
 Vedieť popísať postup pri 

vybavovaní reklamácie 
 Vedel popísať postup pri 

vybavovaní reklamácie Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 Ochrana spotrebiteľa 2 
 Vedieť vymenovať orgány 

na ochranu spotrebiteľa 
 Vedieť popísať práva 

a povinnosti spotrebiteľa 

 Vedel  vymenovať orgány 
na ochranu spotrebiteľa 

 Vedel popísať práva 
a povinnosti spotrebiteľa 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 
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Názov predmetu Úvod do sveta práce 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 30 vyučovacích hodín 

Ročník   štvrtý 

Kód a názov študijného odboru  3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

9.2 ÚVOD  DO SVETA PRÁCE  

 
Charakteristika predmetu 
 
Vyučovací predmet úvod do sveta práce poskytne žiakom základné vedomosti o formách a nástrojoch 
politiky zamestnanosti a trhu práce, žiaci sa naučia základnej orientácii na pracovnom trhu. Predmet 
vedie žiakov k aktívnemu a efektívnemu postupu  pri hľadaní pracovného miesta po ukončení strednej 
školy. 

Učivo predmetu je rozdelené do dvoch častí: v prvej časti sa žiaci oboznámia so základnými 
problémami pracovnoprávnych vzťahov a zákonníkom práce a v druhej časti sa žiaci oboznámia 
s  rôznymi spôsobmi a zásadami pri hľadaní zamestnania - prostredníctvom služieb zamestnanosti 
(sprostredkovateľské a poradenské služby),  orientácie v inzerátoch a hľadania cez Internet. Naučia 
sa písať profesijný, štruktúrovaný životopis, žiadosť o prijatie do zamestnania, správne sa prezentovať 
u perspektívneho  zamestnávateľa.  
V predmete sa využívajú praktické cvičenia, žiaci absolvujú prednášku z úradu práce, v prípade 
záujmu aj burzu práce. 
Predmet je medzipredmetovo previazaný s odbornými ekonomickými  predmetmi, občianskou a 
právnou náukou a etickou výchovou.  
Vo vyučovaní sa uprednostňujú metódy, formy a prostriedky, ktoré podporujú prejavený záujem žiakov 
o predmet, umožňujú aktívnu účasť na získavaní poznatkov, stimulujú rozvoj ich poznávacích 
schopností, podporujú samostatnosť a tvorivosť.  
Výučba predmetu úvod do sveta práce bude prebiehať v bežnej triede a v učebni s audiovizuálnou 
technikou. Pri práci so žiakmi budú využívané okrem frontálnej výučby, rôzne ďalšie metódy – 
diskusia, individuálna a skupinová práca, projekty, besedy. Hodnotenie bude založené na kritériách 
hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude prebiehať podľa podmienok hodnotenia 
školského vzdelávacieho programu. 

Ciele vyučovacieho predmetu 
 

Cieľom vyučovacieho predmetu úvod do sveta práce v študijnom odbore 6405 K pracovník 
marketingu je pripraviť žiaka pre trh práce. Dôležitým cieľom je aj  formovať logické myslenie a rozvíjať 
vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní, odbornom výcviku 
a občianskom živote. Naučiť žiakov  riešiť problémy pri hľadaní zamestnania, znášať riziko 
a zodpovednosť v pracovnom procese. Umožniť im, aby si osvojili  odborné poznatky a zručnosti 
pomocou praktických skúseností, a to formousamostatne riadenej výučby, účasťou na prednáškach a 
exkurziách. Rozvoj týchto kompetencií napomáha žiakom i v osobnom živote pri orientácii sa nielen na trhu 
práce, ale aj v osobnom živote a aj v osobných financiách.  

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete úvod do sveta práce využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 
kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

 
Komunikatívne a sociálno-interakčné spôsobilosti 
 
 podporovať priateľskú komunikáciu medzi vyučujúcim a žiakom a tiež medzi žiakmi 

 vyjadrovať a zdôvodňovať svoje názory a kultivovane sa vyjadrovať 
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 správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky 

 využívať vedomosti pre spoluprácu s ostatnými ľuďmi pri aktívnom zapájaní sa do spoločenského 
života 

 
Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti: 
 
 aktívne sa podieľať na skupinovej práci 

 niesť zodpovednosť aj za prácu druhých, hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu 

 taktne jednať s ostatnými ľuďmi, upevňovať tak medziľudské vzťahy a tak predchádzať osobným 
konfliktom 

 rozvíjať vlastnú aktivitu, samostatnosť, sebapoznanie, sebadôveru 
 

Schopnosti riešiť problémy 

 rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, 
ktoré majú v danom okamihu k dispozícii (pozorovanie, a pod.), 

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich vzdelávaní, 
 hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli 

prispieť k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky 
neviedli k cieľu, 

 posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo 
efektívnosti a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného 
problému, 

 korigovať nesprávne riešenia problému, 
 používať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov, pokiaľ 

sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania využívaním všetkých metód 
a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu 
daného problému alebo osvojiť si nové poznatky. 

 vedieť využívať možnosti e-learningového portálu na vzdelávanie : www.esf.edu.sk 
 využívať tvorivo získanú VT, software, rozvíjať zručnosti s IKT: PC, interaktívnu tabuľu, 

dataprojektor, didaktické pomôcky 
 implementovať poznatky z praxe a vysvetľovať cez digitálny výučbový materiál 

 
Spôsobilosť byť demokratickým občanom: 
 
 uvedomovať si nutnosť a vlastnú zodpovednosť, postaviť sa proti akejkoľvek forme násilia 

 poznať svoje práva a povinnosti, ktoré vyplývajú zo spoločenských noriem 

 chápať pojmy spravodlivosť, ľudské práva a zodpovednosť 

 dodržiavať zákony, rešpektovať práva druhých ľudí, vystupovať proti neznášanlivosti, xenofóbii 
a diskriminácii 

 konať v súlade s morálnymi princípmi a zásadami spoločenského správania, prispievať 
k uplatňovaniu hodnôt demokracie 

 zaujímať sa aktívne o politické a spoločenské dianie u nás a vo svete 
 

 
 
Stratégia vyučovania 
 
 Pri vyučovaní predmetu úvod do sveta práce budeme využívať heuristickú metódu 
a individuálnu a skupinovú prácu žiakov. 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

http://www.esf.edu.sk/
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Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Úvod do pracovného práva 
  

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
 

Kolektívne pracovné právo 
  

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
 

Vznik, zmena a ukončenie 
pracovného pomeru 
 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Prac. čas a čas odpočinku v prac. 
pomere 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Mzda (plat), prekážky v práci 
 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

BOZPP 
 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Zamestnanosť, príprava na 
povolanie, rekvalifikácia  
 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Inflácia a nezamestnanosť 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Svet práce a trh práce 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Ako sa uchádzať o zamestnanie 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

 

Učebné zdroje 

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

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 
knižnica, ... 

Úvod do pracovného 
práva 
  

Ing. Miroslava Jakubeková , 
Ing. Soňa Kúrňavová, Ing 
Eva Harmanová – 
Ekonomika  

Dataprojektor 

PC 

Tabuľa 

Videotechnika 

Zbierka 
zákonov 

Internet  
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SPN – Mladé letá, s. r. o. 
2004 

Kolektívne pracovné 
právo 
  

Ing. Miroslava Jakubeková , 
Ing. Soňa Kúrňavová, Ing 
Eva Harmanová – 
Ekonomika  
SPN – Mladé letá, s. r. o. 
2004 

Dataprojektor 

PC 

Tabuľa 

Videotechnika 

Zbierka 
zákonov 

Internet 

Vznik, zmena 
a ukončenie 
pracovného pomeru 
 

Ing. Miroslava Jakubeková , 
Ing. Soňa Kúrňavová, Ing 
Eva Harmanová – 
Ekonomika  
SPN – Mladé letá, s. r. o. 
2004 

Dataprojektor 

PC 

Tabuľa 

Videotechnika 

Zákonník 
práce 

Internet 

Prac. čas a čas 
odpočinku v prac. 
pomere 

Ing. Miroslava Jakubeková , 
Ing. Soňa Kúrňavová, Ing 
Eva Harmanová – 
Ekonomika  
SPN – Mladé letá, s. r. o. 
2004 

Dataprojektor 

PC 

Tabuľa 

Videotechnika 

Zákonník 
práce 

Internet 

Mzda (plat), prekážky 
v práci 
 

Ing. Miroslava Jakubeková , 
Ing. Soňa Kúrňavová, Ing 
Eva Harmanová – 
Ekonomika  
SPN – Mladé letá, s. r. o. 
2004 

Dataprojektor 

PC 

Tabuľa 

 

Zbierka 
zákonov 

Internet 

BOZPP 
 

Ing. Miroslava Jakubeková , 
Ing. Soňa Kúrňavová, Ing 
Eva Harmanová – 
Ekonomika  
SPN – Mladé letá, s. r. o. 
2004 

Dataprojektor 

PC 

Tabuľa 

 

Zbierka 
zákonov 

Internet 

Zamestnanosť, 
príprava na povolanie, 
rekvalifikácia  
 

Ing. Miroslava Jakubeková , 
Ing. Soňa Kúrňavová, Ing 
Eva Harmanová – 
Ekonomika  
SPN – Mladé letá, s. r. o. 
2004 

Dataprojektor 

PC 

Tabuľa 

 

 Internet 

Inflácia 
a nezamestnanosť 

Ing. Miroslava Jakubeková , 
Ing. Soňa Kúrňavová, Ing 
Eva Harmanová – 
Ekonomika  
SPN – Mladé letá, s. r. o. 
2004 
Orbánová D., Velichová Ľ. 
– Podniková ekonomika pre 
1. ročník 
SPN Bratislava 2007 

Dataprojektor 

PC 

Tabuľa 

 

 Internet 

Svet práce a trh práce Ing. Miroslava Jakubeková , 
Ing. Soňa Kúrňavová, Ing 
Eva Harmanová – 
Ekonomika  
SPN – Mladé letá, s. r. o. 
2004 

Dataprojektor 

PC 

Tabuľa 

 

Zbierka 
zákonov 

Internet 

Ako sa uchádzať o 
zamestnanie 

Ing. Miroslava Jakubeková , 
Ing. Soňa Kúrňavová, Ing 
Eva Harmanová – 
Ekonomika  
SPN – Mladé letá, s. r. o. 
2004 

Dataprojektor 

PC 

Tabuľa 

 

 Internet – 
www.profesia.sk 
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9.2.1 ROČNÍK:  ŠTVRTÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Úvod do sveta práce 1 hodina týždenne, spolu 30 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

 1. Úvod do pracovného 
práva 2 

  
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 
Základné pojmy  

 

Pracovno-právne vzťahy 

 

Vnútroštátne pramene 

pracovného práva  

Medzinárodné pramene 

pracovného práva 

2 
 

  
 Ekonomika 

Ročník: druhý 
Zahraničný obchod 

 Uviesť základné pojmy 

z pracovného práva 

 Uviesť a popísať 

vnútroštátne 

a medzinárodné pramene 

pracovného práva 

 Uviedol základné pojmy 

z pracovného práva 

 Uviedol a popísať 

vnútroštátne 

a medzinárodné pramene 

pracovného práva 

Ústne frontálne 
skúšanie 
 

Ústna odpoveď 
 

 2.  Kolektívne pracovné 
právo 2    Žiak má:  Žiak:     

Kolektívne vyjednávanie, 
kolektívne zmluvy, sociálny 
dialóg 

2 

   Charakterizovať 
kolektívne zmluvy 

 Popísať sociálny dialóg 

 Charakterizoval 
kolektívne zmluvy 

 Popísal sociálny dialóg 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď 
 

 3. Vznik, zmena 
a ukončenie pracovného 
pomeru 

3 
   Žiak má:  Žiak:     

Pojem prac. pomeru, základné 
povinnosti zamestnávateľa a 
zamestnanca 

2 
Ekonomika: 
Ročník  

 Uviesť základné 
povinnosti 
zamestnávateľa 
a zamestnanca 

 Charakterizovať prac. 
pomer 

 Uviedol základné 
povinnosti 
zamestnávateľa 
a zamestnanca 

 Charakterizoval prac. 
pomer 
 

Písomné 
skúšanie 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

Vznik, zmena a skončenie 
pracovného pomeru, pracovná 
zmluva 1 

  

 Uviesť spôsoby vzniku 
a zániku pracovného 
pomeru 

 popísať náležitosti 
pracovnej zmluvy 

 Uviedol spôsoby vzniku 
a zániku pracovného 
pomeru 

 popísal náležitosti 
pracovnej zmluvy 

Písomné 
skúšanie 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 4. Prac. čas a čas 1    Žiak má:  Žiak:     
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odpočinku v prac. 
pomere 

Prac. čas, čas odpočinku, 
dovolenka na zotavenie 

1 
Cvičná firma: 
Ročník tretí 

 Popísať pracovný čas, 
možnosti rozvrhnutia 
pracovného času 

 Vyhľadať v zákonníku 
práce stanovený čas 
odpočinku  a dovolenky 
na zotavenie 

 Reprodukovať  získané 
informácie 

 

 Popísal pracovný čas, 
možnosti rozvrhnutia 
pracovného času 

 Vyhľadal v zákonníku 
práce stanovený čas 
odpočinku a dovolenky 
na zotavenie 

 Reprodukoval  získané 
informácie 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď 

 5. Mzda (plat), prekážky 
v práci 2    Žiak má:  Žiak:     

Pojem mzda 
Minimálna mzda, výpočet 
mzdy 
Prekážky v práci, hmotné 
zabezpečenie pri nich 2 

Cvičná firma: 
Ročník tretí 

 Definovať pojem mzda 

 Popísať mzdové formy 

 Uviesť minimálnu mzdu 

 Popísať výpočet mzdy 

 Definoval pojem mzda 

 Popísal mzdové formy 

 Uviedol minimálnu 
mzdu 

 Popísal výpočet mzdy 

Písomné 
skúšanie 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 6. BOZPP 1    Žiak má:  Žiak:   

Povinnosti zamestnávateľa a 
zamestnanca 

1  

 Popísať povinnosti 
zamestnávateľa 
a zamestnanca pri 
BOZPP 

 Popísal povinnosti 
zamestnávateľa 
a zamestnanca pri 
BOZPP 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď 

7. Zamestnanosť, 
príprava na povolanie, 
rekvalifikácia  4    Žiak má:  Žiak:     

Právna úprava práva na 
zamestnanie 
Štátna politika zamestnanosti 
Sprostredkovanie 
zamestnania 
 

1 
Cvičná firma: 
Ročník tretí 

 Uviesť právne 
predpisy, ktoré 
upravujú právo na 
zmestnanie 

 Vyhľadať na internete 
a popísať štátnu 
politiku zamestnanosti 

 Uviedol právne 
predpisy, ktoré 
upravujú právo na 
zmestnanie 

 Vyhľadal na internete 
a popísal štátnu politiku 
zamestnanosti 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď 

Rekvalifikácia 
Hmotné zabezpečenie 
v nezamestnanosti 
Zamestnávanie občanov so 
zmenenou pracovnou 
schopnosťou 

3  

 Vysvetliť, čo je 
rekvalifikácia 

 Popísať hmotné 
zabezpečenie 
v nezamestnanosti 
a zamestnávanie 

 Vysvetlil, čo je 
rekvalifikácia 

 Popísal hmotné 
zabezpečenie 
v nezamestnanosti 
a zamestnávanie 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď 
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Zákon č. 387/1996 Z. z. 
o zamestnanosti 
Zamestnávanie absolventov 

občanov so zmenenou 
prac. schopnosťou 

 Vyhľadať na internete 
a popísať zákon 
č.387/1996 Z.z. 

 Popísať zamestnávanie 
absolventov 
a ostatných 
znevýhodnených 
skupín 

občanov so zmenenou 
prac. schopnosťou 

 Vyhľadal na internete 
a popísať zákon 
č.387/1996 Z.z. 

 Popísal zamestnávanie 
absolventov 
a ostatných 
znevýhodnených 
skupín 

 8. Inflácia a 
nezamestnanosť 3    Žiak má:  Žiak:     

Stav zamestnanosti 
Problémy trhu práce 
Nezamestnanosť a inflácia 

3 
Ekonomika: 
Ročník prvý 
Nezamestnanosť  inflácia 

 Popísať stav 
zamestnanosti 
a problémy trhu práce 

 Zopakovať pojmy 
nezamestnanosť a 
inflácia 

 Vyhľadať na internete 
súčasné ukazovatele 
nezamestnanosti 
a inflácie a porovnať 
ich s krajinami EÚ 

 Diskutovať o získaných 
poznatkoch 

 Popísal stav 
zamestnanosti 
a problémy trhu práce 

 Zopakoval pojmy 
nezamestnanosť a 
inflácia 

 Vyhľadal na internete 
súčasné ukazovatele 
nezamestnanosti 
a inflácie a porovnať 
ich s krajinami EÚ 

 Diskutoval o získaných 
poznatkoch 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď 

  
9. Svet práce a trh práce 6    Žiak má:  Žiak:     

Pojem trh práce 
Orientácia vo svete práce 
Stratégia profesijného 
rozhodovania 
Služby zamestnanosti 
Evidencia nezamestnanosti 
 

 

Ekonomika: 
Ročník prvý 
Trh a trhový mechanizmus 

 Charakterizovať trh 
práce 

 Spracovať za pomoci 
internetu projekt 
o svete práce 
a stratégiách 
profesijného 
rozhodovania 

 Popísať služby úradu 
práce 
 

 Charakterizoval trh 
práce 

 Spracoval za pomoci 
internetu projekt 
o svete práce 
a stratégiách 
profesijného 
rozhodovania 

 Popísal služby úradu 
práce 
 

Písomné 
skúšanie 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

Informačno-poradenské 
strediská na úradoch práce 

 
Občianska náuka 
Etická výchova 

 Charakterizovať 
sprostredkovanie za 

 Charakterizoval 
sprostredkovanie za Ústne frontálne Ústna odpoveď 
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Sprostredkovanie 
zamestnania za úhradu ( 
súkromné 
sprostredkovateľské služby ) 
Výchovný/karierový poradca, 
školský psychológ, 
pedagogicko-psychologická  
poradňa 

úhradu 

 Pochopiť prácu 
poradcov pri 
rozhodovaní 
o uplatnení sa na prac. 
trhu 

 Vedieť tvorivo riešiť 
situácie v cvičeniach 

úhradu 

 Pochopil prácu 
poradcov pri 
rozhodovaní 
o uplatnení sa na prac. 
trhu 

 Vediel tvorivo riešiť 
situácie v cvičeniach 

skúšanie 

 10. Ako sa uchádzať o 
zamestnanie 6    Žiak má:  Žiak:     

Životopis 
Žiadosť o prijatie 
Spôsob prezentácie u 
potenciálneho 
zamestnávateľa ( konkurz,  
prijímací pohovor, ako 
telefonovať), zásady 
správania, zovňajšok, 
komunikácia 

6 

Slovenský jazyk 
Motivačný list, životopis 
Cvičná firma: 
Ročník tretí 

 Zopakovať písanie CV 
a žiadosti o prijatie do 
zamestnania 

 Zopakovať spôsoby 
prezentácie 
u potenciálneho 
zamestnávateľa 
pomocou hraného 
prijímacieho pohovoru  

 Vyhľadať na internete 
zásady správania, 
komunikácia 
a spracovať projekt na 
uvedenú tému 

 
 

 Zopakoval písanie CV 
a žiadosti o prijatie do 
zamestnania 

 Zopakoval spôsoby 
prezentácie 
u potenciálneho 
zamestnávateľa 
pomocou hraného 
prijímacieho pohovoru  

 Vyhľadal na internete 
zásady správania, 
komunikácia 
a spracovať projekt na 
uvedenú tému 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď 
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Názov predmetu Strojníctvo 
Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín 

Ročník  prvý 

Kód a názov študijného odboru 3341 K  operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 

Vyučovací jazyk slovenský 

 
 

9.3 STROJNÍCTVO 

 

Charakteristika predmetu 
 

Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Odborné vzdelávanie – vzdelávanie v strojníctve 

ŠVP 33 spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov, ISCED3A33, ktorý sme uplatnili pri tvorbe 

vyučovacieho predmetu. 

Na tento predmet sme vyčlenili v našom školskom vzdelávacom programe 1 hodinu týždenne, spolu 

33 hodín. Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy 

budovali na základe tolerancie, aby získali a osvojil si teoretické vedomosti a zručnosti v oblasti 

predmetu strojníctva. Metódy, formy a prostriedky vyučovania strojníctva majú stimulovať rozvoj 

poznávacích schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Učebná 

osnova predmetu strojníctva poskytuje žiakom na primeranej úrovni potrebné vedmosti a zručnosti 

o statike, pružnosti a pevnosti strojových súčiastok a mechanizmov a vytvára tak základ pre 

nadväzujúce učivo v ďalších odborných predmetoch. 

Žiaci si v predmete osvoja jednotlivé druhy spojov, spojovacích súčiastok a tiež spôsob ich 

utesňovania. Vzhľadom na charakter výroby drevárskych a nábytkárskych závodov vyučujúci pri 

sprístupňovaní učiva o potrubiach a armatúrach zdôrazňuje žiakom význam odsávacieho potrubia. 

Dôležitou časťou predmetu je učivo o jednotlivých častiach strojov s dôrazom na pohyblivé časti. Žiaci 

majú poznať a osvojiť si funkciu, princíp a použitie strojových súčiastok a mechanizmov.  

Učivo predmetu strojníctvo úzko naväzuje na učivo fyziky a matematiky.  Pri  výučbe strojníctva sa tiež 

využívajú všetky vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získali v odborných predmetoch: odborné 

kreslenie, technológia a odborný výcvik.  

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu strojníctva je rozvíjať technické myslenie žiakov, to znamená na 

základe poznania fyzikálno-technickej podstaty, princípu, funkcie a významu jednotlivých súčiastok 

strojov, lepšie pochopiť funkciu strojov a zariadení v technologickom procese v danom odbore. 

Predmet strojníctvo utvára predpoklady na uvedomelé chápanie učiva špeciálnych odborných 

predmetov a odborného výcviku a tým rozvíja komplexné myslenie žiakov.  

Vychovávať žiakov k správnemu zaobchádzaniu so zverenými výrobnými prostriedkami so zreteľom 

na ich nemalú hodnotu, aby ich životnosť bola čo najdlhšia vo výrobnom procese a tým  vytvárať 

predpoklady k rastu produktivity práce. 
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Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Úvod  do predmetu 
Spoje a spojovacie súčiastky 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
 

Frontálna výučba 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou, internet 

Časti strojov umožňujúcich pohyb Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Potrubie a armatúry 
Utesňovanie súčiastok a spojov 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Mechanizmy Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Hydraulické a pneumatické 
mechanizmy 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Dopravné a manipulačné 
zariadenia 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

 

Učebné zdroje 

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

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 
knižnica, ... 

Strojové súčiastky, 
normalizácia súčiastok 

Strojníctvo pre nestrojnícke 
učebné a študijné odbory SOU 
a SŠP 
Ing. Josef Doleček, CSs,-Ing. 
Zdeněk Holoubek 
Alfa Bratislava 

  Ochranné 
pomôcky 

Internet  
 

Mechanizmy 
 

Strojníctvo pre nestrojnícke 
učebné a študijné odbory SOU 
a SŠP 
Ing. Josef Doleček, CSs,-Ing. 
Zdeněk Holoubek 
Alfa Bratislava 

Video Vzorky 
materiálov 
a výrobkov 
Schéma 

Prospekty  
a odborné 
časopisy 

Elektrické stroje a 
zariadenia 

Výrobné zariadenia pre 2.a 3. 
ročník SOU učebného odboru 
stolár 
Ing. František Janíček-Ján Vozár-
Ing. František Zbořil 
Alfa Bratislava 

Meotar 
Videotechnika 
 

Vzorky 
Meracie 
a rysovacie 
nástroje 
Schéma 

Stolársky 
magazín 
Prospekty 

Sušiarne a zariadenia Technológia 1 pre učebné Videotechnika  Vzorky Prospekty 
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na vlhčenie dreva a študijné odbory zamerané 
na spracúvanie dreva a výrobu 
hudobných nástrojov,Ing. 
Mária Panáčková 
Kontakt Plus, s.r.o. 2004 

PC 
Tabuľa 
 

Meracie 
a rysovacie 
nástroje 
Ochranné 
pomôcky 

Stolársky 
magazín 
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9.3.1 ROČNÍK : PRVÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: STROJNÍCVO    ODNV 

1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy  

Hodi
ny 

Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Úvod do predmetu Strojníctvo 
 

     2                                                         
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

ÚVOD A OBOZNÁMENIE S 
PREDMETROM 

 

Normalizácia súčiastok 

 
 

1 
 
 
 
1 
 

Učebnica „Strojníctvo“ 
 
 
 
 
 
 
 

- Vysvetliť význam 
predmetu v drevárskej 
a nábytkárskej výrobe. 
 
- Pochopiť význam noriem 
 
 
 

- Vysvetlil význam predmetu 
vzhľadom na drevársku 
výrobu 
 
 
- Uviedol  vysvetlil význam 
noriem v strojníctve 
 

Ústne skúšanie 
 
 
 
Ústne skúšanie 
 
 
 

Diskusia 
 
 
 
Diskusia 
 
Referát 
 

SPOJE A SPOJOVACIE 
SÚČIASTKY 

Rozdelenie spojov, skrutkové spoje 

Matice, podložky, kolíkové spoje, 
poistenie spojov 

Kliny a ich spoje, perá a ich spoje 

Zverné a tlakové spoje 

Nitové a zvarové spoje 

Lepené spoje                                     

Spájkované spoje 

Pružné spoje 

 

 
8 
 
1 
 
1 
 
1 
1 
1 
1 
 
1 
 
1 

 
 
Technológia 
 
Fyzika 
 
Zvárané súčiastky- modely -. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Uviesť a vysvetliť 
podstatu spojov 
a spojovacích súčiastok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- Vymenoval druhy spojov 
 
- Technológiu spojov 
 
- Použitie spojov podľa 
použitia a spájania materialov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ústne 
 
 
 
Písomné skúšanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Diskusia 
 
 
Referát 
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ČASTI STROJOV 
UMOŽŇUJÚCICH POHYB 

 

Čapy, hriadeľové čapy 

Nosné hriadele, hybné hriadele 

Klzné a valivé ložiská 

Mazanie ložísk 

Pevné a pružné spojky 

Hydraulické spojky 

 

 

 

 
6 
 
 
1 
 
1 
1 
1 
 
1 
1 
 
 

 
 
 
Strojníctvo 
 
 
Panely s valivými ložiskami 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- Poznať  a osvojiť si 
funkcie a použitie 
strojových súčastí  
a mechanizmov s dôrazom 
na pohyblivé časti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- Vysvetlil význam častí 
strojových súčiastok, ktoré 
umožňujú pohyb 
 
 
Popísal funkciu spojok a ich 
rozdelenie 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ústne 
 
 
 
 
 
Písomné skúšanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Diskusia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POTRUBIE A ARMATÚRY 

 

Základné veličiny potrubia, druhy rúr 

Izolácia, uloženie a ochrana potrubia 
 
Uzatváracie zariadenia, príslušenstvo    
potrubia 
 
Montáž, demontáž, údržba 

 
4 

 
1 
 
1 
 
1 
 
1 

 
 
 
Súčiastky potrubia- modely-. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- Vedieť poukázať na 
dôležitosť odsávacieho 
potrubia, v drevárskom 
priemysle 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- Uviedol a vysvetlil funkciu 
potrubia 
 
- Rozdelil príslušenstvo 
potrubia 
 
 
 

 
 
 
Ústne 
 
 
 
Písomné skúšanie 
 
 
 
 

 
 
 
Referát 
 
 
Diskusia 
 
 
 
 
 

 

UTESŇOVANIE SÚČIASTOK 
A SPOJOV 
 
Utesňovanie rozoberateľných spojov 
 
Utesňovanie pohybujúcich sa častí 

 

 
2 
 

1 
 

1 
 
 

 
 
 
Tesnenia- vzorky- 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vysvetliť  význam tesnenia 
spojov 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- Rozdelil a popísal druhy 
tesnení 
 
 

 
 
 
  
 
Ústne 
 
 
 

 
 
 
 
 
Diskusia 
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MECHANIZMY 
 
 
Mechanizmy s pevnými čl. prevodmi, 
trecie prevody 
 
Prevody reťazové, remeňové 
 
Prevody ozubenými kolesami, 
ozubené súkolia 
 
Prevodovky 
 
Kľukové mechanizmy 
 
Kĺbové mechanizmy 

 

 
6 

 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 

1 

 

 
Učebnica „Strojníctvo 
 
Panely s prevodmi, 
s prevodovkou a ozubenými 
kolesami 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Vysvetliť funkciu 
mechanizmov, poznať 
hlavné časti mechanizmov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- Vymenoval a uviedol druhy 
mechanických prevodov 
 
- Vysvetlil funkcie 
prevodoviek, kľukových 
a kĺbových mechanizmov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Písomné skúšanie 
 
 
Ústne  slušanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Diskusia 
 
 
 
Popis panelov so 
schemami 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HYDRAULICKÉ 
A PNEUMATICKÉ 
MECHNIZMY 
 
Hydraulické a hydrostatické 
mechanizmy 
 
 
 
 
Hydrodynamické, pneumatické 
mechanizmy 

 

 
 

2 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-Uviesť rôzne druhy médií, 
ktoré poháňajú 
mechanizmy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- Vysvetlil ako pracujú 
hydraulické a pneumatické 
mechanizmy 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ústne skúšanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Diskusia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOPRAVNÉ 
A MANIPULAČNÉ 
ZARIADENIA 
 
Dopravníky, vkladače, odkladače 
 
Otáčače, obracače 
 
 
Záverečné zhodnotenie predmetu 
 
 
 

 
3 
 
 
1 
 
1 
 
1 

 
 
  Strojníctvo 

 
 
 -Popísať význam 
materialov a výrobkov, 
pomocou dopravných 
zariadení 

 
 
 
 
- Uviedol základné prvky 
dopravných a manipulačných 
zariadení a ich prepojenie pri 
zmenách toku materialu 

 
 
Ústne 
 
 
Písomné skúšanie 

 
 
 ReferátDiskusia 
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9.4 ODBORNÉ KRESLENIE 

Charakteristika predmetu 
 
 

Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Odborné vzdelávanie – vzdelávanie v odbornom kreslení 

ŠVP 33 spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov, ISCED3A33, ktorý sme uplatnili pri tvorbe 

vyučovacieho predmetu. 

Na tento predmet  sme vyčlenili v našom školskom vzdelávacom programe  2 hodiny týždenne, t.j. spolu 66 

hodín. Úlohou predmetu  je rozvinúť u žiakov potrebnú predstavivosť, obrazotvornosť, ktorá umožní pochopiť 

tvary a podrobnosti konštrukcií. Žiaci sa zároveň oboznámia so zásadami a princípmi normovania v konštrukcii 

drevárskych a nábytkárskych výrobkov. Využívajú vedomosti získané v predmetoch materiály a technológia. 

Postupne sa oboznamujú s jednotlivými skupinami výrobkov. Za tematickými celkami, v ktorých sa preberú 

jednotlivé druhy výrobkov drevárskej a nábytkárskej výroby, majú žiaci vypracovať samostatné práce. 

Žiaci v nich vypracujú technickú dokumentáciu výrobku. Osvojenie si učiva je nevyhnutnou podmienkou pri 

kreslení a čítaní technických výkresov. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

 

Cieľom vyučovacieho predmetu odborné kreslenie je osvojenie zručností čítať a kresliť technické výkresy 

drevárskych a nábytkárskych výrobkov. Základným predpokladom úspešnej práce  žiaka je, aby rozumel 

technickým výkresom. technické výkresy a technická dokumentácia sú dorozumievajúcim jazykom medzi 

dizajnérom, konštruktérom a výrobcom výrobku. Aby tento jazyk bol pre všetkých zrozumiteľný, na kreslenie 

technických výkresov sa používajú normalizované čiary, písmo, grafické značky, popisy a spôsoby zobrazovania. 

Pri práci dokázať využívať moderné  IKT technológie, ovládať rysovať pomocou CAD softweru.  

Tieto sú obsiahnuté v niekoľkých technických normách. To je nevyhnutné preto, aby dizajnér, konštruktér 

a výrobca výrobku a iní odborníci rozumeli technickým výkresom, aby nedochádzalo k nedorozumeniam, k výrobe 

chybných výrobkov a tým ku škodám. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov predmetu odborné kreslenie 

Časový rozsah výučby 1. roč. - 2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín 
2. a 3. roč. – 1 hodina týždenne, spolu 66 hodín 

Ročník  prvý, druhý, tretí 

Kód a názov študijného odboru 3341 K  operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 

Vyučovací jazyk slovenský 
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Stratégia vyučovania 

 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Úvod 
Normalizácia v odbornom kreslení 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
 

Frontálna výučba 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou, internet 
Práca s eBeam Interact tabuľou 

Zobrazenie geometrických telies Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Strojnícke kreslenie Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou, Práca s eBeam 
Interact tabuľou 

Kreslenie základných strojových 
súčiastok 
Kreslenie a označovanie 
materiálov 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Konštrukčné spoje Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou, Práca s eBeam 
Interact tabuľou 

Ostatné druhy technickýých 
výkresov 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou, Práca s eBeam 
Interact tabuľou 
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Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

Názov tematického  
Učebné zdroje 
celku 

Odborná literatúra Didaktická technika Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, 
knižnica, ... 

Úvod 
Normalizácia 
v odbornom kreslení 

Odborné kreslenie pre 1. 
ročník 
SOU študijného odboru 
Operátor drevárskej 
a nábytkárskej výroby 
a učebného odboru Stolár 
Vydavateľstvo Alfa 1992 
Odborné kreslenie 
pre1.,2.,3. ročník SOU 
učebný odbor stolár 
Proxima Press 2005 

 Dataprojektor, eBeam 
interact tabuľa 

Ochranné 
pomôcky 

Internet ,CD 
,virtuálna 
knižnica 
 

Zobrazenie 
geometrických telies 

Odborné kreslenie pre 1. 
ročník 
SOU študijného odboru 
Operátor drevárskej 
a nábytkárskej výroby 
a učebného odboru Stolár 
Vydavateľstvo Alfa 1992 
Odborné kreslenie 
pre1.,2.,3. ročník SOU 
učebný odbor stolár 
Proxima Press 2005 

Video 
Dataprojektor,eBeam 
Interact tabuľa, vzorky 
geometr.teliesok,technické 
výkresy 

Vzorky 
materiálov 
a výrobkov 
Schéma 

Prospekty  
a odborné 
časopisy 
e-learningový 
portál, virtualna 
knižnica 

Strojnícke kreslenie Odborné kreslenie pre 1. 
ročník 
SOU študijného odboru 
Operátor drevárskej 
a nábytkárskej výroby 
a učebného odboru Stolár 
Vydavateľstvo Alfa 1992 
Odborné kreslenie 
pre1.,2.,3. ročník SOU 
učebný odbor stolár 
Proxima Press 2005 

Meotar Videotechnika 
Dataprojektor,eBeam 
Interact tabuľa, vzorky 
geometr.teliesok 
 

Vzorky 
Meracie 
a rysovacie 
nástroje 
Schéma 

Stolársky 
magazín 
Prospekty 
e-learningový 
portál, virtualna 
knižnica 

Kreslenie základných 
strojových súčiastok 
Kreslenie a označovanie 
materiálov 

Odborné kreslenie pre 1. 
ročník 
SOU študijného odboru 
Operátor drevárskej 
a nábytkárskej výroby 
a učebného odboru Stolár 
Vydavateľstvo Alfa 1992 
Odborné kreslenie 
pre1.,2.,3. ročník SOU 
učebný odbor stolár 
Proxima Press 2005 

Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
Dataprojektor,eBeam 
Interact tabuľa, vzorky 
geometr.teliesok,technické 
výkresy 
 

Vzorky 
Meracie 
a rysovacie 
nástroje 
Ochranné 
pomôcky 

Prospekty 
Stolársky 
magazín 
e-learningový 
portál, virtualna 
knižnica 

Konštrukčné spoje Odborné kreslenie pre 1. 
ročník 
SOU študijného odboru 
Operátor drevárskej 
a nábytkárskej výroby 
a učebného odboru Stolár 
Vydavateľstvo Alfa 1992 
Odborné kreslenie 
pre1.,2.,3. ročník SOU 
učebný odbor stolár 
Proxima Press 2005 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
Dataprojektor,eBeam 
Interact tabuľa, vzorky 
geometr.teliesok,technické 
výkresy 

Vzorky  spojov 
Ochranné 
pomôcky 

Prospekty 
Stolársky 
magazín 
e-learningový 
portál, virtualna 
knižnica 

Ostatné druhy 
technickýých výkresov 

Odborné kreslenie pre 1. 
ročník 
SOU študijného odboru 
Operátor drevárskej 
a nábytkárskej výroby 
a učebného odboru Stolár 
Vydavateľstvo Alfa 1992 
Odborné kreslenie 

Video  
Dataprojektor,eBeam 
Interact tabuľa, vzorky 
geometr.teliesok,technické 
výkresy 

Vzorky  
 

CD  
e-learningový 
portál, virtualna 
knižnica 
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pre1.,2.,3. ročník SOU 
učebný odbor stolár 
Proxima Press 2005 
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9.4.1 ROČNÍK : PRVÝ  

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Odborné kreslenie    
 

2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích 
hodín 

Názov tematického 
celku, Témy 
 

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

 
1.  Úvod do predmetu 
 
 

 
2 

  
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Obsah a význam predmetu 1 Učebnica odborného kreslenia 

 

Vysvetliť estetiku v 
predmete 

Pochopil význam estetiky v 
predmete Frontálne ústne 

skúšanie 
Ústne odpovede 

Kresliace pomôcky, technika 
kreslenia 

1 
Vedieť ako má používať 
kresliace pomôcky 
a techniku kreslenia 

Vedel ako má používať 
kresliace pomôcky 
a techniku kreslenia 

Písomné 
skúšanie  

Písomné 
odpovede 

2.   Normalizácia 
v technickom kreslení 

9  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Technické písmo 2 Učebnica  odborného 
kreslenia 

Pochopiť zásady 
technického písma 

Pochopil zásady 
technického písma Písomné 

skúšanie 
Písomné 
odpovede 

Technické písmo, 
popisovanie výkresov 

1 
Vedieť správne technicky 
písať, popisovať výkresy 

Vedel správne technicky 
písať, popisovať výkresy Písomné 

skúšanie 
Písomné 
odpovede 

Hygienické zásady práce, 
návyky práce 

1 
Získať hygienické zásady 
a návyky práce 

Získal hygienické zásady 
a návyky práce Frontálne ústne 

skúšanie 
Ústne odpovede 

Kultúra práce a životné 
prostredie 

1 
Poznať kultúru práce 
a životného prostredia 

Poznal kultúru práce 
a životného prostredia Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Farba ako významný 
prostriedok 

1 
Poznať farbu ako 
významný prostriedok 

Poznal farbu ako 
významný prostriedok Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Druhy  technických výkresov 1 
Vedieť druhy technických 
výkresov 

Vedel druhy technických 
výkresov Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Normy 1 
Vysvetliť potreby 
normalizácie súčiastok 

Vysvetlil potreby 
normalizácie súčiastok Písomné 

skúšanie 
Písomné 
odpovede 

Formáty výkresov, druhy čiar 1 
Vedieť formáty výkresov, 
druhy čiar 

Vedel formáty výkresov, 
druhy čiar Písomné 

skúšanie 
Písomné 
odpovede 

3.   Zobrazovanie 
geometrických telies 

12  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 
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Axonometria- kosouhlé 
premietanie 1 Učebnica odborného  

kreslenia 

Pochopiť význam 
premietania 
geometrických telies 

Pochopil význam 
premietania geometrických 
telies 

Písomné 
skúšanie 

 

Výkres jednoduchého dielca 
v axonometrii 1 

Nakresliť výkres 
jednoduchého dielca v 
axonometrii 

Nakreslil výkres 
jednoduchého dielca v 
axonometrii 

Písomné 
skúšanie 

Písomné 
odpovede 

Pravouhlé premietanie 
1 

Vedieť pravouhlé  
premietanie 

Vedel pravouhlé 
premietanie Písomné 

skúšanie 
Písomné 
odpovede 

Premietanie na šesť 
priemetní 1 

Vedieť premietať na šesť 
priemetní 

Vedel premietanie na šesť 
priemetní Písomné 

skúšanie 
Písomné 
odpovede 

Premietanie základných 
geometrických telies 
Hranatých 

1 materialy 
Pochopiť premietanie 
hranatých geometrických 
telies 

Pochopil premietanie 
hranatých geometrických 
telies 

Písomné 
skúšanie 

Písomné 
odpovede 

Premietanie rotačných telies 
1 

Pochopiť premietanie 
rotačných geometrických 
telies 

Pochopil premietanie 
rotačných geometrických 
telies 

Písomné 
skúšanie 

Písomné 
odpovede 

Premietanie kužeľových 
telies 2 

Pochopiť premietanie 
kužeľových geometrických 
telies 

Pochopil premietanie 
kužeľových geometrických 
telies 

Písomné 
skúšanie 

Písomné 
odpovede 

Kreslenie rozvinutých sietí 
2 

Vedieť kresliť rozvinuté 
siete 

Vedel kresliť rozvinuté 
siete Písomné 

skúšanie 
Písomné 
odpovede 

Opakovanie tematického 
celku 2 

Vedieť odpovedať na 
otázky 

Vedel odpovedať na 
otázky Písomné 

skúšanie 
Písomné 
odpovede 

 
4.   Strojnícke kreslenie 
 

14  
 
Žiak má: 

 
Žiak : 

  

Kreslenie  rezov a prierezov 
1 Učebnica odborného kreslenia 

Materiály 

Vedieť kresliť rezy a 
prierezy 

Vedel kresliť rezy a 
prierezy 

Písomné 
skúšanie 

Písomné 
odpovede 

Zjednodušenie obrazov 
1 

Poznať zjednodušené 
obrazy 

Poznal zjednodušené 
obrazy Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Prerušenie dlhých súčiastok 
1 

Vedieť kresliť prerušenie 
dlhých súčiastok 

Vedel kresliť prerušenie 
dlhých súčiastok Písomné 

skúšanie 
Písomné 
odpovede 

Zobrazovanie pretvorených 
súčiastok 1 

Vedieť zobrazovanie 
pretvorených súčiastok 

Vedel zobrazovanie 
pretvorených súčiastok Písomné 

skúšanie 
Písomné 
odpovede 

Kotovanie, základné pojmy 
1 

Pochopiť účel kotovania + 
základné prvky 

Pochopil účel kotovania + 
základné prvky Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Kotovanie od základne 
1 

Vedieť kotovať od 
základne 

Vedel kotovať od základne 
Písomné 
skúšanie 

Písomné 
odpovede 

Reťazové kotovanie 
1 

Vedieť reťazové kotovanie Vedel reťazové kotovanie 
Písomné 
skúšanie 

Písomné 
odpovede 
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Zmiešané kotovanie 
1  

Vedieť zmiešané 
kotovanie 

Vedel zmiešané kotovanie 
Písomné 
skúšanie 

Písomné 
odpovede 

Kotovanie súčiastok 
1 

Nakresliť kotovanie 
súčiastok 

Nakreslil kotovanie 
súčiastok Písomné 

skúšanie 
Písomné 
odpovede 

Kreslenie skrutiek, 
skrutkových spojov 1 

Nakresliť skrutky 
a skrutkové spoje 

Nakreslil skrutky 
a skrutkové spoje Písomné 

skúšanie 
Písomné 
odpovede 

Kreslenie čápov, kolíkov,  
závlačkou 1 

Poznať čapy, kolíky, 
závlačky 

Poznal čapy, kolíky, 
závlačky Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Kliny a perá 
1 

Poznať kliny a perá Poznal kliny a perá 
Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Pružiny 
1 

Poznať pružiny Poznal pružiny 
Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Nity a zvary 
1 

Poznať nity a zvary Poznal nity a zvary 
Ústne skúšanie Ústne odpovede 

5.   Kreslenie 
základných strojových 
súčiastok 
 

      3  Žiak má: Žiak:  
 

Kreslenie  skrutiek do dreva 
1 Materiály 1. Ročník 

Učebnica odborného  
kreslenia 

Vedieť kresliť skrutky do 
dreva 

Vedel kresliť skrutky do 
dreva 

Písomné 
skúšanie 

Písomné 
odpovede 

Kreslenie  valcovitého 
a kužeľovitého kolíka 1 

Vedieť kresliť valcovitý 
a kužeľovitý kotlík 

Vedel kresliť valcovitý 
a kužeľovitý kotlík Písomné 

skúšanie 
Písomné 
odpovede 

Kreslenie základných druhov 
spojov a klinov 

       1 Vedieť kresliť základné 
druhy spojov a klinov 

Vedel kresliť základné 
druhy spojov a klinov 

Písomné 
skúšanie 

Písomné 
odpovede 

6. Kreslenie 
a označenie materiálov 

8  Žiak má: Žiak:  
 

Základné konštrukčné 
materiály   

Učebnica odborného kreslenia 

Materiály 1. ročník 

Poznať základné 
konštitučné materiály 

Poznal základné 
konštitučné materiály 

Ústne skúšanie 
 
Ústne odpovede 

Označenie reziva v priečnom 
reze        

Vedieť označiť rezivo 
v priečnom reze 

Vedel označiť rezivo 
v priečnom reze Písomné 

skúšanie 
Písomné 
odpovede 

Označenie reziva 
v pozdĺžnom reze 

 Vedieť označiť rezivo 
v pozdĺžnom reze 

Vedel označiť rezivo 
v pozdĺžnom reze 

Písomné 
skúšanie 

Písomné 
odpovede 

Označenie konštrukčných 
dosiek 

 
Vedieť označiť 
konštrukčné dosky Vedel označiť konštrukčné 

dosky 
Písomné 
skúšanie 

Písomné 
odpovede 

Označenie nedrevených 
materiálov 

 
Vedieť označiť nedrevené 
materiály 

Vedel označiť nedrevené 
materiály Písomné 

skúšanie 
Písomné 
odpovede 

Označenie spojovacích 
súčiastok 

 
Vedieť označiť spojovacie 
súčiastky 

Vedel označiť spojovacie 
súčiastky Písomné 

skúšanie 
Písomné 
odpovede 
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Označenie kovania   
Vedieť označiť kovanie Vedel označiť kovanie 

Písomné 
skúšanie 

Písomné 
odpovede 

Označenie čalúnických 
materiálov 

 
Vedieť označiť čalúnické 
materiály 

Vedel označiť čalúnicke 
materiály Písomné 

skúšanie 
Písomné 
odpovede 

 
 
7.Konštrukčné spoje 

 

16 

   

Žiak má: 

 

Žiak: 

 
 

Rám- spojenie na 
jednoduchý čap a rozčap 

      1 Učebnica odborného kreslenia Nakresliť spojenie na 
jednoduchý čap a rozčap 

 

 
Nakreslil spojenie na 
jednoduchý čap a rozčap 

Písomné 
skúšanie 

Písomné 
odpovede 

Rám- spojenie na 
dvojnásobný čap a rozčap 

1 
Poznať konštrukciu 
spojenia na dvojnásobný 
čap a rozčap 

Poznal konštrukciu 
spojenia na dvojnásobný 
čap a rozčap 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Spojenie na čap a rozčap s 
pokosom 

1 
Poznať konštrukciu 
spojenia na čap a rozčap s 
pokosom 

Poznal konštrukciu 
spojenia na čap a rozčap 
pokosom 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Spojenie na priechodný čap 
a dlab 

1 
Nakresliť spojenie na 
priechodný čap a dlab 

Nakreslil spojenie na 
priechodný čap a dlab Písomné 

skúšanie 
Písomné 
odpovede 

Spojenie na nepriechodný 
čap a dlab 

1 
Nakresliť spojenie na 
nepriechodný čap a dlab 

Nakreslil spojenie na 
nepriechodný čap a dlab Písomné 

skúšanie 
Písomné 
odpovede 

Spojenie na kolíky 1 
Nakresliť spojenie na 
kolíky 

Nakreslil spojenie na 
kolíky Písomné 

skúšanie 
Písomné 
odpovede 

Spojenie preplátovaním 1 Poznať konštrukciu 
spojenia preplátovaním 

Poznal konštrukciu 
spojenia preplátovaním 

 
Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Spojenie krížovým 
preplátovaním 

1 Poznať konštrukciu 
spojenia krížovým 
preplátovaním  

 
Poznal konštrukciu 
spojenia krížovým 
preplátovaním  

 
Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Spojenie na pokos 1 Nakresliť spojenie na 
pokos 

Nakreslil spojenie na 
pokos 

Písomné 
skúšanie Písomné 

odpovede 

Spojenie vloženým perom 1 Poznať konštrukciu 
spojenia vloženým perom 

Poznal konštrukciu 
spojenia vloženým perom 

Ústne skúšanie 
Ústne odpovede 

Rozoberateľné spoje 1 Poznať rozoberateľné 
spoje 

Poznal rozoberateľné 
spoje 

Ústne skúšanie 
Ústne odpovede 

Spojenie na  otvorené ozuby 1 Vedieť nakresliť spojenie 
na otvorené ozuby 

Vedel nakresliť spojenie na 
otvorené ozuby 

Písomné 
skúšanie Písomné 

odpovede 
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Spojenie na polokryté ozuby 1 Vedieť nakresliť spojenie 
na polokryté ozuby 

Vedel nakresliť spojenie na 
polokryté ozuby 

Písomné 
skúšanie Písomné 

odpovede 

Spojenie na celokryté ozuby 1 Vedieť nakresliť spojenie 
na celokryté ozuby 

Vedel nakresliť spojenie na 
celokryté ozuby 

Písomné 
skúšanie Písomné 

odpovede 

Mikroozuby 1 Poznať konštrukciu 
spájania na mikroozuby 

Poznal konštrukciu 
spájania na mikroozuby 

 
Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Združené čapy 1 Poznať konštrukciu 
spájania na združené čapy 

Poznal konštrukciu 
spájania na združené čapy 

 
Ústne skúšanie Ústne odpovede 

8.Ostatné druhy 
technických výkresov 

    

Žiak má: 

 

Žiak: 

 
 

Výrobné a schematické 
výkresy 

  

 

Poznať výrobné 
a schematické výkresy 

Poznal výrobné 
a schematické výkresy 

 
Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Celoročné opakovanie učiva  
Vedieť odpovedať na 
otázky 

Vedel odpovedať na 
otázky Písomné 

skúšanie 
Písomné 
odpovede 
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9.4.2 ROČNÍK : DRUHÝ  

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:  Odborné kreslenie 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín. 

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

1. výrobky drevárskeho 
a nábytkárskeho 
priemyslu. 

3  Žiak má: Žiak : 
 

  

Antropometria, tvary 
a konštrukcia výrobkov 
z antropometrického  hľadiska 

1  

Materiály, technológia, odborný 
výcvik 

 

 

Pochopiť vplyv 
antropometrického hľadiska na 
účelnosť nábytku 

Pochopil vplyv 
antropometrického hľadiska na 
účelnosť nábytku 

Ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Rozdelenie nábytku, 
rozdelenie podľa jednotlivých 
hľadísk, podľa druhu a účelu, 
podľa prostredia, podľa 
materiálu 

1 
Pochopiť účelnosť a praktickosť 
výrobku (nábytku) 

Pochopil účelnosť a praktickosť 
výrobku (nábytku) Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Rozdelenie nábytku podľa 
povrchovej úpravy, stupňa 
lesku a konštrukcie 

1 
 
Pochopiť rozdelenie nábytku 
podľa povrchovej úpravy, 
stupňa lesku a konštrukcie 

Pochopil  rozdelenie nábytku 
podľa povrchovej úpravy, 
stupňa lesku a konštrukcie 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

2.   Skriňový nábytok 
8  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Časti skriňového nábytku, 
rozmery  

1 Technológia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiály, technológia, odborný 
výcvik 

Poznať časti skriňového 
nábytku, poznať rozmery 
skriňového nábytku 

Poznal časti skriňového 
nábytku, poznal rozmery 
skriňového nábytku 

Ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Spájanie korpusu skriňového 
nábytku 

1 
Vedieť akými  spôsobmi, sa má 
spájať korpus skriňového 
nábytku 

Vedel akými spôsobmi sa má 
spájať korpus skriňového 
nábytku 

Písomné skúšanie Písomné odpovede 

Osadenie chrbta skriňového 
nábytku 

1 
Vedieť akými spôsobmi sa má 
osadiť chrbát na skriňový 
nábytok 

Vedel akými spôsobmi sa má 
osadiť chrbát na skriňový 
nábytok 

Písomné skúšanie Písomné odpovede 

Osadenie dverí, políc  a tyčí 1 
Nakresliť osadenie dverí, políc 
a tyčí 

Vedel nakresliť osadenie dverí, 
políc a tyčí Písomné skúšanie Písomné odpovede 

Vedenie posuvných  plôch, 
vedenie zásuviek, spájanie 
nôh a podloží 

1 
Vedieť akými spôsobmi sa má 
zabezpečiť vedenie plôch , 
vedenie zásuviek , spájanie nôh  

Vedel akými spôsobmi sa má 
zabezpečiť vedenie plôch , 
vedenie zásuviek , spájanie nôh  

Písomné skúšanie Písomné odpovede 

Spojenie medzistien do 
korpusu 

1 
poznať spojenie medzistien do 
korpusu 

Poznal spojenie medzistien do 
korpusu Písomné skúšanie Písomné odpovede 
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Osadenie dverových závesov 
do dverí 

1 
Vedieť spôsoby osadenia 
dverových  závesov do dverí 

Vedel spôsoby osadenia 
dverových závesov do dverí Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Osadenie tesnenia do dverí 1 
Vedieť spôsoby osadenia  
tesnenia do dverí 

Vedel spôsoby osadenia 
tesnenia do dverí Ústne skúšanie Ústne odpovede 

3. Stolový nábytok 
8  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Spájanie nôh s lubmi na čap a 
dlab 1  

 

Odborný výcvik 

Materiály 

 

Nakresliť spájanie nôh s lubmi 
na čap a dláb 

Nakreslil spájanie nôh s lubmi 
na čap a dláb Písomné skúšanie Písomné odpovede 

Spájanie nôh s lubmi na 
spojovacie kolíky 1 

Nakresliť spájanie nôh s lubmi 
na spojovacie kolíky 

Nakreslil spájanie nôh s lubmi 
na spojovací kolík Písomné skúšanie Písomné odpovede 

Spájanie nôh s lubmi na 
skrutku a valček , rohovou 
výstužou 

1 
Poznať konštrukciu spájania na 
skrutku a valček, rohovú výstuž 

Poznal konštrukciu spájania na 
skrutku a valček, rohovú výstuž Písomné skúšanie Písomné odpovede 

Pripevnenie nôh k stolovej 
doske 1 

Poznať konštrukciu pripevnenia 
nôh k stolovej doske 

Poznal konštrukciu nôh 
pripevnenia k stolovej doske Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Konštrukcia upevnenia stolovej 
dosky a nosnej časti 1 

Poznať konštrukciu upevnenia 
stolovej dosky a nosnej časti 

Poznal konštrukciu upevnenia 
stolovej dosky a nosnej časti Písomné skúšanie Písomné odpovede 

Konštrukcia zväčšovania 
stolovej dosky 1 technológia 

Nakresliť  zväčšovanie stolovej 
dosky 

Nakreslil  zväčšovanie stolovej 
dosky Písomné skúšanie Písomné odpovede 

Príklady s prídavnou stolovou 
doskou 1 Výrobne zariadenia , technologia 

 

Poznať príklady s prídavnou 
stolovou doskou 

Poznal príklady s prídavnou 
stolovou doskou Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Konštrukcia zvyšovanie 
stolovej dosky 1 

Poznať konštrukciu zvyšovania 
stolovej dosky 

Poznal konštrukciu zvyšovania 
stolovej dosky Ústne skúšanie Ústne odpovede 

4.Lôžkový nábytok 
7  

Žiak má : Žiak : 
  

Rozmery lôžkového nábytku 
1  

 

 

Materiály, technológia, odborný 
výcvik 

Poznať rozmery lôžkového 
nábytku 

Poznal rozmery lôžkového 
nábytku Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Konštrukcia váľand, postelí 
1 

Vedieť konštrukciu váľandy a 
postelí 

Vedel konštrukciu váľandy a 
postelí Písomné skúšanie Písomné odpovede 

Spôsoby riešenia ložnej plochy 
postelí a konštrukcia postelí 1 

Poznať spôsoby  riešenia ložnej 
plochy postelí a konštrukcia 
postelí 

Poznal spôsoby riešenia ložnej 
plochy postelí a konštrukcia 
postelí 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Spájanie čiel s postranicami 
1 

Poznať konštrukciu spájania 
čiel s postranicami 

Poznal konštrukciu spájania čiel 
s postranicami Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Konštrukcia postelí 
s prekladom a rámom 1 

Poznať konštrukciu postelí 
s prekladom a rámom 

Poznal konštrukciu postelí 
s prekladom a rámom Písomné skúšanie Písomné odpovede 

Konštrukcia postelí s roštom a 
lištami 1 

Poznať konštrukciu postelí 
s roštom a lištami 

Poznal konštrukciu postelí 
s roštom a listami Písomné skúšanie Písomné odpovede 

Tvorba ložnej plochy 
1 

Vedieť zloženie a tvorbu ložnej 
plochy 

Vedel zloženie a tvorbu ložnej 
plochy Ústne skúšanie Ústne odpovede 
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5.   Sedací nábytok 
 

7  

 

 

Žiak má : Žiak : 
  

Druhy sedacieho nábytku 
1  

Technológia , výrobné zariadenia 

Vedieť druhy sedacieho 
nábytku 

Vedel druhy sedacieho nábytku 
Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Konštrukcia sedacieho 
nábytku 1 

Poznať konštrukciu sedacieho 
nábytku 

Poznal konštrukciu sedacieho 
nábytku Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Konštrukcia nosnej časti 1 Poznať konštrukciu nosnej časti Poznal konštrukciu nosnej časti Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Konštrukcia sedadla 1 
Poznať konštrukciu sedadla 

Poznal konštrukciu sedadla Písomné skúšanie Písomné odpovede 

Konštrukcia operadla 1 
Nakresliť konštrukciu operadla Nakreslil konštrukciu operadla 

Písomné skúšanie Písomné odpovede 

Rozmery sedacieho nábytku 1 
Vedieť rozmery sedacieho 
nábytku 

Vedel rozmery sedacieho 
nábytku Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Jednoduchý výkres drevenej 
stoličky 

1 
Nakresliť výkres jednoduchej 
stoličky 

Nakreslil výkres jednoduchej 
stoličky Písomné skúšanie Písomné odpovede 
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9.4.3 ROČNÍK : TRETÍ  

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Odborné kreslenie     

             

1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích 
hodín 

Názov tematického 
celku, Témy 

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

 
1.  Úvod 

 
1 

  
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Úvod do predmetu 1  
 
Poznať obsah predmetu 

 
Poznal obsah predmetu Ústne skúšanie Ústne odpovede 

2.  Stavebno- stolárske 
výrobky  

4  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Druhy stavebno- stolárskych 
výrobkov 

1 Technológia 

Materiály 

Odborný výcvik 

Vedieť druhy stavebno- 
stolárskych výrobkov 

Vedel druhy stavebno- 
stolárskych výrobkov Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Zobrazovanie na 
technických výkresoch 
v stavebníctve 

1 
Pochopiť zobrazovanie na 
technických výkresoch v 
stavebníctve 

Pochopil zobrazovanie na 
technických výkresov v 
stavebníctve 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Rozdelenie a charakteristika 
dverí 

1 
Poznať rozdelenie 
a charakteristiku dverí 

Poznal rozdelenie 
a charakteristiku dverí Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Rozdelenie a charakteristika 
dverí 

1 
Poznať rozdelenie 
a charakteristiku okien 

Poznal rozdelenie 
a charakteristiku okien Ústne skúšanie Ústne odpovede 

3.   Dvere 
8  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Typológia, funkcia a rozmery 
dverí 1 Technológia 

Materiály 

Pochopiť význam funkciu , 
typológiu a rozmery dverí 

Pochopil význam funkciu, 
typológiu dverí Písomné 

skúšanie 
Písomné 
odpovede 

Zárubne, základne. Názvy 
a pojmy 1 

Poznať zárubne, základné 
názvy a pojmy 

Poznal zárubne, základné 
názvy a pojmy Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Druhy zárubní a ich 
osadzovanie 1 

Vedieť druhy zárubní a ich 
osadzovanie 

Vedel druhy zárubní a ich 
osadzovanie Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Dverové krídla. Konštrukcia 
a rozmery 1 

Poznať dverové krídla, 
konštrukciu a rozmery 

Poznal dverové krídla 
konštrukciu a rozmery Písomné 

skúšanie 
Písomné 
odpovede 

Dverové krídlo hladké 
2 

Pochopiť konštrukciu 
hladkého dverového krídla 

Pochopil funkciu hladkého 
dverového krídla Písomné 

skúšanie 
Písomné 
odpovede 

Dverové krídlo hladké 
s čiastočným presklením 2 

Pochopiť  konštrukciu 
čiastočne preskleného 
dverového krídla 

Pochopil konštrukciu 
čiastočne preskleného 
dverového krídla 

Písomné 
skúšanie 

Písomné 
odpovede 
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4.   Okná 

9  
 
Žiak má: 

 
Žiak : 

  

Typológia, funkcia a rozmery 
okien 1 Odborný výcvik 

Výrobné zariadenia 

Technológia 

Pochopiť význam, funkciu, 
typológiu a rozmery okien 

Pochopil význam, funkciu, 
typológiu a rozmery okien 

Ústne skúšanie 
Ústne odpovede 

Rozdelenie, časti a spôsoby 
otvárania okien 1 

Vedieť rozdelenie, častí 
a spôsoby otvárania okien 

Vedel rozdelenie častí 
a spôsoby otvárania okien Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Charakteristické znaky 
jednotlivých druhov okien 1 

Pochopiť charakteristické 
znaky jednotlivých druhov 
okien 

Pochopil charakteristické 
znaky jednotlivých druhov 
okien 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Technická dokumentácia 
okna s jednoduchým  
zasklením 

1 
Poznať tech. 
dokumentáciu okna 
s jednoduchým zasklením 

Poznal tech. dokumentáciu 
okna s jednoduchým 
zasklením 

Písomné 
skúšanie 

Písomné 
odpovede 

Technická dokumentácia 
euro okna 2 

Poznať tech. 
dokumentáciu euro okna 

Poznal tech. dokumentáciu 
euro okna Písomné 

skúšanie 
Písomné 
odpovede 

Technická dokumentácia 
dvojitého okna 1 

Poznať tech. 
dokumentáciu dvojitého 
okna 

Poznal tech. dokumentáciu 
dvojitého okna Písomné 

skúšanie 
Písomné 
odpovede 

Technická dokumentácia 
zdvojeného okna 2 

Poznať tech. 
dokumentáciu  zdvojeného 
okna 

Poznal tech. dokumentáciu 
zdvojeného okna  Písomné 

skúšanie 
Písomné 
odpovede 

5.   Obklady stien 
a stropov, priečky 
 

     4  Žiak má: Žiak:  
 

Druhy obkladov z hľadiska 
konštrukcie 1  

Technológia 

Výrobné zariadenie 

 

Poznať druhy obkladov 
z hľadiska konštrukcie 

Poznal druhy obkladov 
z hľadiska konštrukcie 

Ústne skúšanie 
 
Ústne  odpovede 

Obloženie z masívu 
1 

Vedieť konštrukciu 
obloženia z masívu 

Vedel konštrukciu 
obloženia z masívu Písomné 

skúšanie 
Písomné 
odpovede 

Obloženie z konštrukčných 
dosák 

     1 Vedieť konštrukciu 
obloženie z konštrukčných 
dosák 

Vedel konštrukciu 
obloženia z konštrukčných 
dosák 

Písomné 
skúšanie 

Písomné 
odpovede 

Hladké obloženie      1 
 
Pochopiť konštrukciu 
hladkého obloženia 

Pochopil konštrukciu 
hladkého obloženia 

 Ústne skúšanie Ústne odpovede 

6. Zabudovaný nábytok 
3  Žiak má: Žiak:  

 

Požiadavky na funkciu 
a kvalitu nábytku 1 Technológia 

 Odborný výcvik 

Pochopiť požiadavky na 
funkciu a kvalitu nábytku 

Pochopil požiadavky na 
funkciu a kvalitu nábytku 

Ústne skúšanie 
 
Ústne odpovede 

Konštrukčné a materiálové 
koncepcie       1 

Pochopiť konštrukčné 
materiálové koncepcie 

Pochopil konštrukčné 
materiálové koncepcie Ústne skúšanie Ústne odpovede 
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Vnútorné vybavenie 
zabudovaných skríň 

1 Poznať vnútorné 
vybavenie zabudovaných 
skríň 

Poznal vnútorné vybavenie 
zabudovaných skríň 

Ústne skúšanie  Ústne odpovede 

 
7. Konštrukcia 
čalúnených  výrobkov 

     4 

 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

 
 

Ploché čalúnenie bez pružín       2 Odborný výcvik 

Čalúnictvo 

Poznať konštrukciu  
čalúnenia bez pružín 

Poznal  konštrukciu 
čalúnenia bez pružín Písomné 

skúšanie 
Písomné 
odpovede 

Čalúnenie s pružinami 
a pružinovou kostrou 

2 
Poznať konštrukciu  
čalúnenia s pružinovou 
kostrou 

Poznal konštrukciu 
čalúnenia s pružinovou 
kostrou 

Písomné 
skúšanie 

Písomné 
odpovede 
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Názov predmetu Materiály 
Časový rozsah výučby 1.roč. - 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

2.roč. - 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 
3.roč. - 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý, druhý, tretí 

Kód a názov študijného odboru 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby  

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

9.5 MATERIÁLY 

Charakteristika predmetu 

Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Odborné vzdelávanie-vzdelávanie o surovinách a 
materiáloch“ ŠVP 33 Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov,ISCED3A33. Na tento 
predmet sme vyčlenili v našom Školskom vzdelávacom programe 2 hodiny týždenne. Predmet vedie 
žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budovali na základe 
tolerancie, aby získali a osvojili si  teoretické vedomosti a zručnosti  v oblasti náuky o materiáloch. 
Metódy, formy a prostriedky vyučovania materiálov majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností 
žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také stratégie 
vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má možnosť spolurozhodovať 
a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším 
výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale aj v oblasti zvýšeného záujmu v rámci študijného 
odboru. 

Cieľom  predmetu je  oboznámiť  žiakov so  stavbou, zložením a vlastnosťami dreva a iných  
materiálov. Žiaci sa oboznámia s názvoslovím  hlavných  sortimentov  dreva, s druhmi  drevín a ich 
určovaním. V ďalších  ročníkoch a tematických celkoch žiaci  získajú vedomosti o ochranných látkach 
na drevo a ich použití, oboznámia sa s lepidlami, plastmi, spojovacími materiálmi a materiálmi  
určenými na povrchovú  úpravu dreva.  

Súčasťou predmetu je aj oboznámenie  žiakov so škodcami dreva, ich negatívnym vplyvom na drevnú 
surovinu ako aj s chemickým spracovaním dreva. 

Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu Materiály 
proporcionálne zastúpenie a prepojenie empirického a teoretického poznávania. Výchovné 
a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu odborných a kľúčových kompetencií žiaka. 
V tomto predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať odborné a kľúčové kompetencie komunikatívne 
a sociálno interakčné,spôsobilosti tvorivo riešiť problémy, spôsobilosti využívať informačné 
technológie a spôsobilosti byť plnohodnotným, vzdelaným a demokratickým občanom.  Preto je 
dôležitou súčasťou teoretického poznávania a zároveň prostriedkom precvičovania, upevňovania, 
prehlbovania a systematizácie poznatkov okrem iného aj riešenie kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh 
z učiva jednotlivých tematických celkov,  úloh komplexného charakteru, ktoré umožňujú spájať 
a využívať poznatky z viacerých častí učiva v rámci medzipredmetových vzťahov. Predmet materiály 
je veľmi úzko previazaný s predmetmi odborný výcvik,technológia,matematika a fyzika  takmer vo 
všetkých jeho tematických celkoch.  

Na uskutočnenie realizácie výchovno – vzdelávacieho procesu v týchto intenciách využívame projekt 
Škola 21.storočia, ktorý nám doniesol do výchovno-vzdelávacieho procesu nové know-how, ktoré robí 
proces kreatívnym, zaujímavým a v neposlednom rade pre obidve skupiny motivujúcim. Umožňuje 
nám využívať hardvérové vybavenie, ktorého súčasťou je kvalitný softvér. Študenti tak získavajú 
možnosť naučiť sa pracovať s novými informačnými technológiami. Pre výučbu využívame 
interaktívne tabule, notebooky, netbooky, e-learningový portál. 

.  

Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. 
Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú 
sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  
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Výučba bude prebiehať v odbornej učebni „Materialy“a v špeciálnej učebni v extraviláne školy so 
špeciálnými pomôckami,vyrobenými v rámci projektov SOČ. Žiaci absolvujú 1 dňovú exkurziu do 
lesoparku v Turčianskej Štiavničke alebo na naučný chodnik v Malej Fatre,vybudovaný našou školou.  

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu materiály je poskytnúť žiakom  súbor vedomostí, zručností 
a kompetencií o materiáloch, ich zákonitostiach a vlastnostiach, formovať logické myslenie a rozvíjať 
vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní, odbornom výcviku 
a neskoršom profesionálnom živote. Žiaci získajú poznatky o vybraných pojmoch, osvoja si odborné 
názvoslovie, budú ovládať základné pravidlá bezpečnosti práce. Žiaci nadobudnú presvedčenie 
o užitočnosti teoretických poznatkov a praktických zručností,že poznanie drevárskych materiálov má 
význam pre ich osobnostný rast nielen z hľadiska konkrétneho odborného a  praktického obsahu, ale 
aj z odhaľovania všeobecných princípov života na zemi.         

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete materiály využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich odborných 
a  kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

 sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (video, text, hovorené slovo, diagram) tak, aby 
každý každému porozumel, 

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver,  
 kriticky hodnotiť informácie ( internet), 
 správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky. 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

 rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére, 
 osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve, 
 hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých. 

Schopnosti riešiť problémy 

 rozpoznávať problémy v priebehu ich odborného vzdelávania využívaním všetkých metód 
a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii (pozorovanie,čítanie, matematické 
prostriedky, grafické prostriedky a pod.), 

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich vzdelávaní, 
 hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli 

prispieť k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky 
neviedli k cieľu, 

 posudzovať riešenie daného odborného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti 
alebo efektívnosti a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného 
problému, 

 korigovať nesprávne riešenia problému, 
 používať osvojené metódy riešenia drevárskych problémov aj v iných oblastiach vzdelávania 

žiakov, pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 získavať informácie v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré 
majú v danom okamihu k dispozícii, 

 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu 
daného problému alebo osvojiť si nové poznatky,formou referátov a následných diskuzií 

Spôsobilosť byť vzdelaným a plnohodnotným občanom formulovať a prezentovať svoje postoje 
v priebehu ich odborného vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom 
okamihu k dispozícii, 

 preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa, zdravie 
a spoluzodpovednosť za životné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku.  

 

 



Školský vzdelávací program                                                                          Drevár a nábytkár 

Spojená škola, Československej armády 24, Martin               3341 K operátor drevárskej  a 
nábytkárskej výroby 

 

404 

 

 

 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 
 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Lesné hospodárstvo SR 
 
Makroskopická stavba dreva 
 
Mikroskopia dreva 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Referáty,diskuzie 

Vlastnosti dreva 
 
Znaky dreva 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Referáty,diskuzie 

Druhy dreva 
 
Chémia dreva 
 
Konštrukčné dosky a ostatné 
materiály 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Algoritmus v systemizácii 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a pozorovanie 
Určovanie drevín 

 

Učebné zdroje 

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

Učebnice „Materiály“,Ing. Augustín Ondrejkovič,pre prvý ročník SOU učebný odbor stolár, 
publikácie príbuzných predmetov,obrazová dokumentácia, CD nosiče, internet. 
 
Ako prostriedky využíváme knihu,obrazy,tabulu,PC,videoprojekciu,dataprojektor,magnetickú 
tabulu,demonštráciu pomôcok v oblasti drevín,znakov dreva,druhov reziva,druhov škodcov 
,lepidiel,náterív ,impregnačných látok. 
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9.5.1 ROČNÍK : PRVÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Materiály 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín  

Názov tematického 
celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

1.   Surovinová 
základňa dreva 

6  Žiak má: Žiak:   

Lesné hospodárstvo SR 1 prírodopis 

9.roč. ZŠ 

matematika, objemy 

 Uviesť funkcie  lesa a 
popísať hospodárenie 
s drevnou surovinou 

 Vedel systemizovať 
pojmy a funkcie lesa, 
výrobu drevnej suroviny 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústna odpoveď 

Referát, diskusia, 
hodnotenie 

Matematické úlohy 

Casti stromov, výživa 
stromov 

1 

 Určiť časti stromov, výživa 
stromov 

 Určil časti stromov a 
princípy výživy stromov 

Rozmnožovanie a životné 
podmienky drevín 

1 

 Popísať rozmnožovanie 
drevín, životné podmienky 
drevín 

 Určil spôsoby 
rozmnožovania drevín 
a životné podmienky 
drevín 

Názvoslovie hlavných 
sortimentov 

1 

 Určiť názvoslovie hlavných 
sortimentov 

 Určil názvoslovie 
hlavných sortimentov 

Sortimenty dreva, výpočty 2 

 Vedieť vypočítať technické 
výpočty pre objem guľatiny 
alebo reziva 

 Vedel aplikovať 
matematiku v techn. 
disciplínach 

 Vedel používať e-Beam 
tabuľu 

 Vedel riešiť zadania cez 
e-learningový portál 

2.   Makroskopická 
stavba dreva 

8  Žiak má: Žiak: 
  

Definícia dreva, rezy 
kmeňom 

1 
Matematika, geometria 

 

 Vymenovať všetky 
makroskopické znaky 

 

 Vymenoval všetky 
makroskopické znaky 

 Vedel používať e-Beam 
tabuľu 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

Referáty a diskusie, 
hodnotenie reakcií 

 Dreň, dreňové lúče, dreňové 
škvrny 

1 

 Určiť rezy kmeňom a ich 
charakteristiku 

 Nájsť vzťah medzi 
makroskopiou 
a mikroskopiou v prípade 
drene a drevného 
parenchýmu 

 

 Určil rezy kmeňom a ich 
charakteristiku 

 Nájsť vzťah medzi 
makroskopiou 
a mikroskopiou 
v prípade drene 
a drevného parenchýmu 

Ročné kruhy 1 
 Popísať pojem ročný kruh 

a jeho význam 
 Popísal pojem ročný 

kruh a jeho význam    
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Kruhovito a roztrúseno - 
porovité dreviny 

1 

 Rozdeliť listnáče podľa ciev 
v ročnom kruhu 

 Rozdelil listnáče podľa 
ciev v ročnom kruhu 

Jadro, beľ, zrelé drevo 1 

 Uviesť a vysvetliť funkcie 
jadra, zrelého dreva a bele 

 Uviedol a vysvetlil 
funkcie jadra,zrelého 
dreva a bele 

Kambium, felogén, lyko 1 

 Navrhnúť matematicky 
prácu kambia a felogénu 

 

 Navrhol matematicky 
prácu kambia a felogénu 

Hrče, kôra 1 
 Popísať význam a funkciu 

kôry a hrčí 
 Popísal význam 

a funkciu kôry a hrčí 

Opakovanie tematického 
celku 

1 

  Vie používať e-Beam 
tabuľu 

3.   Mikroskopia dreva 4  Žiak má: Žiak:   

Bunka 1 
Prírodopis ZŠ 

 

Chémia 

 Pomenovať všetky 
organely bunky a ich úlohu 
 

 Pomenoval všetky 
organely bunky a ich 
úlohu 

 

Ústne a frotalne 
skúšanie 

Písomne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

Popis obrázkov, schém Pletivá, rozdelenie, funkcia 1 
 Popísať, čo je to pletivo 

 
 Popísal, čo je to pletivo 

Mikroskopia ihličnanov 1 

 Popísať cievy, cievice, 
libriform, parenchým 
 

 Popísal cievy, cievice, 
libriform, parenchým 

Mikroskopia listnáčov 1 

 Popísať cievy, cievice, 
libriform, parenchým 
 

 Popísal cievy, cievice, 
libriform, parenchým 

4.   Vlastnosti dreva 12  Žiak má: Žiak:   

Fyzikálne vlastnosti -prehľad 1 
Fyzika, chémia, technológia 

 Vedieť vymenovať všetky 
fyzikálne vlastnosti 

 Vedel vymenovať všetky 
fyzikálne vlastnosti Ústne 

a frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

Popis obrázkov,schém 

Kvalita výpočtov 

 

Objemová hmotnosť 1 

 Vypočítať objemovú 
hmotnosť pri rôznej vlhkosti 

 Vypočítal objemovú 
hmotnosť pri rôznej 
vlhkosti 

Vzťah dreva k vode, druhy 
vody v dreve 1 

 Vymenovať druhy vody  Vymenoval druhy vody 

Výpočty vlhkosti 1 
 Vypočítať vlhkosť váhovou 

metódou 

 Vypočítal vlhkosť 
váhovou metódou 

Bod nasýtenia vlákien, 
rovnovážna vlhkosť 1 

 Ovládať odbornú 
problematiku súvisiacu s 
vodou v dreve 

 Ovládal odbornú 
problematiku súvisiacu s 
vodou v dreve 

Relatívna vlhkosť, výpočty 1 
 Vypočítať relatívnu vlhkosť 

vzduchu 

 Vypočítal relatívnu 
vlhkosť vzduchu 

Vlhkostný spád, navlhavosť 1 
 Definovať pojem vlhkostný 

spád 

 Definoval pojem 
vlhkostný spád 

Napučanie, zosýchanie 1  
 Odvodiť zosýchanie  Odvodil zosýchanie 
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a napúčanie dreva, jeho 
parametre 

a napúčanie dreva, jeho 
parametre 

Zmeny tvaru a objemu 1 

 Určiť zmeny tvaru a objemu 
vo vzťahu ku zmenám 
vlhkosti 

 Určil zmeny tvaru 
a objemu vo vzťahu ku 
zmenám vlhkosti 

Mechanické vlastnosti dreva 
- prehľad 1 

 Vymenovať mechanické 
vlastnosti dreva 

 Vymenoval mechanické 
vlastnosti dreva 

Tvrdosť, pružnosť 1 
 Definovať tieto vlastnosti  Definoval tieto vlastnosti 

Opakovanie tematického 
celku 1 

 Vedieť vzťahy dreva k vode 
a matematicky ich vyjadriť 

 Vedel vzťahy dreva 
k vode a matematicky 
ich vyjadriť 

 Vedel riešiť zadania cez 
e-learningový portál 

 Vedel používať e-Beam 
tabuľu 

5.   Znaky dreva 8  Žiak má: Žiak:   

Chyby v raste stromu, trhliny 1 
Biológia 

 Vymenovať všetky znaky 
dreva a systémovo rozdeliť 
trhliny 

 Vymenoval všetky znaky 
dreva a systémovo 
rozdelil trhliny 

Ústne 
a frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test Hrče 1 

 Rozdeliť a určiť hrče  Rozdelil a určil hrče 

Chyby v tvare kmeňa, 
krivosť, zbiehavosť, 
zbujnenie, nábehy, 
sploštenie 

2 

 Popísať odchýlky od 
normálneho tvaru kmeňa 

 Popísal odchýlky od 
normálneho tvaru 
kmeňa 

Nepravidelnosť štruktúry 
a sfarbenie dreva 2 

 Vymenovať a popísať 
nepravidelnosti štruktúry  

 Vymenoval a popísal 
nepravidelnosti štruktúry  

Napadnutie hubami 1 
 Vymenovať typy húb a ich 

znaky 

 Vymenoval typy húb 
a ich znaky 

Poškodenie dreva hmyzom 
a ostatné znaky 1 

 Poznať spôsoby 
poškodenia hmyzom 

 Poznal spôsoby 
poškodenia hmyzom 

6.   Druhy dreva 10  Žiak má: Žiak:   

Ihličnany, smrek, jedľa 1 Matematika (algoritmus) 

 Vymenovať ihličnany, 
popísať charakteristické 
prvky stavby 

 Vymenoval ihličnany, 
popísal charakteristické 
prvky stavby 

Ústne 
a frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

Praktické určovanie vzoriek 
jednotlivých preberaných 
drevín, ihličnatých, 
listnatých a to osobitne 
kruhovito pórovitých 
a roztrúseno pórovitých 

Borovica, smrekovec 1 

 Podľa algoritmu uviesť 
vonkajší vzhľad, vlastnosti, 
použitie 

 Podľa algoritmu uviedol 
vonkajší vzhľad, 
vlastnosti, použitie 

Ouglaska, vejmutovka, tis 1 

 Podľa algoritmu uviesť 
vonkajší vzhľad, vlastnosti, 
použitie 

 Podľa algoritmu uviedol 
vonkajší vzhľad, 
vlastnosti, použitie 

Listnáče,  kruhovito pórovité, 
dub 

1 

 Uviesť a definovať 
kruhovito pórovité dreviny, 
dub 

 Uviedol a definoval 
kruhovito pórovité 
dreviny, dub 
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Jaseň, brest, agát 1 
 Uviesť a definovať jaseň, 

brest, agát 

 Uviedol a definoval 
jaseň, brest, agát 

Roztrúseno pórovité, buk 1 
 Definovať roztrúseno 

pórovité a každú drevinu 

 Definoval roztrúseno 
pórovité a každú drevinu 

Javor, hrab 1 
 Určiť javor, hrab podľa 

algoritmu 

 Určil javor, hrab podľa 
algoritmu 

Breza, jelša, vŕba 1 
 Určiť brezu, jelšu, vrbu 

podľa algoritmu 

 Určil brezu, jelšu, vrbu 
podľa algoritmu 

Lipa, topoľ 1 
 Určiť lipu, topoľ podľa 

algoritmu 

 Určil lipu, topoľ podľa 
algoritmu 

Opakovanie tematického 
celku 1 

 Vedieť zhodnotiť všetky 
dreviny podľa určených 
kritérií 

 Vedel zhodnotiť všetky 
dreviny podľa určených 
kritérií 

 Vedel riešiť zadania cez 
e-learningový portál 

7.   Chémia dreva 6  Žiak má: Žiak:   

Chemické zloženie, prvky, 
popoľ 

1 
Chémia 

 Uviesť základné prvky a ich 
zastúpenie v dreve 

 Uviesť stopové prvky a ich 
výskyt podľa uloženia 
v strome 

 Uviedol základné prvky 
a ich zastúpenie v dreve 

 Uviedol stopové prvky 
a ich výskyt podľa 
uloženia v strome 

Ústne 
a frontálne 
skúšanie 

Písomne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

Celulóza,význam, použitie 1 
 Popísať a určiť pojem 

celulóza 

 Popísal a určil pojem 
celulóza 

Lignín,význam, použitie 1 
 Popísať a určiť pojem lignín  Popísal a určil pojem 

lignín 

Hemicelulózy 1 
 Popísať a určiť pojem 

hemicelulóza 

 Popísal a určil pojem 
hemicelulóza 

Triesloviny,farbivá 1 
 Popísať a určiť pojem 

triesloviny a farbivá 

 Popísal a určil triesloviny 
a farbivá  

Živice, éterické oleje 1 
 Popísať a určiť pojem 

živica a éterické oleje  

 Popísal a určil pojem 
živica a éterické oleje 

8.   Konštrukčné 
materiály 

9  Žiak má: Žiak:   

Dýha, výroba, vlastnosti, 
použitie 

1 

Technológia, fyzika, chémia  

 Odborne presne rozdeliť 
preglejované materiály 
a aglomerované materiály 

 Popísať výrobu dýh, ich 
vlastnosti 

 Odborne presne rozdelil 
preglejované materiály 
a aglomerované 
materiály 

 Popísal výrobu dýh, ich 
vlastnosti 

Ústne 
a frontálne 
skúšanie 

Písomne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

Preglejka, výroba, vlastnosti, 
použitie 

1 
 Popísať výrobu preglejok, 

ich vlastnosti 

 Popísal výrobu 
preglejok, ich vlastnosti 

Laťovka, výroba, vlastnosti, 
použitie 

1 
 Popísať výrobu laťovky, ich 

vlastnosti 

 Popísal výrobu laťovky, 
ich vlastnosti 



Školský vzdelávací program                                                                          Drevár a nábytkár 

Spojená škola, Československej armády 24, Martin              3341 K operátor drevárskej  a nábytkárskej výroby 

 

409 

DTD - výroba, typy, 
vlastnosti, použitie 

1 
 Popísať výrobu, vlastnosti 

a použitie DTD 

 Popísal výrobu, 
vlastnosti a použitie 
DTD 

DVD - vlastnosti, použitie 1 
 Popísať výrobu, vlastnosti 

a použitie DVD 

 Popísal výrobu, 
vlastnosti a použitie 
DVD 

DVD – typy podľa výroby 1 
 Vedieť určiť 2 spôsoby 

výroby DVD 

 Vedel určiť 2 spôsoby 
výroby DVD 

Pazderové a pilinové dosky 1 

 Popísať výrobu ostatných 
aglomerovaných materiálov 

 Určiť ich použitie a význam 
v drevárstve a nábytkárstve 

 Popísal výrobu 
ostatných 
aglomerovaných 
materiálov 

 Určil ich použitie 
a význam v drevárstve 
a nábytkárstve 

Kôrové dosky 1 

 Popísať výrobu ostatných 
aglomerovaných materiálov 

 Určiť ich použitie a význam 
v drevárstve a nábytkárstve 

 Popísal výrobu 
ostatných 
aglomerovaných 
materiálov 

 Určil ich použitie 
a význam v drevárstve 
a nábytkárstve 

Biodosky 1 

 Popísať výrobu ostatných 
aglomerovaných materiálov 

 Určiť ich použitie a význam 
v drevárstve a nábytkárstve 

 Popísal výrobu 
ostatných 
aglomerovaných 
materiálov 

 Určil ich použitie 
a význam v drevárstve 
a nábytkárstve 

9.   Kovy a ostatné 
materiály 

3  Žiak má: Žiak:   

Rozdelenie kovov 1 Fyzika 

 Rozdeliť a popísať kovy  Rozdelil a popísal kovy 
Ústne 
a frontálne 
skúšanie 

Písomne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

Spôsoby opracovania kovov 1 
  Určiť spôsoby opracovania  Určil spôsoby 

opracovania 

Opakovanie, klasifikácia 1 
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9.5.2 ROČNÍK : DRUHÝ                

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:  Materiály  1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

    Lepidlá 
 

16   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Teória lepenia 

 Zložky lepidiel a lepiacich 
zmesí 

 Základné vlastnosti 
lepidiel 

 Rozdelenie lepidiel  

 Glutínové lepidlá 

 Kazeínové a albumínové 
lepidlá 

 Rastlinné lepidlá, 
škrobové a bielkov. 

 

 

 MF lepidlá 

 PF lepidlá 

 RF lepidlá 

 PVAC lepidlá 

 Kaučukové lepidlá 

 Epoxidové lepidlá 

 Tavné lepidlá 

 Lepiace fólie 

 

2 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 Chémia, fyzika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Uviesť fyzikálne a chemické javy 
tvoriace podstatu procesu 
lepenia 

 
 
 
 
Poznať a popísať rozdelenie lepidiel 
podľa rôznych kritérií, resp. vlastností 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Definovať a charakterizovať 
jednotlivé lepidlá podľa zvoleného 
algoritmu: výroba a zloženie, 
vlastnosti, použitie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Uviedol a vysvetlil javy 
umožňujúce proces lepenia 

 
 

 Základné vlastnosti lepidiel 
 
 
Rozdelil lepidlá podľa pôvodu 
 
 
 
 
Vie riešiť zadania cez e-learningový 
portál 
 
 
 
 
 
Popísal a vysvetlil vznik  a vlastnosti 
lepidiel a ich použitie najmä 
s ohľadom na drevárstvo, využil 
a aplikoval znalosti z organickej 
chémie 
 
 
 
 
 
Vie využívať e-Beam tabuľu 
 
 
 
 
 
 
 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

 

 

 

 

 

 

Ústne 
a frontálne 
skúšanie 

 

Písomné 
skúšanie 

 

 

Ústne 
a frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 

 

 

 

Referáty a diskusie, 
hodnotenie reakcií 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 

Popis obrázkov, schém 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný  

didaktický test 
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Ochranné látky na 
drevo 

 

Ochranné látky proti DKZ 
hubám 

Ochranné látky proti 
hmyzu 

Ochranné látky proti 
ohňu 

 

Materiály na povrchovú 
úpravu 

 

Materiály používané na 
povrchovú úpravu 

Materiály na bielenie, 
morenie, tmelenie 
a plnenie pórov 

 

Náterivá olejové 
a náterivá liehové 

 

Náterivá nitrocelulózové 

Náterivá polyesterové 

Náterivá epoxidové 
a polyuretánové 

 

Náterivá alkydové 

Náterivá vodné 
a emulzné materiály 

 

 

3 

 

1 

 

1 

1 

 

 

 

8 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

 
 
      Chémia 

 
 
 
 
 
 

Uviesť a vysvetliť funkciu a použitie 
ochranných látok na drevo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uviesť a vysvetliť vznik, funkciu, 
vlastnosti a použitie náterových látok 
a povrchovej úpravy ako takej.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Uviedol vznik, funkciu a použitie 
ochranných látok na drevo, proti 
jednotlivým škodcom, biotického 
a abiotického charakteru 
 
 
 
 
 
Vie riešiť zadania cez e-learningový 
portál 
 
 
 
 
 
 
                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
Uviedol a pomenoval charakteristiky 
náterových látok, náterív podľa 
zvoleného algoritmu riešení problému 
 
 
Vie využívať e-Beam tabuľu 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Písomné 
skúšanie 

 

 

Ústne 
skúšanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ústne 

 

 

Popis obrázkov, schém 

 

Kvalita výpočtov 

 

 

 

 

 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 

 

 

 

 

 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 
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Čalúnické materiály  

Rozdelenie 

Materiály tvarovacie  

Materiály kypriace 

Materiály izolačné, 
poťahové 

 

 

 

 

Materiály a životné 
prostredie 

DTD a voľný formaldehyd 

 

Opakovanie učiva a 
klasifikácia 

 
 
 

 

4 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

2 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Rozdeliť a určiť, charakterizovať 
a navrhovať na príkladoch čalúnické 
materiály 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pochopil a vedel pracovať 
a vyhľadávať oblasť plastov a kovaní 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
Systémovo a aj technologicky 
správne rozdelil, navrhol a zdôvodnil 
výber a použitie čalúnnických 
materiálov... 
 
Vie riešiť zadania cez e-learningový 
portál 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Navrhoval a používal správne  plasty 
a kovanie pre typy výrobkov 
 
 
Vie využívať e-Beam tabuľu 
 
 

a frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ústne 
a frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referáty a diskusie, 
hodnotenie reakcií 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 

Poznávanie preglejovaných 
a aglomerovaných 
materiálov 
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9.5.3 ROČNÍK : TRETÍ  

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:  Materiály  1 hodina týždenne, spolu 36 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

   Chemické zloženie 
dreva 
 

9   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Základné stavebné 
zložky dreva 
Sprievodné 
a zásobovacie látky 
Kyslý spôsob výroby 
buničiny 
Zásaditý spôsob výroby 
buničiny 
Výroba papiera 
Hydrolýza dreva 
Pyrolýza dreva 
Opakovanie tematického 
celku. 
Hodnotenie vlastností 
dreva a konštrukčných 
materiálov 
Anizotropia dreva 
Pružnosť dreva 
Pevnosť dreva v tlaku 
Pevnosť dreva v ťahu 
Pevnosť dreva v šmyku 
Pevnosť dreva v ohybe  
Pevnosť dreva vo vzpere 
Tvrdosť, štiepateľnosť a 
ohýbateľnosť 
Skúšanie vlastností VPM 
Vlastnosti DTD a DVD 
Opakovanie tematického 
celku 
Škodcovia dreva 

2 
 

1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
 

12 
 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
8 
 

1 
 

1 
1 
 

1 
1 

 Chémia, fyzika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uviesť fyzikálne a chemické 
prvky tvoriace podstatu dreva 
 
 
 
 
Poznať a popísať rozdelenie 
výroby buničiny podľa rôznych 
kritérií, resp. technol. postupov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definovať a charakterizovať 
jednotlivé vlastnosti dreva, 
fyzikálne, chemické a 
mechanické 
 
Vedieť, čo je to anizotropia 
dreva 
 
 
Zadefinovať a vypočítať všetky 
mechanické vlastnosti, 

Uviedol a vysvetlil väzby 
tvoriace stavbu a zloženie 
dreva 
 
 
Základné vlastnosti 
chemických zložiek dreva 
 
 
Rozdelil výrobu buničiny podľa 
pôvodu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Popísal a vysvetlil vznik  
a vlastnosti dreva a ich 
využitie najmä s ohľadom na 
drevárstvo, využil a aplikoval 
znalosti z organickej chémie 
 
 
 
 
 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ústne 
a frontálne 
skúšanie 
 
Písomné 
skúšanie 
 
 
 
 
 
Ústne 
a frontálne 
skúšanie 
 
 
 
 

Ústne odpovede 
 
Neštandardizovaný 
didaktický test 
 
 
 
 
Referáty a diskusie, 
hodnotenie reakcií 
 
 
 
 
 
 
Ústne odpovede 
Neštandardizovaný 
didaktický test 
Kvalita výpočtov 
 
Popis obrázkov, schém 
 
 
 
 
Ústne odpovede 
Neštandardizovaný 
didaktický test 
 
 
 
Popis obrázkov 
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 Poškodenie dreva 
hubami, 
 
Životné podmienky húb 
Rozdelenie a druhy DKZ 
húb 
Poškodenie dreva  
hmyzom 
Vývojové  štádiá hmyzu 
 
Druhy drevokazného 
hmyzu 
Poškodenie dreva lesnou 
zverou 
Opakovanie tematického 
celku 
Podlahové a nábytkové 
krytiny 
Požiadavky na vlastnosti 
podláh 
Druhy drevených podláh 
Plávajúce podlahy 
Dekoratívne lamináty-
rozdelenie 
Ovrstvovacie fólie 
MF a UF fólie 
Hodnotenie a klasifikácia 
 

 
1 
1 
 
 

1 
7 
 

1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Chémia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Biológia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technológia, odborné 
kreslenie 

prípadne ich odvodiť 
(pružnosť) 
 
 
 
 
 
 
 
Vedieť  technológiu výroby 
aglomerovaných materiálov 
a ich mechanické vlastnosti 
 
Dokáže porovnať tieto 
vlastnosti navzájom 
a vyhodnotiť 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vie uviesť životná podmienky 
húb a hmyzu a vymenovať ich 
zástupcov 
 
 
 
 
 
 
 
Žiak vie vysvetliť  dôvody 
devastačného pôsobenia 
lesnej zveri na mladé lesné 
porasty 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvetlil matematické 
,fyzikálne a anizotropické 
dôvody rozdielov medzi  
rastným drevom a aglomerátmi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uviedol druhy drevokazných 
húb a hmyzu, podstatu ich 
existencie na dreve a ich 
negatívne účinky na drevo 
 
 
 
 
 
Vysvetlil princíp metabolizmu 
prežúvavcov v lese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Písomné 
skúšanie 
 
 
Ústne 
skúšanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ústne odpovede 
Neštandardizovaný 
didaktický test 
 
 
 
Ústne odpovede 
Neštandardizovaný 
didaktický test 
 
 
Neštandardizovaný 
didaktický test 
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Ma rozdeliť a charakterizovať 
nábytkové krytiny ,lamináty 
a podlahy, UF MF fólie 
 
 
 
 

Systémovo rozdelil tieto 
výrobky a vyhodnotil ich 
vlastnosti v súlade 
s požiadavkami na ich použitie 
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Názov predmetu technológia 
Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník  Prvý, druhý, tretí, štvrtý 

Kód a názov študijného odboru 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby    

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

9.6 TECHNOLÓGIA 

Charakteristika predmetu 

Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Technologické a technické vzdelávanie“ ŠVP 33 
Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov, ktorú sme uplatnili pri tvorbe vyučovacieho 
predmetu. Učebný plán v šk.roku 2007/08 určil počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku pre 
technológiu – 9. Výučba je orientovaná do 1., 2., 3.  a 4.ročníka štúdia.  

Úlohou predmetu technológia v študijnom odbore 3341 4 operátor drevárskej a nábytkárskej výroby je 
vysvetliť, naučiť a teoreticky zdôvodniť postup spracovania drevnej suroviny na hotové výrobky 
rôznymi spôsobmi a prostriedkami. Učebné osnovy predmetu technológia poskytujú študentom 
komplexné poznatky o ručnom a strojovom opracovaní materiálov, ich konštrukčnom spájaní 
a technologickej príprave za účelom výroby hotových výrobkov. Obsah je štruktúrovaný do 
tematických celkov (téma a podtémy). Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto 
predmete veľmi úzko súvisia so zabezpečovaním výroby piliarskych sortimentov, výrobou 
veľkoplošných materiálov, výrobou nábytku,  stavebnostolárskych výrobkov, drevostavieb, športových 
potrieb, drobných priemyselných výrobkov, hračiek, iných výrobkov a ochrany materiálov. Dôležité 
miesto v technológii má aj  porovnávanie rôznych spôsobov spracovania z technického 
a hospodárskeho hľadiska, ktorým sa žiaci učia samostatne posudzovať a rozhodovať. Nie menšiu 
dôležitosť majú spôsoby a prostriedky merania a hodnotenia kvality výrobkov, ako aj dodržiavanie 
bezpečnosti a ochrany zdravia, hygieny  pri práci za súčasnej ochrany životného prostredia. Učivo sa 
skladá z poznatkov rôznych materiálov používaných v súčasnom drevopriemysle v náväznosti na 
stavbu dreva, dostupné strojnotechnologické zariadenie. S najprogresívnejšími technológiami 
oboznamujeme študentov v multimediálnych učebniach. Pri výbere učiva sme pristupovali už aj 
vzhľadom k jeho aplikácii v ďalších odborných predmetoch a s prihliadnutím na vymedzenú týždennú 
hodinovú dotáciu. Prihliadali sme aj na proporcionalitu a primeranosť učiva podľa schopností žiakov.  

Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budovali 
na základe tolerancie, aby získali a osvojili si  teoretické vedomosti a zručnosti  v oblasti bezpečnej 
a hygienickej práce a manipulácie s rôznymi používanými materiálmi. Úlohou predmetu je oboznámiť 
šrudentov aj so skutočnosťou, že pre úspešné vykonávanie týchto povolania nemôžu stačiť vedomosti 
a zručnosť. Tieto ciele musia dopĺńať dobré telesné a duševné schopnosti a nevyhnutné charakterové 
vlastnosti ako sú spoľahlivosť, dôkladnosť, vytrvalosť. Budeme žiakov viesť aj k hospodárnemu 
využívaniu všetkých materiálov a technických zariadení.  

Odborný predmet je medzipredmetovo previazaný s odbornými vyučovacími predmetmi odborný 
výcvik, materiály, výrobné zariadenia, odborné kreslenie a  grafické systémy, strojníctvo, 
elektrotechnika ekonomika , zo VVP je to matematika, chémia a fyzika.    

Metódy, formy a prostriedky vyučovania technológie majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností 
žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také stratégie 
vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má možnosť spolurozhodovať 
a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším 
výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale aj v oblasti zvýšeného záujmu v rámci študijného 
odboru. Pri výučbe používame formu výkladu, riadeného rozhovoru, preferujeme prácu s učebnicami, 
odbornou literatúrou,  a počítačom. Odporúčajú sa aj rôzne odborné časopisy .  

Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu technológia 
proporcionálne zastúpenie a  prepojenie praktického a  teoretického poznávania. Výchovné 
a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. V tomto 
predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie tvorivo riešiť problémy a spôsobilosti 
využívať informačné technológie.  Preto je dôležitou súčasťou teoretického poznávania a zároveň 
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prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania a systematizácie poznatkov okrem iného aj 
riešenie kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh z učiva jednotlivých tematických celkov, úloh 
komplexného charakteru, ktoré umožňujú spájať a využívať poznatky z viacerých častí učiva v rámci 
medzipredmetových vzťahov.   

K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu technológia patria aj ukážky 
vybraných druhov materiálov, polovýrobkov, ako aj výrobkov. Mnohé materiály, výrobky a ich výroba 
sú zaznamenané na videu alebo CD nosičoch, preto využitie počítačov a internetu tiež predstavuje 
možnosti simulácie experimentov.  

Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. 
Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú 
sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  

Výučba bude prebiehať v bežnej triede multimediálnej, alebo počítačovej učebni. Žiaci absolvujú 1 
dňovú exkurziu do vybraného drevospracujúceho závodu.  

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu technológia v učebnom odbore 3341 4 operátor drevárskej 
a nábytkárskej výroby je poskytnúť a nadobudnúť študentom komplexné a ucelené  vedomosti 
o technologických procesoch prebiehajúcich v drevárskej a nábytkárskej výrobe, pre výrobu a montáž 
výrobkov v odbore. Súbor vedomostí, zručností a poznania o materiáloch, ich kvalite, doprave 
a skladovaní má za úlohu formovať logické myslenie, rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové 
kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní, v odbornom výcviku, v praxi a občianskom živote. 
Žiaci získajú poznatky o vybraných materiáloch a pojmoch, osvoja si základné zásady hygieny, 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrane životného prostredia. Pracujú s technickou 
dokumentáciou, robia základné výpočty a používajú IKT. Štúdium umožní študentom vypracovávať 
komplexnú technickú dokumentáciu a technologické postupy. Umožní im rozlišovať technologické 
postupy prác pri zhotovovaní nových výrobkov a konštrukcií, pri ich oprave, údržbe a renovácii vo 
svojom odbore, vykonávať kontrolnú a riadiacu činnosť na úrovni stredného manažmentu. Ďalším 
cieľom je výchova študentov k logickému, technickému a ekonomickému mysleniu, odbornému 
vyjadrovaniu a k rozvoju organizačných schopností aplikovať získané vedomosti vo vlastnom 
podnikaní.   

Absolvent má:  poznať 

- vlastnosti všetkých materiálov používaných v odbore 

- princípy pôsobenia vlastností materiálov na technické, ekonomické, úžitkové 
a estetické vlastnosti výrobkov 

- základné druhy náradia, princípy činnosti výrobných zariadení a spôsoby 
manipulácie a dopravy 

- funkciu technologické možnosti strojov a zariadení, ich prvkov a výrobných 
liniek, jednotnú odbornú terminológiu a symboliku 

- základné technologické postupy a ic aplikácie na jednotlivé typy výrobkov 
prvovýroby a druhovýroby 

- hodnotenie kvality vstupov, polotovarov i hotových výrobkov 

- základné pojmy z ekonomiky podniku, trhového mechanizmu, riadenia výrobnej 
činnosti, organizácie dielenskej výroby, mzdovej problematiky, oceňovania 
a predaja hotových výrobkov, zásad hospodárnosti 

-  a ovládať a dodržiavať ustanovenia týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci, ochrany pred požiarom, bezpečnosti technických zariadení a ochrany 
životného prostredia. Osvojiť si vedomosti o dodržiavaní hygieny pri práci, 
rozpoznať možnosť nebezpečia úrazu, alebo ohrozenia zdravia, osvojiť si 
vedomosti o zásadách poskytovania prvej pomoci. 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete technológia využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 
kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 
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Schopnosti riešiť problémy 

 rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, 
ktoré majú v danom okamihu k dispozícii (pozorovanie, rozlišovanie pod.), 

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich vzdelávaní, 
 hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli 

prispieť k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky 
neviedli k cieľu, 

 posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo 
efektívnosti a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného 
problému, 

 korigovať nesprávne riešenia problému, 
 používať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov, pokiaľ 

sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania využívaním všetkých metód 
a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu 
daného problému alebo osvojiť si nové poznatky. 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Úvod do predmetu, OBHP Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
 

Frontálna výučba 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou, internet 

Základy obrábania  a delenia 
drevených materiálov 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Ručné opracovanie dreva Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Výroba konštrukčných spojov 
a jednoduchá montáž 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Montáž – charakteristika 
a základné principy 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Výroba nástrojov Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Opracovanie kovov Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
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Učebné zdroje 

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

 

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 
knižnica, ... 

Úvod do predmetu, 
OBHP 

 Ing. M.Panáčková.: Technológia 1 
KONTAKT PLUS. Bratislava 2004 
Ing. L. Kukoľ.: TECHNOLÓGIA  
pre 1. ročník SOU, stolár 
ALFA. Bratislava 1984 

  Ochranné 
pomôcky 

Internet  
 

Charakteristika 
drevospracujúceho 
priemyslu  
Základné 
technologické pojmy 

Ing. M. Panáčková.:Technológia 1. 
KONTAKT PLUS. Bratislava 2004 
 

Video Vzorky 
materiálov 
a výrobkov 
Schéma 

Prospekty  
a odborné 
časopisy 

Základy obrábania 
a delenia drevených 
materiálov 

 Ing. M. Panáčková.: Technológia 
1. 
KONTAKT PLUS. Bratislava 2004 
Ing. L. Kukoľ.: TECHNOLÓGIA pre 
1. ročník SOU, stolár 
Ing. S. Prokeš.: Obrábanie dreva 
SNTL: Praha 1982 
Odborné časopisy 

 

Meotar 
Videotechnika 
 

Vzorky 
Meracie 
a rysovacie 
nástroje 
Schéma 

Stolársky 
magazín 
Prospekty 

Ručné opracovanie 
dreva klasickými 
výrobnými a novými 
prostriedkami  

Ing. M. Panáčková.: 

Technológia 1. KONTAKT 
PLUS. Bratislava 2004 
Ing. L. Kukoľ.: 
TECHNOLÓGIA pre 1. 
ročník SOU, stolár 
Odborné časopisy 

Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
 

Vzorky 
Meracie 
a rysovacie 
nástroje 
Ochranné 
pomôcky 

Prospekty 
Stolársky 
magazín 

Výroba konštrukčných 
spojov a jednoduchá 
montáž 

Ing. M. Panáčková.: 
Technológia 1. KONTAKT 
PLUS. Bratislava 2004 
Ing. Kukoľ.: 
TECHNOLÓGIA pre 
1.ročník SOU, stolár 
Odborné časopisy 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
 

Vzorky  spojov 
Ochranné 
pomôcky 

Prospekty 
Stolársky 
magazín 

Doprava a manipulácia 
s materálom, 
charakteristika 
a základné principy 
montáže 

Ing. Kukoľ.: 
TECHNOLÓGIA pre 1. 
ročník SOU, stolár 
Odborné časopisy 

Video  Vzorky  
 

CD  

Výroba nástrojov Ing. M. Panáčková.: 
Technológia 1. KONTAKT 
PLUS. Bratislava 2004 
Ing. S. Prokeš.: Obrábanie 
dreva a nových hmôt 
z dreva. SNTL/ALFA 1982 

Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
 

Vzorky  
Ochranné 
pomôcky 

CD 

Opracovanie kovov Ing. L. Kukoľ TECHNOLÓGIA 
pre 1. ročník SOU, stolár 
Odborná literatúra 

 Katalógy 
Prospekty 

Odborná 
literatúra 
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9.6.1 ROČNÍK : PRVÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   TECHNOLÓGIA 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Úvod do predmetu OBHP  
 

     2   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Význam 
drevospracujúceho 
priemyslu 

 

1 
 
Materiály 
Výrobné zariadenia 
 

 Poznať význam 
drevopriemyslu 
a rozlišovať  spracovanie 
dreva 

 Vedel význam 
drevopriemyslu 
a uplatnenie dreva 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

 

 OBHP 1 
 Vedieť  a poznať význam 

a možnosti vzniku úrazov, 
chorôb z povolania a ako 
tomu predchádzať 
a chrániť sa 

 Popísal  význam 
a možnosti vzniku úrazov, 
chorôb z povolania a ako 
tomu predchádzať 
a chrániť sa 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Charakteristika 
drevospracujúceho 
drevopriemyslu 
Základné technologické 
pojmy 

2  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Charakteristika 
drevospracujúceho 
priemyslu 

 Sortiment drevárskej 
výroby 

1 
Materiály 
Výrobné zariadenia 

 Vedieť akými spôsobmi sa 
spracováva drevná 
surovina                                    
Poznať sortimenty  

 drevárskej a nábytkárskej, 
SSV, OSSV 

 Poznal a popísal 
sortimenty drevopriemyslu 

 Vedel popísať  2 základné 
spôsoby spracovania 
drevnej suroviny 

Frontálne ústne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 Základné technologické 
pojmy 

1 
 Vedieť a rozumieť 

základným technologickým 
pojmom 

 Porozumel a vysvetlil 
základné technologické 
pojmy 

Ústne skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

 

Základy obrábania 
a delenia drevných 
materiálov 

7  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Pracovisko nábytkára- 
stolára 

 Základné požiadavky 
OZHP 

1 
Odborný výcvik 
Materiály 
Strojníctvo 
Výrobné zariadenia 
Matematika 
Fyzika 

 Poznať pracovisko stolára 
 Vedieť, čo patrí do výbavy 

pracoviska 
 Vedieť  a dodržiavať  

základy OBHP 

 Popísal pracovisko stolára 
 Vedel, čo patrí do výbavy 

pracoviska 
 Ovládal základy 

dodržiavania OBHP 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústna odpoveď  

 

 Základné pojmy 1 
 Vedieť rozlíšiť trieskové 

a beztrieskové 
 Rozlíšil trieskové 

a beztrieskové Ústne frontálne Ústna odpoveď  
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obrábania  dreva 

  
 

opracovanie dreva 
 Vysvetliť technologickú 

schému 
 Rozlišovať a popísať 

pracovný predmet, 
pracovný nástroj a náradie 

opracovanie dreva 
 Vysvetlil technologickú 

schému 
 Rozlíšil a popísal pracovný 

predmet a nástroj a 
náradie 

skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Didaktický test 

 

 

 Základné pojmy delenia 
dreva 

1 
 Rozlišovať a popísať 

        pracovný predmet,   
        pracovný nástroj a náradie 

 Rozlíšil a popísal pracovný 
predmet, pracovný nástroj 
a náradie 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

 

 
 Teória delenia dreva  

 

1 
 Objasni a popíš geometriu 

ostria 
 Nakresli rezné uhly a tvar 

zuba 

 Objasnil a popísal 
geometriu ostria 

 Nakreslil a vysvetlil 
a popísal tvar zuba  

Ústne skúšanie Ústna odpoveď  

 

 Rezné pohyby zuba 1 
 Vysvetliť rezné pohyby 

zubov 
 Urči a vysvetli čo je rezná 

rýchlosť, 
  rýchlosť posuvu  
  rezná sila 
   rezný odpor 

 Vysvetlil rezné pohyby 
zubov 

 Určil a vysvetlil čo je rezná 
rýchlosť, 

 rýchlosť posuvu 
 rezná  sila 
 rezný odpor 
  

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

 

Ústna odpoveď  

 

 Príprava nástrojov 1 
 Uviesť  význam prípravy 

nástrojov 
 Vysvetliť spôsoby prípravy 

nástrojov vo výrobe 

 Uviedol  význam prípravy 
 Nástrojov 
 Vysvetlil spôsoby prípravy 

nástrojov vo výrobe 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústna odpoveď  

 

 Údržba a ostrenie 
nástrojov 

1 
 Uviesť  význam a spôsoby 

ostrenia nástrojov 
 Popíš TP ostrenia 

jednotlivých nástrojov 
 Navrhni kontrolu kvality 
 Popíš OBHP 

 Uviedol význam a spôsoby 
ostrenia nástrojov 

 Popísal TP ostrenia 
jednotlivých nástrojov 

 Navrhol kontrolu kvality 
 Popísal OBHP 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústna odpoveď  

 

Ručné opracovanie dreva 
klasickými výrobnými 
a novými prostriedkami 
a manipulácia s 
materiálom 

21  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Význam ručného 
opracovania dreva 
a spôsoby 

 

1 
Odborný výcvik 
Materiály 
Strojníctvo 
 

 Vedieť význam ručného 
opracovania dreva 

 Ovládať spôsoby ručného 
opracovania dreva 

 Vedel význam ručného 
opracovania dreva 

 Ovládal spôsoby ručného 
opracovania dreva 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústna odpoveď  
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 Výber materiálu 

 Výber polotovarov 

 

1 
 Porozumieť výrobnému 

procesu vo vzťahu na 
výber materiálu 

 Rozlišovať druhy, rozmery, 
kvalitu a množstvo 
materiálu 

 Rozpoznať surovinu, 
polotovar a dielce 

 

 Porozumel výrobnému 
procesu vo vzťahu na 
výber materiálu 

 Rozlíšil druhy, rozmery, 
kvalitu a množstvo 
materiálov 

 Rozpoznal surovinu, 
polotovar a dielec 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď  

 Meranie, druhy meradiel 
a spôsoby merania 

 Význam, hodnotenie 
a meranie kvality 

1 
 Poznať a pochopiť význam 

a spôsoby merania 
v drevopriemysle 

 Vedieť používať rôzne 
druhy meradiel 

 Poznať význam, 
hodnotenie a meranie 
kvality 

 Pochopil a poznal rôzne 
spôsoby merania 

 Vie merať a používať 
rôzne druhy meradiel 

 Pochopil význam, poznal 
hodnotenie a meranie 
kvality 

Ústne a praktické 
skúšanie 

Ústna a praktická  
odpoveď 

 Rysovanie 1 
 Vedieť účel rysovania 
 Poznať a vedieť používať 

techniku rysovania 
  

 Poznal účel rysovania 
 Poznal a vedel používať  

techniku rysovania 

Ústne a praktické 
skúšanie 

Ústna a praktická 
skúška 

 Upevňovanie materiálu 1 
 Poznať ručné upevňovacie 

zariadenia 
 Vedieť ich uplatniť  

 Vymenoval rôzne ručné 
upínadlá 

 Vedel ich uplatniť v praxi 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

 Opakovanie tematického 
celku 

1 
 Pochopiť ručné 

opracovanie dreva a jeho 
význam 

 Pochopil ručné 
opracovanie dreva a jeho 
význam 

Písomné skúšanie Skupinové 
písomné skúšanie 

 Rezanie dreva 1 
 Vedieť účel rezania dreva 
 Ovládať spôsoby rezania 
 Vedieť TP zemania 

 Vedel vysvetliť účel 
rezania dreva 

 Ovládal spôsoby rezania 
 Vedel  TP 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

 Druhy píl 1 
 Poznať druhy píl ručné 
 Poznať mechanizované 

druhy píl 
 Vedieť správne rezať 
 Poznať a uplatniť OBHP 

 Rozlíšill a poznal druhy píl 
pre ručné 
a mechanizované rezanie 

 Vie správne rezať 
 Pozná  dôležitosť 

a uplatňovanie OBHP 

Ústne skúšanie Ústna opoveď 

 Hobľovanie dreva 1 
 Vedieť účel hobľovania 

dreva 
 Poznať spôsoby 

hobľovania dreva 
 Ovládať TP hobľovania 

 Vedel význam hobľovania 
dreva 

 Poznal spôspby 
hobľovania dreva 

 Ovládal TP hobľovania 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

 Druhy hoblíkov 1 
 Poznať druhy hoblíkov 

ručné a mechanizované 
 Vedieť správne hobľovať 
 Dodržiavať OBHP 

 Poznal druhy hoblíkov 
ručné a mechanizované 

 Vedel správne hobľovať 
 Dodržiaval OBHP 

Ústna skúšanie Ústna odpoveď 

 Vřtanie do dreva 1 
 Vedieť účel vŕtania 
 Poznať spôsoby vŕtania  

 Vedel  účel vŕtania 
 Poznal spôsoby vŕtania Ústna skúšanie Ústna skúška 
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ručným 
a mechanizovaným 
spôsobom 

 Ovládať TP vŕtania 

ručným 
a mechanizovaným 
spôsobom 

 Ovládal TP vŕtania 
  

 Druhy vŕtačiek a vrtákov 1 
 Poznať druhy vŕtačiek 

a vrtákov  
 Vedieť správne vŕtať 
 Dodržiavať OBHP 

 Poznal druhy vŕtačiek 
a vrtákov 

 Vedel správne vŕtať 
 Dodržiaval OBHP 

Ústne skúšanie Ústna skúška 

 Dlabanie do dreva 1 
 Vedieť účel dlabania 
 Poznať spôsoby ručného 

a mechanizovaného  
dlabania 

 Ovládať TP dlabania 

 Vedel účel dlabania 
 Poznal spôsoby rućného 

a mechanizovaného 
dlabania 

 Ovládal TP dlabania 

Ústne skúšanie Ústna skúška 

 Druhy  dlabačiek a dlát 1 
 Poznať druhy dlabačiek 

a dlát pre ručné 
i mechanizované dlabanie 

 Vedieť správne dlabať 
 Dodržiavať OBHP 

 Poznal druhy dlabačiek 
a dlát pre ručné 
a mechanizované dlabanie 

 Vedel správne dlabať 
 Dodržiaval OBHP 

Ústne skúšanie Ústna skúška 

 Vykružovanie 1 
 Vedieť význam 

vykružovania 
 Poznať spôsoby ručného 

a mechanizovaného 
vykružovania 

 Ovládať TP vykružovania 

 Vedel význam 
vykružovania 

 Poznal spôsoby ručného 
a mechanizovaného 
vykružovania 

 Ovládal TP vykružovania 

Ústne skúšanie Ústna skúška 

 Opakovanie tematického 
celku 

1 
 Vedieť význam 

opracovania 
 Poznať ručné 

a mechanizované spôsoby 
 Ovládať TP 
 Dodržiavať  OBHP 

 Vedel význam 
opracovania 

 Poznal ručné 
a mechanizované spôsoby 

 Ovládal TP 
 Dodržiaval OBHP 

Skupinové 
písomné skúšanie 

Skupinová 
písomná skúška 

 Brúsenie dreva 1 
 Vedieť účel a význam 

brúsenia dreva 
 Poznať spôsoby ručného a 

mechanizovaného 
brúsenia 

 Určiť  nástroje 
 Ovládať TP brúsenia 

 Vedel účel a význam 
brúsenia dreva 

 Poznal spôsoby ručného 
a mechanizovaného 
brúsenia 

 Určil nástroje 
 Ovládal TP brúsenia 

 

Ústne skúšanie Ústna skúška 

 Tvarovanie dreva -
spôsoby 

1 
 Popíš spôsoby tvarovania 

dreva  a uplatnenie 
 Navrhni  podmienky pre 

jednotlivé spôsoby 
tvarovania 

  

 Popísal spôsoby 
tvarovania  dreva 
a uplatnenie 

 Navrhol podmienky 
tvarovania 

Ústne skúšanie Ústna skúška 

 Tvarovanie rezaním 

 

1 
 Vysvetli výhody 

a nevýhody  tvarovania 
dreva rezaním 

 Vysvetlil výhody 
a nevýhody týchto 
spôsobu 

Frontálne skúšanie     Ústne odpovede 
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 Navrhni TP ,  spôsob a 
nástroj 

 Navrhol TP, spôsob a 
nástroj 

 Tvarovanie ohýbaním 1 
 Popíš výhody tvarovania 

ohýbaním 
 Navrhni spôsob a TP 
 Urči  spôsob opracovania 

a nástroje 

 Popísal výhody týchto 
spôsobu 

 Navrhol TP 
 Určil spôsob opracovania 

a nástroje 

Frontálne skúšanie Ústne odpovede 

 Tvarovanie lamelovaním 1 
 Vysvetli význam  

tvarovania lamelovaním 
možnosť využitia v praxi 

 Navrhni TP 
 Popíš  nové prvky 

v technológii pri tomto 
spôsobe tvarovania dreva  

 Vysvetli dôležitosť 
dodržiavania TP a OBHP 
pri tomto spôsobe 

 Popísal význam 
a možnosti využitia týchto 
spôsobu tvarovania v praxi 

 Navrhol TP 
 Popísal nové prvky v 

technológii 
 Poznal dôležitosť 

dodržiavania TP a OBHP 

Frontálne skúšanie Ústne odpovede 

Výroba konštrukčných 
spojov a jednoduchá 
montáž 

20 Odborné kreslenie 

Odborný výcvik 

Materiály 

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Rozdelenie 
konštrukčných spojov, 
výroba a uplatnenie v 
praxi 

1 Odborné kreslenie 

Odborný výcvik 

Materiály 

 Poznať konštrukčné spoje  
 Vedieť použiť jednotlivé 

spoje v praxi 
 Vedieť použiť u rôznych 

materiálov 

 Poznal konštrukčné spoje 
 Vedel  ich použiť v praxi 
 Vedel použiť u rôznych 

materiálov 
  

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď  

 

 Spoje klincami 1 
 Vedieť použitie klincov 
 Poznať druhy klincov 
 Popísať TP klincovania 

 Vedel použitie klincov  
 Poznal druhy klincov 
 Popísal TP klincovania 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

 Spoje skrutkami 1 
 Vedieť použitie skrutiek 
 Poznať druhy skrutiek 
 Popísať TP skrutkovania 
  

 Vedel použitie skrutiek 
 Poznal druhy skrutiek 
 Popísal TP skrutkovania 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

 Spoje sponkami 1 
 Vedieť použitie sponiek 
 Poznať druhy sponiek 
 Popísať TP sponkovania 

 Vedel použitie sponiek 
 Poznal druhy sponiek 
 Popísal TP sponkovania 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

 Spoje drevenými 
spojovacími prostriedkami 

1 
 Poznať drevené  

spojovacie  prostriedky 
 Vedieť ich použitie 
 Poznať požiadavky na 

kvalitu  a presnosť 
 Uplatniť TP výroby a 

montáže 

 Poznal drevené spojovacie 
prostriedky 

 Vedel ich použiť 
 Poznal požiadavky na 

kvalitu a prasnosť 
 Správne uplatnil TP výroby 

a montáže 

Frontálne skúšanie Ústne skúšanie 

 Spájanie s použitím 
lepidiel – teória lepenia 
a druhy montážnych 

1 
 Poznať teóriu lepenia 
 Vedieť základné 

technologické podmienky 
 Poznať základné druhy 

 Poznal teóriu lepenia 
 Vedel základné 

technologické podmienky 
 Poznal základné druhy 

Frontálne skúšanie Ústne skúšanie 
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lepidiel montážnych lepidiel 
 Ovládať TP a OBHP 

montážnych lepidiel 
 Ovládal TP a OBHP 

 Spájanie drevenými 
kolíkmi 

1  
 Vedieť použiť kolíky 
 Poznať druhy kolíkov 
 Popísať TP výroby  

a montáže spojov  
 Dodržať OBHP 

 Vedel použitie kolíkov 
 Poznal druhy kolíkov 
 Popísal TP výroby 

a montáže spojov 
 Dodržal OBHP 

Ústne skúšanie Ústna skúška 

 Spájanie lamelami, 
 cudzím a vlastným 
perom 

1 
 Vedieť použitie lamely 

a cudzieho pera 
 Poznať druhy 
 Popísať TP výroby 

a montáže spojov 
 Dodržať OBHP 

 Vedel použiť lamely 
a cudzie pero 

 Poznal druhy 
 Popísal TP výroby 

a montáže 
 Dodržal OBHP 

Ústne skúšanie Ústna skúška 

 Spoje rámové – 
rozdelenie  

1 
 Poznať rámové spoje 
 Vedieť  použiť vhodný spoj 
 Uplatniť správny TP 

výroby a montáže 
 Dodržať OBHP 

 Poznal rámové spoje 
 Vedel použiť vhodný spoj 
 Uplatnil správny TP výroby 

a montáže 
 Dodržal OBHP 

Ústne skúšanie Ústna skúška 

 Spoje preplátovaním a na 
zvlak 

1 
 Vedieť uplatnenie spoja 
 Vedieť vyrobiť a montovať 
 Dodržať OBHP 

 Vedel uplatniť spoj 
 Poznal TP výroby 

a montáže 
 Dodržal OBHP 

Ústne skúšanie Ústna skúška 

 Spoje na čap a rozčap, 

 Spoje na čap a dlab 

1 
 Vedieť použitie spojov 
 Poznať druhy spojov 
 Popísať  TP výroby 

a montáž spojov 
 Dodržať OBHP 

 Vedel použitie spojov 
 Popísal druhy spojov 
 Popísal TP výroby 

a montáž spojov 
 Dodržal OBHP 

Ústne skúšanie Ústna skúška 

 Spoje širokých dielcov 

  

1 
 Správne určiť  vhodný spoj 
 Poznať spoje 
 Vedieť vyrobiť spoje 
 Dodržať OBHP 
  

 Správne určil vhodný spoj 
 Poznal spoje 
 Vedel vyrobiť spoje 
 Dodržal OBHP 

Ústne skúšanie Ústna skúška 

 Spoje na ozuby 1 
 Poznať spoje na ozuby 
 Vedieť použitie ozubov 
 Ovládať TP výroby 

a montáže 
 Dodržiavať OBHP 

 Poznal spoje na ozuby 
 Vedel použite ozubov 
 Ovládal TP výroby a 

montáže 
 Dodržal OBHP 

Ústne skúšanie Ústna skúška 

 Spoje na pokos a tupú 
škáru 

1 
 Poznať jednotlivé spoje 

a ich použitie 
 Ovládať TP výroby 

a montáže týchto spojov 
 Dodržiavať OBHP 

 Poznal jednotlivé spoje 
a ich použitie 

 Ovládal TP výroby 
a montáže 

 Dodržal OBHP 

Ústne skúšanie Ústna skúška 

 Výroba škároviek 1 
 Vedieť použitie škároviek 
 Poznať druhy spojov 
 Ovládať TP výroby 
 Dodržať OBHP 

 Vedel použitie škároviek 
 Poznal druhy spojov 
 Ovládal TP výroby 
 Dodržal OBHP 

Ústne skúšanie Ústna skúška 

 Výroba nekonečného 1 
 Vedieť použite 

nekonečného vlysu 
 Vedel použiť nekonečný 

vlys Ústne skúšanie Ústna skúška 
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vlysu  Poznať druhy spojov 
 Ovládať TP výroby 

a montáže 
 Dodržiavať OBHP 

 Poznal druhy spojov 
 Ovládal TP výroby 

a montáže 
 Dodržal OHBP 

 Výroba zosadeniek 1 
 Poznať druhy a použitie 

zosadeniek 
 Ovládať spôsoby a TP 

výroby 
 Dodržiavať OBHP 

 Poznal druhy a použitie 
zosadeniek 

 Ovládal spôsoby a TP 
výroby 

 Dodržal OBHP 

Ústne skúšanie Ústna skúška 

 Opakovanie tematického 
celku 

1 
 Vedieť použitie spojov 
 Vedieť vyrobiť  spoje 
 Dodržať OBHP 

 Vedel použitie spojov 
 Vedel vyrobiť spoje 
 Dodržal OBHP 

Frontálne skúšanie Ústna skúška 

 Kontrola kvality 1 
 Poznať požiadavky spojov 
 Poznať kvalitu 

opracovania a spôsoby 
hodnotenia 

 Vedieť merať a navrhovať 
opatrenia 

 Poznal požiadavky spojov 
 Poznal kvalitu opracovania 

a spôsoby hodnotenia 
 Vedel merať a navrhovať 

opatrenia 

Ústne skúšanie Ústna skúška 

 Opakovanie 1 
 Vedieť  použiť vhodný spoj 
 Vedieť vyrobiť navrhnutý 

spoj 
 Vedieť posúdiť kvalitu 
 Vedieť kontrolovať a merať 

 Vedel použiť vhodný spoj 
 Vedel vyrobiť navrhnutý 

spoj 
 Vedel posúdiť kvalitu 
  Vedel kontrolovať a merať 

Písomné skúšanie Skupinová 
písomná práca 

Doprava a manipulácia s 
materálom, charakteristika a 
základné  principy  montáže 

5 Odborný výcvik 
Źiak má : Źiak: 

  

 Doprava a manipulácia s 
materiálom 

1 Odborný výcvik 
 Poznať základné dopravné 

prostriedky pre rezivo 
a dielce 

 Vedieť ukladať a prevážať 
dielce  na paletách 

 Ovládať manipuláciu 
s NZV 

 Poznať a rešpektovať 
OBHP 

 Poznal základné dopravné 
prostriedky pre rezivo 
a dielce 

 Ovládall ukladať 
a prevážať dielce na 
paletách 

 Ovládal manipuláciu 
s NZV 

 Poznal a rešpektoval 
OBHP 

Ústne skúšanie Ústna skúška 

 Jednoduchá montáž 1 Odborný výcvik 
 Definovať súčiastku, 

dielec, podzostavu, 
zostavu 

 Vymenovať operácie 
jednoduchej montáže 

 Definoval súčiastku, 
dielec, podzostavu, 
zostavu 

 Vymenoval operácie 
jednoduchej montáže 

Ústne skúšanie Ústna skúška 

 Suchá montáž a 
demontáž 

1  
 Vysvetliť pojem a účel 

suchej montáže 
 Popísať TP  
 Dodržiavať OBHP 

 Vedel popísať účel suchej 
montáže a demontáže 

 Popísal TP 
 Dodržiaval OBHP 

Ústne skúšanie Ústna skúška 
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 Zariadenie a ručné strojky 1  
 Určiť zariadenie potrebné 

pri montáži 
 Vedieť určiť a použiť ručné 

strojky 
 Stanoviť TP a kontrolu 

kvality 
 Dodržať OBHP 

 Určil zariadenia potrebné 
pri montáži 

 Vedel určiť a použiť ručné 
strojky 

 Stanovil TP a kontrolu 
kvality 

 Dodržal OBHP 

Ústne skúšanie Ústna skúška 

 Montážne a dopravné 
prostriedky 

1  
 Vedieť určiť a použiť 

vhodné montážne 
prostriedky 

 Navrhnúť správny TP 
 Zabezpečiť kvalitu 

a kontrolu 
 Dodržať OBHP 

 Vedel určiť a použiť 
vhodné montážne 
prostriedky 

 Navrhol správny TP 
 Zabezpečil kvalitu 

a kontrolu Dodržal OBHP 

Ústne skúšanie Ústna skúška 

Úržba, výroba nástrojov 
a opracovanie kovov 

9 Strojníctvo Źiak  má: Źiak :   

 Údržba 1  
 Poznať organizáciu výroby 
 Vedieť rozčleniť údržbu 
 Poznať výbavu strojnej 

dielne 

 Poznal organizáciu výroby 
 Vedel rozčleniť údržbu 
 Poznal výbavu strojnej 

dielne 

Ústne skúšanie Ústna skúška 

 Materiály na výrobu 
nástrojov 

1  
 Poznať  druhy ocelí na 

výrobu nástrojov 
 Vymenovať oceľ vhodnú 

na jednotlivé nástroje 
 Vedieť  popísať úpravu 

ocelí na výrobu nástrojov 

 Poznal druhy ocelí na 
výrobu nástrojov 

 Vymenoval oceľ vhodnú 
na jednotlivé nástroje 

 Vedel popísať úpravu ocelí 
na výrobu nástrojov 

Ústne skúšanie Ústna skúška 

 Meranie, rysovanie, 
rezanie a pilovanie kovu 

1  
 Vedieť merať a rysovať 
 Poznať nástroje na ručné  

a mechanizované rezanie 
kovu 

 Dodržiavať OBHP 

 Vedel merať a rysovať 
 Poznal nástroje na ručné 

a mechanizované rezanie 
kovu 

 Ovládal  OBHP 

Ústne skúšanie Ústna skúška 

 Rovnanie, vyklepávanie, 
sekanie, dierovanie 

1  
 Vedieť  rovnať, 

vyklepávať,  sekať, 
dierovať 

 Dodržiavať OBHP 

 Vedel rovnať, vyklepávať,  
Sekať, dierovať 
Dodržiaval OBHP 

Ústne skúšanie Ústna skúška 

 Ohýbanie, strihanie 1  
 Poznať spôsoby ohýbania 

a strihania  
 Vedieť  ohýbať a strihať 
 Dodržiavať OBHP 

 Poznal spôsoby ohýbania 
a strihania 

 Vedel ohýbať a strihať 
 Dodržiaval OBHP 

Ústne skúšanie Ústna skúška 

 Vŕtanie, nitovanie 1  
 Poznať spôsoby vŕtania 

a nitovania 
 Vedieť  vŕtať a nitovať 
 Dodržiavať OBHP 

 Poznal spôsoby vŕtania 
a nitovania 

 Vedel vŕtať a nitovať 
 Dodržiaval GBHP 

Ústne skúšanie Ústna skúška 

 Spájkovamie, zváranie 1  
 Vedieť účel a spôsoby 

spájkovania a zvárania 
 Dodržiavať OBHP 

 Vedel  účel a  spôsob 
spájkovania a zvárania 

 Dodržal OBHP 

Ústne skúšanie Ústna skúška 
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 Rezanie závitov a tepelné 
spracovanie kovov 

1  
 Poznať druhy závitov, 

vedieť spôsoby výroby 
 Dodržiavať OBHP 

 Poznal druhy závitov, 
vedel spôsoby výroby 

 Dodržiaval OBHP 

Písomné skúšanie Skupinová 
písomná práca 

 Záverečné hodnotenie 
žiakov - opakovanie 

1  
 Opakovanie  druhého 

polroku 
  

  

   
    

  

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 

Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava 
didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov. 

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. 
Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického 
testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom 
didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou 
sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka.  
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9.6.2 ROČNÍK : DRUHÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   TECHNOLÓGIA  -  ODNV 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

SUŚENIE DREVA 16 Materiály 
Odborný výcvik 

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Sušenie dreva – význam 
a účinky na drevo 

1  Materiály 

 Odborný výcvik 

 

 

 

 

Fyzika 

 

 

     Materiály 

     Odborný výcvik 

 

 Vysvetliť a charakterizovať  
sušenie dreva  

 Vysvetliť význam sušenia 

 Bez problémov 
charakterizoval  sušenie 
dreva 

 Správne vysvetlil význam 

Ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 Vlhkosť dreva a metódy 
merania vlhkosti 

1 
 Popísať vodu v dreve 
 Vysvetliť  jej význam  
 Vysvetliť  spôsoby merania 

a uplatnenie 

 

 Popísal vodu v dreve 
 Vedel vysvetliť význam  
 Správne popísal spôsoby 

merania a uplatnenie 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 Činitele ovplyvňujúce 
sušenie a princíp sušenia 

1  Popísať základné činitele 
sušenia dreva 

 Vysvetliť princíp sušenia 
  

 Popísal základné činitele 
sušenia dreva 

 Správne vysvetlil princíp 
sušenia 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 Chyby pri sušení dreva, 
tvarové zmeny 
a poškodenie 

1 

 

 Popísať chyby pri sušení 
  Vysvetliť tvarové zmeny 

a poškodenie dreva  
  

 Správne popísal chyby pri 
sušení 

 Vysvetlil tvarové zmeny 
a poškodenie dreva 

Ústne  skúšanie 

 

Ústne odpovede  

 

 Prirodzené sušenie, 
klietka a sklad dreva 

1  Vysvetliť prirodzené 
sušenie dreva  a 
podmienky 

 Vysvetlil prirodzené 
sušenie dreva a 
podmienky 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

 Umelé sušenie a druhy 
sušiarní 
z technologického 
hľadiska 

1    Odborný výcvik 

   Výrobné zariadenia 

    

 Vysvetliť umelé sušenie 
 Popísať druhy sušiarní 

z technologického 
hľadiska 

 Vysvetlil umelé sušenie 
 Popísal druhy sušiarní 

z technologického hľadiska 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

 Rozdelenie sušiarní 
podľa kapacity a 
uplatnenie 

1 
 Poznať sušiarne podľa 

kapacity 
 Vedieť ich uplatniť 

 Poznal sušiarne podľa 
kapacity 

 Vedel ich uplatniť 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

 Režimy sušenia – Jemný 
a ostrý režim, diagram 
sušenia 

1   Fyzika 

  Matematika 

   

 Poznať režimy sušenia 
 Rozlíšiť režimy sušenia 
 Vedieť ich uplatniť 

 Poznal režimy sušenia 
 Rozlíšil režimy sušenia 
 Vedel ich uplatniť v praxi 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

 Diagram sušenia 1 
 Porozumieť diagramu 

sušenia 
 Porozumel diagramu 

sušenia Frontálne skúšanie Ústne odpovede 

       Teplovzdušné sušiarne 1 Výrobné zariadenia 
        Poznať jednotlivé druhy 
sušiarní 

       Poznal jednotlivé druhy 
sušiarní Ústne  skúšanie Ústne odpovede 
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a kondenzačné  sušiarne    Vedieť popísať rozdiely medzi 
nimi 

Vedel  popísať rozdiely medzi  
nimi 

Dielektrické  sušiarne 1 Výrobné zariadenia 

Fyzika 

 Poznať technológiu 
sušenia 

 Vedieť uplatniť sušiarne 

 Poznal technológiu 
sušenia 

 Vedel uplatniť sušiarne 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

 

Vákuové  sušiarne 

 

1 
 Vedieť technológiu 

vákuového sušenia 
 Poznať výhody 

a nevýhody, ako aj 
uplatnenie 

 
 

 Vedel technológiu 
vákuového sušenia 

 Poznal výhody 
a nevýhody, ako aj 
uplatnenie 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Iné spôsoby sušenia, BOZ 

 

1 Výrobné zariadenia 
 Vedieť popísať iné 

spôsoby sušenia 
 Porozumieť ich uplatneniu 
 BOZ 

 Vedel popísať iné spôsoby 
sušenia 

 Porozumel ich uplatneniu 
 BOZ 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Skúšanie a kvalita sušenia 

 

 

 

1  Materiály 
 Poznať spôsoby skúšania 
 Poznať kvalitu 

 Poznal spôsoby skúšania 
 Poznal kvalitu Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Klimatizácia po sušení 

 

1 
 Vedieť význam 

klimatizácie po sušení 
 Vedel význam klimatizácie 

po sušení Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Opakovanie  celku 1 Technológia 
 Vysvetliť podstatu sušenia 
 Navrhnúť režim sušenia 

a vhodnú sušiareň 
 

 Vysvetlil podstatu sušenia 
dreva 

 Navrhol režim sušenia 
a vhodnú sušiareň 

Písomné skúšanie Didaktický test 

HYDROTERMICKÁ 
ÚPRAVA DREVA 

8  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Pojem a účel 
hydrotermickej  úpravy 
dreva 

1 Materiály  Vysvetliť pojem 
hydrotermickej úpravy 
dreva 

 Uviesť účel a uplatnenie 
 

 Vysvetlil správne pojem  
hydrotermickej úpravy 
dreva 

 Vedel  účel a uplatnenie 

Frontálne ústne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 Princíp zmäkčovania 
a zložená stredná lamela 

1  Vysvetliť pojem 
zmäkčovanie dreva 

 Vysvetliť pojem  zložená 
stredná lamela  

 Vysvetlil správne pojem  
zmäkčovanie dreva 

 Vysvetlil správne pojem 
zložená stredná lamela  

Ústne skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

 

 Spôsoby zmäkčovania 
dreva 

1 Materiály 

Fyzika 

 Poznať rôzne spôsoby 
 Vedieť ich použiť 

 Poznal rôzne spôsoby 
 Vedel ich použiť Ústne skúšanie Ústna odpoveď 
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    Parenie guľatiny 

 

1 Materiály 

Výrobné zariadenia 

 Poznať spôsoby 
 Vedieť účel 

 Poznal spôsoby 
 Vedel účel Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

    Pariaca jama 

 

 

1 
 Poznať zloženie pariacej 

jamy 
 Vedieť ovládanie a BOZ 

pri práci 

 Poznal zloženie 
 Vedel ovládanie a BOZ pri 

práci 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

  Režimy parenia guľatiny 

 

1 Fyzika 
 Vedieť použiť rôzne režimy  Vedel použiť rôzne režimy 

parenia Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

 

Parenie hranolkov na ohýbanie 

Pariace zariadenia a pariace 
režimy 

 

 

 

 

1  Výrobné zariadenia 
 Vedieť spôsoby parenia 

hranolkov na ohýbanie 
 Vybrať si správny 

technologický postup a 
popísať 

 Navrhnúť správne 
technologické zariadenie 

 Dodržať BOZ pri práci 

 Vedel spôsoby parenia 
 Vybral si správny 

technologický postup 
a tento  popísal  

 Navrhol správne  
technologické zariadenie 

 Dodržal BOZ pri práci 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď 

 

Opakovanie tematického celku 

 

 

1 Technológia 
 Vysvetliť rozdiely pri 

parení guľatiny 
a nábytkových hranolkov 

 Určiť strojnotechnologické 
zariadenie a technológiu 

 Stanoviť technologický 
postup a OBP 

 Vysvetlil rozdiely 
 Určil strojnotechnologické 

zariadenie a technológiu 
 Stanovil technologický 

postup a OBP 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

STROJOVÉ OBRÁBANIE 
DREVA 

26  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Nástroje drevoobrábacích 
strojov 

 Druhy materiálov na 
nástroje 

1 Odborný výcvik 

Výrobné zariadenia 

Matematika - geometria 
 

 Poznať rozdelenie 
a význam nástrojov 

 Popísať rôzne druhy ocelí 
pri výrobe nástrojov 

 

 Poznal rozdelenie 
a význam  nástrojov 

 Popísal rôzne druhy ocelí 
pri výrobe nástrojov 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústna odpoveď  

 

 Geometria ostria 

 Príprava a údržba 
nástrojov 

 Kontrola 

1 
 Vedieť  a poznať význam 

geometrie ostria 
 Popísať rôzne  spôsoby 

údržby a prípravy 
nástrojov 

 Vysvetliť význam kontroly 

 Vedel a poznal význam 
geometrie ostria 

 Popísal rôzne spôsoby 
údržby a prípravy 
nástrojov 

 Vysvetliť význam kontroly 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

 

 

 Rezanie dreva –  1 
 Vedieť spôsoby 

opracovania dreva  Vedel spôsoby Ústne frontálne Ústna odpoveď  
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opakovanie – spôsoby,  
význam a stupne 

 Vedieť  význam rôzneho 
spôsobu opracovania 

 Vedieť a poznať OBP a 
hygienu 

opracovania  dreva 

 Vedel význam rôzneho 
spôsobu opracovania 

 Vedel a poznal OBP a 
hygienu 

 

skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Didaktický test 

 

 
 Skracovanie – priečne 

rezanie 

1  Uviesť  spôsoby a stroj 
 Popísať technológiu 
 Objasniť použitie nástroja 
 Dodržať OBP 

 Uviedol spôsoby a stroj 
 Popísal  technológiu 
 Objasnil použitie nástroja 
 Dodržal OBP 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

 

 Rozmietanie – pozdĺžne 
rezanie 

1  Uviesť spôsoby a stroj 
 Popísať  technológiu 
 Objasniť použitie nástroja 
 Dodržať OBP 

 Uviedol spôsoby a stroj 
 Popísal technológiu 
 Objasnil použitie nástroja 
 Dodržal OBP 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

 

 Tvarové rezanie 

 

1  Uviesť spôsoby a stroj 

 Popísať technológiu 
 Objasniť použitie nástroja 
 Dodržať OBP 

 Uviedol spôsoby a stroj 

 Popísal technológiu 
 Objasnil použitie nástroja 
 Dodržal OBP 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

 

 Iné spôsoby rezania 1  Uviesť príklady iných 
spôsobov rezania 

 Popísať nástroje a ich 
použitie v praxi 

 

 Uviedol príklady  
 Popísal príklady nástrojov 

a ich použitie v praxi 
 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

 

Frézovanie dreva – spôsoby,  
význam, opakovanie a stupne 

 

1 Výrobné zariadenia 

Odborný výcvik 

 Uviesť spôsoby a stroj 
 Popísať technológiu 
 Objasniť použitie nástroja 
 Dodržať OBP 

 Uviedol spôsoby a stroj 
 Popísal technológiu 
 Objasnil použitie nástroja 
 Dodržal OBP 

Ústne skúšanie, 
frontálne 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Test 

Rovinné frézovanie - 
zrovnávanie 

 

1 
 Uviesť spôsoby a stroj 
 Popísať technológiu 
 Určiť druh nástroja 
 Dodržať OBP 

 Uviedol spôsoby a stroj 
 Popísal technológiu 
 Určil druh nástroja 
 Dodržal OBP 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Rovinné frézovanie - 
hrúbkovanie 

 

1 
 Uviesť spôsoby a stroj 
 Popísať technológiu 
 Určiť druh nástroja 
 Dodržať OBP 

 Uviedol spôsoby a stroj 
 Popísal technológiu 
 Určil druh nástroja 
 Dodržal OBP 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Tvarové frézovanie - spôsoby 1 
 Uviesť spôsoby a stroj 
 Popísať technológiu 

 Uviedol spôsoby a stroj 
 Popísal technológiu Ústne frontálne  Ústna odpoveď 
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 Určiť druh nástroja 
 Určiť OBP 

 Určil druh nástroja 
 Určil OBP 

skúšanie 

Spodné frézovačky 1 
 Poznať stroj a jeho 

parametre 
 Stanoviť technologický 

postup a pracovný postup 
 Vedieť použiť a navrhnúť 

vhodné prípravky 
 Dodržiavať OBP 

 Poznal stroj a jeho 
parametre 

 Stanovil technologický 
a pracovný postup 

 Vedel použiť navrhnuté 
prípravky 

 Dodržal OBP 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Horné frézovačky 1 
 Poznať stroj a jeho 

parametre 
 Stanoviť technologický 

a pracovný postup 
 Vedieť navrhnúť a použiť 

vhodné prípravky 
 Dodržiavať OBP 

 Poznal stroj a jeho 
parametre 

 Stanovil technologický 
a pracovný postup 

 Vedel navrhnúť a použiť 
vhodné prípravky 

 Dodržal OBP 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Śpeciálne frézovanie 1 
 Vedieť vymenovať stroje 
 Poznať technológiu 
 Použiť správne nástroje 
 Dodržať OBP 

 Vedel vymenovať stroje 
 Poznal technológiu  
 Použil správne nástroje 
 Dodržal OBP 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď 

Exkurzia vo vytipovanom 
závode 

2 
 Vizuálne spoznať prebraté 

učivo v praktickom živote 
 Oboznámiť sa  

s organizáciou vo firmách 

 Vizuálne spoznal učivo 
v praktickom živote 

 Oboznámil sa 
s organizáciou vo firmách 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď 

Vŕtanie, charakteristika, stroje, 
nástroje 

1 
 Poznať stroje na vŕtanie 
 Vedieť uplatniť vhodné 

nástroje 
 Stanoviť technologický 

a pracovný postup 
 Dodržať OBP 

 Poznal stroje 
 Vedel použiť nástroje 
 Stanovil technologický 

postup a pracovný 
 Dodržal OBP 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď 

Združené stroje na vŕtanie , 
oprava chýb vŕtaním  

1 Výrobné zariadenia 

Odborný výcvik 

 Poznať viacvretenové 
vŕtacie stroje 

 Vedieť technológiu vŕtania 
 Určiť a použiť správny 

nástroj 
 Poznať technológiu opráv 

vŕtaním 
 Dodržať OBP 

 Poznal viacvretenové 
vŕtacie stroje 

 Vedel technológiu vŕtania 
 Určil a použil správny 

nástroj 
 Poznal technológiu opráv 

vŕtaním 
 Dodržal OBP 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Dlabanie, charakteristika, 
stroje a nástroje 

1 
 Poznať stroje na dlabanie 
 Vedieť uplatniť vhodné 

nástroje 
 Stanoviť technológiu 

dlabania 
 Dodržať OBP 

 Poznal stroje na dlabanie 
 Vedel uplatniť vhodné 

nástroje 
 Stanovil technológiu 

dlabania 
 Dodržal OBP 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 
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Sústruženie a okružovanie 

 

1 
 Poznať stroje na 

sústruženie a okružovanie 
 Poznať vhodné nástroje  
 Vedieť stanoviť 

technológiu 
 Dodržať OBP 

 Poznal stroje na 
sústruženie a okružovanie 

 Poznal vhodné nástroje 
 Vedel stanoviť vhodnú 

technológiu 
 Dodržal OBP 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

 

Ohýbanie 

 

 

1 Výrobné zariadenia 

Odborný výcvik 

 Poznať spôsoby ohýbania 
 Vedieť technológiu 

ohýbania 
 Určiť stroj a nástroj 
  Dodržať OBP 

 Poznal spôsoby ohýbania 
 Vedel technológiu  
 Určil stroj a nástroj 
 Dodržal OBP 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Brúsenie plôch a bočných 
plôch 

 

 

1 
 Poznať stroje na brúsenie 
 Vedieť použiť správne 

nástroje 
 Stanoviť technológiu 
 Dodržať OBP 

 Poznal stroje na brúsenie 
 Vedel použiť správne 

nástroje 
 Stanovil technológiu 
 Dodržal OBP 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

 

Brúsenie tvarovaných dielcov 

 

 

1 
 Poznať stroje na brúsenie 

tvarovaných dielcov 
 Vedieť použiť správne 

nástroje 
 Určiť technológiu 
 Dodržať OBP 

 Poznal stroje 
 Vedel použiť správne 

nástroje 
 Určil technológiu 
 Dodržal OBP 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

 

Meranie pri strojnom 
opracovaní dreva a kontrola 
kvality opracovania 

 

1 Odborný výcvik 

Materiály 

 Poznať rôzne meradlá 
 Vedieť ich použiť v praxi 
 Vedieť hodnotiť a merať 

kvalitu opracovania 

 Poznal rôzne meradlá 
 Vedel ich použiť 
 Vedel hodnotiť a merať 

kvalitu opracovania 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

 

Opakovanie tematického celku 

 

 

 

2  
 Vedieť a poznať 

strojnotechnologické 
opracovanie dreva 

 Určiť vhodné stroje 
a nástroje 

 Stanoviť správnu 
technológiu 

 Dodržať OBP 

 Vedel a poznal 
strojnotechnologické 
opracovanie dreva 

 Určil vhodné stroje 
a nástroje 

 Stanovil správnu 
technológiu 

 Dodržal OBP 
  

Písomné skúšanie Didaktický test 

LEPENIE A DYHOVANIE 
16  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Teória lepenia a 
podmienky  

 

1 
Materiály 
 

Odborný výcvik 

 Uviesť rozdelenie 
a význam lepenia 

 Charakterizovať  
podmienky lepenia 

 Uviedol rozdelenie 
a význam  lepenia 

 Charakterizoval  
podmienky lepenia 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústna odpoveď  
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  Uviesť základné 
technologické parametre 

 Uviedol základné 
technologické parametre 

 Najpoužívanejšie lepidlá 
v nábytkárskom priemysle 

1 
 Vymenovať 

najpoužívanejšie lepidlá 
 Vymenovať vlastnosti, 

druhy a popísať význam 
jednotlivých lepidiel 

 Dodržať OB a H pri práci s 
lepidlami 

 Vymenoval 
najpoužívanejšie lepidlá 

 Vymenoval vlastnosti, 
druhy a popísal význam 
jednotlivých lepidiel 

 Dodržal OB a H pri práci s 
lepidlami 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústna odpoveď  

 

 Zisťovanie kvality, 
meranie viskozity a 
nánosov 

1 Chémia 

Materiály 

 Vedieť určiť kvalitu lepidiel 
 Poznať a vedieť merať 

viskozitu 
 Ovládať spôsoby merania 

nánosov 

 Vedel určiť kvalitu lepidiel 
 Poznal a vedel merať 

viskozitu 
 Ovládal spôsoby merania 

nánosov 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď 

 Dyhovanie, pojem a účel, 
technologický postup 

 Dyháreň 

2 Výrobné zariadenia 

Odborný výcvik 

Exkurzia 

 Poznať pojmy dyhovania 
 Vedieť účel 
 Poznať 

strojnotechnologické 
zariadenie 

 Ovládať technológiu 
 Dodržať O B a H pri práci 

 Poznal pojmy dyhovania 
 Vedel účel 
 Poznal 

strojnotechnologické 
zariadenie 

 Ovládal technológiu 
 Dodržal OB a H pri práci 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

 Výroba zosadeniek 

 Zosadzovňa 

1 Výrobné zariadenia 

Odborný výcvik 

Exkurzia 

 Poznať druhy zosadeniek 
 Vedieť technológiu výroby 
 Ovládať hodnotenie  

kvality 
 

 Poznal druhy zosadeniek 
 Vedel technológiu výroby 
 Ovládal hodnotenie kvality 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď 

 Dyhovanie 
v hydraulických lisoch 

 Linky 

  Dyháreň 

1 Exkurzia 

Výrobné zariadenia 

Materiály 

 Poznať druhy a účel lisov 
 Poznať princíp liniek a ich 

uplatnenie 
 Vedieť technológiu 

lisovania 
 Dodržať OB a H pri práci 

 Poznal druhy a účel lisov 
 Poznal princíp liniek a ich 

uplatnenie 
 Vedieť technológiu 

lisovania 
 Dodržal OB a H pri práci 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne skúšanie 

Ústna odpoveď 

 Strojná dielňa 

 Formátovanie 
a frézovanie 

 Kontrola kvality 

 

 

1 Výrobné zariadenia 

Odborná výcvik 

Exkurzia 

 Poznať 
strojnotechnologické 
zariadenie 

 Vedieť technológiu 
 Ovládať a hodnotiť  kvalitu 

formátovania a frézovania 
  
 Dodržať OB a H pri práci 

 

 Poznal 
strojnotechnologické 
zariadenie 

 Vedel technológiu 
 Ovládal a hodnotil kvalitu 

formátovania a frézovania 
  
 Dodržal OB a H pri práci 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 Dyhovanie bočných plôch 

 a/ softforming 

 b/ postforming 

1 Výrobné zariadenia 

Odborný výcvik 

Exkurzia 

 Poznať stroje 
 Vedieť technológiu 
 Ovládať  hlavné 

a pomocné technologické 
operácie 

 Poznal stroje 
 Vedel technológiu 
 Ovládal hlavné a pomocné 

technologické operácie 
 Ovládať hodnotenie kvality 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 
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 Ovládať hodnotenie kvality 
 Dodržať OB a H pri práci 

 Dodržal OB a H pri práci 

 Výroba nekonečného 
vlysu 

1 Výrobné zariadenia 
 Poznať 

strojnotechnologické 
zariadenia 

 Vedieť technológiu 
 Dodržať BOZ 

 Poznal 
strojnotechnologické 
zariadenia 

 Vedel technológiu 
 Dodržal  BOZ 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď 

 Výroba škárovky 1 Výrobné zariadenia 
 Poznať 

strojnotechnologické 
zariadenie 

 Vedieť technológiu 
 Dodržať OBH 

 Poznal 
strojnotechnologické 
zariadenie 

 Vedel technológiu 
 Dodržal OBH 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

 Montážne lepenie 1 Odborný výcvik 
 Vedieť účel 
 Poznať lepidlá 
 Vedieť technológiu 
 Dodržať OB a H P 

 Vedel účel 
 Poznal lepidlá 
 Vedel technológiu 
 Dodržať OB a HP 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

 Fóliovanie  

 Laminovanie 

1 Exkurzia 
 Poznať význam a účel 
 Vedieť technológiu 
 Ovládať kontrolu kvality 

 Vedel účel a význam 
 Vedel technológiu 
 Ovládal kontrolu kvality 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď 

 Opakovanie tematického 
celku + celoročné 

2  
 Vedieť odpovedať na 

otázky 
 Vedel odpovedať na 

otázky Písomné skúšanie 

Ústne skúšanie 

Didaktický test 

Ústne skúšanie 

 Hodnotenie žiakov 1  
    

  

 

Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava 
didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov. 

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. 
Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického 
testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci.  
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9.6.3 ROČNÍK : TRETÍ   

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   T E C H N O L Ó G I A 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA 18   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Účel, funkcia a faktory 
ovplyvňujúce povrchovú 
úpravu 

 

1  Materiály 
 
Ročník: tretí 
 
 
 
 
 
      Výrobné zariadenia 
Ročník  tretí 
 
 
 
 
 
 
Odborný výcvik 

 

 Poznať význam, účel 
a funkciu povrchových 
úprav 

 Vysvetliť vzťahy 
jednotlivých materiálov 

 Uviedol  účel a funkciu PÚ 
 Vysvetlil vzťahy a faktory 

ovplyvňujúce PÚ  

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď  

 Didaktický test 

 

 Príprava povrchu pred 
PÚ 

1  Uviesť spôsoby a význam  
prípravy povrchov 

 Popísať  spôsoby prípravy 
povrchov 

 Uviesť rozdelenie  techniky 
a technológie pri PÚ 

 

 Uviedol  spôsoby 
a význam prípravy 
povrchov 

 Popísal spôsoby prípravy 
povrchov 

 Uviedol rozdelenie 
techniky a technológie 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 

 Bielenie a morenie dreva 1  Uviesť pôvod a význam 
morenia a bielenia dreva 

 Popísať spôsoby 
a technológiu morenia a 
bielenia 

 Uviesť rozdelenie 
a uplatnenie nových 
materiálov 

 

 Uviedol spoľahlivo pôvod 
a význam morenia 
a bielenia dreva 

 Popísal spôsoby 
a technológiu morenia a 
bielenia 

 Uviedol rozdelenie 
a uplatnenie nových 
materiálov 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 

 
 Lazúrovanie dreva 1  Vysvetliť rozdiely medzi  

morením, bielením a 
lazúrovaním 

 Vysvetliť princíp  
a technológiu lazúrovania 

 Vysvetlil rozdiely medzi  
morením, bielením a  
lazúrovaním 

 Vysvetlil správne princíp 
a technológiu lazúrovania 

Ústne  skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede  

Skupinová 
písomná práca 

 

 Farbenie dreva              
1 

 Poznať význam farbenia  
a spôsoby  

 Poznal a vedel význam 
a spôsoby farbenia dreva Ústne skúšanie Ústne odpovede 

 Špeciálne povrchové 
úpravy dreva 1 

 Poznať a vedieť 
technológiu špeciálnych 
PÚ dreva  

 Vedel a poznal 
technológiu špeciálnych 
PÚ dreva 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 
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 Spôsoby nanášania NH, 
výber nanášacej techniky 
a príprava NH 

1 Materiály 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobné zariadenia 

 

 

 

 

 

Odborný výcvik 

 Poznať spôsoby 
nanášania NH 

 Vedieť uplatniť vhodnú 
techniku a prípravu NH 

 Poznal spôsoby nanášania 
NH 

 Vedel uplatniť vhodnú 
techniku a prípravu NH 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

 Technologický postup 
máčaním 1 

 Porozumieť technológii 
máčaním 

 Dodržať OBHP 

 Porozumel technológii 
máčaním 

 Dodržal OBHP 

Ústne skúšanie  Ústne odpovede 

 Technologický postup 
striekaním 1 

 Poznať spôsoby striekania  
 Vedieť technológiu 

jednotlivých spôsobov 
 Dodržiavať OBHP 

 Poznal spôsoby striekania 
 Vedel technológiu 

jednotlivých spôsobov 
 Dodržiaval OBHP 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 Technologický postup 
navaľovaním 1 

 Poznať spôsob 
navaľovania 

 Vedieť technológiu 
navaľovania 

 Dodržiavať OBHP 

 Poznal spôsob 
navaľovania 

 Vedel technológiu 
navaľovania 

 Dodržiaval OBHP 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

 
       Technologický postup      
        polievaním 

1 
 Poznať spôsob a význam 

polievania 
 Vedieť technológiu 

polievania 
 Dodržiavať OBHP 

 Poznal spôsob a význam 
polievania 

 Vedel technológiu 
polievania 

 Dodržiaval OBHP 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

 Ostatné spôsoby 
nanášania NH 1 

 Poznať ostatné a nové 
spôsoby nanášania NH 

 Vedieť technológiu 
 Dodržiavať OBHP 

 Poznal nové a ostatné 
technológie nanášania NH 

 Vedel technológiu 
 Dodržiaval OBHP 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

 Spôsoby vytvrdzovania 
NH 

 Fyzikálne a chemické 
vytvrdzovanie NH 

1 
 Poznať spôsoby 

vytvrdzovania NH 
 Popísať technológiu 

fyzikálneho a chemického 
vytvrdzovania NH 

 Dodržať OBHP 

 Poznal spôsoby 
vytvrdzovania NH 

 Popísal technológiu 
fyzikálneho a chemického 
vytvrdzovania NH 

 Dodržal OBHP 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

 Vytvrdzovanie NH 
žiarením 

 Vytvrdzovanie 
infračerveným žiarením 

1 
 Poznať význam 

vytvrdzovania žiarením 
 Vedieť technológiu 

vytvrdzovania 
Infražiarením 

 Dodržiavať OBHP 

 Poznal význam 
vytvrdzovania žiarením 

 Vedel technológiu 
vytvrdzovania 
infražiarením 

 Dodržal  OBHP 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

 Vytvrdzovanie NH 
ultrafialovým žiarením 

 Vytvrdzovanie IST 
žiarením 

1 
 Poznať ultrafialové 

žiarenie a jeho druhy 
 Vedieť technológiu 

vytvrdzovania 
 Dodržiavať  OBHP 

 Poznal ultrafialové žiarenie 
a jeho druhy 

 Vedel technológiu 
vytvrdzovania 

 Dodržiaval OBHP 
 

Ústne skúšania Ústne odpovede 

 Vytvrdzovanie 
elektrónovými žiaričmi 1 

 Poznať elektrónové 
vytvrdzovanie, jeho 
význam a uplatnenie 

 Vedieť technológiu 
 Dodržiavať OBHP 

 Poznal elektrónové 
vytvrdzovanie, jeho 
význam a uplatnenie 

 Vedieť technológiu 
 Dodržiavať OBHP 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 
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 Brúsenie náterových 
filmov 

 Leštenie NF 

1 
 Poznať spôsoby brúsenia 

a leštenia NF 
 Vedieť technológiu 
 Dodržiavať OBHP 

 Poznal spôsoby brúsenia 
a leštenia NF 

 Vedel technológiu 
 Dodržiaval OBHP 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

 Kontrola kvality 
 Hodnotenie kvality PÚ 1 

 Poznať a vedieť 
kontrolovať a hodnotiť 
kvalitu PÚ 

 Vedieť požiadavky  na 
kvalitu PÚ 

 Poznal a vedel kontrolovať 
a hodnotiť kvalitu PÚ 

 Vedel požiadavky na 
kvalitu PÚ 

Písomné skúšanie  Didaktický test 

TECHNOLÓGIA VÝROBY 
KONŚTRUKĆNÝCH 
MATERIÁLOV 

23  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Rozdelenie 
konštrukčných materiálov 
a ich použitie 

1  

 

Materiály 

 

 

 

 

 

 

Výrobné zariadenia 

 

 

 

 

 

Odborný výcvik 

 

 

 

 Vysvetliť pojem 
konštrukčných materiálov 

 Vysvetlil ich rozdelenie 

 Vymenovať materiály, 
z ktorých sa vyrábajú 

 Charakterizovať  ich 
kvalitatívne znaky  

 Uviesť spôsoby  ich 
použitia 

 Vysvetlil správne pojem 
konštrukčných materiálov 

 Vysvetlil ich rozdelenie  
 Vymenoval materiály, 

z ktorých sa vyrábajú 
 Charakterizoval 

kvalitatívne znaky  
 Uviedol spôsoby ich 

použitia 

Frontálne ústne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 Technológia výroby dyh a 
preglejok 

1  Charakterizovať  dyhu 
a preglejku + rozdelenie 

 Poznať technologický 
postup výroby dyh 
a preglejok v blokovej 
schéme 

 Roztriediť jednotlivé časti  
výroby dyh a preglejok, 
ako aj ich uplatnenie 

 Správne charakterizoval 
dyhu a preglejku + ich 
rozdelenie 

 Poznal technológiu výroby 
dyh a preglejok 

 Uviedol jednotlivé časti 
výroby dyh a preglejok 

 Vedel správne roztriediť 
jednotlivé časti  výroby 
dyh,  preglejok a ich 
uplatnenie 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 
 

 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

 Technológia výroby dyh 

 Rozdiel v spôsobe výroby 
konštrukčných  
a okrasných dyh 

1  Charakterizovať 
technológiu výroby dyh 

 Uviesť rozdiely medzi 
konštrukčnými 
a okrasnými dyhami.  

 Vysvetliť jednotlivé 
príklady 

 

 Charakterizoval správne 
technológiu výroby dyh 

 Spoľahlivo uviedol rozdiely 
medzi  okrasnými 
a konštrukčnými dyhami. 

 Vedel správne vysvetliť 
príklady 

Frontálne ústne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 
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 Výroba zosadeniek  pre 
výrobu preglejok 

1  

Materiály 

 

 

Odborný výcvik 

 

 

Výrobné zariadenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uviesť spôsoby 
a technológiu výroby 
zosadeniek 

Popísať spôsob opráv a ich 
použitie 

 Uviedol spôsoby 
a technológiu výroby 
zosadeniek 

 Vysvetlil  spôsob opráv 
zosadeniek a ich použitie 

Frontálne ústne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 

 Príprava lepiacej zmesi 

 Lisovanie preglejok 

1  Poznať lepidlá vhodné pre 
výrobu príslušných 
preglejok 

 Vedieť technológiu 
prípravy 

 Dodržiavať OBHP 

 Poznal lepidlá vhodné pre 
výrobu príslušných 
preglejok 

 Vedel technológiu prípravy 

 Dodržal OBHP 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

 Dokončovanie 

 Skladovanie 

 Expedícia preglejok 

1  Vedieť spôsoby 
a technológiu 
dokončovania 

 Vedieť spôsoby 
skladovania a expedície 
preglejok 

 Vedel spôsoby 
a technológiu 
dokončovania 

 Vedel spôsoby 
skladovania a expedície 
preglejok 

Frontálne ústne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 Výroba latoviek, 
latovkových stredov 

 Konštrukcia a použitie 

1  Poznať konštrukciu 
latoviek a latovkových 
stredov a použitie 

 Vedieť technológiu výroby 
klasicky a nový spôsob 

 Poznal konštrukciu 
latoviek, latovkových 
stredov a ich použitie 

 Vedel technológiu výroby 
klasicky a po novom 

Písomné skúšanie  Didaktický test 

 

 Výroba biodosák 

 Konštrukcia a použite 

1  Poznať konštrukciu 
biodosák a ich použitie 

 Vedieť technológiu výroby 

 Poznal konštrukciu 
biodosák a ich použitie 

 Vedel technológiu výroby 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

 Konštrukcia voštinových 
dosák, vrstveného dreva 
a ich použitie 

 Výroba voštinových 
dosák, vrstveného dreva 

1  Poznať konštrukciu 
voštinových dosák, 
vrstveného dreva a ich 
použitie 

 Vedieť technológiu výroby 

 Poznal konštrukciu 
voštinových dosák, 
vrstveného dreva a ich 
použitie 

 Vedel technológiu výroby 

Frontálne ústne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 Rozdelenie 
aglomerovaných 
materiálov 

 Výroba aglomerovaných 
materiálov 

1  Poznať  rozdelenie 
aglomerovaných 
materiálov 

 Vedieť použitie 
aglomerovaných 
materiálov a ich základné 
vlastnosti 

 Poznal rozdelenie 
aglomerovaných 
materiálov 

 Vedel použitie 
aglomerovaných 
materiálov a ich základné 
použitie 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 
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 Technológia výroby 
plošne lisovaných DTD 

 Technológia výroby 
Kreubaumu 

1 
 

 Vedieť blokovú schému 
výroby plošne lisovaných 
DTD 

 Vedieť blokovú schému 
výtlačne lisovaných DTD 

 Poznal blokovú schému 
výroby plošne lisovaných 
DTD 

 Vedel blokovú schému 
výtlačne lisovaných DTD 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

 Drevná surovina 

 Výroba štiepok a triesok 

 Sušenie a skladovanie 

1  Poznať základnú surovinu 

 Vedieť technológiu 
dezintegrácie 

 Vedieť sušenie 
a skladovanie triesok 

 Poznal základnú surovinu 

 Vedel technológiu 
dezintegrácie 

 Vedel sušenie 
a skladovanie triesok 

Frontálne ústne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 Príprava lepiacej zmesi 

 Vrstvenie koberca 

1  Vedieť prípravu lepiacich 
zmesí 

 Dodržiavanie OBHP 

 Poznať vrstvenie koberca 

 Vedel prípravu lepiacich 
zmesí 

 Dodržiaval OBHP 

 Poznal vrstvenie koberca 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

  Predlisovanie DTD 

 Lisovanie DTD 

1  Vedieť technológiu 
lisovania DTD 

 Vedel technológiu 
lisovania DTD 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

 Dokončovanie 

 Skladovanie 

 Povrchová úprava 

1  Vedieť technológiu 
dokončovania 
a skladovania DTD 

 Vedieť suchú i mokrú PÚ 
DTD 

 Vedel technológiu 
dokončovania 
a skladovania DTD 

 Vedel suchú i mokrú PÚ 
DTD 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

 Rozdelenie DVD a 
použitie 

 Technológia výroby DVD 

 

1  Poznať rozdelenie DVD 
a použitie 

 Vedieť blokovú  schému 
výroby DVD 

 Poznal rozdelenie DVD 
a ich použitie 

 Vedel blokovú schému 
výroby DVD 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

 Drevná surovina 

 Výroba vlákna 
a skladovanie 

 

1  Poznať drevnú surovinu 

 Vedieť výrobu vlákna 
a skladovanie pre mokrý 
i suchý spôsob výroby 

 Poznal drevnú surovinu 

  Vedel výrobu vlákna 
a skladovanie pre mokrý 
i suchý spôsob výroby 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

 Príprava lepiacich zmesí 

 Nanášanie lepiacich 
zmesí 

 Vrstvenie koberca 

1  Vedieť prípravu lapiacich 
zmesí 

 Poznať nanášanie a vedieť 
vrstvenie koberca 

 Dodržiavať  OBHP 

 Vedel prípravu lepiacich 
zmesí 

 Poznal spôsoby nanášania 
a vrstvenia koberca 

 Vedel technológiu 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 
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 Lisovanie DVD 1  Vedieť technológiu 
lisovania DVD suchou 
i mokrou cestou 

lisovania DVD suchou 
i mokrou cestou 

 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

 Dokončovanie DVD 

 Skladovanie  

 Povrchová úprava 

1  Poznať technológiu 
dokončovania DVD 

 Poznať skladovanie DVD 

 Vedieť PÚ DVD 

 Poznal technológiu 
dokončovania DVD 

 Poznal skladovanie DVD 

 Vedel PÚ DVD 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

 Fóliovanie 

 Video 

1  Poznať rôzne druhy fólií 
a ich použitie 

 Vedieť technológiu 
fóliovania 

 Dodržiavať OBHP 

 Poznal rôzne druhy fólií 
a ich praktické použitie 

 Vedel technológiu 
fóliovana 

 Dodržiaval OBHP 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

 Laminovanie 

 Video 

1  Vedieť technológiu 
laminovania 

 Dodržiavať OBHP 

 Vedel technológiu 
laminovania 

 Dodržiaval OBHP 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

 Kontrola kvality 

  Opakovanie 

  Video 

1  Poznať kontrolu kvality 

 Vedieť základné fyzikálno 
mechanické vlastnosti 
aglomerovaných 
materiálov 

 Poznal kontrolu kvality 

 Vedel základné fyzikálno 
mechanické vlastnosti 
aglomerovaných 
materiálov 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

PILIARSKA 
TECHNOLÓGIA 

18  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Sortimenty surového 
dreva 

1 Technológia  

 Technológia  

 

 Materiály 

 

 
 Výrobné zariadenia 

 
 

 Odborný výcvik 
 
 
 

 Poznať sortimenty 
surového dreva 

 Vedieť použitie 
jednotlivých sortimentov 

 Poznal sortimenty 
surového dreva 

 Vedel použiť jednotlivé 
sortimenty v praxi 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústna odpoveď  

 

 Sortimenty piliarskej 
guľatiny 

 Základné údaje  

 Piliarske výrobky 

 

1  Uviesť sortimenty piliarskej 
guľatiny 

 Poznať základné 
technologické údaje 
a parametre piliarskej 
guľatiny 

 Poznať piliarske výrobky 
a ich parametre 

 

 Uviedol  sortimenty 
piliarskej  guľatiny 

 Poznal základné 
technologické údaje 
a parametre 

 Vedel piliarske výrobky 
a ich parametre 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústna odpoveď  

 

 

 Technológia piliarskej 
výroby bloková schéma 

 Strediská piliarskej 

1  Vedieť technológiu 
piliarskej výroby  

 Uviesť  strediská piliarskej 

 Vedel technológiu 
piliarskej výroby 

 Uviedol strediská piliarskej 
výroby 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústna odpoveď  
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výroby 
  

výroby 

 Sklad guľatiny a výrezov 1 
 Vedieť technológiu skladu 

guľatiny a výrezov 
 Vedieť základné rozmery 

a triedenie výrezov 
 

 Vedel technológiu skladu 
guľatiny a výrezov 

 Vedel základné rozmery 
a triedenie výrezov 

Ústne skúšanie  Ústne odpovede 

 Pilnica  

 Výroba ihličnatého reziva 

        

        

           

1 
 Vedieť technologický 

potup výroby piliarskych 
sortimentov 

 Poznať najnovšiu 
technológiu piliarskej 
výroby 

 Vedieť základné 
parametre výrobkov 
 

 Vedel technologický 
postup výroby piliarskych 
výrobkov 

 Poznal najnovšiu 
technológiu piliarskej 
výroby 

 Vedel základné parametre 
výrobkov 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

 Pilnica 

 Výroba listnatého reziva 

1 
 Vedieť  technologický 

postup výroby piliarskych 
sortimentov 

 Poznať najnovšiu 
technológiu piliarskej 
výroby 

 Vedieť základné 
parametre výrobkov 

 Vedel technologický 
postup výroby piliarskych 
sortimentov 

 Poznal najnovšiu 
technológiu piliarskej 
výroby 

 Vedel základné parametre 
výrobkov 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

 Agregátový spôsob 
výroby 

1 
 Poznať schémy porezu 
 Vedieť technológiu výroby 

 Poznal schémy porezu 
 Vedel technológiu výroby 

 
 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

 Porezové schémy 

 Presnosť výroby 

1 
 Poznať porezové schémy 
 Vedieť použitie výrobkov 
 Porozumieť vzťahu 

presnosti a kvality 

 Poznal porezové schémy 
 Vedel použitie výrobkov 
 Porozumel vzťahu 

presnosti a kvality 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

 Hmotná výťaž 

 Hodnotová výťaž 

1 
 Správne pochopiť hmotnú 

a hodnotovú výťaž 
 Vedieť uplatniť 

v podnikateľskej praxi 

 Správne pochopil hmotnú 
a hodnotovú výťaž 

 Vedel uplatniť 
v podnikateľskej praxi 

Ústne skúšanie  Ústne odpovede 

 Výkonnosť piliarskych 
liniek 

 Kapacita piliarskych liniek 

1 
 Vysvetliť  výkonnosť 

piliarskych liniek 
 Poznať kapacitu 

piliarskych liniek 

 Vysvetlil výkonnosť 
piliarskych liniek 

 Poznal kapacitu piliarskych 
liniek 

Ústne skúšanie  Ústne odpovede 

 Vývoj piliarskeho 
priemyslu 

1 
 Zaujímať sa o vývoj 

piliarskeho priemyslu 
 Zaujímal sa o vývoj 

Písomné skúšanie Písomné odpovede 

 Prírezy 

 Rozdelenie prírezov 

1 
 Poznať prírezy 
 Vedieť rozdelenie prírezov 
 Vedieť správne použitie 

 Poznal prírezy 
 Vedel rozdelenie prírezov 
 Vedel správne použitie 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 
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 Použitie prírezov 
prírezov prírezov 

 Technológia výroby 
prírezov 

 Pozdĺžno priečny spôsob 

1 
 Vedieť technológiu výroby 

prírezov 
 Poznať strojné zariadenie 
 Vedieť význam pozdľžno 

priečneho spôsobu 

 Vedel technológiu výroby 
prírezov 

 Poznal strojné zariadenie 
 Vedel význam pozdľžno 

priečneho spôsobu 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

 Priečno pozdľžny spôsob 
výroby  prírezov 

1 
 Vedieť technológiu priečno 

pozdľžneho spôsobu 
výroby 

 Poznať strojné zariadenie 

 Vedel technológiu priečno 
pozdľžneho spôsobu 
výroby 

 Poznal strojné zariadenie 

Ústne skúšanie  Ústne odpovede 

 Výroba prírezov 
pozdľžnym nastavovaním 

1 
 Vedieť technológiu výroby 
 Poznať strojné zariadenie 
 Vedieť uplatnenie a 

význam 

 Vedel  technológiu výroby 
 Poznal strojné zariadene  
 Vedel uplatnenie a 

význam 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

 Výroba prírezov plošným 
lepením 

 Výroba prírezov lepením  
na hrúbku 

 1 
 Vedieť technológiu výroby 

prírezov plošným lepením 
 Vedieť výrobu prírezov 

lepením na hrúbku 
 Poznať  použitie 

jednotlivých prírezov 

 Vedel technológiu výroby 
prírezov plošným lepením 

 Vedel výrobu prírezov 
lepením na hrúbku 

 Poznal použitie 
jednotlivých prírezov 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

 Opakovanie tematického 
celku 

1 
  

  

 Opakovanie tematického 
celku 

1 

TECHNOLÓGIA VÝROBY 
NÁBYTKU 

7  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Technológia výroby 
nábytku- charakteristika 

 Bloková schéma výroby 
nábytku dyhovaním 

 Bloková schéma výroby 
nábytku masívneho 

1 Technológia  

 Technológia prípravy 
základných materiálov 

 
 Technológia opracovania 

základných materiálov, 
výroba nábytkových dielcov 
až po výrobu hotových 
výrobkov 

 Materiály 
 Výrobné zariadenia 
 Odborný výcvik 

 Uviesť vlastnosti, zloženie 
a význam výroby nábytku 

 Roztriediť jednotlivé druhy 
nábytku a jeho použitie 

 Uviesť spôsoby výroby 
jednotlivých druhov 
nábytku 

 Vysvetliť blokové schémy 
dyhovaného a masívneho 
nábytku, význam a 
uplatnenie 

 Uviedol vlastnosti, zloženie 
a význam výroby nábytku 

 Roztriedil jednotlivé druhy 
nábytku a jeho použitie 

 Uviedol spôsoby výroby 
jednotlivých druhov 
nábytku 

 Vysvetlil blokové schémy 
dyhovaného a masívneho 
nábytku, význam a 
uplatnenie 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 
 

 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

 Prírezovňa vo výrobe 
nábytku 

 Prírezovňa pre VPM 

 Prírezovňa pre MN 

1  Roztriediť jednotlivé druhy 
materiálov pre výrobu 
nábytku dyhovaného a 
masívneho 

 Uviesť spôsoby výroby 
prírezov, určiť strojné 

 Roztriedil jednotlivé druhy 
materiálov pre výrobu 
nábytku dyhovaného a 
masívneho 

 Uviedol spôsoby výroby 
prírezov, určil strojné 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 
 

 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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zariadenie 
 Vysvetliť požiadavky na 

strojnotechnologické 
zariadenie podľa 
súčasných kritérií 

zariadenie 
 Vysvetlil požiadavky na 

strojnotechnologické 
zariadenie podľa 
súčasných kritérií 

 Dyháreň 1  Uviesť význam dyhárne 
 Popísať technológiu 

výroby zosadeniek 
 Poznať stroje a zariadenie 

 Uviedol  význam dyhárne 
 Popísal technológiu výroby 

zosadeniek 
 Poznal stroje a zariadenie 

na výrobu zosadeniek 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 
 

 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

 Lisovňa 1 
 Uviesť  

strojnotechnologické 
zariadenie patriace do 
strediska lisovňa 

 Vedieť technológiu 
lisovania 

 Poznať vhodné lepidlá 
 Dodržať OBHP 

 Uviedol 
strojnotechnologické 
zariadenie patriace do  
strediska lisovne 

 Vedel technoléogiu 
lisovania 

 Poznal vhodné lepidlá 
 Dodržal OBHP 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 
 

 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

 Formátovanie 
a frézovanie 

 Olepovanie bočných 
plôch 

 Vŕtanie a dlabanie 
 Brúsenie 

1  
 Poznať 

strojnotechnologické 
zariadenie pre   
jednotlivé  
technologické operácie 

 Vedieť technológiu 
a uplatniť ju v linkách 

 
 

 Poznal 
strojnotechnologické 
zariadenie pre 
jednotlivé technologické 
operácie 

 Vedel technológiu 
a uplatnil ju vlinkách 

 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

Ústne odpovede 
Písomné odpovede 

 Ručná dielňa 1  

 Technológia 
 Materiály 
 Výrobné zariadenia 
 Odborný výcvik 

 
 

 Uviesť význam ručnej 
dielne 

 Uviesť 
strojnotechnologické 
zariadenie v moderných 
nábytkárňach 

 Uviedol význam ručnej 
dielne 

 Uviedol  
strojnotechnologické 
zariadenie v moderných 
nábytkárňach 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

 

 Povrchová úprava 1  Uviesť charakteristiku 
a význam jednotlivých 
druhov PÚ nábytku 

 Popísať jednotlivé 
technológie 

 Vysvetliť 
najprogresívnejšiu PÚ 
nábytku v súčasnosti 

 Porozumieť danej 
problematike 

 Uviedol charakteristiku 
a význam jednotlivých 
druhov PÚ nábytku 

 Popísal  jednotlivé 
technológie 

 Vysvetlil 
najprogresívnejšiu PÚ 
nábytku v súčasnosti 

 Porozumel danej 
problematike 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 
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9.6.4 ROČNÍK : ŠTVRTÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: Technológia 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

 Technológia výroby  
 stavebno – stolárskych  
 výrobkov  

 
18 

  
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Účel , rozdelenie drevených 
okien  

1 Technológia  3. ročník 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výrobne zariadenia 3 roč. 
 
 
 
 
 
 
Materialy 
Technologia 3. roč. 
 
 
Materialy 
Výrobné zariadenia 3 roč. 

 

 

Výrobné zariadenia 3 roč. 

. poznať účel a funkciu okien  

. poznať rozdelenie okien  
. uviedol účel a funkciu 
okien .  
Poznal rozdelenie okien 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Výroba zdvojených okien 
a požiadavky na ich kvalitu 

1 
. charakterizovať technológiu výroby 
zdvojených okien  

. charakterizoval správne 
technológiu výroby 
zdvojených okien  

Frontálne ústne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Technologický postup výroby 
eurohranolov 

1 
. vedieť a poznať technológiu výroby 
eurohranolov 

. vedel a poznal 
technológiu výroby 
eurohranolov   

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Technologický postup výroby 
eurookien 

2 
. poznať význam eurookien 
. vedieť technológiu výroby 
eurookien 

. poznal význam eurookien 

. vedel technológiu výroby 
eurokien 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Strojnotechnologické 
zariadenie pre kusovú výrobu 
okien 

1 
. poznať strojne zariadenie . poznal strojné zariadenie 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Strojnotechnologické 
zariadenie pre sériovú výrobu 

1 
. poznať strojné zariadenie . poznal strojné zariadenie 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede 

Neštandartný 
didaktický test 

Výroba dverí , rozdelenie 
a požiadavky na ich kvalitu 

1 
. poznať účel a funkciu dverí 
. žiak má poznať rozdelenie dverí  
  

. uviedol účel a funkciu 
dverí . 
. žiak poznal rozdelenie 
dverí 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Technologický postup výroby 
dyhovaných  dverí 

2 
. vedieť a poznať technológiu výroby 
dyhovaných dverí 

. vedel a poznal 
technológiu výroby 
dyhovaných dverí 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Technologický postup výroby 
smaltovaných dverí 

2 
. vedieť a spoznať technológiu 
smaltovaných dverí  

. vedel a poznal 
technológiu výroby 
smaltovaných dverí 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Strojnotechnol. zariadenie pre 
kusovú výrobu dverí 

1 
. Poznať strojné zariadenie . poznal strojné zariadenie 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 
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Strojnotechnologické 
zariadenie pre sériovú výrobu 
dverí 

1 Výrobné zariadenie 3 roč. 

 

Odborný výcvik 

 

 

 

Materiály 

Výrobné zariadenia 3 roč. 

 

 

 

. poznať strojné zariadenie  . poznal strojné zariadenie 
Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Výroba ostatných stavebno – 
stolárskych výrobkov , 
rozdelenie a požiadavky 

1 
. poznať druhy a účel 
jednotlivých  výrobkov 
. vedieť rozdelenie výrobkov 

. poznal druhy a účel výrobkov  

. poznal rozdelenie ostatných 
staveb. – stolárskych výrobkov  

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Uplatnenie polotovarov vo 
výrobe a ich význam 

1 
. poznať druhy a účel 
jednotlivých druhov polotovarov 
 

. poznal druhy a účel 
jednotlivých druhov polotovarov 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Technologický postup výroby 
lepených prvkov 

1 
. poznať technologický postup 
výroby lepených prvkov 

. poznal technologický postup 
výroby lepených prvkov Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede 

Neštandartný 
didaktický test 

Opakovanie tematického celku 1 
            

Výrobné postupy na 
linkách 

9  

 

 

Žiak má : 
 

Žiak :   

Charakteristika ,  výber 
výrobných liniek 

1 Výrobné zariadenia 3 roč. 

 

Technológia 

Výrobné zariadenia 3 roč. 

 

 

 

 

 

Materialy 

 

 

Výrobné zariadenie 3 roč. 

 

 

materialy 

 

. poznať charakteristiku a výber 
výrobných liniek  

. poznal charakteristiku a výber 
výrobných liniek Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Prírezovňa na výrobu 
masívnych dielcov 

1 
. popísať technológiu výroby 
masívnych dielcov 
. vedieť rozmiestnenie strojov v 
prírezovni 

. popísal technológiu výroby 
masívnych dielcov 
. vedel rozmiestnenie strojov v 
prírezovni 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Prírezovňa na opracovanie 
veľkoplošných materialov 

1 
. popísať technológiu výroby 
veľkoplošných materiálov 
. vedieť rozmiestnenie strojov v 
prírezovni 

. popísal technológiu výroby 
veľkoplošných materiálov 
. vedieť rozmiestnenie strojov v 
prírezovni 
 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede 

Písomné skúšanie 

Zosadzovanie dýh a strojová 
dielňa 

1 
. porozumieť technológií výroby 
dýhových  zosadeniek 
. vedieť rozmiestnenie strojov 
na dielni 

. popísal technológiu výroby 
dýhových zosadeniek  
. vedel rozmiestnenie strojov na 
dielni 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede 

Písomné odpovede 

Linky povrchovej úpravy 2 
. poznať a vedieť linky 
povrchovej úpravy dreva 
. poznať rozmiestnenie strojov v 
linke 

. poznal a vedel linky na 
povrchovú úpravu dreva 
. poznal a vedel rozmiestnenie 
strojov v linke 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede 

Písomné odpovede 

Predmontáž a montáž , 
kontrola a balenie  

1 
. poznať a vedieť linky na 
montáž a predmontáž  
. uviesť sposoby kontroly a 
balenia 

. poznal a vedel linky na montáž 
a predmontáž  
. uviedol sposoby kontroly a 
balenia  

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Kontrola kvality  1 
. poznať kontrolu kvality 
 

. poznal kontrolu kvality 
Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Opakovanie tematického celku 1     
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Technická príprava 
výroby 

18  
 

Žiak má : 
 

Žiak :   

Organizačná štruktúra 
technickej prípravy výroby 1 Technológia 

 

 

 

 

 

 

 

Odborné kreslenie 

technologia 

 

. Poznať organizačnú štruktúru 
technickej prípravy výroby 

. poznal organizačnú štruktúru 
technickej prípravy výroby Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Charakteristika technickej 
prípravy výroby 1 

. charakterizovať technickú 
prípravu výroby  
. uviesť z akých jednotlivých 
častí sa skladá 

. charakterizoval technickú 
prípravu výroby 
. uviedol z akých jednotlivých 
častí sa skladá 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Prepojenie TPV na ostatné 
útvary vo firme 1 

. pochopiť prepojenie TPV na 
ostatné útvary vo firme 

. pochopil prepojenie TPV na 
ostatné útvary vo firme Ústne frontálne 

skúšanie 
Ústna odpoveď 

Rozdelenie TPV na jednotlivé 
útvary  1 

. rozdeliť TPV na jednotlivé 
útvary  

. rozdelil TPV na jednotlivé 
útvary Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Účel a ciele technickej prípravy 
výroby 1 

. vysvetliť účel a ciele technickej 
prípravy výroby 

. vysvetlil účel a ciele technickej 
prípravy výroby  ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Konštrukčná príprava výroby 
1 

. poznať organizačnú štruktúru 
konštrukčnej prípravy výroby 

. poznal organizačnú štruktúru 
konštrukčnej prípravy výroby Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Úlohy a začlenenie 
konštrukčnej prípravy výroby 1 

. poznať úlohy konštrukčnej 
prípravy výroby  
. vedieť začleniť konšt. prípravu 
výroby 

. poznal úlohy konšt. prípravy 
výroby  
. vedel začleniť konšt. prípravu 
výroby 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď 

Technické prostriedky 
a metódy konšt. prípravy 
výroby  

1 
. poznať technické prostriedky 
a metódy konšt. prípravy výroby  

. poznal technické prostriedky 
a metódy konšt. prípravy výroby Ústne frontálne 

skúšanie 
Ústna odpoveď  

Vypracovanie výkresovej 
dokumentácie 1 

.vedieť vypracovať výkresovú 
dokumentáciu 

. vedel vypracovať výkresovú 
dokumentáciu  Písomné skúšanie Písomná odpoveď 

Vypracovanie kusovníku 
1 

. vedieť vypracovať kusovník . vedel vypracovať kusovník 
Písomné skúšanie Písomná odpoveď 

Vypracovanie nárezových 
plánov 1 

. vedieť vypracovať nárezové 
plány 

. vedel vypracovať nárezový 
plán Písomné skúšanie Písomná odpoveď  

Vypracovanie výkresov dielcov 1 . vedieť vypracovať výkresy 
dielcov 

. vedel vypracovať výkresy 
dielcov 

Písomné skúšanie Písomná odpoveď 

Vypracovanie výkresov zostav 
a podzostáv 

1 
. vedieť vypracovať výkresy 
zostáv a podzostáv  . vedel vypracovať , nakresliť 

výkresy zostáv a podzostáv 
Písomné skúšanie Písomná odpoveď 

Vypracovanie montážnych 
plánov výrobkov 

1 
. vedieť vypracovať , nakresliť 
montážny plán výrobku 

. vedel vypracovať , nakresliť 
montážny plán výrobku Písomné skúšanie Písomná odpoveď 
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Zaradenie výrobkov , 
priradenie čísla 

1  

 

 

 

 

 

 

 

. vysvetliť zaradenie výrobkov 
a priradenie čísla výrobku 

. vysvetlil  zaradenie výrobkov 
a priradenie čísla výrobku Písomné skúšanie Písomná odpoveď 

Vypracovanie limitov, 
sposoby , účel 

1 
.vedieť vypracovať limity 
. poznať sposoby a účel limitov 

. vedel vypracovať limity 

. poznal sposoby a účel limitov Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Evidovanie , kontrola 
a riadenie zmien , nákladov 
a kvalitatívnych požiadaviek 

1 
. poznať evidovanie , kontrolu 
a riadenie zmien , nákladov 
a kvalitatívnych požiadaviek  

. poznal evidovanie , kontrolu 
a riadenie zmien , nákladov 
a kvalitat. požiadaviek 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Opakovanie tematického 
celku 

1     

Technologická príprava 
výroby 

9  

 

 

Žiak má : 
 

Žiak :   

Účel technologickej prípravy 
výroby 

1 Technológia 

Odborný výcvik 

 

.poznať účel technologickej 
prípravy výroby 

. poznal účel technologickej 
prípravy výroby Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Úlohy a začlenenie 
technologickej prípravy 
výroby 

1 
.poznať úlohy technologickej 
prípravy výroby 
. vedieť začleniť technologickú 
prípravu výroby  

. poznal úlohy technologickej 
prípravy  
. vedel začleniť technologickú 
prípravu výroby 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Technické požiadavky na 
výrobok 

1 
. poznať technické požiadavky 
na výrobok 

. poznal technické požiadavky 
na výrobok Ústne , frontálne 

skúšanie 
Ústna odpoveď 

Technologický postup 1 
. vedieť čo je úlohou 
technologického postupu , 
vypracovať technologický 
postup 

. vedel čo je úlohou 
technologického postupu 
. vypracoval technologický 
postup 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Písomná odpoveď 

Pracovný postup 2             

 

 

 

 

 

            

. poznať čo je úlohou 
pracovného postupu 
. vypracovať pracovný postup 

.poznal čo je úlohou 
pracovného 
.vedel vypracovať pracovný 
postup 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Písomná odpoveď 

Pracovný predpis 1 
.poznať čo je úlohou 
pracovného predpisu 
.vypracovať pracovný predpis 

.poznal čo je úlohou pacovného 
predpisu 
.vedel vypracovať  pracovný 
predpis 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Písomná odpoveď 

Vplyv technológie na 
produktivitu, ekonomiku , 
bezpečnosť , hygiena. 

 

1 

 

 

 Vedieť určiť vplyv technológie 
na produkt, ekonomiku , 
bezpečnosť, hygienu. 
  
 
 

Vedel určiť vplyv technológie na 
produkt , ekonomiku, 
bezpečnosť , hygienu. 
          
 
 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Opakovanie tematického 
celku 

1  
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Vypracovanie 
technickej  
dokumentácie na 
konkrétny výrobok  

  
 
 

žiak má : 

 
 

žiak : 

  

Samostatná práca – 
konštrukčná príprava výroby 

6  
. vypracovať náčrt výrobku , 
kusovník , výrobný výkres , 
technická podmienka 
 

. vedel vypracovať náčrt 
výrobku , kusovník , výrobný 
výkres , technická podmienka 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoved 

Písomná odpoveď 

Samostatná práca –
technologická príprava 
výroby 

6  
Vypracovať technologický 
postup 
.nárezový plán 
.pracovný postup 

.vedel vypracovať 
technologický postup 
.nárezový plán  
.pracovný postup 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoved 

Písomná odpoveď 
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Názov predmetu výrobné zariadenia 
Časový rozsah výučby 3. roč. - 2 hodiny  týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

4. roč. - 1 hodina týždenne, spolu 30 vyučovacích hodín 

Ročník  Tretí, štvrtý 

Kód a názov študijného odboru 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

9.7  VÝROBNÉ ZARIADENIA 

Charakteristika predmetu: 
 
Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „„Odborné vzdelávanie““ ŠVP 33 Spracúvanie dreva 
a výroba hudobných nástrojov. Cieľom predmetu je správne pochopenie významu techniky pre 
modernú priemyselnú výrobu a osvojenie si schopností zodpovednosti a starostlivosti o zverené 
prostriedky. 
 
Vzdelávacím cieľom je rozvinúť u žiakov logické myslenie, oboznámiť ich s funkčnými princípmi 
súčastnej modernej techniky v drevospracujúcom a nábytkárskom priemysle a s predpokladaným 
vývojovým trendom. 
 
Predmet výrobné zariadenia sa svojou koncepciou orientuje na funkčné princípy hlavných skupín 
strojov, ich klasifikácií podľa príslušných noriem z oblasti drevoobrábacích strojov a ich nástrojov, 
regulácie a kontroly výrobných zariadení, automatizácie a robotizácie 
v nadväznosti na opracovávaný materiál, princípy automatických liniek a ich rozmiestňovanie, 
nastavovanie strojov a zariadení pre čalúnnickú výrobu a zariadení environmentálneho charakteru. 
 
Cieľové vedomosti: 
Absolvent má: 
- poznať mechanické opracovanie dreva, rezné nástroje obrábacích strojov, 
-  vysvetliť funkciu, obsluhu a technologické možnosti jednotlivých druhov mechanizovaného náradia, 

strojov, zariadení a výrobných liniek v odbore, 
   - charakterizovať automatizované systémy a výrobné zariadenia v drevárskej a nábytkárskej výrobe, 

 
Výučba predmetu sa realizuje v učebni, počítačovej učebni, odborných výstavách  a na odborných 
exkurziách. 

 
Obsahom výučby odborného kreslenia  je 10 tematických celkov z toho: 
Predmet v treťom ročníku obsahuje 3 tematické celky 
Predmet v štvrtom ročníku obsahuje 7 tematických celkov 
 
Výchovné a vzdelávacie stratégie 
 
Pri vyučovaní  výrobné zariadenia využívame nasledujúce výchovné a vyučovacie stratégie: 
   
1. Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti: 
 

 sprostredkovať informácie ( vhodný text, hovorené slovo, diagram, náčrt, skica, tabuľka) tak, 
aby každý porozumel každému 

 jednoznačne vyjadriť alebo formulovať vlastný názor a záver 
 kriticky hodnotiť informácie 
 správne interpretovať získané fakty 

 
2. Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti: 
 

 rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére 
 osvojiť pocit zodpovednosti za seba  a spoluzodpovednosti v kolektíve 
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 hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých 
 

3. Schopnosti tvorivo riešiť problémy 
 

 rozpoznávať problémy pri vyučovaní (pozorovanie, experimentovanie, modelové  prostriedky, 
grafické prostriedky...) 

 jednoznačne vyjadriť alebo formulovať problém, ktorý sa vyskytol pri vyučovaní 
 hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného 

problému 
 posudzovať  riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti 

a porovnávať rôzne riešenia daného problému 
 korigovať nesprávne riešenia problému 
 

4. Spôsobilosti využívať informačné technológie 
 

 získavať informácie v priebehu matematického vzdelávania využívaním všetkých metód 
a prostriedkov, ktoré majú k dispozícii 

 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu 
daného problému alebo viesť k novým poznatkom 

 
5. Spôsobilosť byť demokratickým občanom 
 

 formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu odborného  vzdelávania využívaním 
všetkých metód  a prostriedkov,  ktoré majú k dispozícii 

 preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa, zdravie 
a spoluzodpovednosť za životné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku 

 
Ciele vyučovacieho predmetu 

 
- poznať odbornú terminológiu, 
- poznať základné druhy strojárskych spojov, mechanizmov, 
- poznať základné druhy elektrického zapojenia strojov a ich bezpečnostné prvky 
- pozná polovodičové prvky ich vlastnosti a použitie na ovládanie strojov 
- pozná princíp elektrotechniky logických obvodov prenosu informácií na ďalšie spracovanie v 

počítačoch 
- poznať technické a technologické možnosti zariadení na sušenie a parenie dreva, 
- poznať technické a technologické možnosti píl, frézovačiek, sústruhov, okružovačiek, vŕtačiek, 

dlabačiek, brúsok, a združených strojov, 
- poznať technické a technologické možnosti nožníc na dyhy a zosadzovacích strojov, 
- poznať technické a technologické možnosti lisov, ohýbacích strojov, strojov na nanášanie lepidiel a 

olepovanie bočných plôch, na nanášanie a vytvrdzovanie náterových látok, 
- poznať technické a technologické možnosti spájacích strojov a zariadení a strojov na montáž 

rámov a korpusov, ručných elektrických strojov, dopravných strojov a zariadení, 
- poznať zásady bezpečnosti, ochrany zdravia a hygieny pri práci, ochrany pred požiarom, 
- poznať význam ochrany životného prostredia. 
 

Cieľové zručnosti: 
 

- zhodnotiť konštrukciu a výkon zariadenia 
- čítať technické výkresy výrobkov v odbore, 
- navrhnúť bezpečnostné prvky zariadenia 
- navrhnúť na základe technického popisu najvhodnejšie zariadenie dielne v závislosti na cene, 

výkone a kvalite stroja 
- navrhnúť technické prostriedky na zníženie rizika pri práci na strojnom zariadení. 
 
 
Podnikateľské spôsobilosti 
 
Absolvent vie: 
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 vystihnúť princípy odmeňovania a oceňovania aktívnych a tvorivých zamestnancov, 

 využívať zásady konštruktívnej kritiky, vedieť primerane kritizovať, ale aj znášať kritiku od 
druhých, 

 ovplyvňovať druhých a koordinovať ich úsilie, 

 rýchle sa rozhodovať a prijímať opatrenia, 

 prevziať  zodpovednosť za osobné finančné rozhodnutia,    

 nájsť a vyhodnotiť informácie z rôznych zdrojov, 

 sledovať  možnosti a ponuky uplatnenia sa na trhu práce v danom odbore, 

 prijímať finančné rozhodnutia zvažovaním alternatív a dôsledkov. 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Úvod do predmetu Informačnoreceptívna- výklad 
Reproduktívna- riadený rozhovor 
Heuristická-rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou, internet 

Výrobné zariadenia na výrobu 
nábytku, stavebno-stolárskych 
výrobkov 

Informačnoreceptívna- výklad 
Reproduktívna- riadený rozhovor 
Heuristická-rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a modelom 

Sušiarne dreva Informačnoreceptívna- výklad 
Reproduktívna- riadený rozhovor 
Heuristická-rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a modelom 

Stroje a zariadenia na tvárnenie 
a spojovanie dreva 

Informačnoreceptívna- výklad 
Reproduktívna- riadený rozhovor 
Heuristická-rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a modelom 

Stroje a zariadenia na povrchovú 
úpravu dreva 

Informačnoreceptívna- výklad 
Reproduktívna- riadený rozhovor 
Heuristická-rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a modelom 

Združené stroje Informačnoreceptívna- výklad 
Reproduktívna- riadený rozhovor 
Heuristická-rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a modelom 

Automatizované systémy 
a prostriedky automatizácie 

Informačnoreceptívna- výklad 
Reproduktívna- riadený rozhovor 
Heuristická-rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a modelom 

Automatizácia pohyblivého cyklu 
strojov - riadenia 

Informačnoreceptívna- výklad 
Reproduktívna- riadený rozhovor 
Heuristická-rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a modelom 

Technologické základy 
automatizovaného spracovania 
dreva 

Informačnoreceptívna- výklad 
Reproduktívna- riadený rozhovor 
Heuristická-rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a modelom 

Sušenie dreva a automatizácia Informačnoreceptívna- výklad Frontálna výučba 
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sušiar. procesov Reproduktívna- riadený rozhovor 
Heuristická-rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a modelom 

Učebné zdroje 

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

 

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 
knižnica, ... 

Úvod do predmetu Janíček a kol.: Výrobné 
zariadenia pre 2.a 3. ročník 
SOU stolár. Bratislava 2004 
Maňas L – Kočara F Stroje 
a zariadenia Bratislava 
Ing. F. Janíček: Stroje 
a zariadenia pre 1.až 4. Roč. 
SPŠ drevárskych 
Ing. A. Kulman, Ing. J. Malina: 
Stroje a zariadenia pre SPŠ 
drevárske   

 Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
 

Učebnica, 
katalóg 
drevoobrábacích 
strojov 
 

Internet  
 

Výrobné zariadenia na 
výrobu nábytku, 
stavebno-stolárskych 
výrobkov 

Janíček a kol.: Výrobné 
zariadenia pre 2.a 3. ročník 
SOU stolár. Bratislava 2004 
Maňas L – Kočara F Stroje 
a zariadenia Bratislava 
Ing. F. Janíček: Stroje 
a zariadenia pre 1.až 4. Roč. 
SPŠ drevárskych 
Ing. A. Kulman, Ing. J. Malina: 
Stroje a zariadenia pre SPŠ 
drevárske   

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
 

Učebnica, 
katalóg 
drevoobrábacích 
strojov 

Internet 
Prospekty  
a odborné 
časopisy 
www stránky 
výrobných  a 
predajných 
podnikov 

Sušiarne dreva Janíček a kol.: Výrobné 
zariadenia pre 2.a 3. ročník 
SOU stolár. Bratislava 2004 
Maňas L – Kočara F Stroje 
a zariadenia Bratislava 
Ing. F. Janíček: Stroje 
a zariadenia pre 1.až 4. Roč. 
SPŠ drevárskych 
Ing. A. Kulman, Ing. J. Malina: 
Stroje a zariadenia pre SPŠ 
drevárske   

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
 

Učebnica, 
katalóg 
drevoobrábacích 
strojov 

Internet 
Prospekty  
a odborné 
časopisy 
www stránky 
výrobných  a 
predajných 
podnikov 

Stroje a zariadenia na 
tvárnenie a spojovanie 
dreva 

Janíček a kol.: Výrobné 
zariadenia pre 2.a 3. ročník 
SOU stolár. Bratislava 2004 
Maňas L – Kočara F Stroje 
a zariadenia Bratislava 
Ing. F. Janíček: Stroje 
a zariadenia pre 1.až 4. Roč. 
SPŠ drevárskych 
Ing. A. Kulman, Ing. J. Malina: 
Stroje a zariadenia pre SPŠ 
drevárske   

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
 

Učebnica, 
katalóg 
drevoobrábacích 
strojov 

Internet 
Prospekty  
a odborné 
časopisy 
www stránky 
výrobných  a 
predajných 
podnikov 

Stroje a zariadenia na 
povrchovú úpravu 
dreva 

Janíček a kol.: Výrobné 
zariadenia pre 2.a 3. ročník 
SOU stolár. Bratislava 2004 
Maňas L – Kočara F Stroje 
a zariadenia Bratislava 
Ing. F. Janíček: Stroje 
a zariadenia pre 1.až 4. Roč. 
SPŠ drevárskych 
Ing. A. Kulman, Ing. J. Malina: 
Stroje a zariadenia pre SPŠ 
drevárske   

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
 

Učebnica, 
katalóg 
drevoobrábacích 
strojov 

Internet 
Prospekty  
a odborné 
časopisy 
www stránky 
výrobných  a 
predajných 
podnikov 

Združené stroje Janíček a kol.: Výrobné 
zariadenia pre 2.a 3. ročník 
SOU stolár. Bratislava 2004 
Maňas L – Kočara F Stroje 
a zariadenia Bratislava 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
 

Učebnica, 
katalóg 
drevoobrábacích 
strojov 

Internet 
Prospekty  
a odborné 
časopisy 
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Ing. F. Janíček: Stroje 
a zariadenia pre 1.až 4. Roč. 
SPŠ drevárskych 
Ing. A. Kulman, Ing. J. Malina: 
Stroje a zariadenia pre SPŠ 
drevárske   

www stránky 
výrobných  a 
predajných 
podnikov 

Automatizované 
systémy a prostriedky 
automatizácie 

Janíček a kol.: Výrobné 
zariadenia pre 2.a 3. ročník 
SOU stolár. Bratislava 2004 
Maňas L – Kočara F Stroje 
a zariadenia Bratislava 
Ing. F. Janíček: Stroje 
a zariadenia pre 1.až 4. Roč. 
SPŠ drevárskych 
Ing. A. Kulman, Ing. J. Malina: 
Stroje a zariadenia pre SPŠ 
drevárske   

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
 

Učebnica, 
katalóg 
drevoobrábacích 
strojov 

Internet 
Prospekty  
a odborné 
časopisy 
www stránky 
výrobných  a 
predajných 
podnikov 

Automatizácia 
pohyblivého cyklu 
strojov - riadenia 

Janíček a kol.: Výrobné 
zariadenia pre 2.a 3. ročník 
SOU stolár. Bratislava 2004 
Maňas L – Kočara F Stroje 
a zariadenia Bratislava 
Ing. F. Janíček: Stroje 
a zariadenia pre 1.až 4. Roč. 
SPŠ drevárskych 
Ing. A. Kulman, Ing. J. Malina: 
Stroje a zariadenia pre SPŠ 
drevárske   

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
 

Učebnica, 
katalóg 
drevoobrábacích 
strojov 

Internet 
Prospekty  
a odborné 
časopisy 
www stránky 
výrobných  a 
predajných 
podnikov 

Technologické základy 
automatizovaného 
spracovania dreva 

Janíček a kol.: Výrobné 
zariadenia pre 2.a 3. ročník 
SOU stolár. Bratislava 2004 
Maňas L – Kočara F Stroje 
a zariadenia Bratislava 
Ing. F. Janíček: Stroje 
a zariadenia pre 1.až 4. Roč. 
SPŠ drevárskych 
Ing. A. Kulman, Ing. J. Malina: 
Stroje a zariadenia pre SPŠ 
drevárske   

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
 

Učebnica, 
katalóg 
drevoobrábacích 
strojov 

Internet 
Prospekty  
a odborné 
časopisy 
www stránky 
výrobných  a 
predajných 
podnikov 

Sušenie dreva 
a automatizácia sušiar. 
procesov 

Janíček a kol.: Výrobné 
zariadenia pre 2.a 3. ročník 
SOU stolár. Bratislava 2004 
Maňas L – Kočara F Stroje 
a zariadenia Bratislava 
Ing. F. Janíček: Stroje 
a zariadenia pre 1.až 4. Roč. 
SPŠ drevárskych 
Ing. A. Kulman, Ing. J. Malina: 
Stroje a zariadenia pre SPŠ 
drevárske   

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
 

Učebnica, 
katalóg 
drevoobrábacích 
strojov 

Internet 
Prospekty  
a odborné 
časopisy 
www stránky 
výrobných  a 
predajných 
podnikov 
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9.7.1 ROČNÍK : TRETÍ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: VÝROBNÉ   ZARIADENIA   Operátor drevárskej   
                                                                                                       A nábytkárskej výroby 

2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

   1.Úvod 2   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Obsah a význam 
predmetu 

1 Technológia  

Strojnictvo 

 

 

Pochopiť význam výrobných 
zariadení v drevárskej výrobe –
(nábytkárstvo  + stavebno -stolárska 
výroba ) 

Vedel význam použitia  
výrobných zariadení 
v drevárskej výrobe . 

Motivačný rozhovor Ústne odpovede 
,diskusia 

Klasifikácia a kategorizácia 
základných  pojmov 

1 
Osvojiť si základné pojmy  
s využitím pre prax . Charakterizoval 

a vymenoval základné 
pojmy (stroje, náradie atďˇ 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

2.Výrobné zariadenia na 
výrobu nábytku, staveb. 
stolárskych výrobkov 

25  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Rozdelenie a klasifikácia 
strojov a zariadení 

1 Výrobné zariadenia 

Odborný výcvik 

Strojníctvo 

Vedieť základné rozdelenie strojov 
a zariadení podľa STN 

Vedel základné rozdelenie 
strojov a zariadení podľa 
STN. 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Rámové píly 1 
-Vedieť použitie stroja 
-Nakresliť kinetickú schému stroja 
-Vymenovať hlavné časti stroja  
a vedieť ich funkciu . 

-Vedel použitie stroja. 
-Nakreslil kinetickú schému 
stroja. 
-Vymenoval hlavné časti 
stroja. 

Písomné skúšanie. 

 

Písomné 
odpovede. 

 

Pásové píly 1 
-Vedieť použitie stroja. 
-Vedieť rozdelenie pásových píl. 
-Nakresliť kinematickú schému 
stroja . 
-Vymenovať hlavné časti stroja. 
-Vedieť názov nástroja.  

-Vedel použitie strojov. 
-Vedel rozdelenie pás. píl. 
-Nakreslil kinematickú 
schému stroja. 
-Vymenoval hlavné  časti 
stroja. 
-Vedel názov nástroja. 

Písomné skúšanie Písomné odpovede 

Kotúčové píly 

   Skracovanie 

1 
-Vedieť použitie stroja . 
-Nakresliť kinematickú schému 
stroja, 
-Vymenovať hlavné časti stroja. 
-Vedieť názov nástroja . 
 
-Vedieť použitie stroja ,vymenovať 
hlavné časti stroja 

-Vedel použitie  stroja. 
-Nakreslil kinematickú 
schému stroja. 
-Vymenoval hlavné časti 
stroja. 
-Vedel názov nástroja. 
-Vedel použitie stroja, 
vymenoval hlavné časti 
stroja 

Písomné skúšanie Písomné odpovede 

Kotúčové píly                              
Rozrezávacie        

1 Písomné skúšanie Písomné odpovede 

Kotúčové píly  1 Písomné skúšanie Písomné odpovede 
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 Formátovacie 

Zrovnávacie Vodorovné  
frézovačky (zrovnávačky) 

1 
-Vedel použitie stroja 
-Nakresliť kinematickú schému 
stroja. 
-Vymenovať hlavné časti stroja. 
-vedieť názov nástroja 
 

  

-Vedel použitie  stroja. 
-Nakreslil kinematickú 
schému stroja. 
-Vymenoval hlavné časti 
stroja. 
-Vedel názov nástroja. 

Písomné skúšanie Písomné odpovede 

Hrúbkovacie frézovačky        
(hrúbkovačky) 

1 

Štvorstranné tvarovacie 
frézovačky (tvarovačky) 

1 

.Zvislé spodné frézovačky 1 

.Zvislé horné frézovačky 1 

Kopírovacie frézovačky 1 
-Vedieť použitie stroja. 
-Vedieť rozdelenie strojov 
-Nakresliť kinematickú schému 
stroja. 
-Vymenovať hlavné časti stroja. 
-Vedieť názov nástroja . 

-Vedel použitie stroja. 
-Vedel rozdelenie strojov 
-Nakreslil kinematickú 
schému stroja. 
-Vymenoval hlavné časti 
stroja. 
-Vedel názov nástroja. 

Písomné skúšanie. 

 

Písomné odpovede 

 Čapovacie frézovačky 1 

Ozubovačky 
1  

Sústruhy(hrotové sústruhy  
,kopírovacie ,poloautomat.) 2 

Okružovačky 
1  

Vrtačky 
1 

Vyhrčovačky 
1 

Vŕtacie dlabačky 
1 

Reťazove dlabačky 
1 

Brúsky kotúčové 
1 

Brúsky valcové 
1 

Brúsky pásové 
1 

-Vedieť použitie stroja. 
-Nakresliť kinematickú schému 
stroja. 
-Vymenovať hlavné časti stroja. 
 
-Vedieť názov nástroja. 

-Vedel použitie stroja. 
-Nakreslil kinematickú 
schému stroja. 
-Vymenoval hlavné časti 
stroja. 
-Vedel názov nástroja. 

Písomné skúšanie 

 

Písomné odpovede 

 

Opakovanie tematického celku 
1 

Vedieť odpovedať na otázky Vedel odpovedať na 
otázky 

Písomné skúšanie 
ústne skúšanie 

Písomné odpovede 
ústne odpovede 

3.Śušiarne dreva 
10  

 

Žiak má: Žiak: 
  

Rozdelenie a klasifikácia 
sušiarní 1 Technológia 

-Vedieť základné rozdelenie sušiarní 
podľa jednotlivých kategorií. 

-Vymenoval jednotlivé 
druhy sušiarní podľa 
jednotlivých kategorií. 

Ústne  frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 
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Konvekčné a kontaktné  
sušiarne  

1 Strojníctvo 

Odborný výcvik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Vedieť na ako princípe pacujú. 

 

-Vedel na akom princípe 
pracujú. 

Ústne skupinové 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Komorové sušiarne 1 
-Vedieť ako v sušiarni prebieha 
sušenie. 
-Vedieť aké základné zariadenia 
tvoria sušiareň a poznať ich funkciu. 

-Vedel ako v sušiarni 
prebieha sušenie . 

-Vedel aké základné 
zariadenia tvoria sušiareň 
a pozná ich funkciu. 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Tunelové sušiarne 1 
-Vedieť ako v sušiarni prebieha 
sušenie. 
-Vedieť rozdelenie tunelových 
sušiarní, 
-Nakresliť a popísať kinematickú 
schému sušiarne.  

-Vedel ako v sušiarni 
prebieha sušenie. 
-Vedel rozdelenie 
tunelových sušiarní. 
-Vedel nakresliť a popísať 
kinematickú schému 
sušiarne. 

Písomné skúšanie Písomné odpovede 

Sušiarne na dymový plyn 1 

Sušiarne na prehriatu paru 1 
-Vedieť ako v sušiarni prebieha 
sušenie. 
-Aké zariadenie tvori sušiareň. 

-Vedel ako v sušiarni 
prebieha sušenie. 
-Vedel aké  zariadenia 
tvoria sušiareň. 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Dielektrické a vákuové 
sušiarne 

1 

Vykurovacie a vlhčiace 
zariadenia 

1 
-Vedieť funkciu vykurovacieho 
a vlhčiaceho zariadenia. 
-Vedieť popísať jednotlivé časti 
zariadenia. 
 

-Vedel funkciu 
vykurovacieho 
a vlhčiaceho zariadenia. 
-Vedel popísať jednotlivé 
časti zariadenia. 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Zariadenie  na prúdenie 
a výmenu vzduchu 

1 
-Vedieť popísať účel a funkciu 
zariadenia . 
 

-Vedel popísať účel 
a funkciu zariadenia. Ústne skúšanie Ústne odpovede 
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Meracie a kontrolné prístroje 1  

 

-Vedieť popísať účel a funkciu 
zariadenia. 

-Vedel popísať účel a funkciu 
zariadenia. Ústne skúšanie Ústne odpovede 

4.Stroje a zariadenia na 
tvárnenie a spojovanie 
dreva 

12  

 

 

 
 
Žiak má: 

 
 
Žiak: 

  

Lisy s rovinnými platňami  1 Technológia 

Materiály 

 

 

 

 

 

 

-Vedieť použitie stroja. 
-Nakresliť kinematickú schému 
stroja. 
-Vymenovať hlavné časti stroja. 
-Popísať princíp činnosti stroja. 

-Vedel použitie stroja. 

-Nakreslil kinematickú schému 
stroja. 

-Vymenoval hlavné časti stroja. 

-Popísal princíp činnosti stroja. 

Písomné skúšanie Písomné odpovede 

Lisy s tvarovými platňami 1 

Zariadenie na plastifikáciu 
dreva 

1 

Ramenová ohýbačka 
s pásnicou 

1 
-Vedieť použitie zariadenia. 
-Vymenovať hlavné časti. 
-Popísať princíp činnosti stroja. 

-Vedel použitie stroja. 
-Vymenoval hlavné časti stroja. 
-Popísal princíp činnosti stroja. 
 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Ohýbačka s otočnou tvárnicou 1 

Valcové nanášačky lepidla 1 
-Vedieť použitie stroja. 
-Nakresliť kinematickú schému 
stroja. 
-Vymenovať hlavné časti stroja. 
-Vedieť ich funkciu. 

-Vedel použitie stroja. 
-Nakreslil kinematickú schému 
stroja. 
-Vymenoval hlavné časti stroja 
a vedel ich funkciu. 

Písomné skúšanie Písomné odpovede 

Valcové nanášačky lepidla na 
boky 

1 

Kotúčové a dýzové nanášačky 
lepidla. 

1 
 
Vedieť použitie stroja. 
-Nakresliť kinematickú schému 
stroja. 
-Vymenovať hlavné časti stroja. 
-Vedieť ich funkciu. 

 
Vedel použitie stroja. 
-Nakreslil kinematickú schému 
stroja. 
-Vymenoval hlavné časti stroja 
a vedel ich funkciu. 
 

Písomné skúšanie Písomné skúšanie 

Oblepovačky bokov 1 

Zostavovačky na dyhy 1 

Zlepovacie  zostavovačky 
s lepiacou páskou 

1 

Zlepovacie zostavovačky 
s tavným lepidlom 

1 

Opakovanie tematického celku 1 
Vedieť odpovedať na otázky Vedel odpovedať na otázky 

Písomné skúšanie Písomné odpovede 

5.Stroje a zariadenia na 
povrchovú úpravu dreva 

14  
Žiak má: Žiak: 

  

Stroje a zariadenia na plnenie 
pórov 1  

-Vedieť  popísať  účel a  funkciu 
zariadenia. 

-Vedel popísať účel a funkciu 
zariadenia. 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 
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Striekacie zariadenia -
striekacie pištole 1 Výrobné zariadenia 

Strojníctvo 

-Vedieť použitie stroja. 
-Nakresliť kinematickú schému 
stroja. 
-Vymenovať hlavné časti stroja 
a vedieť ich funkciu. 

-Vedel použitie stroja. 
-Nakreslil kinematickú schému 
stroja. 
-Vymenoval hlavné časti stroja 
a vedel ich funkciu. 

Písomné skúšanie Písomné odpovede 

Tlakový zásobník náterovej 
látky 1 

-Vedieť popísať účel a funkciu 
zariadenia. 
 

-Vedel popísať účel a funkciu 
zariadenia. Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Striekacie kabíny 
1 

-Vedieť popísať účel a funkciu 
zariadenia 

-Vedel popísať účel a funkciu 
zariadenia Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Polievačky laku 
1 

-Vedieť použitie stroja. 
-Nakresliť kinematickú schému 
stroja. 
-Vymenovať hlavné časti stroja 
a vedieť ich funkciu. 
-Popísať princíp činnosti stroja. 

-Vedel použitie stroja. 
-Nakreslil kinematickú schému 
stroja. 
-Vymenoval hlavné časti stroja 
a popísal princíp činnosti stroja. 
-Popísal princíp činnosti stroja. 
 

Písomné skúšanie Písomné odpovede 

Valcové nanášačky laku 
1 Písomné skúšanie Písomné odpovede 

Máčacie nanášačky 
1 Písomné skúšanie Písomné odpovede 

Valcové tmeliace stroje 
1 

-Vedieť použitie zariadenia. 
-Vymenovať hlavné časti stroja. 
-Popísať princíp činnosti stroja. 

-Vedel použitie stroja. 
-Vymenoval hlavné časti stroja. 
-Popísal princíp činnosti stroja. 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Potláčacie stroje 
1 Odborný výcvik 

Strojníctvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedieť použitie zariadenia Vedel použitie zariadenia 
Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Kefovacie stroje 
1 

-Vedieť popísať účel a funkciu 
stroja. 

-Vedel popísať účel a funkciu 
zariadenia. Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Pásové a kotúčové leštičky 1 -Vedieť použitie stroja. 

-Nakresliť kinematickú schému 
stroja. 

-Vymenovať hlavné časti stroja 
a vedieť ich funkciu. 

-Popísať princíp činnosti stroja. 

 

-Vedieť odpovedať na otázky 

-Vedel použitie stroja. 

-Nakreslil kinematickú schému 
stroja. 

-Vymenoval hlavné časti stroja . 

-Popísal princíp činnosti stroja. 

 

 

-Vedel odpovedať na otázky 

Písomné skúšanie 

 

 

 

 

 

 

Ústne skúšanie 

Písomná odpovede 

 

 

 

 

 

 

Ústne odpovede 

Valcové leštičky 1 

Konvekčné sušiarne na 
vytvrdzovanie  náterových 
látok 

1 

Radiačné sušiarne na 
vytvrdzovanie náter látok 

1 

Opakovanie tematic celku 1 

6.Združené stroje 3  
Žiak má: Žiak: 

  

Združená zrovnávacia 
a hrúbkovacia frézovačka 

1 Technológia  

Strojníctvo 

-Vedieť použitie stroja. 
-Nakresliť kinematickú schému 
stroja. 
-Vymenovať hlavné časti stroja 
a vedieť ich funkciu. 
-Popísať princíp činnosti stroja. 

-Vedel použitie stroja. 
-Nakreslil kinematickú schému 
stroja. 
-Vymenoval hlavné časti stroja 
a vedel ich funkciu. 
-Popísal princíp činnosti stroja. 

Písomné skúšanie Písomné odpovede 

Združený formátovací 
a frézovací stroj. 

1 Písomné skúšanie Písomné odpovede 

Opakovanie tematic. celku 1 Vedieť odpovedať na otázky Vedel odpovedať na otázky Písomné skúšanie  Písomné odpovede 
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9.7.2 ROČNÍK : ŠTVRTÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Výrobné zariadenia 
Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 

2  hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

1.   Automatizované 
systémy a prostriedky 
automatizácie 

 
8 

  
Žiak má: 

 
Žiak: 

 
 

Druhy automatických 
systémov riadenia 

1 Technológia 

Druhý ročník DNV 

Ekonomika druhý ročník ODNV 

 

Poznať druhy automatických 
systémov riadenia 

Poznal druhy automatických 
systémov riadenia Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Rozdelenie automatizovaných 
systémov riadenia 

1 
Vedieť rozdelenie automatických 
systémov riadenia 

Vedel rozdelenie 
automatických systémov 
riadenia 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Technické prostriedky 
automatizačných zariadení, 
snímače 

1 
Poznať technické prostriedky 
automatizačných zariadení, 
snímače 

Poznal technické prostriedky 
automatizačných zariadení, 
snímače 

Písomné skúšanie Písomné odpovede 

Primárne prvky 
automatizačných zariadení 

1 
Vedieť primárne prvky 
automatizačných zariadení 

Vedel primárne prvky 
automatizačných zariadení Písomné skúšanie Písomné odpovede 

Medzičlánkové prvky 1 
Pochopiť medzičlánkové prvky Pochopil medzičlánkové prvky 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Az- logické obvody 1 
Pochopiť az- logické obvody Pochopil az- logické obvody 

Písomné skúšanie Písomné odpovede 

Koncové prvky- 
automatizačných zariadení 

1 
Vedieť koncové prvky 
automatizačných zariadení 

Vedel koncové prvky 
automatizačných zariadení Písomné skúšanie Písomné odpovede 

Opakovanie tematického celku 1 
Vedieť odpovedať na otázky  Vedel odpovedať na otázky 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

2.   Automatizácia 
pohyblivého cyklu 
strojov- riadenia 

9  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Stroje s nepružným pracovným 
cyklom 

1 Technológia 2. ročník DNV 

Ekonomika 2. ročník  DNV 

Informatika 2. ročník  DNV 

Poznať stroje s nepružným 
pracovným cyklom 

Poznal stroje s nepružným 
pracovným cyklom Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Stroje s pružným pracovným 
cyklom 

1 
Poznať stroje s pružným 
pracovným cyklom 

Poznal stroje s pružným 
pracovným cyklom Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Stroje s pružným pracovným 
cyklom- programovo riadené 

1 
Poznať stroje s pružným 
pracovným cyklom- programovo 
riadené 

Poznal stroje s pružným 
pracovným cyklom- 
programovo riadené 

Písomné skúšanie Písomné odpovede 

Stroje číslicovo riadené 1 
Pochopiť stroje ktoré sú 
číslicovo riadené 

Pochopil stroje ktoré sú 
číslicovo riadené Písomné skúšanie  Písomné odpovede 

Nc obrábacie centrá 1 
Pochopiť nc obrábacie centrá Pochopil nc obrábacie centrá 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Programovanie cnc strojov 1 
Pochopiť programovanie cnc 
strojov 

Pochopil programovanie cnc 
strojov Písomné skúšanie Písomné odpovede 
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Číslicovo riadené stroje 
a zariadenia 

2 
Pochopiť princíp číslicovo 
riadených strojov a zariadení 

Pochopil princíp číslicovo 
riadených strojov a zariadení Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Opakovanie tematického celku 1 
Vedieť odpovedať na otázky Vedel odpovedať na otázky 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

3.   Technologické 
základy automatizácie 
spracovania dreva 

8  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Automatické triedenie reziva 
2 Technológia 2. ročník 

Ekonomika 2. ročník 

Informatika 2. ročník 

Pochopiť automatické triedenie 
reziva 

Pochopil automatické triedenie 
reziva Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Automatizácia porezu reziva 
1 

Poznať automatizáciu porezu 
reziva 

Poznal automatizáciu porezu 
reziva Písomné skúšanie Písomné odpovede 

Automatizácia porezu 
konštrukčných dosák 1 

Vedieť automatizáciu porezu 
konštrukčných dosák 

Vedel automatizáciu porezu 
konštrukčných dosák Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Proces obrábania prírezov 
a montážnych skupín 2 

 Poznať proces obrábania 
prírezov a montážnych skupín 

Poznal proces obrábania 
prírezov a montážnych skupín Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Automatizácia lepenia 
1 

Pochopiť automatizáciu lepenia Pochopil automatizáciu 
lepenia Písomné skúšanie Písomné odpovede 

Priemyselný spôsob 
povrchovej úpravy 1 

Poznať priemyselný spôsob 
povrchovej úpravy 

Poznal priemyselný spôsob 
povrchovej úpravy Ústne skúšanie Ústne odpovede 

4. Sušenie dreva 
a automatizácia sušiar. 
procesov 

8  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Charakteristika sušiarní 
1 Technológia 2. ročník 

Ekonomika 2. ročník 

Grafické systémy 

 

 

Vedieť charakteristiku sušiarní Vedel charakteristiku sušiarní 
Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Rozdelenie sušiarní 
2 

Vedieť rozdelenie sušiarní Vedel rozdelenie sušiarní 
Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Meracie a kontrolné prístroje 
sušenia 

1 Pochopiť princíp meracích 
a kontrolných prístrojov sušenia 

Pochopil princíp meracích 
a kontrolných prístrojov 
sušenia 

Písomné skúšanie Písomné odpovede 

Programovo riadené sušiarne 1 
Poznať programovo riadené 
sušiarne  Poznal programovo riadené 

sušiarne 
Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Princípy automatickej 
regulácie teploty 

1 
Vedieť princípy automatickej 
regulácie teploty 

Vedel princípy automatickej 
regulácie teploty Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Ďiaľková kontrola režimov 
sušenia 

1 
Poznať ďiaľkovú kontrolu 
režimov sušenia 

Poznal ďiaľkovú kontrolu 
režimov sušenia Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Opakovanie tematického celku 1 
Vedieť odpovedať na otázky  Vedel odpovedať na otázky 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 
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Názov predmetu grafické systémy 
Časový rozsah výučby 1.roč. - 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

1.roč. - 2 hodiny týždenne, spolu 60 vyučovacích hodín 
Ročník  Tretí, štvrtý 
Kód a názov učebného odboru Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 3341 K 
Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 
 

9.8 GRAFICKÉ SYSTÉMY 

Charakteristika predmetu 
 
 Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti. Na vytvorenie predmetu sme vychádzali z 
obsahového štandardu : 
1. Technické vzdelávanie 
2. Technologické vzdelávanie 
Odborný voliteľný predmet grafické systémy je orientovaný na vytváranie schopnosti a zručností 
kresliť technické výkresy, pri aplikovaní vedomostí z drevárskej a nábytkárskej konštrukcie, využitím 
moderných prostriedkov pre grafickú komunikáciu pomocou počítačov, vytvárať jednoduché programy 
pre ovládanie CNC zariadení. Predmet rozvíja priestorovú predstavivosť žiakov, ich technické 
myslenie v súčinnosti s osvojením si používania modrených prostriedkov tvorby návrhu  a návrhu 
výroby pomocou počítačov. Využíva vedomosti a zručnosti získané v predmetoch odborné kreslenie, 
konštrukčné cvičenia, výpočtová technika, informatika a technológia. 
    Obsah predmetu je rámcový, žiaci budú pracovať na projektoch riešiacich odborné úlohy 
v nadväznosti na projekty riešené  v predmete konštrukčné cvičenia a podľa individuálnych schopností 
žiakov aj  na nových projektoch. 
Predmet obsahuje: v 3,4. ročníku 6 tematických celkov 
Predmet sa vyučuje v učebniach a učebniach výpočtovej techniky. V predmete sa využíva didaktická 
technika a pomôcky s projektu škola21. storočia. 
 
Ciele vyučovacieho predmetu 
           Vyučovací predmet grafické systémy nadväzuje na učivo predmetov odborné kreslenie, 
informatika, technológia., materiály základného odboru  ale predovšetkým na učivo predmetu 
konštrukčné cvičenia a technológia nadstavbového štúdia.   

     Cieľom predmetu je naučiť žiakov samostatne riešiť náročnejšie  konštrukčné úlohy od 
 ideového návrhu  výrobku až po vypracovanie kompletnej technickej dokumentácie výrobku, až po 
výkresy súčiastok , dielcov za pomoci moderných prostriedkov pre grafickú komunikáciu pomocou 
počítačov. Naučiť žiakov samostatne riešiť náročnejšie  konštrukčné úlohy od ideového návrhu  
interiéru až po návrhy jednotlivých súčastí interiéru. 

     Naučiť žiakov samostatne vytvárať programy pre výrobu jednoduchých dielcov pomocou CNC  
zariadení.   

 
Cieľové vedomosti : 
Absolvent má: 

 poznať typologickú skladbu nábytkárskych a stavebno-stolárskych výrobkov, 

 poznať spôsoby vypracovania technickej dokumentácie ako podklad pre 
technologickú  a ekonomickú prípravu výroby. 

 poznať spôsoby vypracovania technickej dokumentácie pomocou  prostriedkov pre grafickú 
komunikáciu, pomocou počítačov 

 poznať spôsoby tvorby programov pre CNC  zariadenia 
 

Cieľové zručnosti : 
Absolvent vie: 

 kresliť technickú dokumentáciu v 2D grafickom systéme 

 modelovať v 3D grafickom systéme 

 vytvoriť technickú dokumentáciu z 3D modelu 



Školský vzdelávací program                                                                          Drevár a nábytkár 

Spojená škola, Československej armády 24, Martin               3341 K operátor drevárskej  a 
nábytkárskej výroby 

 

465 

 vkladať rozmery, technické údaje do výkresu 

 urobiť konečnú úpravu výkresov, tlačiť výkresy 

 vytvoriť propagačný materiál pre výrobok 

 navrhnúť interiér pomocou grafického softvéru 

 vygenerovať kódy pre CNC stroje 

 ovládať prepojenie CAD – CAM technológie 

 vyrobiť jednoduchý výrobok na CNC stroji po návrhu pomocou grafického softvéru  
 

Výchovné a vzdelávacie stratégie 

 
Pri vyučovaní  využívame nasledujúce výchovné a vyučovacie stratégie: 
Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 
Absolvent vie: 

 jednoznačne vyjadriť svoj názor,  

 kriticky hodnotiť informácie, 

 správne interpretovať získané informácie, 

 sprostredkovať informácie(text, hovorené slovo, technický výkres) tak aby každý porozumel 
každému. 
 

Interpersonálne a intrapersonálne  spôsobilosti 
Absolvent vie: 

 rozvíjať prácu v kolektíve, 

 získať pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za kolektív, 

 hodnotiť, rešpektovať prácu vlastnú a prácu druhých. 

 
Schopnosti, problémy 
Absolvent vie: 

 rozpoznávať problémy pri vyučovaní(pozorovanie, experimentovanie, grafické prostriedky), 

 jednoznačne vyjadriť problém, ktorý sa vyskytol pri vyučovaní, 

 hľadať a používať ďalšie  metódy riešenia daného problému, 

 posudzovať a porovnávať rôzne riešenia daného problému, 

 upravovať nesprávne riešenia problému, 

 používať osvojené metódy riešenia konštrukčného problému aj v iných  možných oblastiach. 
 

Spôsobilosti  využívať informačné technológie 
Absolvent vie: 

 získavať informácie v priebehu technického vzdelávania, 

 zhromažďovať, triediť, využívať získané informácie k vyriešeniu daného problému alebo viesť 
k novým poznatkom. 

 
Spôsobilosť byť demokratickým občanom 
Absolvent vie: 

 formulovať a prezentovať svoje postoje v rámci technického vzdelávania  dostupnými 
metódami a prostriedkami, 

 preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za svoje správanie, zdravie, 
spoluzodpovednosť za životné prostredie a stav spoločnosti. 

 
Podnikateľské spôsobilosti 
Absolvent vie: 

 vystihnúť princípy odmeňovania a oceňovania aktívnych a tvorivých zamestnancov, 

 ovplyvňovať druhých a koordinovať ich úsilie, 

 rýchle sa rozhodovať a prijímať opatrenia, 

 nájsť a vyhodnotiť informácie z rôznych zdrojov 

 prispôsobovať sa k zmeneným pracovným podmienkam, 

 rozhodovať sa cieľavedome a zodpovedne o svojej budúcej profesii a ďalšej  vzdelávacej 
ceste. 

 vypracovať komunikačné stratégie na diskusiu o finančných záležitostiach.
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Školský vzdelávací program – Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 3341 K 
Stredná odborná škola Turany 

Názov tematického 
celku 

 
Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Úvod do problematiky 
CAD systémov 
 

Informačnoreceptívna - výklad Frontálna výučba 

Vytváranie 2D 
dokumentácie 
 

Informačnoreceptívna – výklad 
Heurisrická – rozhovor, riešenie úloh 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov, práca s  počítačom, grafickým softvérom 

 
Vytváranie 3D 
modelov 
 

Informačnoreceptívna – výklad 
Heurisrická – rozhovor, riešenie úloh 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov, práca s  počítačom, grafickým softvérom 

Aplikácia zručností 3D 

modelovania - 
projekty 

Informačnoreceptívna – výklad 
Heurisrická – rozhovor, riešenie úloh 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov, práca s  počítačom, grafickým softvérom 

Návrh interiéru 
 

Informačnoreceptívna – výklad 
Heurisrická – rozhovor, riešenie úloh 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov, práca s  počítačom, grafickým softvérom 

CAM technológie 
 

Informačnoreceptívna – výklad 
Heurisrická – rozhovor, riešenie úloh 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov, práca s  počítačom, grafickým softvérom, práca 
s CAM programom  
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Školský vzdelávací program – Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 3341 K 
Stredná odborná škola Turany 

Názov tematického 
celku  

Učebné zdroje 

Odborná literatúra Didaktická technika Materiálne výukové prostriedky Ďalšie zdroje 

Úvod do problematiky 
CAD systémov 
 

 
 
Turbo CAD -  manuál s príkladmi 
     IMSI US  75 Rovland  BLVD Novato 
 
Špinar software – distribútor pre SR 

Tabuľa 
PC 
Videodataprojektor 
eBeam Interact tabuľa e-
learning portál notebooky 

Učebnica, interne, pracovné listy Stolársky magazín 
Internet 
CAD software 

Vytváranie 2D 
dokumentácie 
 

Tabuľa 
PC 
Videodataprojektor 
eBeam Interact tabuľa e-
learning portál notebooky 

Učebnica 
Prospekty 
Technické výkresy 
Internet 
pracovné listy 

Stolársky magazín 
Internet ( Slovenské 
centra dizajnu – SCD) 
CAD software 

Vytváranie 3D 
modelov 
 

Tabuľa 
PC 
Videodataprojektor 
eBeam Interact tabuľa e-
learning portál notebooky 

Učebnica 
Prospekty 
Technické výkresy, internet 
pracovné listy 

Stolársky magazín 
Internet (SCD) 
CAD software 

Aplikácia zručností 3D 

modelovania - 
projekty 

Tabuľa 
PC 
Videodataprojektor 
eBeam Interact tabuľa e-
learning portál notebooky 

Učebnica 
Prospekty 
Technické výkresy, internet 
pracovné listy 

Stolársky magazín 
Internet (SCD) 
CAD software 

Návrh interiéru 
 

Tabuľa 
PC 
Videodataprojektor 
eBeam Interact tabuľa e-
learning portál notebooky 

Učebnica 
Prospekty 
Technické výkresy, internet 
pracovné listy 

Stolársky magazín 
Internet (SCD), 
software PRO 100, 
Sketchap 

CAM technológie 
 

Tabuľa 
PC 
Videodataprojektor 
eBeam Interact tabuľa e-
learning portál notebooky 

Učebnica 
Prospekty, Katalógy 
Technické výkresy, internet 
pracovné listy 

Stolársky magazín 
Internet 
CAM software 
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Školský vzdelávací program – Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 3341 K 
Stredná odborná škola Turany 

9.8.1 ROČNÍK : TRETÍ       

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   GRAFICKÉ SYSTÉMY 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

1.  Úvod do problematiky 
CAD systémov 
  

4   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Metodika práce  v 2D 
systéme 
Metodika práce v 3D 
systéme 
Vzťah medzi kreslením 
a modelovaním 
Charakteristika 
najpoužívanejších soft. 
produktov 
 
 

1 
1 
1 

 
1 

Odborné kreslenie 1, 2, 3 
ročník, informatika -  základný 
odbor 
Konštrukčné cvičenia 1. ročník 
nadstavbového štúdia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mať prehľad z učiva 
základného odboru 

má prehľad  z učiva 
základného odboru 

Písomné 
skúšanie 

Písomný test 
Pracovný list 

  2.Vytváranie 2D 
dokumentácie 

9  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Popis prostredia a jeho 
nastavenie 
Vytvorenie nového súboru 
Kresliaca plocha, práca so 
súradným systémom, 
druhy súradníc  
Základné objekty, ich 
vytváranie 
Presné kreslenie – mierky 
Editačné príkazy, práca 
s textom 
Vkladanie objektov do 
výkresu 
Formáty výkresov, 
export a import výkresov 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
1 
 

2 
 

1 

 
 
Odborné kreslenie 1, 2, 3 
ročník, informatika -  základný 
odbor 
Konštrukčné cvičenia 1. ročník 
nadstavbového štúdia 

 

 
 
vedieť  samostatne 
navrhnúť a v perspektíve 
zobraziť ideové riešenie 
interiéru, jednotlivých kusov 
nábytku 

 
 
 vie samostatne navrhnúť 
a v perspektíve zobraziť 
ideové riešenie interiéru, 
jednotlivých kusov nábytku 

 
 
Individuálne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

 
 
Obhajoba 
vlastných prác 
Pracovný list 
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Školský vzdelávací program – Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 3341 K 
Stredná odborná škola Turany 

 

3.Vytváranie 3D modelov 
10  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Základné charakteristiky 
práce v 3D 
Vytváranie 3D objektov 
Vytváranie 3D objektov 
z 2D objektov 
Boolovské operácie v 3D 
Editovanie modelov 
Tvorba prierezu modelom 
Priestor modelu a papiera 
Generovanie 2D 
dokumentácie. z 3D 
modelu 
Práca s knižnicami prvkov 

 
1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
 

2 
 

1 

 
 
 
Odborné kreslenie 1, 2, 3 
ročník, informatika -  základný 
odbor 
Konštrukčné cvičenia 1a 2 
ročník nadstavbového štúdia 

 

 
 
 
vedieť  samostatne 
navrhnúť a v perspektíve 
zobraziť ideové riešenie 
interiéru, jednotlivých kusov 
nábytku 

 
 
 
 vie samostatne navrhnúť 
a v perspektíve zobraziť 
ideové riešenie interiéru, 
jednotlivých kusov nábytku 

 
 
 
Individuálne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

 
 
 
Obhajoba 
vlastných prác 
Pracovný list 

 

  4.Aplikácia zručností 3D 
modelovania 

6  
  

  

Kreslenie jednoduchého 
nábytkového výrobku 
Kreslenie jednoduchého 
nábytkového výrobku 
Kreslenie jednoduchého 
nábytkového výrobku 
Kreslenie jednoduchého 
nábytkového výrobku 
Kreslenie jednoduchého 
nábytkového výrobku 
Kreslenie jednoduchého 
nábytkového výrobku 

1 
 

1 
 

1 

1 
 

1 

 
1 
 

Odborné kreslenie 1, 2, 3 
ročník, informatika -  základný 
odbor 
Konštrukčné cvičenia 1. ročník 
nadstavbového štúdia 

 

ovládať všeobecné zásady 
tvorby výrobnej 
dokumentácie 

ovláda  všeobecné zásady 
tvorby výrobnej 
dokumentácie 

Individuálne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Obhajoba 
vlastných prác 
Pracovný list 

 5.Návrh interiéru 
4  

  
  

 
Návrh bytového interiéru 
 
Návrh bytového interiéru 

2 

2 

Odborné kreslenie 1, 2, 3 
ročník, informatika -  základný 
odbor 
Konštrukčné cvičenia , prax, 
technológia 1. ročník 
nadstavbového štúdia 

 
samostatne  vyhotoviť  
kompletnú výrobnú 
dokumentáciu pre daný 
výrobok 

 
samostatne  vyhotovil  
kompletnú výrobnú 
dokumentáciu pre daného 
výrobku 
 

 
Individuálne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

 
Obhajoba 
vlastných prác 
Pracovný list 
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9.8.2 ROČNÍK : ŠTVRTÝ         

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   GRAFICKÉ SYSTÉMY 2 hodina týždenne, spolu 60 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

1.  1.Úvod do 
problematiky CAD 
systémov 
  

4   
Žiak má: 

 
Žiak vie: 

  

Metodika práce  v 2D 
systéme 
Metodika práce v 3D 
systéme 

2 
2 
 

 
 

Odborné kreslenie 1, 2, 3 
ročník, informatika -  základný 
odbor 
Konštrukčné cvičenia 1. ročník 
nadstavbového štúdia 
 

mať prehľad z učiva 
základného odboru 

má prehľad  z učiva 
základného odboru 

Písomné 
skúšanie 

Písomný test 
Pracovný list 

  2.Vytváranie 2D 
dokumentácie 

16  
 
Žiak má: 

 
Žiak vie: 

  

Popis prostredia a jeho 
nastavenie 
Vytvorenie nového súboru 
Kresliaca plocha, práca so 
súradným systémom, 
druhy súradníc  
Základné objekty – 
vytváranie 
Presné kreslenie – mierky 
Editačné príkazy  
Práca s textom 
Vkladanie objektov do 
výkresu 
Formáty výkresov, 
export a import výkresov 

2 
 

1 
 

2 
 

4 
2 
1 
1 
 

2 
 

1 

 

 
 
Odborné kreslenie 1, 2, 3 
ročník, informatika -  základný 
odbor 
Konštrukčné cvičenia 1. ročník 
nadstavbového štúdia 

 

 
 
vedieť  samostatne 
navrhnúť a v perspektíve 
zobraziť ideové riešenie 
interiéru, jednotlivých kusov 
nábytku 

 
 
 vie samostatne navrhnúť 
a v perspektíve zobraziť 
ideové riešenie interiéru, 
jednotlivých kusov nábytku 

 
 
Individuálne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

 
 
Obhajoba 
vlastných prác 
Pracovný list 
 
 

 

 

3.Vytváranie 3D modelov 
14  

 
Žiak má: 

 
Žiak: vie 

  

Základné charakteristiky 
práce 
3D pohľady 
Vytváranie 3D objektov 
Vytváranie 3D objektov 
z 2D obj. 
Boolovské operácie v 3D 
Editovanie modelov 
Tvorba prierezu modelom 
Priestor modelu a papiera 
Generovanie 2D 
dokumentácie. z 3D 
modelu 
Práca s knižnicami prvkov 
 

 
1 
1 
2 
2 
 

1 
2 
1 
1 
 

2 
1 

 

 
 
 
Odborné kreslenie 1, 2, 3 
ročník, informatika -  základný 
odbor 
Konštrukčné cvičenia 1a 2 
ročník nadstavbového štúdia 

 

 
 
 
vedieť  samostatne 
navrhnúť a v perspektíve 
zobraziť ideové riešenie 
interiéru, jednotlivých kusov 
nábytku 

 
 
 
 vie samostatne navrhnúť 
a v perspektíve zobraziť 
ideové riešenie interiéru, 
jednotlivých kusov nábytku 

 
 
 
Individuálne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

 
 
 
Obhajoba 
vlastných prác 
Pracovný list 

 

  4.Aplikácia zručností 2D 
a 3D kreslenia - projekty 
 

22  
 
Žiak má: 

 
Žiak: vie 

  

Kreslenie nábytkového 
výrobku 
Kreslenie nábytkového 
výrobku 
Kreslenie nábytkového 
výrobku 
Kreslenie nábytkového 
výrobku 
Kreslenie nábytkového 

2 

2 

2 

3 

3 

2 

Odborné kreslenie 1, 2, 3 
ročník, informatika -  základný 
odbor 
Konštrukčné cvičenia 1. ročník 
nadstavbového štúdia 

 

ovládať všeobecné zásady 
tvorby výrobnej 
dokumentácie 
samostatne vyhotoviť 
kompletnú výrobnú 
dokumentáciu pre daný 
druh výrobku 

ovláda  všeobecné zásady 
tvorby výrobnej 
dokumentácie 
samostatne  vyhotovil  
kompletnú výrobnú 
dokumentáciu pre daný 
výrobok 

Individuálne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Obhajoba 
vlastných prác 
Pracovný list 
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výrobku 

Kreslenie stavebnostolár. 
výrobku 
Kreslenie stavebnostolár. 
výrobku 
 
 

4 

4 

       

samostatne vyhotoviť 
kompletnú výrobnú 
dokumentáciu pre daný 
druh výrobku 

samostatne  vyhotovil  
kompletnú výrobnú 
dokumentáciu pre daný 
výrobok 

 
Individuálne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

 
Obhajoba 
vlastných prác 
Pracovný list 

 5.Návrh interiéru 
4  

 
Žiak má: 

 
Žiak: vie 

  

Návrh interiéru – bytový 
alebo iný 

4 

 

 

Odborné kreslenie 1, 2, 3 
ročník, informatika -  základný 
odbor 
Konštrukčné cvičenia , prax, 
technológia 1. ročník 
nadstavbového štúdia 

 

 
 
samostatne  vyhotoviť  
kompletnú výrobnú 
dokumentáciu pre daný 
výrobok 

 
 
samostatne  vyhotovil  
kompletnú výrobnú 
dokumentáciu pre daného 
výrobku 
 

 
 
Individuálne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

 
 
Obhajoba 
vlastných prác 
Pracovný list 
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Názov predmetu Odborný výcvik 
Časový rozsah výučby 1.roč. - 6 hodín týždenne, spolu 198 vyučovacích hodín 

2.roč. - 12 hodín týždenne, spolu 396 vyučovacích hodín 
3.roč. - 12 hodín týždenne, spolu 396 vyučovacích hodín 
4.roč. – 14 hodín týždenne, spolu 420 vyučovacích hodín 

Ročník   Prvý, druhý, tretí, štvrtý 

Kód a názov učebného odboru 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

9.9 ODBORNÝ VÝCVIK 

Charakteristika predmetu 

 
Praktickú zložku prípravy v študijnom odbore operátor drevárskej a nábytkárskej výroby  

zabezpečuje učebný  predmet odborný výcvik. Žiaci si v ňom prakticky overujú celý okruh teoretických 
vedomostí získaných z matematicko- prírodovedných a odborných predmetov. Osvojené poznatky si 
žiaci v priebehu odborného výcviku upevňujú, prehlbujú a rozširujú. Žiaci sa naučia pracovným 
činnostiam, ktoré sú nevyhnutné pri vykonávaní budúceho povolania.  

 
      Obsah a členenie predmetu dáva tiež predpoklad pre ďalší profesionálny rozvoj žiaka. Žiaci 

si postupne osvojujú pracovné činnosti spojené s ručným opracovaním dreva, kovov a ostatných 
materiálov, získavajú zručnosti pri konštrukčnom spájaní materiálov, manipulácie a príprave dreva. 
Ďalej získajú praktické zručnosti pri technologických prácach spojených s lepením a lisovaním dielcov. 
Žiaci si osvojujú náročnejšie práce vo výrobe nábytkárskych a stavebnostolárskych výrobkov 
a oboznamujú sa s prácou na niektorých vybraných typoch výrobných liniek. 
 
 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vyučovací predmet odborný výcvik je zacielený na vzdelávanie žiakov v praktických činnostiach 
odboru štúdia. Ide o získanie, rozvoj a upevňovanie odborných zručností a návykov, utváranie 
odborných postojov a názorov, vzťahu žiakov k odboru štúdia, k plneniu pracovných povinností 
a pocitu zodpovednosti za zverené hodnoty a výsledky svojej činnosti. Vo vyučovacom predmete 
odborný výcvik využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových kompetencií 
výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

 

Schopnosti riešiť problémy 

 rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov 
 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri vyučovaní 
 hľadať, navrhovať alebo používať metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli prispieť 

k riešeniu daného problému 
 posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo 

efektívnosti 
 korigovať nesprávne riešenia problému, 
 používať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov  

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania využívaním všetkých metód 
a prostriedkov, ktoré sa dajú aplikovať v praktickom vyučovaní 

 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu 
daného problému alebo osvojiť si nové poznatky. 
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Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

1.  Úvod  10 hod. 10   
1.1  Základné ustanovenia právnych noriem o bezpečnosti a ochrane  
       zdravia pri práci  
1.2  Riadenie a zaisťovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  

v organizácii 
1.3  Oboznámenie s organizačným usporiadaním stredného odborného  
       učilišťa a príslušnej organizácie so zreteľom na pracoviská so 
       zvýšeným  ebezpečenstvom úrazu.  
1.4  Pracovisko odborného výcviku žiakov  
1.5  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, hygiena práce  
 

 

Výklad 
Rozhovor 

Frontálna 
a individuálna 
práca žiakov 

2.  Ručné opracovanie dreva  90 hod. 84  
1.1 Opracovanie dreva pilníkom, rašpľou a brúsnym papierom  
1.2 Rezanie dreva ručnými pílkami  
1.3 Hobľovanie hoblíkmi  
1.4 Vŕtanie a dlabanie dreva  
1.5 Súborná práca  
 

 
2. Ručné opracovanie kovov a ostatných materiálov používaných v 

drevárskom a nábytkárskom v priemysle  48 hod. 
2.1 Ručné rezanie, strihanie, pilovanie, ohýbanie, vŕtanie   
2.2 Práce s ostatnými materiálmi  
2.3 Súborná práca  

 
4.  Zhotovovanie jednoduchých spojov   42 hod. 50  

4.1 Spojovanie drevenými spojovacími prostriedkami  
4.2 Spojovanie kovovými spojovacími prostriedkami  
 
 

Informačnoreceptívna 
-  výklad 
Reproduktívna – 
rozhovor 
Heuristická - 
rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna 
výučba 

Frontálna a 
individuálna 
práca žiakov 
Skupinová 
práca žiakov 
Práca s 
knihou 
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Učebné zdroje 

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

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 
knižnica, ... 

1.  Úvod   
-18 hodín 

Predpisy o OBP, predpisy 
o požiarnej ochrane, vnútorný 
dielenský poriadok školy 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
  

Ochranné 
pomôcky 
(rukavice, 
zástera) 

Internet  
 

2.Ručné opracovanie 
dreva   
- 90 hodín 

Predpisy o OBP s ručným 
náradím, 
Panáčková: Technológia I pre 
učebné a študiné odbory 
zamerané na spracúvanie 
dreva a výrobu hudobných 
nástrojov. Bratislava 2004 
Ondrejkovič A. : Materiály pre 
I ročník SOU učebný odbor 
stolár. Proxima press 
Bratislava 2005 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika  

Hoblica, ručné 
stolárske náradie. 
Brúsne materiály 
na brúsenie 
ručného náradia 

CD, internet 

3.Ručné opracovanie 
kovov a ostatných 
materiálov používaných 
v drevárskom 
priemysle- 48 hodín 

Predpisy o OBP s ručným 
náradím 
Ondrejkovič, A. : Odborné 
kreslenie pre 1., 2., 3., ročník 
SOU učebný odbor stolár. 
Proxima press Bratislava 2005 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
  

Hoblica, ručné 
stolárske náradie. 
Brúsne materiály 
na brúsenie 
ručného náradia 
rôzne stolárske 
sťahováky  
technické výkresy 
konštrukčných 
spojov 

CD, internet 

4. Zhotovenie 
jednoduchých spojov- 
42 hodín 

Predpisy o OBP pri manipulácii 
a sušení reziva  
Panáčková: Technológia I pre 
učebné a študiné odbory 
zamerané na spracúvanie 
dreva a výrobu hudobných 
nástrojov. Bratislava 2004 
 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 

 

Sklad reziva 
a materiálov – 
v dielňach 
Spojenej Školy, 
mikrovlná 
sušiareň  

CD, internet 
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9.9.1 ROČNÍK : PRVÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:                     ODBORNÝ VÝCVIK 
Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 3341 4                1.ročník 

6 hodín týždenne, spolu 198 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

1.  Úvod 18   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Oboznámenie žiakov s 
pracoviskom a pracovným 
prostredím                                    

6  

 

 

 

 

 

 
 

Žiak má poznať svoje 
pracovisko, pracovné prostredie 
a udržiavať poriadok na 
pracovisku 

Žiak pozná svoje pracovisko 
a udržiava ho v čistote a 
poriadku 

sústavné 
hodnotenie 

Sledovanie činnosti 
každého žiaka a 
overovanie 

Vstupné školenie BOZP a PO, 
dielenský poriadok 

6 
Žiak má poznať predpisy 
o BOZP, právne normy, 
zákonník práce, vnútorný 
dielenský poriadok 

Žiak pozná predpisy o BOZP, 
právne normy, zákonník práce, 
vnútorný poriadok školy 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Rozdelenie žiakov do skupín, 
úprava pracoviska pre skupinu 

6 
Žiak má poznať svoje 
pracovisko, pracovné prostredie 
a udržiavať poriadok na 
pracovisku 

Žiak pozná svoje pracovisko 
a udržiava ho v čistote a 
poriadku 

  

2.  Ručné opracovanie dreva 

 
90  

 

 
Žiak má: 

 
Žiak:   

Rozdelenie náradia, 
oboznámenie sa s jednotlivými 
druhmi náradia.  Opracovanie 
dreva pilníkom, rašpľou, 
brúsnym papierom. OBP pri 
práci s ručným náradím. 

6 Technológia 

Poznať ručné náradie a nástroje 
na ručné opracovanie dreva 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiály 

Vedieť rozpoznať rezy dreva, 
makroskopickú stavbu dreva 

Žiak má správne a bezpečne 
narábať s ručným 
drevoobrábacím náradím Žiak 
má poznať jednotlivé  ručné 
drevoobrábacie náradie 
,správne používať 

Žiak ovláda správne držať 
a pracovať s ručným 
drevoob.náradím Žiak pozná 
druhy drevoobrábacieho 
náradia, 
Správne ho používa 

Individuálne 
hodnotenie 

Sledovanie činnosti 
každého žiaka 

Rezanie dreva ručnými 
pílkami- oboznámenie sa 
s náradím na rezanie dreva, 
OBP, Ostrenie nástrojov 

6 
Žiak má vedieť rezať drevo 
Pozdúlžne, priečne a rôznymi 
smermi 

Žiak vie rezať drevo pozdĺžne, 
priečne a inými smermi Ústne skúšanie, 

pozorovanie 

Ústne odpovede, 

Praktické 
overovanie  

Výber materiálu, 
rozmeriavanie, Rysovanie 
dielcov, nácvik rezania  

6 
Žiak má vedieť vybrať píly na 
rezanie dreva rôznymi smermi, 
a dodržiavať OBP 

Žiak pozná píly na rezanie 
dreva Sústavné 

hodnotenie 
Praktické 
overovanie 

Hobľovanie hoblíkmi- druhy 
hoblíkov OBP, ostrenie, nácvik 
činnosti 

6 
Žiak má poznať zásady 
bezpečnosti pri práci s ručnými 
hoblíkmi 

Žiak ovláda pracovné postupy 
a bezpečnosť pri práci 
s ručnými hoblíkmi 

Sústavné 
hodnotenie 

 

Sledovanie činnosti 
a praktické 
overovanie 

Vŕtanie a dlabanie dreva- 
Oboznámenie sa s nástrojmi 
na vŕtanie dreva, OBP, 

6 
Žiak má poznať správny 
pracovný postup pri práci 
s ručnými dlátami 

Žiak ovláda správny pracovný 
postup pri práci s ručnými 
dlátami a ich správne použitie 

Individuálne 
a sústavné 
hodnotenie 

Sledovanie činnosti 
a praktické 
overovanie 



Školský vzdelávací program                                                                          Drevár a nábytkár 

Spojená škola, Československej armády 24, Martin              3341 K operátor drevárskej  a nábytkárskej výroby 

 

471 
Školský vzdelávací program – Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 3341 K 
Stredná odborná škola Turany 

ostrenie dlát, vrtákov, nácvik 
pracovných činností  

Technológia 

Poznať ručné náradie a nástroje 
na ručné opracovanie dreva 

 
 

Technológia 
Poznať ručné náradie a nástroje 
na ručné opracovanie dreva 
 

Odborné kreslenie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technológia 
Poznať ručné náradie a nástroje 
na ručné opracovanie dreva 

Súborná práca- štvorcová 
stolička- výber materiálu, 
hrubé narezávanie 

6 
Žiak má vedieť vybrať píly na 
rezanie dreva rôznymi smermi, 
a dodržiavať OBP 

Žiak pozná píly na rezanie 
dreva Individuálne 

a sústavné 
hodnotenie 

Ústne odpovede 
Sledovanie 
činnostii,  praktické 
overovanie 

Pozdĺžne rezanie, hobľovanie 
nôh 6 

Žiak má vedieť rezať drevo 
Pozdúlžne, priečne a rôznymi 
smermi 

Žiak vie rezať drevo pozdĺžne, 
priečne a inými smermi 

Individuálne 
a sústavné 
hodnotenie 

Praktické overenie 

Hobľovanie- luby, trnože 6 
Žiak má vedieť správne 
nabrúsiť  nôž do hoblíkov 

Žiak ovláda správny pracovný 
postup pri práci s ručnými 
hoblíkmi a ich správne 
nastavenie 

Individuálne 
a sústavné 
hodnotenie 

praktické 
overovanie 

Rysovanie a dlabanie (nohy) 6 
Žiak má poznať správny 
pracovný postup pri práci 
s ručnými dlátami 

Žiak ovláda správny pracovný 
postup pri práci s ručnými 
dlátami a ich správne použitie 

Individuálne 
a sústavné 
hodnotenie 

praktické 
overovanie 

Čapovanie lubov a trnoží 
6 Žiak má vedieť vybrať píly na 

rezanie dreva rôznymi smermi, 
a dodržiavať OBP 

Žiak pozná píly na rezanie 
dreva Individuálne 

a sústavné 
hodnotenie 

Sledovanie činnosti 
a praktické 
overovanie 

Brúsenie materiálu, nohy, luby, 
trnože 

6 Žiak má poznať správny 
pracovný postup pri práci 

Žiak ovláda správny pracovný 
postup pri práci Individuálne 

a sústavné 
hodnotenie 

praktické 
overovanie 

Skúšobná montáž, lepenie 
korpusu sedačky 

6 Žiak má poznať zásady pri 
lepeni, druhy lepidiel, ich 
použitie  

Žiak ovláda pracovné postupy 
a bezpečnosť pri práci  Individuálne 

a sústavné 
hodnotenie 

Sledovanie činnosti 
a praktické 
overovanie 

Výber materiálu na výrobu 
škárovky ( plat štvorcovej 
stoličky) 

6 Žiak má poznať jednotlivé druhy 
ručných hoblíkov a ich použitie 
na aký účel 

Žiak pozná jednotlivé ručné 
hoblíky a vie na aký účel sa 
používajú 

Individuálne 
a sústavné 
hodnotenie 

Sledovanie činnosti 
a praktické 
overovanie 

Hobľovanie škárovky, 
formátovanie na presnú mieru 

6 Žiak má vedieť správne 
nabrúsiť  nôž do hoblíkov 
 
 

Žiak ovláda brúsenie nožov do 
ručných hoblíkov a ich správne 
nastavenie 

Individuálne 
a sústavné 
hodnotenie 

Sledovanie činnosti 
a praktické 
overovanie 

Montáž platu na korpus 6 Žiak má poznať správny 
pracovný postup pri práci  
 
 

Žiak ovláda správny pracovný 
postup Individuálne 

a sústavné 
hodnotenie 

Sledovanie činnosti 
a praktické 
overovanie 

3. Ručné opracovanie kovov 
a ostatných materalov 
používaných v drevárskom 
priemysle 

48 
 

 
Žiak má: 

 
Žiak:   

Ručné rezanie, pilovanie, 
ohýbanie,vŕtanie- 
oboznámenie sa snástrojmi na 
ručné opracovanie kovov, 

6 
Technológia 

 

Žiak má poznať správny 
pracovný postup pri práci  

Žiak ovláda správny pracovný 
postup pri práci s ručnými  Individuálne 

a sústavné 
hodnotenie 

Sledovanie činnosti 
a praktické 
overovanie 
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OBP, nácvik pracovných práci 
činnosti 

Vŕtanie kovu ručnými 
elektrickými vŕtačkami 

6 žiak má poznať zásady 
bezpečnosti pri práci s vrtákmi 

Žiak ovláda zásady bezpečnosti 
pri práci s vrtákmi Individuálne 

a sústavné 
hodnotenie 

Sledovanie činnosti 
a praktické 
overovanie 

Práce s ostatnými materialmi-
plasty, kovy, náterové latky. 

6  Žiak ovláda správny pracovný 
postup pri práci Individuálne 

a sústavné 
hodnotenie 

Sledovanie činnosti 
a praktické 
overovanie 

Výroba jednoduchého kovania 
v tvare,,L,, 

6 Žiak má správne a bezpečne 
narábať s ručným náradím 

Žiak ovláda správny pracovný 
postup pri práci Ústne skúšanie, 

pozorovanie 

Ústne odpovede, 

Praktické 
overovanie  

 

Úprava kovaní Výroba 
zložitejšieho kovania 

6 Žiak má poznať správny 
pracovný postup pri práci 

Žiak ovláda správny pracovný 
postup pri práci  Individuálne 

a sústavné 
hodnotenie 

Sledovanie činnosti 
a praktické 
overovanie 

Práca s ručnými elektrickými 
strojčekmi OBP 

6 
Žiak má vedieť zhotoviť 
jednoduchý výrobok pomocou 
ručných operácií s použitím 
ručného náradia 

Žiak vie zhotoviť jednoduchý  
výrobok pomocou ručných 
operácií 

Individuálne 
hodnotenie 

Sledovanie činnosti 
každého žiaka 

Rezanie závitu, OBP, príprava 
náradia a pracovného 
materialu 

6 
 Žiak má vedieť zhotoviť 

jednoduchý výrobok pomocou 
ručných operácií s použitím 
ručného náradia 

Žiak vie zhotoviť jednoduchý  
výrobok pomocou ručných 
operácií 

Individuálne 
hodnotenie 

Sledovanie činnosti 
každého žiaka 

4. Zhotovenie jednoduchých 
spojov 42  

 
Žiak má: 

 
Žiak:   

Oboznámenie sa z 
jednotlivými druhmi spojov 
OBP. Spájanie dreva 
spojovacími prostriedkami- 
kolíkmi 

6 
Odborné kreslenie 

 

Žiak má poznať zásady 
bezpečnosti pri práci pri 
zhotovovaní jednotlivých druhov 
konštrukčných spojov Žiak má 
vedieť zhotoviť spoj na kolíky 

Žiak ovláda zásady bezpečnosti 
pri práci pri zhotovovaní 
jednotlivých druhov 
konštrukčných spojov 

Ústne skúšanie, 

pozorovanie 

Ústne odpovede, 

Praktické 
overovanie  

Spoj na lamely 6 
Oboznamovanie sa so všetkými 
druhmi konštrukčných spojov a ich 
rysovanie 

Žiak má vedieť zhotoviť spoj na 
lamely 

Žiak vie zhotoviť spoj na lamely Individuálne 
a sústavné 
hodnotenie 

Sledovanie činnosti 
a praktické 
overovanie 

Spoj na cudzie pero 6 
 Žiak má vedieť zhotoviť spoj na 

cudzie pero 
Žiak vie zhotoviť spoj na cudzie 
pero 

Individuálne  
hodnotenie 

Sledovanie činnosti 
a prak. overovanie 

Spoj na čap a dlab  priebežný        
Spoj na čap a dlab 
nepriebežný                                  

6 
 Žiak má vedieť zhotoviť spoj na 

jednoduchý čap a rozčap Žiak 
má vedieť zhotoviť spoj na čap 
a dlab nepriebežný 

Žiak vie zhotoviť spoj na 
jednoduchý čap a rozčap 

Individuálne 
a sústavné 
hodnotenie 

Sledovanie činnosti 
a praktické 
´´overovanie 
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Spoj na otvorený ozub 6 
 Žiak má vedieť zhotoviť spoj na 

otvorený ozub 
Žiak vie zhotoviť spoj na 
otvorený ozub 

Individuálne 
hodnotenie 

Sledovanie činnosti 
a prakt.overovanie 

Spoj na polokrytý ozub Spoj na 
celokrytý ozub 

6 
Odborné kreslenie 

 

Žiak má vedieť zhotoviť spoj na 
polo krytý ozub 

Žiak vie zhotoviť spoj na polo 
krytý ozub 

Individuálne 
a sústavné 
hodnotenie 

Sledovanie činnosti 
a praktické 
overovanie 

Zhotovenie jednoduchých 
spojov - spájanie dreva 
jednoduchými kovovými  
prostriedkami, klincami 

6 
Oboznamovanie sa so všetkými 
druhmi konštrukčných spojov a ich 
rysovanie 

Žiak má vedieť zhotoviť spoj 
jednoduchými kovovými 
prostriedkami, klincami 

Žiak vie zhotoviť spoj 
jednoduchými kovovými 
prostriedkami 

Individuálne 
a sústavné 
hodnotenie 

Sledovanie činnosti 
a praktické 
overovanie 
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Učebné zdroje 

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

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 
knižnica, ... 

1.  Úvod   
-7 hodín 

Predpisy o OBP, predpisy 
o požiarnej ochrane, vnútorný 
dielenský poriadok školy 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
  

Ochranné 
pomôcky 
(rukavice, 
zástera) 

Internet  
 

2.Konštrukčné 
spojovanie 
- 49 hodín 

Predpisy o OBP s ručným 
náradím, 
Panáčková: Technológia I pre 
učebné a študijné odbory 
zamerané na spracúvanie 
dreva a výrobu hudobných 
nástrojov. Bratislava 2004 
Ondrejkovič A. : Materiály pre 
I ročník SOU učebný odbor 
stolár. Proxima press 
Bratislava 2005 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika  

Hoblica, ručné 
stolárske náradie. 
Brúsne materiály 
na brúsenie 
ručného náradia 

CD, internet 

3.Technologická 
príprava dreva 
a ostatných materiálov 
- 28 hodín 

Predpisy o OBP pri manipulácii 
a sušení reziva  
Panáčková: Technológia I pre 
učebné a študijné odbory 
zamerané na spracúvanie 
dreva a výrobu hudobných 
nástrojov. Bratislava 2004 
Ondrejkovič A. : Materiály pre 
I ročník SOU učebný odbor 
stolár. Proxima press 
Bratislava 2005 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
  

Sušiarne – 
exkurzia 
Sklad reziva 
mikrovlná 
sušiareň 

CD, internet 

4. Základné 
technologické práce  
-77 hodín 

Panáčková: Technológia I pre 
učebné a študijné odbory 
zamerané na spracúvanie 
dreva a výrobu hudobných 
nástrojov. Bratislava 2004 
 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 

 

Ručné lisy, dýha, 
exkurzia výroba 
preglejok 

CD, internet 

5.Práce 
s mechanizovanými 
nástrojmi 
- 70 hodín 

Panáčková: Technológia I pre 
učebné a študijné odbory 
zamerané na spracúvanie 
dreva a výrobu hudobných 
nástrojov. Bratislava 2004 
 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
 

Ručné elektrické 
náradie  

CD, internet 
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9.9.2 ROČNÍK : DRUHÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:                     ODBORNÝ VÝCVIK 
Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 3341 4 

12 hodín týždenne, spolu 396 vyučovacích hodín  

Názov tematického 
celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy hodnotenia Prostriedky 
hodnotenia 

 
1.  Úvod 
  

     12 
 

 

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

1.1.1 BOZP a PO pri 
práci, dielenský poriadok 

12  

 

 

 

 

Žiak má poznať predpisy 
o BOZP a PO, právne 
normy, Zákonník práce, 
vnútorný dielenský 
poriadok, zásady prvej 
pomoci, prostredie v ktorom 
bude pracovať 
 

Žiak pozná predpisy 
o BOZP a PO, právne 
normy, zákonník práce, 
vnútorný poriadok školy, 
na pracoviskách  
a strojných zariadeniach 
na ktorých bude pracovať  

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústne 
odpovede, 
diskusia 
k danej téme 

 

2.Konštrukčné 
spojovanie 

60  

 

 
Žiak má: 

 
Žiak:  

 

 

 

2.1 Spojovanie kovovými 
a drevenými spojovacími 
prostriedkami 

6 

 

 

  Technológia pre druhý 
ročník  

 

 

 
Žiak má poznať kovové 
drevené spojovacie 
materiály 

 
Žiak ovláda technologické 
postupy pri používaní 
spojovacích materiálov 

Ústne skúšanie 

 

 

Ústne 
hodnotenie 

 

2.2 Spojovanie lepením 6 

 

 

Materiály 

 

 

 
Žiak má poznať rozdelenie 
a druhy lepidiel 

 
Žiak ovláda používanie 
lepidiel pri práci 

Praktické cvičenie Vyhodnotenie 
praktického 
cvičenia 

 
2.3 Spájanie 
veľkoplošných dielcov / 
rohové a stredové /                        
Spájanie rámov / rohové a 
stredové / 

6  

 

 

 

 

 
Žiak má poznať všetky 
druhy spojov 

 
Žiak ovláda základné 
druhy konštrukčných 
spojov 

Praktické hodnotenie Individuálne 
hodnotenie 
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2.4 Súborná práca 

42  
 
Žiak má vyrobiť rámik s 
polodrážkou 

 
Žiak samostatne vyrobí 
rámik 

Praktické cvičenie na 
výrobku 

Známkovanie 
výrobku 

 
3. Technologická 
príprava dreva 
a ostatných materiálov 

24  
 
Žiak má: 

 
Žiak:   

3.1Skladovanie a výber 
materiálov 

6 Materiály 
Žiak má poznať 
bezpečnostné predpisy pri 
manipulácii s materiálmi 
 

Žiak rozpozná základné 
druhy materiálov 
 

Individuálne 
a sústavné hodnotenie 

Ústne 
odpovede, 

 

3.2 Manipulácia 
s materiálom a jeho 
príprava na spracovanie 

6 Technológia pre druhý ročník 
Žiak má poznať správny 
pracovný postup pri práci, 
dodržiavať požiadavky na 
kvalitu práce, BOZP  

Žiak ovláda správne 
pracovné postupy, 
dodržiava požiadavky na 
kvalitu práce a BOZP 

Individuálne 
a sústavné hodnotenie 

Sledovanie 
pracovných 
činností  

 
3.3 Sušenie dreva 

6  
Žiak má ovládať správne 
pracovné postupy, 
dodržiavať BOZP,   

Žiak ovláda správne 
pracovné postupy, 
dodržiava BOZP pri 
pracovných činnostiach   

Individuálne 
a sústavné hodnotenie 

Sledovanie 
vykonávanej 
činnosti    

 

3.4 Hydrotermická úprava 
dreva 

6 Technológia 
Žiak má ovládať správne 
pracovné postupy a činnosti 
pri hydro. termickej úprave 
dreva, BOZP a PO 

Žiak ovláda správne 
pracovné postupy pri  
úprave, BOZP a PO 

Individuálne 
a sústavné hodnotenie 

Overovanie 
vykonávaných 
pracovných 
činnosti 

4.Základné 
technologické práce 

72  
 
Žiak má: 

 
Žiak:   

4.1Lepenie,príprava 
dielcov na lepenie 

 
6 

 
 
Žiak má ovládať pracovné 
postupy a činnosti pri 
príprave lepidiel 
a dodržiavaní BOZP 
 

 
Žiak ovláda správne 
pracovné postupy pri 
príprave dielcov pred 
lepením  

 

Individuálne 
a sústavné hodnotenie 

Sledovanie 
činnosti 
a praktické 
overovanie 

 

4.2 Výroba zosadeniek 

 
6  

 

Žiak má ovládať pracovné 
postupy pri výrobe 
zosadenky a dodržuje 
BOZP 

Žiak ovláda pracovné 
postupy pri práci s dýhou 

Praktické cvičenie Ústne 
hodnotenie 
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4.3 Výroba preglejok a 
latoviek 

 
 
 

6 

Materiály pre druhý ročník 
 
Žiak má poznať a rozumieť 
technickej 
dokumentácii, vedieť sa 
rozhodovať 
o technologickom 
a pracovnom postupe 
s dôrazom na BOZP 
a kvalitu výrobku 

 
Žiak rozumie technickej 
dokumentácii, vie sa 
správne rozhodnúť 
o použitom 
technologickom 
a pracovnom postupe 
s dôrazom na BOZP 
a kvalitu výrobku 

 

Ústne skúšanie 

 

Ústne 
odpovede, 
diskusia 
k danej téme  

4.4 Príprava dielcov na 
lisovanie 

 
6 

 
 
Žiak má ovládať správne 
pracovné postupy, 
dodržiavať BOZP  
 

 
Žiak ovláda správne 
pracovné postupy, 
dodržiava BOZP   
 

Individuálne 
a sústavné hodnotenie 

 

Ústne 
odpovede, 
sledovanie 
vykonávanej 
činnosti 

 
4.5 Ručné lisovanie 

 
6 

 
Žiak má ovládať správne 
pracovné postupy pri 
ručnom lisovaní a dodržiava 
BOZP 

Žiak ovláda správny 
pracovný postup pri 
montáži zosadenky, 
dodržiava dôsledne BOZP 
a PO 

Individuálne 
a sústavné hodnotenie 

Sledovanie 
činnosti 
a praktické 
overovanie 

 
4.6 Súborná práca 
 
Výroba šachovnice 
 
 
 

 
42 

 
Žiak má ovládať správne 
montážne pracovné 
postupy, BOZP pri výrobe 
šachovnice  

Žiak ovláda správne 
montážne postupy, BOZP 
pri montáži zosadenky pre 
šachovnicu 

Individuálne 
a sústavné hodnotenie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka, 
praktické 
overovanie 

 
5. Práce 
s mechanizovanými 
nástrojmi 

 
228  

 
Žiak má: 

 
Žiak:   

 
5.1 Charakteristika  
nástrojov, nastavovanie 
a práca s nimi 

 
6 

Technológia pre druhý ročník Žiak má ovládať pracovné 
postupy pri jednotlivých 
technologických operáciách, 
dodržiavať predpisy BOZP a 
PO 

Žiak ovláda pracovné 
postupy pri nadstavovaní 
nástrojov 

Individuálne 
a sústavné hodnotenie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka  
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5.2 Obsluha 
a manipulácia 
s elektrickými vibračným 
náradím 

     

6 

 Žiak má ovládať ručné 
elektrické strojčeky dodržuje 
BOZP 

Žiak vie správne 
manipulovať s nástrojmi 

Ústne skúšanie Hodnotenie 
praktickej 
činnosti 

 
5.3 Obsluha 
a manipulácia 
s pneumatickým náradím 

 
 
 
 

6 

 

 

 

Žiak má vedieť správny 
technologický postup pri 
práci s pneumatickým 
náradím a dodržuje BOZP 

Žiak vie zaobchádzať s 
náradím 

Individuálne a ústne 
skúšanie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka. 
Ústne 
odpovede, 
skúšanie 
žiaka 

 
5.4 Obsluha 
a manipulácia 
s elektrickým točivým 
náradím 
 

 
 
 
 

6 

 Žiak má vedieť  ovládať 
a bezpečne manipulovať 
s točivým náradím, 
dodržiavať BOZP 

Žiak vie pracovať 
s elektrickým ručným 
náradím (elektrické ručné 
vŕtačky) 

 

Individuálne a ústne 
skúšanie 

 

Sledovanie 
pracovnej 
činnosti 
každého 
žiaka 

 
5.5 Súborná práca. 
     Výroba záhradného 
nábytku - lavica 
 
 
 
 
 

 
60 
 
 

 Žiak má vedieť samostatne 
pracovať pri výrobe lavice 

Žiak vie dodržiavať 
technologické postupy 
a BOZP pri výrobe lavice 

Hodnotenie praktickej 
práce 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka, 
praktické 
overovanie 

5.6 Súborná práca. 
     Výroba rámových dverí 

66 
 Žiak má vedieť samostatne 

pracovať pri výrobe lavice 
Žiak vie dodržiavať 
technologické postupy 
a BOZP pri výrobe lavice 

Hodnotenie praktickej 
práce 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka, 
praktické 
overovanie 

5.7 Súborná práca výroba 
nábytkového doplnku z 
masívu 

78  Žiak má ovládať ručné 
elektrické strojčeky dodržuje 
BOZP 

Žiak vie správne 
manipulovať s nástrojmi 

Ústne skúšanie Hodnotenie 
praktickej 
činnosti 
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Učebné zdroje 

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

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 
knižnica, ... 

1.  Úvod   
-12 hodín 

Predpisy o BOZP, predpisy 
o požiarnej ochrane, vnútorný 
dielenský poriadok školy 

Videodataprojektor 
eBeam Interact 
tabuľa e-learning 
portál notebooky 
 

Ochranné 
pomôcky 
(rukavice, 
zástera) 

Internet  
 

2.Práca s meradlami a 
meracou technikov 
- 48 hodín 

Panáčková: Technológia 
III, pre učebné a študiné 
odbory zamerané na 
spracúvanie dreva a výrobu 
hudobných nástrojov. 
Bratislava 2004 
 
 

Videodataprojektor 
eBeam Interact 
tabuľa e-learning 
portál notebooky 

Zariadenia na 
meranie vlhkosti 
dreva, rôzne iné 
meradlá 

CD, internet 

3.Príprava   
nadstavenie a údržba 
strojov 
– 72 hodín 

Panáčková: Technológia 
III, pre učebné a študiné 
odbory zamerané na 
spracúvanie dreva a výrobu 
hudobných nástrojov. 
Bratislava 2004 
 

 

Videodataprojektor 
eBeam Interact 
tabuľa e-learning 
portál notebooky 
Modely 
strojov(projekt) 

Náradie na 
údržbu  strojov, 
rôzne špeciálne 
náradie 

CD, internet 

4. Strojové opracovanie 
materiálov pri 
nábytkovej výrobe 
 – 204 hodín 
 
 
 
 

Predpisy o BOZP pri 
manipulácii 
a sušení reziva  
Panáčková: Technológia I pre 
učebné a študijné odbory 
zamerané na spracúvanie 
dreva a výrobu hudobných 
nástrojov. Bratislava 2004 
Ján Kamenický -Marta 
Rizmanová Materiály pre 
drevárske odbory II., 
O. Ružička: Výroba  
konštrukčných dosák pre 2-3 
ročník 
 

Videodataprojektor 
eBeam Interact 
tabuľa e-learning 
portál notebooky 
Modely 
strojov(projekt) 

Sklad reziva 
a materiálov – 
v dielňach 
Spojenej Školy, 
mikrovlná 
sušiareň  

CD, internet 

5.Špeciálne práce v 
drevárskej a 
nábytkárskej výrobe 
- 60 hodín 
 
 
 

Panáčková: Technológia I pre 
učebné a študijné odbory 
zamerané na spracúvanie 
dreva a výrobu hudobných 
nástrojov. Bratislava 2004 
O.Ružička: Výroba  
konštrukčných dosák pre 2-3 
ročník 

Videodataprojektor 
eBeam Interact 
tabuľa e-learning 
portál notebooky 
Modely 
strojov(projekt) 

 CD, internet 
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9.9.3 ROČNÍK : TRETÍ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:                     ODBORNÝ VÝCVIK 
Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 3341 4 

12 hodín týždenne,  spolu 396 vyučovacích hodín  

Názov tematického 
celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy hodnotenia Prostriedky 
hodnotenia 

1.  Úvod 12  
 

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

BOZP a PO pri práci, 
dielenský poriadok 

6  

 

 

Žiak má poznať STN a ich 
ustanovenia  

Žiak pozná svoje 
pracovisko a udržiava ho v 
poriadku 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústne 
odpovede, 
diskusia k danej 
téme 

Hygiena pri práci , 
protipožiarne opatrenia, 
oboznámenie sa z učivom 

6 

 

 

 

 

 

 
Žiak má poznať predpisy 
BOZP 
 

 
Žiak pozná svoje 
pracovisko a udržiava ho v 
poriadku, predpisy BOZP 
 

 

 

 

 

 

 

2.Práca s meradlami a 
meracou technikou 

48 

 

 

 

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

 

 

 

BOZP a PO pri 
manipulácii s meracou 
technikou a meradlami 

 

6  
 
Žiak spoznáva postupy 
pri meracej technike 

 
Žiak ovláda pracovné 
postupy pri práci s 
meracou technikou 

Ústne hodnotenie Skúšanie 

Práca s uholníkmi -  
kovové, drevené, 
plastové, pokosníky, 
BOZP 

6  

 

Žiak má vedieť pracovné 
postupy  pri práci s meracou 
technikou 

Žiak ovláda pracovné 
postupy pri práci s 
meracou technikou 

Ústne hodnotenie Skúšanie 

Práca s kružidlami 6  

 

 

 

Žiak má vedieť pracovať s 
rôznymi druhmi kružidiel 

Žiak vie pracovať s  
rôznymi druhmi kružidiel, 

ovláda BOZP 

Individuálne 
hodnotenie 

Praktické 
overovanie 
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Práca so zväčšovacími 
prístrojmi 

6  
 
Žiak má poznať a vedieť 
narábať s pomôckami pri 
meraní 

 
Žiak ovláda narábanie s 
meradlami 

Individuálne 
hodnotenie 

 

Sledovanie 
činnosti žiakov 

 

Posuvné meradlá 
 
 
 

6  
Žiak má poznať a vedieť 
narábať s pomôckami pri 
meraní 

Žiak ovláda pracovné 
postupy 

Individuálne 
hodnotenie 

Ústne odpovede 

Práca s tlakomerom  
6 

 
Žiak má poznať správny 
pracovný postup 
 

 
Žiak ovláda činnosti pri 
meraní tlakomerom 

Ústne skúšanie 

Hodnotenie 

Praktické 
overovanie 

 

 
Práca s hustomerom 
 
 
 

 
6 

 
Žiak má poznať správne 
postupy 

Žiak ovláda pracovné 
činnosti 

Individuálne 
overovanie 

Skupinové 
hodnotenie 

 
Práca s voltmetrom, 
avometrom 
 
 
 

 
     6 

 
Žiak spoznáva postupy pri 
meraní 

Žiak ovláda prácu s 
meracou technikou 

Individuálne hodnotení Praktické 
overovanie 

 
3.Príprava, nastavenie a 
údržba strojov 
 

 
72  

 
Žiak má: 

 
Žiak:   

 
Oboznámenie sa s 
dokumentáciou a údržbou 
strojov, BOZP a PO 
 
 

 
6 

 
 
Žiak spoznáva všetky druhy 
strojov,nástrojov, prípravkov 

 
Žiak ovláda stolársku 
technológiu, 
drevoobrábacie stroje, 
nástroje, prípravky 

Ústne, skupinové 
hodnotenie 

Praktické 
overovanie 

 
Výmena pílového kotúča, 
nastavenie hydr. narážok, 
skracovacia píla 
 

 
6 

 
Žiak má vedieť vymeniť, 
nastaviť pílový kotúč, 
nastavenie narážok  

Žiak ovláda výmenu, 
nastavenie pílového 
kotúča, nastavenie 
narážok 

Ústne, skupinové 
hodnotenie 

Praktické 
overovanie 
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Výmena kotúča, 
nastavenie rozv. klinu, 
krytu, čistenie a mazanie 
stroja, stolová okružná 
píla 
 

 
6 

 
 
Žiak má vedieť, ovládať 
výmenu pílového kotúča, 
nastavenie roz. klinu, 
čistenie a mazanie stroja, 
okružná píla 

 
Žiak ovláda výmenu 
pílového kotúča, 
nastavenie roz. klinu, 
čistenie a mazanie stroja, 
okružná píla 

Ústne, skupinové 
hodnotenie 

Praktické 
overovanie 

 
Formatovacia píla, 
výmena kotúča, 
nastavenie výšky, sklonu, 
údržba,  BOZP 

 
 

6 
 

 
 
Žiak má poznať správny 
pracovný postup pri výmene 
kotúča, sklon, údržbu, 
BOZP 

 
Žiak ovláda správnu 
manipuláciu pri výmene 
kotúča, sklon, údržbu, 
BOZP 

 

Sústavné hodnotenie 

Sledovanie 
činnosti a 
praktické 
overovanie 

 

Pásové píly, zakladanie 
pásu, napnutie, úprava 
vodítka, krytu, BOZP 

 
6 

 
 
Žiak má vedieť zakladať 
pílové pásy, nastavenie 
vodítka, úpravu krytu, BOZP 

 
Žiak ovláda postupy pri 
pasových pílach 

Individuálne a 
sústavné hodnotenie 

Praktické 
overovanie 

 
Rovinné frézy, výmena 
nožov, úprava pravítka, 
jednoduchá údržba, 
BOZP 

 
     6  

 
 
Žiak má poznať, vedieť 
rovinné frézy, ovládať 
vymeniť nože, nastaviť 
stoly, pravítka, údržba 

 
Žiak ovláda jednotlivé 
postupy pri rovinnývh 
frézach 

Sústavné hodnotenie Praktické 
overovanie 

 
Hrúbkovačky, výmena 
nožov, čistenie 
podávacích a 
odoberacích valcov, 
BOZP 

 
 
 

6 

 
 
Žiak sa oboznamuje s 
hrúbkovačkami, výmenou 
nožov, zloženie stroja, 
údržba stroja 

 
Žiak ovláda prácu na 
hrúbkovačkách, zvláda 
výmenu nožov, zloženie 
stroja, údržbu 

 

Sústavné hodnotenie 

 

Praktické 
overovanie 

 
Spodná stolová fréza, 
zakladanie nástroja, 
jednoduchá údržba, 
zhotovenie prípravku 

 
6 

 
 
Žiak sa oboznamuje, 
spoznáva spodnú stolovú 
frézu, zakladanie nástroja, 
údržbu stroja, zhotovenie 
prípravkov 

 
Žiak ovláda pracovné 
činnosti na spodnej 
stolovej fréze, zakladanie 
nástroja, údržbu stroja, 
zhotovenie prípravkov 

Individuálne a 
sústavné hodnotenie 

Praktické 
overovanie 
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Jednostr. čapovačka, 
nastavenie píly, 
čapovacích valcov, 
kotúčov, jednoduchá 
údržba, BOZP 

 
 

6 

 
 
Žiak spoznáva jednostrannú 
čapovačku, nastavenie 
pílových kotúčov, údržba 
stroja, BOZP 

 
Žiak ovláda znalosti pri 
práci na jednostrannej 
čapovačke, údržba stroja 

Sústavné hodnotenie 

 

Skúšanie 

 

Dlabačky, zakladanie 
vrtákov, upínanie 
materiálu, jednoduchá 
údržba, BOZP 

 
6 

 
Žiak má poznať vodorovné 
dlabačky, zakladanie 
vrtákov, upínanie materiálu, 
jednoduchá údržba, BOZP 

Žiak ovláda znalosti pri 
práci na vod. dlabačkách, 
údržba 

Sústavné hodnotenie Skúšanie 

 
Kotúčová brúska, výmena 
brusného papiera, 
jenoduchá údržba, BOZP 

 
      6 

 
Žiak sa oboznamuje s 
kotúčovou brúskou, zloženie 
stroja, použitie stroja, 
manipulácia na stroji, 
údržba, BOZP 

Žiak ovláda manipuláciu 
na stroji, použitie stroja, 
údržba stroja, BOZP 

Sústavné hodnotenie Skúšanie 

Pásová brúska, 
zakladanie brúsneho pásu 

      6 
 

Žiak má poznať pásovú 
brúsku, zloženie stroja, 
obsluhu stroja, údržbu 

Žiak ovláda manipuláciu 
na stroji , obsluhu a 
údržbu, BOZP 

Sústavné hodnotenie  Pozorovanie , 
skúšanie 

4.Strojové opracovanie 
materiálov pri 
nábytkárskej výrobe 
 

204 
 

 
Žiak má: 

 
Žiak:   

Opracovanie materiálu z 
masívu na 
drevoobrábacích strojoch, 
BOZP,  PO 

 
6 

 
Žiak spoznáva výrobné 
postupy, technologické, 
pracovné, BOZP a PO 

Žiak ovláda postupy pri 
výrobe z masívu, DvD 

Ústne odpovede Ústne 
hodnotenie 

 
Obsluha strojov na 
priečne rezanie dreva 

 
 

6 
 

 
Žiak spoznáva 
poloautomatickú 
skracovaciu pílu, zloženie 
stroja, použitie stroja, 
údržba 

 
Žiak ovláda pracovné 
činnosti na 
poloautomatickej píle 

 

Ústne odpovede 

 

Ústne 
hodnotenie 

Skracovanie po výrobe 
materiálu vzhľadom na 
výrobu dreva 

 
6 

 
Žiak spoznáva manipuláciu 
s materiálom, výber 
vhodných časti materiálu 
pre výrobu 

 
Žiak ovláda prácu a 
manipuláciu s materiálom 

Ústne odpovede Ústne 
hodnotenie 

 
Obsluha strojov na 
pozdĺžne rezanie, BOZP a 
PO 

 
  6     

 
Žiak spoznáva 
drevoobrábacie stroje na 
výrobu pozdĺžneho rezania, 
stolová okružná 
píla,zloženie stroja, použitie 

Žiak ovláda pracovné 
činnosti na stolovej 
okružnej píle 

Ústne odpovede Ústne 
hodnotenie 
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Omietanie a rozmetanie 
podľa čiar a pravítka, 
BOZP a PO 

 
6 

 
Žiak sa učí rysovať čiary na 
neomietanom rezive, 
rezanie podľa pravítka, 
BOZP a PO 

Žiak ovláda rysovanie čiar 
na neomietanom rezive, 
rezanie podľa pravítka, 
BOZP a PO 

Ústne odpovede Ústne 
hodnotenie 

 
Obsluha stroja na rovinné 
frézovanie 
 

 
6 

 
Žiak spoznáva pracovné 
činnosti pri rovinnom 
frézovaní, zloženie stroja, 
použitie stroja, údržba, 
BOZP 

Žiak ovláda pracovné 
činnosti pri rovinnom 
frézovaní 

Ústne odpovede Ústne 
hodnotenie 

 
Zrovnávanie plôch a hrán 
do 90/o uhla 

 
 

6 
 

 
 
Žiak má vedieť pracovný 
postup pri zrovnaní plôch a 
hrán do 90/o uhla 

 
Žiak ovláda pracovný 
postup pri zrovnaní do 
90/o uhla 

 

Ústne odpovede 

 

Ústne 
hodnotenie 

Obsluha a práca na 
hrúbkovacích strojoch, 
BOZP 

 
6 

 
 
Žiak má vedieť pracovné 
postupy pri hrúbkovacích 
strojoch, zloženie stroja, 
použitie stroja, údržba, 
BOZP  

 
Žiak ovláda pracovné 
postupy pri hrúbkovaní 

Ústne odpovede Ústne 
hodnotenie 

 
Obsluha a výmena 
hobľovacích nožov, BOZP 

 
   6    

 
Žiak ma vedieť pracovný 
postup pri výmene 
hobľovacích nožov, 
demontáž hobľovacích 
nožov, výmena, nastavenie, 
BOZP 

Žiak ovláda pracovný 
postup pri výmene 
hobľovacích nožov 

Ústne odpovede Ústne 
hodnotenie 

 
Hrúbkovanie prírezov, 
hranolkov, spároviek, 
BOZP 
 

 
6 

 
Žiak má vedieť: nastavenie 
stroja, spustenie stroja, 
hrúbkovanie hranolkov, 
spároviek, BOZP 

Žiak ovláda pracovné 
postupy pri výmene 
hobľovacích nožov 

Ústne odpovede Ústne 
hodnotenie 

 
Obsluha stroja na vŕtanie 
a dlabanie 

 
6 

 
Žiak má vedieť obsluhovať 
stroje na vŕtanie a dlabanie, 
zloženie stroja, nastavenie a 
výmena vrtákov, údržba, 
BOZP 

Žiak ovláda pracovné 
činnosti pri vŕtaní a 
dlabaní 

Ústne odpovede Ústne 
hodnotenie 

 
Vŕtanie a dlabanie otvorov 
rámových konštrukcií 
 
 
 

 
 
 

6 

 
Žiak  spoznáva pracovné 
činnosti pri vŕtaní otvorov do 
masívu, DTD, preglejok, 
latoviek, BOZP 
 

Žiak ovláda pracovné 
činnosti pri vŕtaní 
 

Ústne odpovede 

 

Ústne 
hodnotenie 
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Vŕtanie a vyspravovanie 
vád, hrčí, smolníkov 

 
6 

 
 
Žiak spoznáva chyby dreva, 
správne vyspravovanie 
chýb, vád, smolníkov 
BOZP 

 
Žiak ovláda pracovné 
činnosti pri vyspravovaní 
chýb dreva 

Ústne odpovede Ústne 
hodnotenie 

 
Obsluha jednostrannej 
čapovačky 

 
 6      

 
Žiak sa oboznamuje, 
spoznáva jednostrannú 
čapovačku, zloženie stroja, 
nastavenie stroja, údržba, 
BOZP 

Žiak ovláda pracovné 
činnosti pri rezaní, 
čapovaní, profilovaní na 
jednostrannej čapovačke 

Ústne odpovede Ústne 
hodnotenie 

 
Čapovanie,  
jednoduchých a dvojitých 
čapov 

 
6 

 
Žiak sa učí rysovať rozpory 
a čapy jednoduchých a 
dvojitých čapov, BOZP 

Žiak ovláda pracovné 
činnosti pri jednoduchých 
a dvojitých  čapoch a 
rozporoch 

Ústne odpovede Ústne 
hodnotenie 

Obsluha spodnej stolovej 
frézy, pracovný postup, 
nácvik činnosti, BOZP 

 
6 

 
Žiak spoznáva spodnú 
stolovú frézu, zloženie 
stroja, nastavenie stroja, 
údržbu stroja, BOZP 

Žiak ovláda spodnú 
stolovú frézu, postup pri 
pracovných činnostiach 

Ústne hodnotenie Ústne 
hodnotenie 

 
Tvarové frézovanie, 
ochranné pomôcky, 
prípravky, BOZP 

 
 

6 
 

 
 
Žiak spoznáva tvarové 
frézovanie za pomoci 
prípravkov, pomôcok k 
tvarovému frézovaniu, 
BOZP 

 
Žiak ovláda tvarové 
frézovanie a vedľajšie 
pracovné činnosti 

 

Ústne odpovede 

 

Ústne 
hodnotenie 

Frézovanie podľa šablón 
a vodítka, BOZP 

 
6 

 
 
Žiak spoznáva nastavenie 
podľa výšky a hĺbky vodítka, 
podľa šablón 

 
Žiak ovláda frézovanie 
podľa výšky, hĺbky, podľa 
rôznych tvarových šablón 

Ústne odpovede Ústne 
hodnotenie 

 
Obsluha pásovej brúsky, 
brúsenie masívu, BOZP 

 
6       

 
Žiak spoznáva obsluhu 
pásovej brúsky, zloženie 
stroja, nastavenie stroja, 
údržba, brúsenie masívu 
naprieč, pozdĺžne, oscilácia, 
BOZP 

Žiak ovláda pracovné 
činnosti na pásovej brúske 

Ústne odpovede Ústne 
hodnotenie 

 
Tvarové brúsenie, spodná 
fréza, pracovné postupy 
podľa pravítka, BOZP 
 
 
 

 
6 

 
Žiak má vedieť a ovládať 
tvarové brúsenie, 
nastavenie stroja, výmena 
brúsneho pásu na kotúči, 
prípravky na brúsenie 

Žiak ovláda tvarové 
brúsenie na spodnej 
stolovej fréze 

Ústne odpovede Ústne 
hodnotenie 
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Brúsenie na kotúčovej 
brúske 
 

 
6 

 
 
Žiak má vedieť obsluhu 
kotúčovej brúsky, zloženie 
stroja, použitie a údržbu 
stroja, BOZP 

 
Žiak ovláda prácu na 
kotúčovej brúske 

Ústne odpovede Ústne 
hodnotenie 

 
Strojové opracovanie v 
nábytkárskej výrobe, 
opracovanie 
veľkoplošných dielcov, 
BOZP 

 
 
 

6 

 
 
Žiak spoznáva a má vedieť 
pracovné činnosti a návyky 
v nábytkárskej výrobe, 
opracovanie veľkoplošných 
materiálov, DTD, latovky, 
preglejky, DvD dielcov 

 
Žiak ovláda pracovné 
činnosti pri opracovaní 
veľkoplošných materiálov  

 

Ústne odpovede 

 

Ústne 
hodnotenie 

Obsluha formátovacích 
strojov, použitie 
prípravkov, BOZP 

 
6 

 
 
Žiak spoznáva a vie ovládať 
formátovaciu pílu, zloženie 
stroja, použitie stroja, 
údržba stroja 

 
Žiak  ovláda pracovné 
činnosti na formátovacej 
píle 

Ústne odpovede Ústne 
hodnotenie 

 
Formátovanie DTD podľa 
nárezového  
 plánu, BOZP 

 
   6    

 
Žiak spoznáva druhy DTD, 
odtiene, nárezový plán, 
dĺžku, šírku plošných 
dielcov, BOZP 

Žiak ovláda, spoznáva 
druhy DTD, nárezový plán  

Ústne odpovede Ústne 
hodnotenie 

 
Formátovanie   dielcov z 
masívu 
 

 
6 

 
Žiak spoznáva rôzne druhy 
dielcov z masívu, postupy 
pri formátovaní pozdĺžne a 
priečne rezanie 

Žiak ovláda formátovanie 
dielcov z masívu 

Ústne odpovede Ústne 
hodnotenie 

Obsluha lisov, dýhovanie  
6 

 
Žiak spoznáva dvojetážový 
a viac etážový lis, zloženie 
stroja, použitie, údržba, 
BOZP 

Žiak ovláda prácu na dvoj 
a viac etážovom lise 

Ústne odpovede Ústne 
hodnotenie 

 
Formátovanie 
zadýhovaných dielcov 

 
 

6 
 

 
 
Žiak spoznáva výrobu 
zosadeniek, ukladanie listov 
dýh, lisovanie, lisovanie a 
formátovanie zadýhovaných 
dielcov 

 
Žiak ovláda formátovanie 
zadýhovaných dielcov 

Ústne odpovede 

 

Ústne 
hodnotenie 

 

Orysovanie vrátane 
otvorov pre kolíky a 
spojovacie skrutky, BOZP 

 
6 

 
 
Žiak spoznáva a má vedieť 
orysovať a označiť otvory 
pre kolíky a spojovacie 
skrutky 

 
Žiak ovláda označovanie a 
rysovanie otvorov pre 
kolíky 

Ústne odpovede Ústne 
hodnotenie 
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Vŕtanie otvorov pre 
závesy a zásuvky 

 
  6     

 
Žiak spoznáva a má vedieť 
vyvŕtať otvor pre závesy a 
zásuvky, použitie vhodných 
vrtákov, BOZP 

Žiak ovláda vŕtanie 
otvorov pre závesy a 
zásuvky 

Ústne odpovede Ústne 
hodnotenie 

 
 
Brúsenie dielcov z masívu 
a dýhovaných dielcov, 
BOZP 
 
 
 

 
 

6 

 
 
ŽIak spoznáva a má vedieť 
brúsiť masív a dýhované 
dielce, použitie vhodných 
brusív 

 
Žiak ovláda brúsenie 
masívu a dýhovaných 
dielcov 

Ústne odpovede Ústne 
hodnotenie 

 
Leštenie dielcov 

 
6 

 
 
ŽIak spoznáva a má vedieť 
postupy pri leštení dielcov 

 
Žiak ovláda leštenie 
dielcov 

Ústne odpovede Ústne 
hodnotenie 

 
Obsluha sústruhov, 
sústruženie jednoduchých 
tvarov, BOZP 

 
 
 

6 

 
 
Žiak spoznáva a má vedieť 
sústružiť, použitie a údržba 
na sústruhu, sústruženie 
jednoduchých tvarov  

 
Žiak ovláda sústruženie na 
sústruhu 
 

 

Ústne odpovede 

 

Ústne 
hodnotenie 

 
Nanášanie náterov, 
povrchová úprava 
výrobkov z masívu, BOZP 

 
6 

 
 
Žiak spoznáva rôzne 
náterové hmoty, riedidlá, 
štetce, postupy pri 
povrchovej úprave 

 
Žiak ovláda nanášanie a 
povrchovú úpravu masívu 

Ústne odpovede Ústne 
hodnotenie 

 
Nanášanie náterov pri 
striekacích a 
rozprašovacích pištoliach 

 
 6      

 
Žiak spoznáva rôzne 
náterové hmoty, riedidlá, vie 
určiť viskozitu pri striekaní 
striekacou pištoľov 

Žiak ovláda nanášanie 
materiálov pri striekacích a 
rozprašovacích pištoliach 

Ústne odpovede Ústne 
hodnotenie 

 
5.Špeciálne práce v 
drevárskej a 
nábytkárskej výrobe 
 

 
60  

 
Žiak má: 

 
Žiak:   

 
Spracovanie odpadu, 
spôsob spracovania 

 
6 

 
 
Žiak spoznáva a má vedieť 
čo je odpad, triedenie 
odpadu 

 
Žiak ovláda spoznávanie a 
spôsob spracovania 

Ústne odpovede Ústne 
hodnotenie 
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Triedenie a manipulácia s 
odpadom, BOZP a PO 
 

 
6 
 
 

 
 
Žiak má vedieť triedenie a 
manipuláciu s odpadom 

 
Žiak ovláda triedenie a 
manipuláciu s odpadom 
 

Ústne odpovede 

 

Ústne 
hodnotenie 

Spôsoby spracovania na 
pevné palivo 

 
6 

 
 
Žiak má vedieť spôsoby 
spracovania a využitie na 
pevné palivo, vykurovanie s 
drevným odpadom 

 
Žiak ovláda spôsoby 
spracovania na pevné 
palivo, vykurovanie s drev. 
odpadom 

Ústne odpovede Ústne 
hodnotenie 

 
Briketovanie a lisovanie 
drobných odpadov 

 
   6    

 
 
Žiak spoznáva briketovanie 
drobných odpadov v 
briketovacích lisoch 

 
Žiak ovláda briketovanie a 
lisovanie drev. odpadu 

Ústne odpovede Ústne 
hodnotenie 

Ekologické materiály v 
drevárskej a nábytkárskej 
výrobe 
 

 
6 

 
Žiak spoznáva a má vedieť 
určiť čo je ekologický 
materiál, masívny nábytok, 
ekologické nátery  

Žiak ovláda ekologické 
materiály v drevárskej a 
nábytkárskej výrobe 

Ústne odpovede Ústne 
hodnotenie 

Súborná práca, 
vyhotovenie výrobku z 
masívu 

 
6 

 
Žiak spoznáva postupy pri 
celkovom výrobku, od 
výberu materiálu až po 
povrchovú úpravu 

Žiak ovláda všetky 
pracovné postupy pri 
výrobe 

Ústne odpovede Ústne 
hodnotenie 

 
Oboznámenie sa s 
dokumentáciou, výber 
materiálu 

 
6 

 
 
Žiak má vedieť čitanie 
výkresu, vypočitať spotrebu 
materiálu, nákresový plán 

 
Žiak ovláda všetky 
technické a pracovné 
činnosti pri výrobe 

Ústne odpovede 

 

Ústne 
hodnotenie 

 
Skracovanie, rezanie 
, výroba spárovky 

 
6 

 
 
Žiak má vedieť všetky 
pracovné úkony pri súbornej 
práci 

 
Žiak ovláda skracovanie, 
rezanie, zrovnávanie a 
výrobu spárovky 

Ústne odpovede Ústne 
hodnotenie 

 
Formátovanie, 
hrúbkovanie, kolíkovanie, 
spájanie 

 
   6      

 
 
Žiak má vedieť všetky 
pracovné úkony pri súbornej 
práci 

 
Žiak ovláda hrúbkovanie, 
kolíkovanie, spájanie, 
formátovanie 

Ústne odpovede Ústne 
hodnotenie 

 
Lepenie, brúsenie, 
povrchová úprava 
 
 

 
6 

 
 
Žiak má vedieť všetky 
pracovné úkony pri lepení, 
brúsení, povrchovú úpravu 

 
Žiak ovláda lepenie, 
brúsenie a povrchovú 
úpravu 

Ústne odpovede Ústne 
hodnotenie 
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9.9.4 ROČNÍK : ŠTVRTÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:                     ODBORNÝ VÝCVIK 
Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 3341 4 

14 hodín týždenne, spolu 420 vyučovacích hodín  

Názov tematického 
celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy hodnotenia Prostriedky 
hodnotenia 

1.  Strojné opracovanie   
     dreva pri výrobe   
     stavebných  
    stolárskych výrobkov        

228  
 

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 
1.1. Okná    
 
  

    84  
 

   

1.1.1 BOZP a PO pri 
práci, dielenský poriadok 

6  

 

 

 

 

Žiak má poznať predpisy 
o BOZP a PO, právne 
normy, Zákonník práce, 
vnútorný dielenský 
poriadok, zásady prvej 
pomoci, prostredie v ktorom 
bude pracovať 
 

Žiak pozná predpisy 
o BOZP a PO, právne 
normy, Zákonník práce, 
vnútorný poriadok školy, 
na pracoviskách  
a strojných zariadeniach 
na ktorých bude pracovať  

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede, 
diskusia k danej 
téme 

 

1.1.2 Jednoduché okno 

oboznámenie sa 
s technickou 
dokumentáciou, 
jednotlivými časťami 
okna, techn. výroby, 
strojným zariadením na 
výrobu 

 

1.1.3 Dvojité okno , 
oboznámenie sa 
s technickou 
dokumentáciou, 
jednotlivými časťami 
okna, techn. výroby, 
strojným zariadením na 
výrobu 

6 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Žiak má  rozumieť 
technickej 
dokumentácii, vedieť sa 
rozhodovať 
o technologickom 
a pracovnom postupe 
s dôrazom na BOZP  
a kvalitu výrobku 

 
 
 
 
Žiak  rozumie technickej 
dokumentácii, vie sa 
správne rozhodnúť 
o použitom 
technologickom 
a pracovnom postupe 
s dôrazom na BOZP 
a kvalitu výrobku 
 

 

 

 

 

 

Ústne skúšanie 

 

 

 

 

Ústne odpovede, 
praktické 
overovanie 
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Školenie BOZP na 
pracovisku 
Školenie BOZP na 
strojoch a ručných 
elektrických strojčekoch 
používaných pri výrobe 
okien, nácvik pracovných 
činností 

 

 

6 

 
 
Žiak má poznať svoje 
konkrétne pracovisko, 
pracovné prostredie, 
správne a bezpečne 
narábať s ručnými 
elektrickými strojčekmi 
používanými na 
pracoviskách školy, pozná 
správne pracovné postupy 
pri obsluhe strojného 
zariadenia na pracovisku, 
BOZP a PO 

 
Žiak ovláda správne a 
bezpečné pracovné 
postupy, manipuláciu pri 
práci na drevoobrábacích 
strojoch a ručných 
elektrických strojčekoch, 
zásady PO,  pozná 
pracoviská na ktorých 
bude pracovať, ovláda 
obsluhu jednotlivých 
strojov a ovláda predpisy 
BOZP 

 

Ústne skúšanie, 

pozorovanie 

 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka, 
praktické 
overovanie 

 
1.1.4  
Euro okno, oboznámenie 
sa s technickou 
dokumentáciou, 
jednotlivými časťami, 
technologickým 
a pracovným postupom,  
nástrojmi a strojmi 
použitých pri výrobe okna 

12 

 

 

 

 
 
Žiak má poznať a rozumieť 
technickej 
dokumentácii, vedieť sa 
rozhodovať 
o technologickom 
a pracovnom postupe 
s dôrazom na BOZP  
a kvalitu výrobku 
 
 

 
Žiak rozumie technickej 
dokumentácii, vie sa 
správne rozhodnúť 
o použitom 
technologickom 
a pracovnom postupe 
s dôrazom na BOZP 
a kvalitu výrobku 
 
 

 

Ústne skúšanie 

 

 

Ústne odpovede, 
diskusia k danej 
téme  

 

 

 

 

Príprava a výber 
materiálu na výrobu 
okien, dovoz, manipul 

6  
 
Žiak má ovládať pracovné  
činnosti pri výbere materiálu 
na výrobu okien 
a manipuláciu s rezivom 
a ostatným pracovnými 
materiálmi, predpisy BOZP 

 
Žiak  ovláda pracovné 
činnosti  
pri výbere a manipulácii 
s materiálom na výrobu 
okien 

 Ústne odpovede, 

Praktické 
overovanie  

 

Opracovanie reziva – 
skracovanie, pozdĺžne 
rezanie, profilovanie, 
rysovanie, čapovanie, 
dlabanie 

 

6  
Žiak má ovládať pracovné 
činnosti pri práci na strojoch 
určených na skracovanie 
a pozdĺžne rezanie reziva, 
BOZP 

Žiak ovláda pracovné 
činnosti pri práci na 
strojoch určených na 
skracovanie a pozdĺžne 
rezanie reziva, BOZP 

Sústavné hodnotenie Sledovanie 
činnosti praktické 
overovanie 

Frézovanie, brúsenie 
vnútorných profilov 
jednotlivých dielcov, 

6  
Žiak má poznať správny 
pracovný postup pri práci, 
dodržiavať požiadavky na 
kvalitu práce, BOZP  

Žiak ovláda správne 
pracovné postupy, 
dodržiava požiadavky na 
kvalitu práce a BOZP 

Individuálne 
a sústavné 
hodnotenie 

Sledovanie 
vykonávanej 
činnosti    
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glejenie rámov a krídel 
Overovanie 
vykonávaných 
pracovných 
činnosti 

Formátovanie 
a frézovanie krídel, 
otvorov na kovanie, 
brúsenie opracovaných 
častí 

6  
Žiak má ovládať správne 
pracovné postupy, 
dodržiavať BOZP,   

Žiak ovláda správne 
pracovné postupy, 
dodržiava BOZP pri 
pracovných činnostiach   

Individuálne 
a sústavné 
hodnotenie 

Povrchová úprava okien  6  
Žiak má ovládať správne 
pracovné postupy a činnosti 
pri povrchovej úprave, 
BOZP a PO 

Žiak ovláda správne 
pracovné postupy 
a činnosti pri povrchovej 
úprave, BOZP a PO 

Individuálne 
a sústavné 
hodnotenie 

 

Montáž kovania na 
jednoduchých oknách, 
dvojitých oknách, euro 
oknách, zasklenie okien 

 
12 

 
 
Žiak má ovládať pracovné 
postupy a činnosti pri 
montáži kovania 
a zasklievaní okien, BOZP 
 

 
Žiak ovláda správne 
pracovné postupy 
a činnosti pri montáži 
kovania a zasklievaní 
okien, BOZP 

 

Individuálne 
a sústavné 
hodnotenie 

Sledovanie 
činnosti 
a praktické 
overovanie 

 
1.2 Dvere  
 

 
60  

 
Žiak má: 

 
Žiak:   

 
1.2.1 Hladké dvere, 
oboznámenie sa 
s technickou 
dokumentáciou, 
technologickým 
a pracovným postupom 
pri výrobe, druhy 
hladkých dverí, úpravy 
povrchu dverí ( 
napr.:dýhovaním, fóliami, 
náterom), kovaním 
 

 
 
 

6 

 
 
Žiak má poznať a rozumieť 
technickej 
dokumentácii, vedieť sa 
rozhodovať 
o technologickom 
a pracovnom postupe 
s dôrazom na BOZP 
a kvalitu výrobku 

 
Žiak rozumie technickej 
dokumentácii, vie sa 
správne rozhodnúť 
o použitom 
technologickom 
a pracovnom postupe 
s dôrazom na BOZP 
a kvalitu výrobku 

 

Ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede, 
diskusia k danej 
téme  

Výroba a kompletizácia 
hladkých dverí (lisovanie 
pripravených 
konštrukčných prvkov 
a spájanie do celku, 
úprava povrchu dverí 
dýhovaním, lakovaním, 
montáž kovania) 

 
12 

 
 
Žiak má ovládať správne 
pracovné postupy, 
dodržiavať BOZP  
 

 
Žiak ovláda správne 
pracovné postupy, 
dodržiava BOZP   
 

Individuálne 
a sústavné 
hodnotenie 

 

Ústne odpovede, 
sledovanie 
vykonávanej 
činnosti,  praktické 
overovanie 
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Výroba drevenej zárubne  

 
      6 

 
Žiak má ovládať správne 
pracovné postupy, 
dodržiavať BOZP a PO, pri 
montáži dverí 

Žiak ovláda správny 
pracovný postup pri 
montáži dverí , dodržiava 
dôsledne BOZP a PO 

Individuálne 
a sústavné 
hodnotenie 

Sledovanie 
činnosti 
a praktické 
overovanie 

 
Montáž drevenej 
zárubne, osadenie dverí 
 
 
 
 
 
 

 
6 

 
Žiak má ovládať správne 
montážne pracovné 
postupy, BOZP pri montáži 
zárubní a pohybe na mieste 
montáže 

Žiak ovláda správne 
montážne postupy, BOZP 
pri montáži zárubní, vie sa 
bezpečne pohybovať po 
stavenisku na mieste 
montáže 

Individuálne 
a sústavné 
hodnotenie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka, 
praktické 
overovanie 

1.2.2 Rámové dvere , 
oboznámenie sa 
s technickou 
dokumentáciou, 
technologickým 
a pracovným postupom, 
výber materiálu, 
manipuláciou s rezivom 
 

 
12 

 
Žiak má poznať a rozumieť 
technickej 
dokumentácii, vedieť sa 
rozhodovať 
o technologickom 
a pracovnom postupe 
s dôrazom na BOZP 
a kvalitu výrobku 
 

Žiak rozumie technickej 
dokumentácii, vie sa 
správne rozhodnúť 
o použitom 
technologickom 
a pracovnom postupe 
s dôrazom na BOZP 
a kvalitu výrobku 

Ústne skúšanie Ústne odpovede, 
diskusia k danej 
téme  

 
Skracovanie, pozdĺžne 
rezanie, profilovanie, 
výroba líšt,  rysovanie, 
dlabanie, čapovanie rámu 
dverí 
 
 
 
 

6 
 Žiak má vedieť základné 

pracovné postupy pri 
výrobe jednotlivých častí 
dverí, ovládať BOZP pri 
jednotlivých pracovných 
operáciách 

Žiak ovláda pracovné 
postupy pri výrobe 
jednotlivých častí dverí 
ovláda a dodržiava 
predpisy BOZP a PO 

 Individuálne a ústne 
skúšanie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka  

 
Glejenie rámu dverí, 
formátovanie, frézovanie 
polodrážky, tmelenie,  
brúsenie, povrchová 
úprava 
 

 
6 

 Žiak má ovládať pracovné 
postupy pri jednotlivých 
technologických 
operáciách, dodržiavať 
predpisy BOZP a PO 

Žiak ovláda pracovné 
postupy pri výrobe 
jednotlivých častí dverí 
ovláda a dodržiava 
predpisy BOZP a PO 

Individuálne 
a sústavné 
hodnotenie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka  
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Montáž kovania, 
zasklievanie  
olištovanie, balenie, 
expedícia 
 

6 
 Žiak má ovládať pracovné 

postupy a zručnosti pri 
montáži a expedícii dverí  

Žiak ovláda pracovné 
postupy a zručnosti pri 
montáži a expedícii dverí 

Individuálne 
hodnotenie 

Sledovanie 
činnosti každého 
žiaka 

1.3  Rôzne stavebno 
stolárske výrobky          

     84  
 
Žiak má: 

 
Žiak:   

Obloženie stien 
a stropov-príprava 
materiálu, oboznámenie 
sa s technickou 
dokumentáciou, strojným 
zariadením  na výrobu 
materiálu na obloženie 
stien, BOZP 

 
 
 
 

12 

 

 

 

Žiak má vedieť s technickej 
dokumentácie vyhotoviť 
jednotlivé dielce vyrobiť ich 
na strojnom zariadení 
a spojiť ich do celku na 
mieste montáže, poznať 
predpisy BOZP 

Žiak vie s technickej 
dokumentácie vyhotoviť 
jednotlivé dielce a spojiť 
ich do celku na mieste 
montáže, pozná predpisy 
BOZP pri montážnych 
prácach 

Individuálne a ústne 
skúšanie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti 
žiaka.Ústne 
odpovede, 
skúšanie žiaka 

 
Profilovanie reziva na 
obloženie stien a stropov 
 
 
 

 
 
 
 

6 

  

Žiak má vedieť  ovládať 
strojné zariadenie na 
výrobu tatranského profilu, 
a výrobu rôznych druhov 
profilov obkladov na 
štvorstrannej hobľovačke, 
dodržiavať BOZP  

 

Žiak vie ovládať strojné 
zariadenie na výrobu 
rôznych druhov profilov 
obkladov na štvorstrannej 
hobľovačke, dodržiava 
predpisy BOZP 

 

Individuálne a ústne 
skúšanie 

 

Sledovanie 
pracovnej činnosti 
každého žiaka 

 
Výroba rôznych druhov 
podkladových líšt 
 
 
 
 
 

 
 
 

6 

 Žiak má vedieť zmontovať 
priečku  na mieste 
montáže,  ovládať 
bezpečné pracovné 
postupy, BOZP 

Žiak vie s technickej 
dokumentácie vyhotoviť 
jednotlivé dielce a spojiť 
ich do funkčného celku 
a ovláda predpisy 
a pracovné postupy BOZP 
na mieste montáže 

Ústne skúšanie  

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka, 
praktické 
overovanie 

Povrchová úprava 
profilovaného obloženia 
(TP, pero - drážka, 
kazetového obkladu) 

6 
 Žiak má vedieť ovládať 

správne pracovné postupy 
a činnosti pri povrchovej 
úprave ,BOZP a PO 

Žiak ovláda správne 
pracovné postupy  
a činnosti pri povrchovej 
úprave, ovláda predpisy 
BOZP a PO 

Ústne skúšanie Ústne odpovede, 
praktické 
overovanie 

Balenie, expedícia 
profilovaného materiálu 

6 
 

Žiak má vedieť ovládať 
pracovné činnosti  pri balení 
profilovaného materiálu 

Žiak ovláda správne 
pracovné postupy 
a činnosti pri balení 

Individuálne a ústne 
skúšanie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti 
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a manipuláciu s  ostatným 
pracovnými materiálmi, 
predpisy BOZP 

a profilovaní materiálu 
a predpisy BOZP a PO 

žiaka.Ústne 
odpovede, 
skúšanie žiaka 

Montáž podkladových líšt 6 
 Žiak má vedieť ovládať 

pracovné činnosti  pri 
montáži podkladových líšt 
a manipuláciu s  ostatným 
pracovnými materiálmi, 
predpisy BOZP 

Žiak ovláda pracovné 
činnosti pri montáži 
podkladových líšt 
a manipuláciu s ostatnými 
pracovnými materiálmi, 
predpisy BOZP a PO 

Ústne skúšanie Ústne odpovede, 
praktické 
overovanie 

 Montáž profilovaného 
materiálu - tatranského 
profilu, kazetového 
obkladu 

6 
 Žiak má vedieť ovládať 

pracovné činnosti  pri 
montáži profilovaného 
materiálu a manipuláciu 
s  ostatným pracovnými 
materiálmi, predpisy BOZP 

Žiak ovláda pracovné 
činnosti pri montáži 
profilovaného materiálu 
a manipuláciu s ostatnými 
pracovnými materiálmi, 
predpisy BOZP a PO 

Individuálne a ústne 
skúšanie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka 
Ústne odpovede, 
skúšanie žiaka 

Montáž krycích líšt 6 
 Žiak má vedieť ovládať 

pracovné činnosti  pri 
montáži krycích líšt 
a manipuláciu s  ostatným 
pracovnými materiálmi, 
predpisy BOZP 

Žiak ovláda pracovné 
činnosti pri montáži 
krycích líšt a manipuláciu 
s ostatnými pracovnými 
materiálmi, predpisy 
BOZP a PO 

Ústne skúšanie Ústne odpovede, 
praktické 
overovanie 

Podlahoviny – príprava 
materiálu 
profilovanie materiálu 
 
 
 
 

12 
 Žiak má vedieť s technickej 

dokumentácie vyprofilovať 
na strojnom zariadení 
požadovanú podlahovinu, 
poznať predpisy BOZP pri 
práci na strojnom zariadení 

Žiak ovláda obsluhu 
strojného zariadenia na 
profilovanie podlahoviny, 
pozná prepisy BOZP pri 
práci na strojnom 
zariadení 

Individuálne a ústne 
skúšanie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka 
Ústne odpovede, 
skúšanie žiaka 

Povrchová úprava  
 
 
 
 
 

6 
 Žiak má ovládať správne 

pracovné postupy a činnosti 
pri povrchovej úprave, 
BOZP a PO 

Žiak ovláda správne 
pracovné postupy 
a činnosti pri povrchovej 
úprave, BOZP a PO 

Ústne skúšanie Ústne odpovede, 
praktické 
overovanie 

Balenie, expedícia  
profilovaného materiálu – 
podlahovín 
 
 
 
 

6 
 Žiak má vedieť pracovné 

postupy pri balení hotového 
výrobku, manipulovať s ním 
ovládať BOZP pri 
jednotlivých pracovných 
operáciách 

Žiak ovláda pracovné 
postupy pri balení 
hotového výrobku, vie 
s ním manipulovať, ovláda 
a dodržiava predpisy 
BOZP a PO pri 
jednotlivých pracovných 

Individuálne a 
sústavné hodnotenie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka 
Ústne odpovede, 
skúšanie žiaka 
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operáciách 

Montáž podlahovín 6 
 Žiak má vedieť pracovné 

postupy pri  montáži dielcov 
do celku, ovládať BOZP pri 
jednotlivých pracovných 
operáciách 

Žiak ovláda pracovné 
postupy pri montáži 
dielcov,  ovláda 
a dodržiava predpisy 
BOZP a PO pri 
jednotlivých operáciách 

Ústne skúšanie Ústne odpovede, 
praktické 
overovanie 

2. Strojné 
opracovanie dreva 
pri nábytkovej 
výrobe   

 

168      

2.1 Skriňový nábytok 
    48  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 
Skriňový nábytok, 
oboznámenie sa 
s technickou 
dokumentáciou, BOZP na 
strojoch použitých pri 
výrobe 
 

 

12 

 

 
 
Žiak má poznať a rozumieť 
technickej 
dokumentácii, vedieť sa 
rozhodovať 
o technologickom 
a pracovnom postupe 
s dôrazom na BOZP  
a kvalitu výrobku 
 

 
Žiak rozumie technickej 
dokumentácii, vie sa 
správne rozhodnúť 
o použitom 
technologickom 
a pracovnom postupe 
s dôrazom na BOZP 
a kvalitu výrobku 
 
 

Ústne skúšanie 

 

 

Ústne odpovede, 
diskusia k danej 
téme  

 

 

 

Vyhotovenie nárezového 
plánu, školenie BOZP pri 
manipulácii s použitým 
materiálom 

 
6 

 Žiak má vedieť vyhotoviť 
s tech. dokumentácie 
nárezový plán a vedieť ho 
použiť pri výrobe 
jednotlivých dielcov pri 
zhotovení výrobku, 
funkčného celku  

Žiak vie s technickej 
dokumentácie vyhotoviť 
jednotlivé dielce a spojiť 
ich do funkčného celku 
a ovláda predpisy 
a pracovné postupy BOZP  

Individuálne a ústne 
skúšanie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka  

Formátovanie materiálu 6 
 Žiak má vedieť pracovné 

postupy pri formátovaní 
jednotlivých dielcov, 
ovládať pracovné postupy 
s dôrazom na  BOZP na 
použitých strojoch a 
zariadeniach 

Žiak ovláda pracovné 
postupy pri formátovaní 
ovláda a dodržiava 
predpisy BOZP na 
použitých strojoch 
a zariadeniach 
a manipulácii s 
materiálom 

 Individuálne a ústne 
skúšanie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka 
Ústne odpovede, 
skúšanie žiaka 
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Vŕtanie otvorov  na 
spojovacie kolíky, 
frézovanie polodrážky na 
chrbát výrobku 

6 
 Žiak má vedieť pracovné 

postupy pri  vŕtaní dielcov, 
ovládať BOZP pri 
jednotlivých pracovných 
operáciách 

Žiak ovláda pracovné 
postupy pri jednotlivých 
pracovných operáciách 
ovláda a dodržiava 
predpisy BOZP a PO 

 Individuálne a ústne 
skúšanie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka  

Olepenie a začistenie 
hrán na jednotlivých 
dielcoch výrobku 

6 
 Žiak má vedieť pracovné 

postupy pri  olepovaní 
dielcov, ovládať BOZP pri 
jednotlivých pracovných 
operáciách 

Žiak ovláda pracovné 
postupy, pri jednotlivých 
pracovných operáciách 
ovláda a dodržiava 
predpisy BOZP a PO 

 Individuálne a ústne 
skúšanie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka, 

ústne odpovede 
skúšanie žiaka  

Vŕtanie otvorov na 
kovanie a závesy na 
jednotlivých dielcoch 

6 
 Žiak má vedieť po 

oboznámení sa  
s technickou 
dokumentáciou vzpracovať 
pracovné postupy, ovládať 
BOZP pri jednotlivých 
pracovných operáciách 

Žiak ovláda pracovné 
postupy pri jednotlivých 
pracovných operáciách, 
ovláda a dodržiava 
predpisy BOZP a PO 

 Individuálne a ústne 
skúšanie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka  

Montáž dielcov do celku 6 
 Žiak má vedieť pracovné 

postupy pri  montáži dielcov 
do celku, ovládať BOZP pri 
jednotlivých pracovných 
operáciách 

Žiak ovláda pracovné 
postupy pri montáži 
dielcov,  ovláda 
a dodržiava predpisy 
BOZP a PO pri 
jednotlivých operáciách 

 Individuálne a ústne 
skúšanie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka  

 
2.2 Sedací , lôžkový 
nábytok 

 
48  

 
Žiak má: 

 
Žiak:   
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2.2 Sedací , lôžkový 
nábytok,  
oboznámenie sa 
s technickou 
dokumentáciou, školenie 
BOZP na strojoch 
použitých pri výrobe  

12 
 

Žiak má poznať a rozumieť 
technickej dokumentácii, 
vyhotoviť si nárezový plán, 
 vedieť sa rozhodovať 
o technologickom 
a pracovnom postupe 
s dôrazom na BOZP  
a kvalitu výrobku 

 

Žiak rozumie technickej 
dokumentácii, vie sa 
správne rozhodnúť 
o použitom 
technologickom 
a pracovnom postupe 
s dôrazom na BOZP 
a kvalitu výrobku 

 

 Individuálne a ústne 
skúšanie sústavné 
skúšanie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka, 
ústne skúšanie, 
odpovede žiaka 

Príprava materiálu ,dovoz 
materiálu , skracovanie, 
pozdĺžne rezanie 

6 
 Žiak má vedieť si na podľa 

vyhotoveného nárezového 
plánu pripraviť materiál, 
manipulovať s ním 
dodržiavať BOZP pri jeho 
opracovaní 

Žiak vie podľa 
vyhotoveného nárezového 
plánu pripraviť si materiál, 
manipulovať s ním 
dodržiavať predpisy BOZP 
pri jeho opracovaní 

 Individuálne a ústne 
skúšanie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka, 
ústne skúšanie, 
odpovede žiaka  

Profilovanie materiálu, 
rysovanie na dielcoch 

6 
 Žiak má vedieť základné 

pracovné postupy pri 
profilovaní materiálu, 
ovládať BOZP pri 
jednotlivých pracovných 
operáciách, orysovať 
materiál  

Žiak ovláda pracovné 
postupy pri profilovaní 
materiálu,  ovláda 
a dodržiava predpisy 
BOZP a PO, vie orysovať 
jednotlivé dielce podľa 
pracovného postupu 

 Individuálne a ústne 
skúšanie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka 
ústne skúšanie, 
odpovede žiaka  

Čapovanie, dlabanie 
rámu vykružovanie, 
brúsenie 

6 
 Žiak má vedieť základné 

pracovné postupy pri 
čapovaní dielcov, dlabaní, 
vykružovaní, brúsení 
materiálu, ovládať BOZP pri 
jednotlivých pracovných 
operáciách  

Žiak ovláda pracovné 
postupy pri čapovaní, 
dlabaní a brúsení dielcov, 
ovláda a dodržiava 
predpisy BOZP a PO 

 Individuálne a ústne 
skúšanie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka  

Lepenie, frézovanie 6 
 Žiak má vedieť pracovné 

postupy pri lepení, 
frézovaní dielcov, ovládať 
BOZP pri jednotlivých 
pracovných operáciách 

Žiak ovláda pracovné 
postupy pri lepení, 
frézovaní dielcov, ovláda 
a dodržiava predpisy 
BOZP a PO 

 Individuálne a ústne 
skúšanie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka 
ústne skúšanie, 
odpovede žiaka 
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Montáž dielcov 6 
 Žiak má vedieť pracovné 

postupy pri  montáži dielcov 
do celku, ovládať BOZP pri 
jednotlivých pracovných 
operáciách 

Žiak ovláda pracovné 
postupy pri montáži 
dielcov,  ovláda 
a dodržiava predpisy 
BOZP a PO pri 
jednotlivých operáciách 

 Individuálne a ústne 
skúšanie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka  

Povrchová úprava 6 
 Žiak má vedieť pracovné 

postupy pri povrchovej 
úprave, ovládať BOZP pri 
jednotlivých pracovných 
operáciách ( je možné 
dielce povrchovo upraviť 
pred montážou dielcov ) 

Žiak ovláda pracovné 
postupy pri povrchovej 
úprave dielcov,  ovláda 
a dodržiava predpisy 
BOZP a PO pri 
jednotlivých operáciách 

 Individuálne a ústne 
skúšanie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka 
ústne skúšanie, 
odpovede žiaka  

 
2.3 Stolový nábytok   
 

 
42  

 
Žiak má: 

 
Žiak:   

2.3 Stolový nábytok,   
oboznámenie sa 
s technickou 
dokumentáciou, školenie 
BOZP na strojoch 
použitých pri výrobe 

12 
 

Žiak má poznať a rozumieť 
technickej 
dokumentácii, vedieť sa 
rozhodovať 
o technologickom 
a pracovnom postupe 
s dôrazom na BOZP  
a kvalitu výrobku, vyhotoviť 
nárezový plán 

 

Žiak rozumie technickej 
dokumentácii, vie sa 
správne rozhodnúť 
o použitom 
technologickom 
a pracovnom postupe 
s dôrazom na BOZP 
a kvalitu výrobku, vie 
vyhotoviť nárezový plán 
s technickej dokumentácie 

 

 Individuálne a ústne 
skúšanie sústavné 
skúšanie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka  

Výber materiálu pri 
výrobe stolového nábytku 
z masívu, skracovanie, 
pozdĺžne rezanie 

6 
 Žiak má vedieť s technickej 

dokumentácie vybrať 
vhodný materiál,  vyhotoviť 
jednotlivé dielce a spojiť ich 
do funkčného celku, 
ovládať BOZP pri 
jednotlivých pracovných 
operáciách 

Žiak vie vybrať vhodný 
materiál, vyhotoviť 
jednotlivé dielce, spojiť ich 
do funkčného celku, 
ovláda predpisy BOZP pri 
jednotlivých pracovných 
operáciách 

 Individuálne a ústne 
skúšanie sústavné 
skúšanie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka 
ústne skúšanie  
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Profilovanie, materiálu, 
orysovanie dielcov 

6 
 Žiak má vedieť základné 

pracovné postupy pri 
profilovaní dielcov, , ovládať 
BOZP pri jednotlivých 
pracovných operáciách 

Žiak ovláda pracovné 
postupy pri profilovaní 
dielcov, orysovaní, ovláda 
BOZP pri jednotlivých 
pracovných operáciách 

 Individuálne a ústne 
skúšanie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka  

Dlabanie, čapovanie, 
brúsenie vnútorných 
plôch, lepenie do celku 

6 
 Žiak má vedieť základné 

pracovné postupy pri 
čapovaní dielcov, dlabaní, , 
brúsení materiálu, lepenie 
do celku,  ovládať BOZP pri 
jednotlivých pracovných 
operáciách 

Žiak ovláda pracovné 
postupy pri lepení, 
dlabaní, brúsení, lepení 
do celku, ovláda 
a dodržiava predpisy 
BOZP a PO pri 
jednotlivých pracovných 
operáciách 

 Individuálne a ústne 
skúšanie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka  

Montáž spojovacieho 
kovania na jednotlivé 
dielce 

6 
 Žiak má vedieť pracovné 

postupy pri montáži rôznych 
druhov spojovacieho 
kovania, má vedieť BOZP 
pri jednotlivých pracovných 
operáciách na strojnom 
zariadení použitom pri 
montáži 

Žiak ovláda pracovné 
postupy pri montáži 
rôznych druhov kovania,  
ovláda a dodržiava 
predpisy BOZP a PO 

 Individuálne a ústne 
skúšanie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka 
ústne skúšanie 

Balenie a expedícia 
výrobkov, školenie BOZP 
pri manipulácii s 
výrobkami 

6 
 Žiak má vedieť pracovné 

postupy pri balení hotového 
výrobku, manipulovať s ním 
ovládať BOZP pri 
jednotlivých pracovných 
operáciách 

Žiak ovláda pracovné 
postupy pri balení 
hotového výrobku, vie 
s ním manipulovať, ovláda 
a dodržiava predpisy 
BOZP a PO pri 
jednotlivých pracovných 
operáciách 

 Individuálne a ústne 
skúšanie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka  

2.4 Zhotovenie rôznych   
špeciálnych 
čalúnnických výrobkov 
 

30 
 

 
Žiak má: 

 
Žiak:   
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2.4 Zhotovenie rôznych   
špeciálnych čalúnnických 
výrobkov, 
oboznámenie sa 
s technickou 
dokumentáciou, školenie 
BOZP na strojoch 
použitých pri výrobe 

      12 
 

Žiak má poznať a rozumieť 
technickej dokumentácii, 
vyhotoviť si nárezový plán, 
 vedieť sa rozhodovať 
o technologickom 
a pracovnom postupe 
s dôrazom na BOZP  
a kvalitu výrobku 

 

Žiak rozumie technickej 
dokumentácii, vie sa 
správne rozhodnúť 
o použitom 
technologickom 
a pracovnom postupe 
s dôrazom na BOZP 
a kvalitu výrobku 

 

 Individuálne a ústne 
skúšanie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka, 
ústne skúšanie, 
diskusia 

Príprava čalúnnických 
materiálov, narezávanie, 
strihanie 

6 
 Žiak má vedieť základné 

pracovné postupy pri 
úprave čalúnnických 
materiálov, pracovných 
operáciách a ovláda 
strojové zariadenie použité 
pri výrobe výrobku, 
predpisy BOZP 

Žiak ovláda základné 
pracovné postupy pri 
úprave čalúnnických 
materiálov, pracovné 
operácie, ovláda strojové 
zariadenie, predpisy 
BOZP 

 Individuálne a ústne 
skúšanie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka 
ústne skúšanie  

Výroba kostry taburetky, 
čalúnenie taburetky 

6 
 Žiak má vedieť základné 

pracovné postupy pri 
výrobe jednotlivých častí 
kostry taburetky, ovládať 
BOZP pri jednotlivých 
pracovných operáciách 

Žiak ovláda pracovné 
postupy pri výrobe 
jednotlivých častí dverí 
ovláda a dodržiava 
predpisy BOZP a PO 

 Individuálne a ústne 
skúšanie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka  

Demontáž a montáž 
zložitých dielcov na 
čalúnnických výrobkoch 
 
 
 
 
 
 

6 
 Žiak má vedieť základné 

pracovné postupy pri 
demontáži a montáži 
zložitých dielcov 
používaných na 
čalúnnických výrobkoch 
ovládať BOZP pri 
jednotlivých pracovných 
operáciách 

Žiak ovláda pracovné 
postupy pri demontáži 
a montáži zložitých 
dielcov používaných na 
čalúnnických výrobkoch,  
ovláda a dodržiava 
predpisy BOZP a PO pri 
jednotlivých pracovných 
operáciách 

 Individuálne a ústne 
skúšanie 

Sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka 
ústne skúšanie  

 
3.Linky 
 

    24  
  

  

 
3.1 Linka na výrobu 
reziva 

 
  6  

 
Žiak má: 

 
Žiak:   



Školský vzdelávací program                                                                          Drevár a nábytkár 

Spojená škola, Československej armády 24, Martin              3341 K operátor drevárskej  a nábytkárskej výroby 

 

     501 

Linka na výrobu reziva 
(exkurzia) 

6 
 

Žiak má vedieť základné 
pracovné postupy pri 
obsluhe linky na výrobu 
reziva, predpisy BOZP 
a PO rozumieť jej 
jednotlivým strojným 
zariadeniam 

Žiak ovláda základné 
pracovné postupy pri 
obsluhe linky na výrobu 
reziva, ovláda predpisy 
BOZP a PO rozumie jej 
jednotlivým strojným 
zariadeniam 

 Individuálne a ústne 
skúšanie  

Ústne odpovede, 
sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka  

3.2 Linka na výrobu 
nekonečného vlysu 

6 
 

 
Žiak má: 

 
Žiak:   

Linka na výrobu 
nekonečného vlysu 
(exkurzia) 

6 
 

Žiak má vedieť základné 
pracovné postupy pri 
obsluhe linky na výrobu 
nekonečného vlysu, 
predpisy BOZP a PO 
rozumieť jej jednotlivým 
strojným zariadeniam 

Žiak ovláda základné 
pracovné postupy pri 
obsluhe linky na výrobu 
nekonečného vlysu, 
ovláda predpisy BOZP 
a PO rozumie jej 
jednotlivým strojným 
zariadeniam 

 Individuálne a ústne 
skúšanie  

Ústne odpovede, 
sledovanie 
pracovnej  
činnosti žiaka 

3.3 Linka na výrobu 
veľkoplošných 
materiálov 

6 
 

 
Žiak má: 

 
Žiak:   

Linka na výrobu 
veľkoplošných materiálov  
(exkurzia) 

6 
 

Žiak má vedieť základné 
pracovné postupy pri 
obsluhe linky na výrobu 
veľkoplošných materiálov , 
predpisy BOZP a PO 
rozumieť jej jednotlivým 
strojným zariadeniam 

Žiak ovláda základné 
pracovné postupy pri 
obsluhe linky na výrobu 
veľkoplošných materiálov, 
ovláda predpisy BOZP 
a PO rozumie jej 
jednotlivým strojným 
zariadeniam 

Individuálne a ústne 
skúšanie 

Ústne odpovede, 
sledovanie 
vykonávanej 
činnosti 

3.4 Linka na povrchovú 
úpravu 

6 
 

 
Žiak má: 

 
Žiak:   
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Linka na povrchovú 
úpravu  (exkurzia ) 

6 
 

Žiak má poznať a rozumieť 
s technickej dokumentácie 
požiadavky na kvalitu 
povrchovej úpravy, 
rozhodnúť 
o technologickom 
a pracovnom postupe, 
použitých výrobných 
zariadeniach, poznať 
predpisy BOZP na 
použitom strojnom 
zariadení 

Žiak rozumie technickej 
dokumentácii, vie 
rozhodnúť 
a technologickom 
a pracovnom postupe, 
ovláda výrobné zariadenia 
použité na povrchovú 
úpravu, pozná predpisy 
BOZP na použitom 
strojnom zariadení 

Ústne skúšanie, 

individuálne 
a sústavné 
hodnotenie 

Ústne odpovede, 
sledovanie 
vykonávanej 
činnosti 

4. Vypracovanie 
technickej 
a technologickej 
dokumentácie 
konkrétnych výrobkov   

 
30  

 
Žiak má: 

 
Žiak:   

Oboznámenie sa 
s požiadavkami na 
výrobky určené na 
záverečnú maturitnú 
prácu (estetické 
a úžitkové vlastnosti, 
kvalita použitých 
materiálov a podb.) 

6 
 

Žiak má rozumieť 
požiadavkám na kvalitu 
výrobku ktorý bude  
vyrábať  ako záverečnú 
maturitnú prácu 

Žiak rozumie 
požiadavkám na kvalitu 
výrobku, vie určiť 
pracovný postup pri 
výrobku, ktorý zhotoví ako 
záverečnú maturitnú 
prácu 

Ústne skúšanie 

Individuálne 
a sústavné 
hodnotenie 

Ústne odpovede, 
sledovanie 
vykonávanej 
činnosti 

Konzultácia k návrhu 
výrobku na maturitnú 
záverečnú prácu, 
konzultácia možností 
zmeny jednotlivých 
detailov, konštrukčných 
riešení 

6 
 

Žiak má rozumieť 
technickej dokumentácii 
ktorú vyhotovil, jej detailom, 
dokáže konzultovať 
o možnostiach výroby 
jednotlivých dielcov, 
dodržiavať BOZP pri práci 

Žiak rozumie technickej 
dokumentácii ktorú 
vyhotovil, jej detailom 
dokáže rozhodnúť 
o možnostiach výroby 
jednotlivých dielcov, 
dodržiavať BOZP pri práci 
pri výrobe ZMP 

Individuálne 
a sústavné 
hodnotenie 

Ústne odpovede 

Konzultácia technickej 
dokumentácie k návrhu 
výrobku na záverečnú 
maturitnú prácu 

6 
 

Žiak má rozumieť 
technickej dokumentácii 
ktorú vyhotovil, dokázať 
konzultovať jej detaily 
a technické možnosti, 
 ktoré má pri jednotlivých 
dielcoch 

Žiak rozumie technickej 
dokumentácii ktorú 
vyhotovil, jej detailom 
dokáže rozhodnúť  
o technických a funkčným 
možnostiach pri 
vyhotovení jednotlivých 
dielcoch 

Individuálne 
a sústavné 
hodnotenie 

Ústne odpovede 
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Hodnotenie jednotlivých 
častí  technickej 
a technologickej 
dokumentácie 

6 
 

Žiak má vedieť zhodnotiť 
časti svojej technickej 
dokumentácie, možnosti jej 
úpravy má vedieť správne 
názvy uvádzané 
v technickej dokumentácii 
 

Žiak vie zhodnotiť časti 
svojej technickej 
dokumentácie a urobiť jej 
úpravu, uvádza správne 
názvy v technickej 
dokumentácii 

Individuálne 
a sústavné 
hodnotenie 

Ústne odpovede 

Odovzdanie technickej 
dokumentácie, kontrola 
kompletnosti  

6 
 

Žiak má vedieť skontrolovať 
kompletnosť technickej 
dokumentácie, jej správne 
uloženie, vedieť s ňou 
manipulovať 
 
 
 
 
 

Žiak vie skontrolovať 
kompletnosť technickej 
dokumentácie, jej správne 
uloženie, vie s ňou 
správne manipulovať 

Individuálne 
a sústavné 
hodnotenie 

Ústne odpovede 
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Názov predmetu Aplikovaná chémia 
Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník prvý, druhý 

Kód a názov študijného odboru 3341K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

9.10 APLIKOVANÁ CHÉMIA 

Charakteristika predmetu  
 
Vybraným profilujúcim predmetom zo vzdelávacej oblasti „Človek a príroda“ ŠVP 33 Spracúvanie 
dreva a výroba hudobných nástrojov je predmet fyzika. V rámci kapacity disponibilných hodín sme sa 
rozhodli zaviesť predmet aplikovaná chémia, nakoľko je v obsahu učiva odborných predmetov 
zahrnutá aj časť chémie.  
Výroba konštrukčných dosák a veľkoplošných materiálov je spojená s teóriou lepenia, so vznikom 
chemickej väzby( drevo – lepidlo – drevo ), je preto potrebné žiakom tento jav vysvetliť s rozšírením 
vedomostí z predmetu chémia o zlučovaní atómov za vzniku chemickej väzby a o pôsobení medzi – 
molekulových síl s aplikovaním na drevo a lepidlo pri lepení drevených častí.  
Vyučovací predmet aplikovaná chémia je určený žiakom druhého a štvrtého ročníka študijného odboru 
operátor drevárskej a nábytkárskej výroby. 
Vo všeobecnosti chémia zasahuje aj do problematiky spracovania dreva. Žiak sa oboznámi 
s chemickým zložením dreva, čo je potrebné pre pochopenie jeho fyzikálnych a mechanických 
vlastností. Vzhľadom na ekonomické využitie dreva stále viac sa zdôrazňuje jeho komplexné 
spracovanie, ktoré vyžaduje okrem znalostí chémie dreva, poznať aj možnosti jeho chemického 
a polochemického spracovania. Žiaci sa v praxi  stretnú s mnohými odvetviami anorganickej 
a organickej chémie napr. v impregnácii, lepidlách, povrchovej úprave dreva, kde sa stále objavujú 
nové syntetické látky. Toto všetko je možné zvládnuť s potrebnou teoretickou prípravou, čomu slúži 
štúdium chémie. Poznatky, ktoré si žiaci osvoja pri vyučovaní tohto predmetu, súvisia s výučbou  
všetkých odborných predmetov, najmä však s predmetmi materiály a technológia. V obsahu predmetu 
sú žiaci upozorňovaní na fakty, ktoré sa využívajú v danom odbore. Žiaci by mali pri tom nadobudnúť 
presvedčenie o užitočnosti teoretických poznatkov a praktických zručností v aktívnej učebnej činnosti. 
Pri výbere učiva sme pristupovali citlivo, hlavne vzhľadom k aplikácii v odborných predmetoch 
a primeranosti učiva podľa schopností žiakov. 
Učivo sa skladá zo základov všeobecnej chémie, anorganickej chémie, organickej chémie, chémie 
dreva a lepidiel, lepenia, impregnácií (ochranné látky ). 
Rozdelenie učiva: 
1.ročník :základy všeobecnej, anorganickej, organickej chémie 
2.ročník :chémia dreva, chémia lepidiel a lepenia, chémia ochranných látok 
Vo vyučovaní sa uprednostňujú metódy, formy a prostriedky, ktoré podporujú prejavený záujem žiakov 
o chémiu, podporujú samostatnosť a tvorivosť.  
Súčasťou výchovno – vzdelávacieho procesu v predmete aplikovaná chémia sú aj laboratórne 
cvičenia. Témy sme vyberali na základe podmienok a technického vybavenia našej školy .Výučba 
predmetu bude prebiehať v bežnej triede a chemickom laboratóriu. 
Hodnotenie bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude 
vychádzať z podmienok hodnotenia Školského vzdelávacieho programu. 
 
Ciele vyučovacieho predmetu 
 

 schopnosť aplikovať teoretické poznatky zo základných chemických oblastí v celom odbornom 
vzdelávaní 

 porozumieť chemickej symbolike a názvosloviu 

 získať základné predstavy o štruktúre látok a ich stavebných časticiach  

 poznať základné charakteristiky chemického deja a typy chemických reakcií 

 mať prehľad o vlastnostiach a použití látok uplatňujúcich sa  v odbore štúdia 

 orientovať sa v systéme anorganickej a organickej chémie 
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 poznať vlastnosti a praktické použitie v odbore sa uplatňujúcich chemických prvkov, anorganických 
a organických zlúčenín 

 poznať chemické zloženie dreva, vlastnosti a stavbu jeho hlavných a sprievodných zložiek 

 vedieť popísať a rozdeliť lepidlá a náterivá podľa chemického zloženia 

 poznať ochranné impregnačné látky chemického zloženia 

 ovládať chemické laboratórne techniky, samostatne robiť laboratórne práce a vypracovať záznam 
o práci 

 nadobudnúť zásady aktívnej tvorby a ochrany životného prostredia 
 
Výchovné a vzdelávacie stratégie 
 
V predmete aplikovaná chémia využívame pre rozvíjanie nasledujúcich kľúčových kompetencií 
výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú:  
 
Komunikatívne a sociálno-interakčné spôsobilosti 
 

 podporovať priateľskú komunikáciu medzi vyučujúcim a žiakom a medzi žiakmi 

 formulovať jasne a logicky svoj názor či hypotézu, vhodne argumentovať, vypočuť názory 
ostatných, viesť dialóg 

 vyjadrovať sa pomocou odbornej chemickej terminológie 

 správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky 
 
 
Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti 
 
 vypracovávať úlohy a laboratórne práce formou práce v skupinách, osvojovať si zásady dobrej 

tímovej práce 

 niesť zodpovednosť aj za prácu druhých, hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu 

 mať zodpovedný vzťah k svojmu zdraviu, byť si vedomí dôsledkov nezdravého životného štýlu 
a závislostí  

 efektívne sa učiť a pracovať, využívať skúsenosti, ďalej sa vzdelávať 
 
Schopnosť tvorivo riešiť problémy 
 
 objavovať a formulovať problém chemického vzdelávania netradičnými spôsobmi riešenia 

problémov  -  samostatnosťou, tvorivosťou a logickým myslením 

 používať osvojené metódy riešenia chemických problémov aj v iných oblastiach vzdelávania – 
odborné vzdelávanie 

 rozpoznávať problémy v priebehu chemického vzdelávania využívaním všetkých metód 
a prostriedkov (pozorovanie, meranie, experimentovanie, matematické a grafické prostriedky) 

 zhromažďovať informácie, vytriediť a využívať len tie, ktoré sú pre objasnenie problému 
najdôležitejšie 

 
Spôsobilosť využívať informačné technológie 
 
 vyhľadávať vhodné informačné zdroje a potrebné informácie 

 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k osvojovaniu si 
nových poznatkov 

 osobnostný rast, vlastné učenie a výkonnosť v práci  
 
 
 
Spôsobilosť byť demokratickým občanom 
 
 preukázať spoluzodpovednosť za životné prostredie separovaním odpadu v priestoroch školy a jej 

okolia 

 preukázať zodpovednosť za bezpečný priebeh chemických pokusov a zodpovednosť za svoje 
zdravie a zdravie ostatných 

 preukázať odmietavý postoj k drogám, alkoholu, fajčeniu a zneužívaniu liekov 

 chápať potrebu využitia vedeckých poznatkov ku prospechu celej spoločnosti za súčasnej ochrany 
životného prostredia 
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Stratégia vyučovania 
 
 

Názov tematického celku 
 
 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Všeobecná chémia 
Anorganická chémia 
Organická chémia 

Výklad 
Riadený rozhovor 
Vysvetľovanie 
Rozprávanie 
Riešenie úloh 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Demonštrácia 
a pozorovanie 
Laboratórna práca 
  

Chemické zloženie dreva 
Chémia a lepidlá 
Chémia a náterivá 
Chémia a impregnačné látky 

Výklad 
Riadený rozhovor 
Vysvetľovanie 
Rozprávanie 
Riešenie úloh 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Demonštrácia 
a pozorovanie 
Laboratórna práca 
 

 
 
 
 
 
 
Učebné zdroje 
 
 

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
prostriedky 

Ďalšie 
zdroje 

Všeobecná chémia 
Anorganická chémia 
Organická chémia 

Čipera J., Kučera V., Beneš P.: 
Chémia 1., 2., 3. pre ŠO SOU 
SPN, Bratislava 1996 
 
Čipera J., Blažek J., Beneš P.: 
Chémia 1., 2., 3., pre SOU 
SPN, Bratislava 1986 

Tabuľa 
PC 
Dataprojektor 

Laboratórne 
sklo 
Chemické 
suroviny 
Chemické 
tabuľky 

Internet 
Odborná 
literatúra 

Chemické zloženie 
dreva 
Chémia a lepidlá 
Chémia a náterivá 
Chémia 
a impregnačné látky 

Solár R., : Chémia dreva 
TU Zvolen, 2000 
 
Ondrejkovič A., :Materiály pre 1. 
2.roč. učebný odbor stolár 
Proxima Press, Bratislava 2004 

 
Tabuľa 
PC 
Dataprojektor 
Video, DVD 

Laboratórne 
sklo 
Chemické 
suroviny 
Chemické 
tabuľky 
Vzorky lepidiel 

Internet 
Odborná 
literatúra 

 
 
Laboratórne cvičenia 
 
Zásady bezpečnosti pri práci, prvá pomoc 
Laboratórne pomôcky a práca s nimi 
Laboratórne techniky – váženie, meranie objemu kvapalín 
Metódy oddeľovania látok – filtrácia, kryštalizácia
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ROZPIS UČIVA PREDMETU, APLIKOVANÁ CHÉMIA 

9.10.1 ROČNÍK: PRVÝ 

1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 
a učiva 

Hod. 
 

Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané vzdelávacie 
výstupy 

Kritéria hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

 

Úvod do predmetu 
 Význam predmetu, jeho náplň 

a členenie 

 Význam chémie pre drevársky 
priemysel 

 

2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technológia 
 Lepenie 
 
Ročník :druhý 
 
 
 
 
 

Materiály 
 Chemické zloženie dreva 

 Lepidlá a náterivá 
 
Ročník: prvý, druhý 
 
 
 

Odborný výcvik 

 

Žiak má:  
 Charakterizovať vývoj chémie 

a jej význam v rôznych 
odboroch ľudskej činnosti 
a vedieť posúdiť význam 
chémie pre daný odbor 

 

Žiak: 
 Vedel správne 

charakterizovať význam 
chémie a vedel na príkladoch 
určiť význam chémie pre 
drevársky priemysel 

 

 
 
Ústne skúšanie 
 

 
 
Ústne odpovede 

Všeobecná chémia 
 Chemické prvky – názvy, 

symboly 

 Chemické zlúčeniny – názvy, 
vzorce 

 Atóm a jeho elementárne 
častice 

 Stavba elektrónového obalu 

 Opis a charakteristika PSP 

 Vznik a podmienky chemickej 
väzby, kovalentná väzba 

 Chemická reakcia – podstata, 
zápis 

 Klasifikácia chemických 
reakcií 

 Laboratórne cvičenie – 
zásady bezpečnosti pri práci, 
prvá pomoc 

9 
 
 
 

 

Žiak má:  
 Poznať názvy a symboly 

chemických prvkov 

 Vedieť písať vzorce 
chemických zlúčenín 

 Popísať stavbu atómu 

 Opísať periodickú tabuľku 
prvkov 

 Vysvetliť vznik kovalentnej 
väzby 

 Vedieť zapísať jednoduché 
reakcie chemickou rovnicou 

 Vedieť na príkladoch rozdeliť 
chemické reakcie 

 Oboznámiť sa s poriadkom 
v chemickom laboratóriu 

 

 

Žiak: 
 Poznal čo najviac názvov 

a symbolov chemických 
prvkov 

 Poznal a vedel písať vzorce 
určených chemických 
zlúčenín 

 Vedel správne popísať stavbu 
atómu 

 Vedel sa zorientovať v PSP 

 Vysvetlil na príklade polárnu 
a nepolárnu kovalentnú väzbu 

 Poznal najznámejšie typy 
chemických reakcií 

 Získal poznatky o zásadách 
a práci v chemickom 
laboratóriu 

  

 
 
Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laboratórne 
cvičenie 
 

 
 
Ústne odpovede 
Písomná odpoveď 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laboratórny 
protokol 
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Anorganická chémia 
 Prehľad hlavných biogénnych 

a stopových prvkov 

 Vlastnosti, príprava, výroba, 
použitie vodíka  

 Vlastnosti, príprava, výroba, 
použitie kyslíka 

 Vlastnosti, príprava, výroba, 
použitie uhlíka 

 Vlastnosti, príprava, výroba, 
použitie dusíka 

 Vlastnosti, príprava, výroba, 
použitie síry 

11 
 
 
 
 
 

 Práca s lepidlami 
a náterivami  

 
Ročník: druhý, tretí, štvrtý 

Žiak má: 
 Poznať biogénne a stopové 

prvky  

 Opísať vlastnosti, výrobu, 
použitie vybraných kovov 
a nekovov, vedieť aplikovať 
na svoj odbor 

 

Žiak: 
 Poznal základné vlastností 

biogénnych a stopových 
prvkov 

 Vedel charakterizovať 
vybrané kovy a nekovy 
a zdôvodnil ich význam pre 
svoj odbor 

 
Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

 
Ústne odpovede 
Písomné  
odpovede 

 Prehľad alkalických kovov 

 Prehľad alkalických zemín 

 Vlastnosti a použitie hliníka 

 Vlastnosti a použitie cínu 
a olova 

 Laboratórne cvičenie – 
metódy oddeľovania látok – 
kryštalizácia, filtrácia 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technológia 
 Impregnačné látky 
 
Ročník :druhý 

 Opísať vlastnosti alkalických 
kovov a alkalických zemín 

 Opísať vlastnosti a použitie 
hliníka, cínu a olova 

 Naučiť sa oddeľovať 
zlúčeniny 

 
 
 

 Správne opísal vlastnosti 
alkalických kovov 
a alkalických zemín 

 Popísal fyzikálne a chemické 
vlastnosti vybraných kovov 
a vysvetlil ich použitie 
a význam 

 Správne oddelil látky z 
roztokov 

 

 
 
 
 
 
Laboratórne 
cvičenie 

 
 
 
 
 
Laboratórny 
protokol 

Organická chémia 
 Zloženie organických zlúčenín 

 Chemická väzba 
v organických zlúčeninách 

 Rozdelenie organických 
zlúčenín 

 Vzorce v organickej chémii 

 Uhľovodíky – prehľad 
a charakteristika 

 Deriváty uhľovodíkov – 
klasifikácia 

 Halogénderiváty, 
hydroxyderiváty 

 Aldehydy a ketóny 

 Karboxylové kyseliny 

 Prehľad prírodných látok 

 Makromolekulové látky – 
plasty 

 
Časová rezerva: opakovanie, 
športovo-vzdelávací kurz 

11 Žiak má: 
 Charakterizovať zloženie 

organických zlúčenín 

 Vedieť  vysvetliť  väzbovosť 
v organických zlúčeninách 

 Určiť kritéria pre rozdelenie 
organických zlúčenín 

 Klasifikovať a charakterizovať 
uhľovodíky 

 Klasifikovať deriváty 
uhľovodíkov a charakterizovať 
vybrané deriváty 

 Charakterizovať prírodné látky 

 Charakterizovať 
makromolekulové látky 

 
 
 
 
 

Žiak: 
 Vedel popísať zloženie 

organických zlúčenín 

 Vedel vysvetliť na molekule 
metánu väzbovosť 
v organickej chémii 

 Správne rozdelil organické 
zlúčeniny 

 Rozdelil uhľovodíky podľa 
druhu väzby 

 Správne rozdelil deriváty 
uhľovodíkov a charakterizoval 
vybrané deriváty 

 Charakterizoval lipidy, 
sacharidy a bielkoviny 

 Charakterizoval 
makromolekulové látky 
a popísal ich význam v 
drevárstve 

 

 
 
Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

 
 
Ústne odpovede 
Písomné 
odpovede 
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ROZPIS UČIVA PREDMETU: APLIKOVANÁ CHÉMIA 
 9.10.2 ROČNÍK : DRUHÝ 

1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 
a učiva 

Hod. 
 

Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané vzdelávacie 
výstupy 

Kritéria hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

 
Chémia dreva  
 
 Chemická stavba dreva 

všeobecne 
 Klasifikácia zložiek v dreve 
 Hlavné zložky dreva 

všeobecne 
 
 Celulóza – chemická stavba 
 Reakcie celulózy 
 Hemicelulózy – rozdelenie, 

chemická štruktúra 
 Xylány 
 Manány 
 Glukány a galaktány 
 Lignín – chemická stavba 
 Upevňovanie učiva – hlavné 

zložky dreva 
 Sprievodné zložky dreva – 

všeobecne, prehľad 
 Anorganické zložky dreva 
 Sprievodné látky – terpény 

a terpenoidy 
 Silice, balzamy, živice 
 Tuky a vosky 
 Organické dusíkaté zlúčeniny 

v dreve 
 
 Chemické zloženie kôry 
 pH dreva 
 
 Rozkladná destilácia dreva 
 Upevňovanie učiva – 

sprievodné látky 

 
22 

 
 
 
 
 
 
 
Materiály 
 Chemické zloženie dreva 

 
Ročník: prvý 
 

 
 
 

 
 

 
Žiak má: 
  
 Opísať zloženie dreva 

z chemickej stránky 

 Vedieť rozdelenie látok 
v dreve 

 Vedieť rozdeliť hlavné 
zložky dreva 

 Vedieť popísať chemickú 
stavbu celulózy 

 Vysvetliť princíp reakcií 
celulózy 

 Vedieť rozdeliť hemicelulózy 
a popísať ich štruktúru 

 Vedieť charakterizovať  
xylány, manány, glukány, 
galaktány 

 Popísať chemickú stavbu 
lignínu 

 Vedieť vymenovať 
sprievodné zložky dreva 

 Vymenovať anorganické 
zložky dreva a popísať 
zloženie 

 Charakterizovať terpény, 
terpenoidy, silice, balzamy, 
živice, tuky a vosky 

 Vedieť vymenovať 
a popísať organické 
dusíkaté zlúčeniny v dreve 

 Vedieť popísať chemické 
zloženie kôry 

 Vedieť pH niektorých drevín 
 

 Popísať chemický spôsob 
spracovania dreva 

 
Žiak: 
 
 Opísal zloženie dreva 

z chemickej stránky 

 Správne vedel rozdelenie 
látok v dreve 

 Vedel rozdeliť hlavné zložky 
dreva 

 Správne popísal chemickú 
stavbu celulózy 

 Vysvetlil princíp reakcií 
celulózy 

 Vedel rozdeliť hemicelulózy 
a popísal ich štruktúru 

 Vedel charakterizovať  
xylány, manány, glukány, 
galaktány 

 Správne popísal chemickú 
stavbu lignínu 

 Vedel vymenovať 
sprievodné zložky dreva 

 Vymenoval anorganické 
zložky dreva a popísal 
zloženie 

 Charakterizoval terpény, 
terpenoidy, silice, balzamy, 
živice, tuky a vosky 

 Vedel vymenovať a popísať 
organické dusíkaté 
zlúčeniny v dreve 

 Vedel popísať chemické 
zloženie kôry 

 Správne vedel pH 
niektorých drevín 

 Popísal chemický spôsob 
spracovania dreva 

 

 
 
 
 
Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Písomné skúšanie 

 
 
 
 
Ústne odpovede 
Skupinová písomná 
práca 
Prezentácia projektu 
Prezentácia referátu 

 
 
 
 
 
 
 
 
Test-e-learningový 
portál 
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. 

 
Chémia lepidiel 
a náterových látok 

 Lepidlá a ich rozdelenie 

 Termoplastické lepidlá – ich 
chemické zloženie 

 Reaktoplastické lepidlá – 
chemické zloženie 

 Chemické reakcie – 
polyadícia, polymerizácia, 
polykondenzácia 

 Náterové látky – chemické 
zloženie 

 Upevňovanie učiva – zloženie 
lepidiel 

 
7 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Odborný výcvik 
 Práca s lepidlami 

a náterivami  
 
Ročník: druhý, tretí, štvrtý 
 
 

Materiály, Technológia 
 Lepidlá a náterivá 

 Lepenie 
 
Ročník : druhý 

 
 

 

 

 
Žiak má: 
 

 Vedieť rozdeliť lepidlá 

 Charakterizovať 
termoplastické lepidlá 
z chemického hľadiska 

 Popísať chemické zloženie 
reaktoplastických lepidiel 

 Definovať chemické reakcie 

 

 Vedieť popísať chemické 
zloženie náterových látok 

 

 Upevniť si učivo lepidiel 

 
Žiak: 
 

 Vedel rozdeliť lepidlá 

 Charakterizoval 
termoplastické lepidlá 
z chemického hľadiska 

 Popísal chemické zloženie 
reaktoplastických lepidiel 

 Správne definoval chemické 
reakcie 

 
 Vedel popísať chemické 

zloženie náterových látok 
a správne pochopil učivo 

 

 
 
 
 
 
Frontálne ústne 
skúšanie 
 
 
Písomné skúšanie  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
 
Test-e-learningový 
portál 
 
Prezentácia 
 
 
 
 
 
 

 
Chémia ochranných 
látok 
 
 Rozdelenie ochranných látok 

podľa chemického zloženia 

 Zložky látok na ochranu dreva 

 Chemické zloženie 
ochranných látok proti 
škodcom, horeniu, 
poveternostným podmienkam 

 
4 

 
 
 
Technológia 
 Impregnačné látky 
 
Ročník :druhý 
        
 

 
Žiak má: 
 
 
 Vedieť rozdeliť ochranné látky 

podľa chemického zloženia 
 Vedieť vymenovať zložky na 

ochranu látok 
 Popísať chemické zloženie 

ochranných látok proti 
škodcom, horeniu, 
poveternostným podmienkam 

 
Žiak: 
 
 
 Vedel rozdeliť ochranné látky 

podľa chemického zloženia 
 Vedel vymenovať zložky na 

ochranu látok 
 Správne popísal chemické 

zloženie ochranných látok 
proti škodcom, horeniu, 
poveternostným podmienkam 

 
 
 
 
 
Frontálne ústne 
skúšanie 
 
 
Písomné skúšanie 
 

 
 
 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
 
Test-e-learningový 
portál 
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10 PODMIENKY NA REALIZÁCIU VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 

 

Názov a adresa školy 
Spojená škola,  
Československej armády 24, 036 01 Martin 

Názov školského vzdelávacieho programu Drevár a nábytkár 

Kód a názov ŠVP 33 Spracúvanie dreva 

Kód a názov študijného odboru 3341 K operátor drevárskej nábytkárskej výroby 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia  denná 
 
 

Pre vzdelávanie a výchovu v súlade s daným ŠVP je nevyhnutné vytvárať vhodné realizačné 
podmienky. My sme ich rozpracovali podrobnejšie a konkrétne podľa potrieb a požiadaviek študijného 
odboru, aktuálnych cieľov a našich reálnych možností. Optimálne požiadavky/podmienky, 
podľa ktorých sa bude poskytovať tento školský vzdelávací program, sú nasledovné: 

10.1 MATERIÁLNE PODMIENKY 

Teoretické vyučovanie ako i praktické vyučovanie je realizované v budove školy na Ul. 
Československej armády 24, Martin. Praktické vyučovanie vo vyšších ročníkoch je v našej škole 
zabezpečované, v záujme lepšej prípravy absolventov pre prax, vo vybraných firmách regionu.  

Kapacita školy: 

Školský manažment: 
kancelária riaditeľa školy,   
kancelária pre zástupcov riaditeľa školy teoretického vyučovania,  
kancelária pre zástupcu riaditeľa školy praktického vyučovania, 
kancelárie hlavných majstrov odbornej výchovy, 
kancelárie pre sekretariát, 
kabinet pre výchovné poradkyne. 

Pedagogickí  zamestnanci školy: 
zborovne pre učiteľov a majstrov odbormej výchovy,  
kabinety  pre učiteľov, 
6 multimediálnych učební, 
10 odborných učební. 

Nepedagogickí zamestnanci školy: 
kancelárie pre ekonómov , správcu, energetika, správcu počítačovej siete,  
príručný sklad s odkladacím priestorom,  
dielňa stolárska, zámočnícka, 
kotolňa, 
vzduchotechnika, 
archív. 

Ďalšie priestory: 
hygienické priestory (WC, sprchy), sociálne zariadenia, šatne, 
sklady učebných pomôcok , sklad učebníc, knižnica, 
sklady náradia, nástrojov, 
sklady materiálov, surovín a polotovarov, 
spoločenská miestnosť. 

 
Makrointeriéry: 

Budova teoretického vyučovania 

Dielne praktického vyučovania 
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Kancelária prípravára výroby 
Kancelária technika pre OBZP, PO a CO 
Odborné cvičné učebne 
Kotolňa 
Dielňa  

Sklady pre stroje, nástroje, náradia, materiál 
Hygienické zariadenia (WC, sprchy) 
Školský dvor - fontána  
Školská výdajná jedáleň  
Kinosála s kapacitou 400 miest 
 

Vyučovacie interiéry 

1. Klasické triedy - učebne pre teoretické vyučovanie  
2. Odborná učebňa fyziky 
3. Odborná učebňa etickej výchovy 
4. 4 odborné učebne pre jazykové vzdelávanie 
5. Odborné triedy - učebne pre vyučovanie odborných predmetov   
6. Telocvičňa - športová hala, gymnastická telocvičňa, posilňovňa, sauna 

Vyučovacie exteriéry 

Školské  futbalové ihrisko s atletickou dráhou 

Viacúčelové ihrisko s umelým povrchom 

Hádzanárske ihrisko 

Zmluvné pracoviská 

KIA  Motors Slovakia, a.s., 

Volkswagen Slovakia, a.s., 

Viena Internacional, s.r.o., 

autoservisy v regione, 

a ďalšie firmy a úrady.  

 

10.2 PERSONÁLNE PODMIENKY 

Požiadavky na manažment školy, ktorý realizuje školský vzdelávací program je v súlade 
s požiadavkami odbornej a pedagogickej spôsobilosti a s kvalifikačnými predpokladmi, ktoré sú 
nevyhnutné pre výkon náročných riadiacich činnosti podľa platných predpisov. 

Odborná a pedagogická spôsobilosť pedagogických zamestnancov všeobecnovzdelávacích 
predmetov, ktorí realizujú školský vzdelávací program je v súlade s platnými   predpismi.  Plnenie 
ďalších kvalifikačných predpokladov potrebných pre výkon zložitejších, zodpovednejších 
a náročnejších pedagogických činnosti sa riadi platnými predpismi. Pedagogickí zamestnanci 
zabezpečujú súlad všetkých vzdelávacích a výchovných činností s cieľmi vzdelávania v danom 
študijnom odbore v súlade so štátnym vzdelávacím program. Práva a povinnosti pedagogických 
zamestnancov sú zabezpečené a naplňované po dobu ich pedagogickej činnosti v rámci platných 
predpisov.      

Odborná a pedagogická spôsobilosť pedagogických zamestnancov odborných predmetov, ktorí 
realizujú školský vzdelávací program je v súlade s platnými predpismi. Plnenie ďalších kvalifikačných 
predpokladov potrebných pre výkon zložitejších, zodpovednejších a náročnejších pedagogických 
činnosti sa riadi platnými predpismi. Pedagogickí zamestnanci zabezpečujú súlad všetkých 
vzdelávacích a výchovných činností s cieľmi vzdelávania v danom študijnom odbore v súlade so 
štátnym vzdelávacím programom. Práva a povinnosti pedagogických zamestnancov sú zabezpečené 
a naplňované po dobu ich pedagogickej činnosti v rámci platných predpisov.      
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Odborná a pedagogická spôsobilosť majstrov odbornej výchovy, ktorí realizujú školský 
vzdelávací program je v súlade s platnými predpismi. Plnenie ďalších kvalifikačných predpokladov 
potrebných pre výkon zložitejších, zodpovednejších a náročnejších pedagogických činnosti sa riadi 
platnými predpismi. Pedagogickí zamestnanci zabezpečujú súlad všetkých vzdelávacích 
a výchovných činností s cieľmi vzdelávania v danom študijnom odbore v súlade so štátnym 
vzdelávacím programom. Práva a povinnosti pedagogických zamestnancov sú zabezpečené 
a naplňované po dobu ich pedagogickej činnosti v rámci platných predpisov.      

Odborná spôsobilosť nepedagogických zamestnancov (ekonóm, správca, školník, upratovačky 
a pod.), ktorí sa podieľajú na realizácii školského vzdelávacieho programu je v súlade s platnými   
predpismi.  Práva a povinnosti nepedagogických zamestnancov sú zabezpečené a naplňované po 
dobu ich činnosti v rámci platných predpisov.      

Plnenie požiadaviek poradenskej činnosti sa riadi platnými predpismi. Výchovný poradca je 
pedagogický zamestnanec, ktorého poslaním je poskytovanie odbornej psychologickej a pedagogickej 
starostlivosti žiakom, rodičom a pedagogickým zamestnancom školy. Prácu výchovného poradcu 
usmerňujú metodické, pedagogické a psychologické centrá. Práca výchovného poradcu 
a dodržiavanie všeobecne záväzných platných predpisov v oblasti výchovného poradenstva podlieha 
kontrolnej činnosti zo strany zriaďovateľa strednej školy.  Ďalšie práva a povinnosti výchovných 
poradcov vymedzujú vnútorné predpisy školy (pracovný poriadok, školský poriadok, vnútorný mzdový 
predpis a pod.).  

 

10.3 ORGANIZAČNÉ PODMIENKY 

Plnenie stanovenej miery vyučovacej povinnosti vyplýva z platnej legislatívy a rámcového 
učebného plánu štátneho vzdelávacieho programu. Rámcové rozvrhnutie obsahu vzdelávania 
v školských vzdelávacích programoch vychádza zo ŠVP. Stanovené vzdelávacie oblasti a ich 
minimálne počty hodín boli v tomto programe dodržané a sú preukázateľné.  

Teoretické a praktické vzdelávanie a príprava sú obmieňané po týždni. Teoretické vyučovanie 
začína o 7.30 hod., predmet odborný výcvik o 7,00 hod. Organizácia školského roka sa riadi podľa 
pedagogicko-organizačných pokynov v danom školskom roku. 

Plnenie  školskej legislatívy vzhľadom na organizáciu a priebeh školského vzdelávacieho 
programu vo väzbe na teoretické vyučovanie a odborný výcvik je v súlade.  Výchovno-vzdelávací 
proces sa riadi Zákonom o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 (školský zákon).  

Odborný výcvik sa vyučuje sa v rozsahu stanovenom v učebnom pláne sa vykonáva 
v školských zariadeniach: dielne a učebne odborného výcviku, ako aj v kmeňových a zmluvných 
pracoviskách  odborného výcviku. Výučba prebieha pod vedením inštruktorov poverených 
zamestnávateľov a MOV. Všetky pracoviská majú základné štandardné vybavenie. Odborný výcvik 
nadväzuje na teoretické vyučovanie. Realizuje sa v 6 – 7 hodinových celkoch, spravidla každý Druhý 
týždeň.  Ak to vyžaduje charakter nácviku, odborný výcvik možno spájať aj do viacdňových celkov  
s rešpektovaním podmienok odboru aj čase prázdnin, cez soboty a nedele. Delenie skupín stanovuje 
platná legislatíva.  

Vzdelávanie a príprava sa riadi podľa Školského poriadku. Zabezpečuje jednotnosť v celom 
výchovno-vzdelávacom procese. Upravuje pravidla správania sa žiakov v teoretickom  a praktickom 
vyučovaní a príprave. Obsahuje tiež práva a povinnosti žiakov. Školský poriadok je súčasťou 
Organizačného poriadku školy a Pracovného poriadku školy a riadi sa podľa nich. Žiaci sa 
oboznamujú so Školským poriadkom každý rok na prvej vyučovacej hodine prvý deň školského roka 
a podpisujú v osobitnom zázname svojím podpisom jeho rešpektovanie. Táto skutočnosť je 
zaznamenaná aj v triednych knihách.  

Na začiatku každého školského roka je spoločné zoznamovanie sa žiakov prvých ročníkov so 
žiakmi vyšších ročníkov. Oboznamujú sa nielen so svojími povinnosťami, ale aj vzájomne nadväzujú 
kontakty medzi sebou, vymieňajú si postrehy a informácie. Prispieva to k vytvoreniu veľmi priaznivej 
atmosféry na škole a k ľahšiemu zaraďovaniu žiakov do kolektívu. Tiež stretnutia s rodičmi prvákov sú 
plánované v prvom mesiaci na začiatku školského roka, kde sa zoznamujú s učiteľmi, kolektívom 
v triede, získavajú informácie o škole, jej štýle práce, organizácii vyučovania a odborného výcviku, 
metódach a prostriedkoch hodnotenia, plánovanými aktivitami na škole a osobitnými predpismi 
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odborného výcviku na kmeňových a zmluvných pracoviskách. Sú oboznámení s ich povinnosťami, 
právami a postupmi. Zároveň majú možnosť prezrieť si celú školu.   

Hodnotenie a klasifikácia žiakov sa riadi Klasifikačným poriadkom školy a je súčasťou 
školského vzdelávacieho programu ako súčasť učebných osnov vyučovacích predmetov a ako 
osobitná spoločná časť. O všetkých kritériách hodnotenia, výchovných opatreniach a podmienok 
vykonania záverečných a opravných skúšok sú žiaci a rodičia vopred informovaní. 

Ukončovanie štúdia a organizácia maturitnej skúšky sa riadi platným legislatívnym predpisom. 
Maturitná skúška sa z písomnej, praktickej a ústnej časti. Praktická skúška trvá 1 poprípade 2 
pracovné dni. Úspešní absolventi školy získajú výučný list v učebných odboroch Strednej odbornej 
škole strojníckej, maturitné vysvedčenie v Strednej odbornej škole podnikania alebo výučný list 
a maturitné vysvedčenie v študijných odboroch Strednej odbornej škole strojníckej.  

Kurzy, exkurzie, športové akcie sa organizujú v rámci školského roka. Kurz na ochranu života 
a zdravia sa organizuje  priebežne počas roka skupinovou formou  v 6 – 7 hodinových celkoch v 3. 
ročníku. Telovýchovný výcvikový kurz podľa podmienok  v regióne  školy   organizovať s náplňou  
lyžiarsky   a plavecký kurz  skupinovou formou v 1. ročníku. Organizácia exkurzií je súčasťou 
praktického a teoretického vyučovania a zameriavajú sa na  poznávanie nových výrobných 
technológií, nových materiálov, ekologických stavieb, na výstavy a prezentácie  nových výrobkov 
a technológií. Exkurzie sa konajú v každom ročníku  maximálnepo dva dni (12 – 14 hodín) 
s pedagogickým dozorom  a počtom žiakov v zmysle platných predpisov.  Odborný obsah  exkurzií  
vyplýva z obsahu učebných osnov odboru  štúdia   a plánuje sa v ročných plánoch práce školy. 
Virtuálne exkurzie a telemosty sú súčasťou vyučovacích hodín v praktickom a teoretickom vyučovaní. 

Spolupráca s rodičmi sa realizuje predovšetkým prostredníctvom triednych učiteľov,  
výchovných poradcov, manažmentu školy a jednotlivých  vyučujúcich všeobecnovzdelávacích 
a odborných predmetov, osobnou komunikáciou s rodičmi, prípadne zákonnými zástupcami rodičov. 
Sú to pravidelné,  plánované zasadnutia Rodičovskej rady  a zasadnutia Rady školy, v ktorých sú 
zastúpení  rodičia a  sociálni partneri. Obsahom týchto zasadnutí sú informácie o plánoch 
a dosiahnutých výsledkov školy, riešenie problémových výchovných situácií, organizovanie 
spoločenských, vzdelávacích, kultúrnych a športových akcií organizovaných školou. 

Súťaže a prezentácia zručností a odborných spôsobilostí v odbore  na školskej úrovni sa 
organizujú v priebehu školského roku. Škola určí obsah, rozsah, úroveň, kritéria hodnotenia, formu 
prác a ich prezentácie  prípadne aj  s prístupom  verejnosti. Žiaci sa môžu zúčastňovať aj na 
súťažiach  a prezentáciách vo svojom odbore na národnej a medzinárodnej úrovni. 

10.4 PODMIENKY BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVIA PRI VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ 

Vytváranie podmienok  bezpečnej a hygienickej práce je organickou súčasťou celého 
vyučovacieho procesu, osobitne odborného výcviku. Postupuje sa podľa platných predpisov, 
nariadení, vyhlášok, noriem a pod.  Priestory, v ktorých prebieha teoretické a praktické vyučovanie 
musia zodpovedať platným právnym predpisom, vyhláškam, technickým normám a predpisom ES.  

Škola zabezpečuje všetky technické a organizačné opatrenia na elimináciu všetkých rizík 
spojených najmä s odborným výcvikom. Učitelia, MOV, žiaci a rodičia so podrobne s týmito rizikami 
oboznámení. Riziká, ktoré sa nedajú eliminovať, sú čiastočne riešené osobitnými ochrannými 
prostriedkami, ktoré žiaci dostávajú bezplatne. Ich používanie sa dôsledne kontroluje.  

Problematika bezpečnosti a hygieny práce je podrobne popísaná v Dennom poriadku 
praktického vyučovania, žiaci ju musia poznať a rešpektovať. Denný poriadok je verejne prístupný vo 
všetkých triedach, pracoviskách.  

Škola má spracovanú Metodickú osnovu vstupného  školenia bezpečnosti práce, dodržiavania 
osobnej hygieny a protipožiarnej ochrane pre žiakov a učiteľov. Žiaci sú s predpismi podrobne 
oboznámení a poučení vždy v úvodných hodinách jednotlivých predmetoch. Obsahom školenia sú 
predpisy a normy, miesta, na ktorých sú umiestnené lekárničky prvej pomoci, vybrané ustanovenia 
vyhlášky o evidencii úrazoch detí, žiakov a študentov, traumatologického plánu, nariadenie vlády 
o ochrane zdravia zamestnancov pri práci,  o bezpečnej prevádzke a používaní strojov, Zákonníka 
práce, o prácach mladistvých, poskytovaní prvej pomoci, o požiarnom nebezpečenstve v organizácii, 
inštruktáži používania prenosných hasiacich prístrojov a pod. Na odbornom výcviku sa žiaci 
zoznamujú s návodmi na obsluhu jednotlivých strojov, prístrojov a zariadení a prevádzkovými 
bezpečnostnými predpismi.  
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11 VNUTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA ŽIAKOV 

Názov a adresa školy 
Spojená škola,  
Československej armády 24, 036 01 Martin 

Názov školského vzdelávacieho programu Drevár a nábytkár 

Kód a názov ŠVP 33 Spracúvanie dreva 

Kód a názov študijného odboru 3341 K operátor drevárskej nábytkárskej výroby 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia  denná 

 
 

Stredná odborná škola považuje vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov za 
najvýznamnejšiu kategóriu celého procesu. Naším cieľom je poskytovať žiakovi spätnú väzbu, 
prostredníctvom ktorej získava informácie o tom, ako danú problematiku zvláda, ako dokáže 
zaobchádzať s tým, čo sa naučil, v čom sa zlepšil a v čom má ešte nedostatky. Hodnotenie žiaka 
vychádza z jasne stanovených cieľov a konkrétnych kritérií, ktorými sa dá jeho výkon zmerať. Preto 
neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia musí byť aj konkrétne odporúčanie alebo rada, ako má žiak ďalej 
postupovať, aby svoje nedostatky odstránil.  Kontrolu vyučovacieho procesu budeme orientovať na 
skúšanie a hodnotenie žiakov.  

 

Skúšanie 

Počas skúšania budeme preverovať, čo žiak vie a čo nevie, alebo čo má vedieť, ako sa má 
zlepšiť v porovnaní sám so sebou alebo s kolektívom – zisťujeme stupeň dosiahnutia cieľov 
vyučovacieho procesu. Pri skúšaní využijeme širokú škálu rôznych spôsobov a postupov – 
individuálne, frontálne, skupinovo, priebežne alebo súhrne po ukončení tematického celku alebo na 
konci školského roka, ústne, písomne (didaktické testy, písomné cvičenia a úlohy, projekty, a pod.). 
Skúšaním budeme preverovať výkon žiaka z hľadiska jeho relatívneho výkonu (porovnáme výkon 
žiaka s výkonmi ostatných žiakov) alebo individuálneho výkonu (porovnáme jeho súčasný výkon 
s jeho prechádzajúcim výkonom). Pri každom skúšaní budeme preverovať výkon žiaka na základe 
jeho výkonového štandardu, ktorý je formulovaný v učebných osnovách každého vyučovacieho 
predmetu ako vzdelávací výstup. Dôležitou súčasťou skúšania je aj formatívne hodnotenie, ktoré 
považujeme za významnú súčasť motivácie žiaka do jeho ďalšej práce, za súčasť spätnej väzby 
medzi učiteľom a žiakom. 

 

Hodnotenie 

Cieľom hodnotenie žiaka v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako 
žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky a kde má rezervy. Súčasťou hodnotenia je tiež 
povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.  

Hodnotenie žiakov budeme vyjadrovať rôznymi formami: slovom, číslom, známkou. V rámci 
hodnotenia budeme preverovať výsledky činnosti žiakov podľa určených kritérií. Niektoré kritériá budú 
všeobecne platné pre všetky predmety, špecifické výkony žiakov budú hodnotené podľa stanovených 
kritérií hodnotenia.   

Neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia žiaka je aj jeho správanie, prístup a postoje. Hodnotenie 
nikdy nesmie viesť k znižovaniu dôstojnosti, sebadôvery a sebaúcty žiaka.  
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11.1  PRAVIDLÁ HODNOTENIA ŽIAKOV 

Naša škola si v rámci hodnotenia výkonov svojich žiakov vypracovala Hodnotiaci štandard.  
Definuje súbor kritérií, organizačných a metodických postupov na overenie dosiahnutých výkonových 
štandardov. Vzťahuje sa na hodnotenie: 

Počas štúdia hodnotíme všetky očakávané vzdelávacie výstupy, ktoré sú formulované 
výkonovými štandardmi v učebných osnovách každého vyučovacieho predmetu. Ku každému 
vzdelávaciemu výstupu vymedzujeme kritériá hodnotenia, učebné zdroje, medzipredmetové vzťahy a 
metódy a prostriedky hodnotenia, ktoré sú v súlade s cieľmi vyučovacieho predmetu a jeho 
výchovnými a vzdelávacími stratégiami. Tým zabezpečíme komplexnosť vedomostí a ich aplikáciu.    

 

Nasledujúce pravidlá sú platné pre celé obdobie vzdelávania žiaka a sú v súlade so 
spoločenskými výchovnými a vzdelávacími stratégiami na úrovni školy:  

1. Hodnotenie zameriavame a formulujeme pozitívne. 
2. Žiak sa hodnotí podľa miery splnenia daných kritérií. 
3. Známka z vyučovacieho predmetu nezahŕňa hodnotenie správania žiaka. 
4. Vyučujúci klasifikujú iba prebrané a precvičené učivo. 
5. Žiak má dostatok času na učenie, precvičovanie a upevnenie učiva. 
6. Podklady pre hodnotenie a klasifikáciu získava vyučujúci hlavne: sledovaním výkonov 

a pripravenosti žiaka na vyučovanie, rôznymi druhmi písomných prác, analýzou výsledkov 
rôznych činnosti žiakov, konzultáciami s ostatnými vyučujúcimi a podľa potreby 
s psychologickými a sociálnymi pracovníkmi. 

7. Pri klasifikácii používa vyučujúci platnú klasifikačnú stupnicu. 
8. Výsledky žiakov posudzuje učiteľ objektívne. 
9. V predmete, v ktorom vyučujú viacerí učitelia, je výsledný stupeň klasifikácie stanovený po 

vzájomnej dohode. 
10. Písomné práce sú žiakom oznámené vopred, aby mali dostatok času na prípravu. 
11. Významným prvkom procesu učenia je práca s chybou.  

Pri hodnotení žiakov počas jeho štúdia jednotlivých predmetov sa podľa povahy predmetu 
zameriavame predovšetkým na:  

 

Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou teoretického zamerania. 
Hodnotíme hlavne ucelenosť, presnosť, trvalosť osvojenia požadovaných poznatkov, kvalitu, 

rozsah získaných spôsobilostí, schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení 
teoretických a najmä praktických úloh, pri výklade a hodnotení spoločenských a prírodných javov 
a zákonitostí. Posudzuje sa kvalita myslenia, jeho logika, samostatnosť a tvorivosť, aktivita v prístupe 
k činnostiam, záujem o tieto činnosti a vzťah k týmto činnostiam, výstižnosť a odborná jazyková 
správnosť ústneho a písomného prejavu, kvalita výsledkov činností, osvojené metódy samostatného 
štúdia.  

 

Pri hodnotení vzdelávacích výstupov sa budú používať nasledovné všeobecné kritériá 
hodnotenia: 

Žiak: 

 Uplatnil osvojené poznatky, fakty, pojmy, definície, zákonitostí, vzťahy a zručnosti pri 
riešení teoretických a praktických úloh, pri vysvetľovaní a hodnotení spoločenských 
a prírodných javov. 

 Preukázal kvalitu a rozsah získaných vedomostí vykonávať požadované intelektuálne 
a motorické činnosti. 

 Prezentoval kvalitu myslenia, predovšetkým jeho logiku, samostatnosť a tvorivosť. 

 Mal aktívny prístup, záujem a vzťah k daným činnostiam. 

 Preukázal presný, výstižný, odborný a jazykovo správny ústny a písomný prejav. 

 Preukázal kvalitu výsledkov zadaných činností. 

 Si osvojil účinné metódy a formy štúdia. 
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Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou praktického zamerania. 

Hodnotí sa vzťah k práci, pracovnému kolektívu a praktickým činnostiam, osvojenie praktických 
zručností a návykov, ovládania účelných spôsobov práce, využívanie získaných teoretických 
vedomostí v praktických činnostiach, aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických 
činnostiach, kvalita výsledkov činnosti, organizácia vlastnej práce a pracoviska, udržiavanie poriadku 
na pracovisku, dodržiavanie predpisov a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, starostlivosť 
o životné prostredie, hospodárne využívanie surovín, materiálov a energie. 

 

Pri hodnotení vzdelávacích výstupov sa budú používať nasledovné všeobecné kritériá 
hodnotenia: 

Žiak: 

 Si osvojil praktické zručností a návyky a ich využitie. 

 Preukázal vzťah k práci, pracovnému kolektívu, pracovným činnostiam, aktivitu, 
samostatnosť a tvorivosť. 

 Preukázal kvalitu výsledkov zadaných činností. 

 Zvládol efektívne spôsoby práce a organizáciu vlastnej práce ako aj pracoviska, 
udržiaval na pracovisku poriadok. 

 Dodržiaval predpisy o BOZP a starostlivosť o životné prostredie. 

 Hospodárne využíval suroviny, materiál, energiu, prekonal prekážky v práci. 

 Zvládol obsluhu a údržbu laboratórnych zariadení, používaných prístrojov, nástrojov 
a náradia, prekonal prekážky v práci. 

 

Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou výchovného zamerania. 

Hodnotíme hlavne tvorivosť a samostatnosť prejavu, osvojenie potrebných vedomostí 
a zručností, ich tvorivú aplikáciu, poznávanie zákonitostí daných činností a ich uplatňovanie vo 
vlastnej činnosti, kvalitu prejavu, vzťah žiaka k činnostiam a jeho záujem o tieto činnosti, estetické 
vnímanie, prístup k umeleckému dielu a estetike spoločnosti, rešpekt k tradíciám, kultúrnemu 
a historickému dedičstvu našej krajiny, aktívne zapojenie sa do kultúrneho diania a športových akcií.  

 

Pri hodnotení vzdelávacích výstupov sa budú používať nasledovné všeobecné kritériá 
hodnotenia: 

Žiak: 

 Preukázal tvorivosť a samostatnosť prejavu. 

 Si osvojil potrebné vedomostí, skúseností, činností a ich tvorivú aplikáciu.  

 Prezentoval poznatky o zákonitostiach daných činností a uplatnil ich vo vlastnej 
činnosti. 

 Preukázal kvalitu prejavu. 

 Preukázal vzťah a záujem o dané činnosti. 

 Prezentoval estetické vnímanie, svoj prístup k umeleckému dielu a skomentoval 
estetické reakcie spoločnosti. 

  
Súčasťou hodnotenia môže byť aj sebahodnotenie žiakov, ich schopnosť posúdiť svoju vlastnú 

prácu, vynaložené úsilie, osobné možnosti a rezervy. Sebahodnotenie budeme orientovať na rozvoj 
kľúčových kompetencií a na očakávané vzdelávacie výstupy v danom vyučovacom predmete. 

 

Hodnotíme nasledovné: 

 Prácu v škole: pripravenosť na vyučovanie, aktívne zapojenie sa do výučby, prezentácia 
vedomosti, zručnosti a kompetencii. 

 Vzdelávacie výstupy: podľa kritérií hodnotenia 

 Domácu prípravu: formálne a podľa kritérií hodnotenia. 
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 Práce žiakov:  didaktické testy, písomné práce, úlohy, eseje, cvičenia, praktické cvičenia, 
projekty, skupinové projekty, prípadové štúdie, laboratórne cvičenia, prezentácie, súťaže, 
hry, simulácie a situačné štúdie, výrobky, činnosti, a pod. 

 Správanie: v škole, na verejnosti, spoločenských aktivitách, odbornom výcviku, súťažiach, 
výstavách a pod. 

Obdobie hodnotenia: 

 Denne. 

 Mesačne.  

 Štvrťročne.  

 Polročne. 

 Ročne. 
 

Po ukončení štúdia hodnotíme všetky očakávané vzdelávacie výstupy, ktoré sú formulované 
výkonovými štandardmi v kompetenčnom profile absolventa nášho školského vzdelávacieho 
programu formou maturitnej skúšky. Cieľom maturitnej skúšky je overenie komplexných vedomostí 
a zručností, ako sú žiaci pripravení používať nadobudnuté kompetencie pri výkone povolaní 
a odborných činností na ktoré sa pripravujú. Maturitná skúška je zásadným vzdelávacím výstupom  
sumatívneho hodnotenia našich absolventov. Vykonaním MS získajú naši absolventi na jednej strane 
odbornú kvalifikáciu a kompetenciu vykonávať pracovné činnosti v danom povolaní a na druhej strane 
majú možnosť ďalšieho vzdelávania na vyššom stupni. Získaný maturitné vysvedčenie a vysvedčenie 
o maturitnej skúške potvrdzuje v plnom rozsahu ich dosiahnuté kompetencie – odbornú kvalifikáciu.  

 

Maturitná skúška pozostáva z týchto častí v nasledujúcom poradí: 

 písomná časť, 

 praktická časť, 

 ústna časť. 
 

Jednotlivé časti maturitnej skúšky budú vychádzať z kompetencií schváleného školského 
vzdelávacieho programu, pričom ich obsah bude koncipovaný tak, aby žiak mal možnosť preukázať 
naplnenie kritérií hodnotenia.  

V písomnej, praktickej a ústnej časti MS sa overujú vedomosti žiaka vo vyžrebovanej  téme.  

Cieľom písomnej časti MS je overiť úroveň teoretických vedomostí a poznatkov vychádzajúcich 
z cieľových požiadaviek štátneho vzdelávacieho programu. 

Cieľom praktickej časti MS je overiť úroveň osvojených zručností a spôsobilostí žiakov a ich 
schopností využiť získané teoretické poznatky a vedomosti pri riešení konkrétnych praktických úloh 
komplexného charakteru. 

Cieľom ústnej časti MS je overiť úroveň teoretických vedomostí a poznatkov.  

MS pozostáva z komplexných tém s aplikáciou na študijný odbor.  

Podrobnosti o MS sú upravené platnými predpismi MŠVVaŠ SR.  

 

Témy maturitnej skúšky 

Témy MS pripravujú predmetové komisie. Ich príprava sa bude riadiť platnými predpismi 
o maturitnej skúške. Pri MS sledujeme nielen schopnosť žiaka využívať medzipredmetové vzťahy vo 
všeobecnej a odbornej zložke vzdelávania, ale aj úroveň jeho ústneho prejavu a to z jazykovej stránky 
a stránky správneho uplatňovania odbornej terminológie na základe kriteriálneho hodnotenia 
výkonov.     

Bude formulovaná v podobe konkrétnej úlohy/činnosti. Má svoju profilovú a aplikačnú časť. 
Profilová časť témy  MS  sa orientuje na stanovenie prioritných výkonov, ktoré sú určené v rámci 
profilových predmetov. Aplikačná časť MS uvádza všetky dôležité väzby a súvislosti, ktoré dopĺňajú 
profilovú časť. Každá profilová a aplikačná časť MS má svoje podtémy, ktoré sú koncipované tak, aby 
absolvent mal možnosť v plnom rozsahu pochopiť komplexnosť témy a preukázať naplnenie všetkých 
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výkonov v rámci danej témy. Naša škola bude uplatňovať pri tvorbe tém na záverečné skúške 
nasledujúce pravidlá:  

Každá téma má: 

 vychádzať z výkonových štandardov kompetenčného profilu absolventa  

 uplatňovať hľadisko akumulácie vedomostí viacerých odborných predmetov obsahovo 
príbuzných,  

 vychádzať  z  rozsiahlejších tematických celkov viacerých odborných predmetov 
(komplexnosť obsahu vzdelávania), 

 umožniť a podporiť využitie všetkých podporných učebných zdrojov (pomôcky, 
písomné materiály, informácie a údaje, atď.) pre splnenie danej témy,  

 umožniť preverenie schopnosti žiaka využívať vedomosti a intelektuálne schopnosti 
získané počas štúdia na posúdenie konkrétneho odborného problému, ktorý je daný 
v téme MS, 

 dodržiavať pravidlo zrozumiteľnosti, konzistentnosti a komplexnosti tak, aby 
náročnosť, vecný a časový  rozsah tém boli pre žiaka optimálne, primerané a 
zvládnuteľné na danom stupni vzdelania, 

 svoje podtémy a ich formulácia musí byť  jasná, jednoznačná, v logickom slede od 
riešenia jednoduchého problému k zložitejšiemu javu v závislosti od problému alebo 
situácie, ktoré sa majú v téme MS riešiť. Podtémy sú aplikačného charakteru a 
dopĺňajú informácie, ktoré žiak v priebehu štúdia odborných a všeobecnovzdelávacích 
predmetov daného študijného odboru získal.  

 

Hodnotenie vzdelávacích výstupov bude založené na kritériách hodnotenia. Vymedzenie 
prostriedkov a postupov hodnotenia bude spracované ku každej téme. Konkretizácia tém vrátane 
špecifických kritérií hodnotenia, prostriedkov a postupov hodnotenia ako aj organizačné a metodické 
pokyny budú spracované v priebehu posledného ročníka štúdia a budú osobitným dokumentom školy, 
ktorý bude dopĺňať náš školský vzdelávací program. Jeho súčasťou bude aj Záznam o výkone 
absolventa (nie skupinový).   

 

Pre hodnotenie ústneho prejavu na maturitnej skúške sú stanovené nasledovné všeobecné 
kritériá: 

Stupeň 
hodnotenia 

Kritériá hodnotenia ústneho prejavu (prezentácia prejavu) 

Výborný  

 Kontaktoval sa s poslucháčmi. 
 Rečníkovi bolo dobre rozumieť. 
 Hlavná myšlienka bola po celú dobu jasná. 
 Príklady boli presvedčivé a dobre zvolené. 
 Slovná zásoba bola výrazovo bohatá. 
 Nevyskytovali sa žiadne jazykové chyby  ani chyba v stavbe vety. 
 Dĺžka prejavu bola primeraná a mala spád. 
 Prejav bol výzvou k diskusii. 

Chválitebný  

 Kontaktoval sa s poslucháčmi. 
 Rečníkovi bolo dobre rozumieť. 
 Hlavná myšlienka bola po celú dobu jasná. 
 Príklady boli presvedčivé a dobre zvolené. 
 Slovná zásoba bola výrazovo bohatá. 
 Nevyskytovali sa žiadne jazykové chyby  ani chyba v stavbe vety. 
 Dĺžka prejavu bola primeraná a mala spád. 
 Prejav mohol byť výzvou k diskusii. 

Dobrý  

 Čiastočne sa kontaktoval s poslucháčmi. 
 Rečníkovi bolo niekedy zle rozumieť. 
 Prejav nemal výraznú hlavnú myšlienku. 
 Príklady boli uplatnenie iba niekedy. 
 Slovná zásoba bola postačujúca. 
 Vyskytovali sa jazykové chyba a chyby v stavbe vety. 
 Dĺžka prejavu bola primeraná. 
 Prejav nebol výzvou k diskusii. 
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Dostatočný  

 Minimálne sa kontaktoval s poslucháčmi. 
 Rečníkovi bolo zle rozumieť. 
 Prejav nebol presvedčivý. 
 Ústny prejav bol zle štruktúrovaný, hlavná myšlienka bola nevýrazná. 
 Príklady boli nefunkčné. 
 Slovná zásoba bola malá. 
 Vyskytovali sa časté chyby v jazyku a chyby v stavbe vety. 
 Dĺžka prejavu nezodpovedala téme. 

Nedostatočný  

 Chýbal kontakt s poslucháčmi. 
 Rečníkovi nebolo vôbec rozumieť. 
 Prejav nebol presvedčivý ai zaujímavý. 
 Chýbala hlavná myšlienka. 
 Chýbali príklady. 
 Slovná zásoba bola veľmi malá. 
 Vyskytovali sa veľmi časté chyby v jazyku, stavba vety nebola správna. 
 Dĺžka prejavu bola veľmi dlhá/krátka, zmysel vystúpenia nebol jasný. 

 

Pre hodnotenie výsledkov vzdelávania na maturitnej skúške sú stanovené nasledovné 
všeobecné kritériá: 

 

Stupeň 
hodnotenia 

Výborný Chválitebný Dobrý Dostatočný Nedostatočný Kritériá 
hodnotenia 

Porozumenie 
téme 

Porozumel 
téme dobre 

V podstate 
porozumel 

Porozumel s 
nedostatkami 

Porozumel so 
závažnými 
nedostatkami 

Neporozumel 
téme 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Používal 
samostatne  

Používal 
s malou 
pomocou 

Vyžadoval si 
pomoc 

Robil zásadné 
chyby 

Neovládal  

Vecnosť, 
správnosť 
a komplexnosť 
odpovede 

Bol 
samostatný, 
tvorivý, 
pohotový, 
pochopil 
súvislosti 

Bol celkom 
samostatný, 
tvorivý 
a pohotový 

Bol menej 
samostatný, 
nekomplexný 
a málo 
pohotový 

Bol 
nesamostatný, 
často 
vykazoval 
chyby, 
nechápal 
súvislosti 

Bol 
nesamostatný, 
ťažkopádny, 
vykazoval 
zásadné 
chyby 

Samostatnosť 
prejavu 

Vyjadroval sa 
výstižne, 
súvisle a 
správne 

Vyjadroval sa 
celkom 
výstižne a 
súvisle 

Vyjadroval sa 
nepresne, 
niekedy 
nesúvisle, s 
chybami 

Vyjadroval sa 
s problémami, 
nesúvisle, s 
chybami 

Nedokázal sa 
vyjadriť ani 
s pomocou 
skúšajúceho 

Schopnosť 
praktickej 
aplikácie 
teoretických 
poznatkov 

Správne 
a samostatne 
aplikoval 

Celkom 
správne 
a samostatne 
aplikoval 

Aplikoval 
nepresne,  
s problémami 
a s pomocou 
skúšajúceho 

Aplikoval veľmi 
nepresne, 
s problémami 
a zásadnými 
chybami 

Nedokázal 
aplikovať 

Pochopenie 
praktickej 
úlohy 

Porozumel 
úlohe dobre 

V podstate 
porozumel 

Porozumel s 
nedostatkami 

Porozumel so 
závažnými 
nedostatkami 

Neporozumel 
úlohe 

Voľba 
postupu  

Zvolil správny 
a efektívny 
postup 

V podstate 
zvolil správny 
postup 

Zvolil postup s 
problémami 

Zvolil postup 
s problémami 
a s pomocou 
skúšajúceho 

Nezvolil 
správny 
postup ani 
s pomocou 
skúšajúceho 

Výber 
prístrojov, 
strojov, 

Zvolil správny 
výber 

V podstate 
zvolil správny 
výber 

Zvolil výber s 
problémami 

Zvolil výber 
s problémami 
a s pomocou 

Nezvolil 
správny výber  
ani s pomocou 
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zariadení, 
náradia, 
materiálov, 
surovín 

skúšajúceho skúšajúceho 

Organizácia 
práce na 
pracovisku 

Zvolil veľmi 
správnu 
organizáciu 

V podstate 
zvolil dobrú 
organizáciu 

Zvolil 
organizáciu s 
problémami 

Zvolil 
organizáciu 
s problémami 
a s pomocou 
skúšajúceho 

Nezvládol 
organizáciu   

Kvalita 
výsledku 
práce 

Pripravil 
kvalitný 
produkt/činnos
ť 

V podstate 
pripravil 
kvalitný 
produkt/činnos
ť 

Pripravil 
produkt/činnos
ť s nízkou 
kvalitou 

Pripravil 
produkt/činnos
ť s veľmi 
nízkou kvalitou 

Pripravil 
nepodarok 

Dodržiavanie 
BOZP 
a hygieny pri 
práci 

Dodržal presne 
všetky 
predpisy 

V podstate 
dodržal všetky 
predpisy 

Dodržal 
predpisy 
s veľkými 
problémami 

Dodržal iba 
veľmi málo 
predpisov 

Nedodržiaval 
predpisy 

 

Materiálne a priestorové podmienky pre vykonanie maturitnej skúšky  

Budú konkretizované v rámci prípravy tém pre záverečné skúšky. Budú v súlade so 
štandardom, ktorý predpisuje ŠVP a doplnený podľa podmienok a špecifík študijného odboru 2426 4 -
programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 

 
Klasifikácia  je výsledkom komplexného hodnotenia vedomostí, zručností a návykov žiaka.  

Základom na pridelenie klasifikačného stupňa sú známky, čiže zaradenie žiaka alebo jeho výkonu do 
niektorej výkonnostnej skupiny. Vymedzenie klasifikačných stupňov sa opiera o hodnotenie podľa 
výkonových kritérií. 

Stupne prospechu a celkový prospech 

Prospech žiaka je v jednotlivých vyučovacích predmetoch klasifikovaný týmito stupňami: 

1 – výborný 
2 – chválitebný 
3 – dobrý 
4 – dostatočný 
5 – nedostatočný 

Správanie žiaka je klasifikované týmito stupňami: 

1 – veľmi dobré 
2 – uspokojivé 
3 – neuspokojivé 

Žiak na konci prvého a druhého polroku je hodnotený takto: 

- Prospel s vyznamenaním 
- Prospel veľmi dobre 
- Prospel 
- Neprospel 

Výchovné opatrenia 

Patria sem pochvaly, napomenutia triedneho učiteľa, pokarhanie triedneho učiteľa, pokarhanie 
riaditeľa školy, podmienečné vylúčenie zo štúdia, vylúčenie zo štúdia. Akékoľvek výchovné opatrenie 
musí byť okamžite oznámené v písomnej forme rodičom alebo zákonným zástupcom žiaka. Opatrenie 
sa zaznamenáva do katalógového listu žiaka. Neuvádza sa na vysvedčení.  

Klasifikácia a hodnotenie žiakov so ŠVVP sa robí s prihliadnutím na stupeň poruchy. 
Vyučujúci rešpektujú doporučenia psychologických vyšetrení žiaka a uplatňujú ich pri klasifikácii 
a hodnotení správania žiaka. Vyberajú vhodné a primerané spôsoby hodnotenia vrátane podkladov na 
hodnotenie. Uplatňujú také formy a spôsoby skúšania, ktoré zodpovedajú schopnostiam žiaka 
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a nemajú negatívny vplyv na ich rozvoj a psychiku. Volia taký druh prejavu, v ktorom má žiak 
predpoklady preukázať lepšie výkony.  

 

11.2 PODMIENKY VZDELÁVANIA ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI 
POTREBAMI 

 

Vzdelávanie žiakov prebieha v súlade so štátnym vzdelávacím programom a Zákonom o 
výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktoré stanovujú zásadné pravidlá vzdelávania a prípravy žiakov 
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“). Pri formulovaní požiadaviek na 
ich štúdium sme vychádzali z analýzy podmienok školy, analýzy potrieb a požiadaviek trhu práce, 
analýzy povolania, pedagogicko – psychologických poradní a dorastového lekára.  

 
Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú spravidla:  

1. žiaci  s mentálnym, zmyslovým alebo telesným postihnutím, zdravotne oslabení alebo chorí,  

s narušenou komunikačnou schopnosťou, žiaci so špecifickými poruchami učenia alebo 

správania sa, s autistickým syndrómom, s poruchami psychického alebo sociálneho vývinu, 

2. žiaci pochádzajúci zo sociálne znevýhodneného prostredia (rómske etnikum, imigranti),  

3. žiaci s  mimoriadnym nadaním.  

V posledných rokoch sa výrazne zmenila filozofia výchovy a vzdelávania takýchto žiakov, 
presadzuje sa ich integrácia do bežných škôl, spolu s utváraním špecifických vzdelávacích podmienok 
zohľadňujúcich ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Žiaci so ŠVVP majú právo na to, aby im 
spoločnosť poskytovala rovnaké príležitosti a podnety na ich vývin ako poskytuje ich zdravým 
rovesníkom. Integrácia žiaka so ŠVVP do bežnej triedy  školy sa nazýva  individuálna integrácia žiaka 
a  treba pri nej brať do úvahy v prvom rade prospech konkrétneho žiaka ako i druh a stupeň jeho 
postihnutia.  

Ak je zdravotné znevýhodnenie žiaka takého charakteru, že je potrebné vytvoriť mu na  
vzdelávanie špeciálne podmienky, musí byť na škole evidovaný ako žiak so  ŠVVP. Podmienkou 
evidencie je súhlas jeho zákonného zástupcu. Potvrdenie o tom, že žiak má špeciálne výchovno-
vzdelávacie potreby vydáva podľa kompetencií školské zariadenie výchovného poradenstva a 
prevencie na základe odborného vyšetrenia.  

Žiak, ktorý má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, musí mať vypracovaný individuálny 
výchovno-vzdelávací program (ďalej len IVVP). IVVP vypracováva škola spoločne so školským 
zariadením výchovného poradenstva a prevencie podľa kompetencií. Žiak môže mať špeciálne 
výchovno-vzdelávacie potreby počas celého vzdelávacieho cyklu alebo len počas limitovaného 
obdobia, čo sa posudzuje na základe výsledkov odborného vyšetrenia školského zariadenia 
výchovného poradenstva a prevencie.  

Žiak so ŠVVP, ktorý sa vzdeláva v bežnej triede strednej školy, musí mať zabezpečené odborné 
personálne, materiálne, priestorové a organizačné podmienky v rozsahu a kvalite zodpovedajúcej jeho 
individuálnym potrebám. Riaditeľ školy je povinný pri výchove a vzdelávaní takéhoto žiaka zabezpečiť 
systematickú spoluprácu školy so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie.  

Činnosť v oblasti integrácie v našej  škole  vykonáva  výchovný poradca.  Výchovný poradca  sa 
zameriava na prácu so žiakmi, s  individuálne  začlenenými žiakmi, na  spoluprácu s  učiteľmi, 
s rodičmi   žiakov a s  poradenskými inštitúciami.  Koordinuje  výchovu a  vzdelávanie v škole a   v 
rodine, poskytuje odbornú pomoc pri riešení otázok rozvoja osobnosti v procese  výchovy a 
 vzdelávania  a  pri riešení ťažkosti  a  problémov psychického a  sociálneho  vývoja  žiakov. Výchovný 
poradca vedie evidenciu žiakov s ŠVVP potrebami. 

 Z praxe vyplýva, že najväčšiu skupinu individuálne integrovaných žiakov tvoria žiaci                           
s vývinovými poruchami učenia ako je dysgrafia, dysortografia, dyslexia či dyskalkúlia. Žiaci sú 
integrovaní do bežných tried a vzdelávajú sa podľa IVVP. Individuálny výchovno-vzdelávací program 
vypracujeme na základe odborného vyšetrenia z príslušného CPPPaP, DIC alebo CŠPP.   Podľa 
individuálneho plánu sa žiaci najčastejšie vzdelávajú v predmetoch, kde sa ich porucha môže 
výraznejšie prejaviť na výkone a hodnotení  Ide o také predmety ako je slovenský jazyk a literatúra, 
cudzie jazyky, matematika a pod.  
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Výchova a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 
Sociálne znevýhodnené prostredie ( chudobou alebo kultúrou) definujeme ako prostredie, ktoré 

vzhľadom na sociálne a jazykové podmienky nedostatočne stimuluje rozvoj mentálnych, vôľových  
a emocionálnych vlastností jednotlivca, nepodporuje jeho efektívnu socializáciu a neposkytuje 
dostatok primeraných podnetov pre rozvoj osobnosti. Spôsobuje sociálno-kultúrnu depriváciu, 
deformuje intelektuálny, mravný a citový rozvoj jednotlivca a z aspektov edukácie ho z týchto dôvodov 
považujeme za osobu so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Špeciálne edukačné potreby žiaka sú požiadavky na špeciálne uspôsobenie podmienok, 
organizácie a realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu tak, aby zodpovedali osobitostiam žiaka, 
ktorého telesný, psychický alebo sociálny vývin sa výrazne líši od štandardného vývinu.  

 
Sociálne znevýhodnené prostredie (ďalej SZP) je pre žiaka najčastejšie jeho rodina. Ide 
o rodinu:  

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

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

starostlivosti patrí do skupiny znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, 

2. v ktorej najvyššie ukončené vzdelanie rodičov je základné, alebo aspoň jeden z rodičov nemá 

ukončené základné vzdelanie, 

3. ktorá má neštandardné bytové a hygienické podmienky (napr. žiak nemá vyhradené miesto na 

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

Špecifickým cieľom výchovy a vzdelávania žiakov zo SZP v našej škole je  eliminácia alebo 
odstránenie hendikepov vyplývajúcich zo sociálneho znevýhodnenia (napr. komunikačné schopnosti, 
kultúrne a sociálne vylúčenie) a  dosiahnutie primeraného rozvoja   schopností uvedených žiakov.  

 
Vzdelávanie žiakov s nadaním  
 

Škola vytvára v súlade so svojim profilom aj podmienky pre rozvoj nadaných žiakov. Výchova  
a vzdelávanie žiakov s nadaním sa považuje za vysoko efektívne, žiaduce, a to tak zo spoločenského, 
individuálneho ľudského hľadiska, ako aj z hľadiska ekonomického. Osobitne v odbornom vzdelávaní  
a príprave je žiaduce podchytiť nadaných žiakov a systematicky s nimi pracovať. Pritom nemusí ísť 
len o podporu žiakov s nadaním, ale aj žiakov nadaných manuálne, remeselne, prakticky, ktorí 
vynikajú svojimi vedomosťami, zručnosťami, záujmom, kreativitou, výsledkami práce a zaslúžia si 
výnimočnú pedagogicko-psychologickú starostlivosť pri rozvíjaní svojho špecifického nadania. Je 
spoločensky prospešné, ak  sa aj o učebné odbory uchádzajú žiakov s nadaním, so záujmom 
o manuálne  
a  remeselné povolania.  

V našej škole sa predovšetkým snažíme zistiť v čom žiak vyniká, ale aj aké má nedostatky  
a problémy a prispôsobiť tomu svoju prácu s ním. V tomto smere je významná  spolupráca všetkých 
učiteľov, ktorí mimoriadne nadaného žiaka učia, spolupráca s jeho rodičmi, so psychológom, 
výchovným poradcom, špeciálnym pedagógom, prípadne spolupráca so školskými zariadeniami 
výchovného poradenstva a prevencie.  

Pri výučbe týchto žiakov využívame v našej škole náročnejšie metódy a postupy ako sú 
napríklad problémové a projektové vyučovanie, dištančné e-vzdelávanie, aktívne využívanie IKT 
samoštúdium a pod.  Aj mimoriadne nadaných žiakov treba vhodne zapájať do skupinovej výučby, do 
tímovej spolupráce, čím sa rozvíja ich socializácia, tolerancia, adaptabilita a kooperácia s kolektívom 
triedy. 


